หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

การคานึ ง ถึ ง บทบาทของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย
หลักการ
ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ

แนวปฏิบัติ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจโดยสรุปได้ ดงั นี ้

การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
2. พนักงานบริ ษัทต้ องทุม่ เท มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์
มีคณ
ุ ภาพไม่จากัดสิทธิของผู้บริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผู้บริ โภค
3. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังเว้ นแต่ลกู ค้ ายินยอมให้ เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อเป็ นไปตาม
กฎหมายรวมทังไม่
้ นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง

การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1. ประพฤติ ภายใต้ กรอบกติก าของการแข่ง ขันที่ ดีไม่บิด เบื อนข้ อ มูลหลอกลวง หรื อใช้ วิ ธีอื่น ใดที่ไม่ถูก ต้ องตาม
ครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้ าง
ให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
3. ไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้ อมูลอย่า ง
สมเหตุสมผล

การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
1. การจัดซื ้อ จัดหาต้ องมีขนตอนที
ั้
่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงู สุด
2. บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
3. พนักงานบริ ษัทต้ องจัดซื ้อจัดหาสินค้ าและบริ การโดยคานึงถึงความต้ องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพมีการให้
ข้ อมูลแก่ผ้ คู ้ าอย่างเท่าเทียมถูกต้ องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทัง้ มีการจัดซือ้ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้ องกับ
สถานการณ์
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

4. ในการติดต่อคู่ค้าให้ ผ้ ูติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญาการทาสัญญาและการปฏิบตั ิตาม
สัญญาไว้ เป็ นหลักฐานเผื่อใช้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. พนักงานบริ ษัทจะต้ องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื ้อจัดหาต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ ชิดกับคูค่ ้ าจนทาให้ ค่คู ้ า
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อคูค่ ้ าไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ
เหตุอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างความเติบโตทางธุรกิ จอย่างยั่งยืนและสร้ างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย
1. มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทดารงเงินสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามกฏหมายแล้ ว ทังนี
้ ้การจ่ายปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริ ษัท
2. จัดตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทางเป้าหมายทาง
ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี รวมถึงเป็ นผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นสาคัญ
3. ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย สามารถรายงานหรื อ ร้ องเรี ย นเรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายต่อ บริ ษั ท
ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทแปซิฟิกไพพ์จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9074
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th
นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ จ ะรวบรวมรายงานหรื อ เรื่ อ งร้ องเรี ย นที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทนและ
บรรัทภิบาล เป็ นผู้รับรายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อ ตกลงและให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
้ การจ่ายชาระหนี ้ตรง
ตามเวลาทุกครัง้ และปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่งบริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไข โดยในการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ พึงละเว้ นการเรี ยกรับ หรื อจ้ างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ า
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่ อทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
1. สนับสนุนในด้ านการดูแลสิ่งแวดล้ อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้ องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
2. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริ ษัทปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับ สนุ น และส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ วัส ดุ หรื อ อุป กรณ์ ต่ า งๆ รวมทัง้ ทรั พ ยากรต่ า ง อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้ การลงโทษทางกายหรื อการ
คุกคามจากการถูกกระทารุนแรงหรื อรู ปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้ านระบียบ
วินยั หรื อการควบคุม
2. ต่อต้ านและไม่ใช้ แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้ างบุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทัง้
แบบงานประจาหรื องานนอกเวลา รวมทังการท
้
างานแบบมีคา่ จ้ างและไม่มีคา่ จ้ าง
3. การว่าจ้ างแรงงานต่างด้ าวบริ ษัทกระทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ กฏหมายแรงงาน
4. บริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้ างให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงาน และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีข้อกีดกันเรื่ องเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การปฏิบตั ิงาน
5. บริ ษัท ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของพนัก งานด้ วยทราบดี ว่าพนัก งานเป็ นทรั พยากรอัน มี ค่า และเป็ นปั จ จัย สู่
ความสาเร็ จของบริ ษัทจึงให้ ความสาคัญและดูแลให้ พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดย
5.1 ให้ คา่ ตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตาแหน่งและ
ทุกระดับจะได้ รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในรู ปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจาปี
5.2 จัด งานปฐมนิ เ ทศและมอบคู่มื อ พนัก งานให้ พ นัก งานใหม่ ทุก ท่า นได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจถึ ง สิท ธิ
ที่พนักงานพึงได้ รับตามการว่าจ้ างที่เป็ นธรรมจริ ยธรรมในด้ านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
5.3 มุง่ พัฒนาและจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลือ่ น
ตาแหน่งในแต่ละปี
5.4 จัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับตนเอง
และครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษี ยณอายุทพุ พลภาพหรื อเสียชีวิต
6. จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
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7. บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นนั ้ ทังนี
้ ้การล่วง
ละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมการทางาน
บริ ษัทได้ คานึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทางานซึ่งเป็ นความรับผิดชอบพื ้นฐานของบริ ษัท และเป็ นสิ่ง ที่
จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทังบุ
้ คคลอื่นจึงมีการกาหนดนโยบาย ดังนี ้
1.ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่ วมมือกัน
ปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ทังของตนเอง
้
ผู้อื่น และของบริ ษัท
2. บริ ษัทจะเสริ มสร้ างให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้ วยความปลอดภัย และ
มีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอนั เกิดขึ ้นจากการทางานที่มีตอ่ พนักงานหรื อบุคคลอื่น
4. บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมี
สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทบทวน
และฝึ กซ้ อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการ
เตรี ยมพร้ อมอยูเ่ สมอ
6. บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ป้ องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน ให้ พนักงานได้ ใช้ และสวมใส่
ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
7. บริ ษัทฯ จะสารวจตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้ มงวดกวดขันให้ พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของบริ ษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้ พนักงานสวมใส่และใช้ อปุ กรณ์ป้องกันภัยตามที่บริ ษัทฯ ได้
กาหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทยินดีรับข้ อเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขจุดบกพร่ องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ

นโยบายด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือ โปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฏหมายเท่านัน้
2. ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารี ตประเพณี
หรื อละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้ างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่
เป็ นการรบกวน
3. พนักงานบริ ษัทต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นเข้ าถึง
รหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เน็ ตเข้ าไปยัง Website ที่ไม่ค้ นุ เคยและอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษัท
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4. กรณีที่พนักงานบริ ษัทขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานภายนอกใช้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัทนัน้ พนักงาน
ของบริ ษัทที่เป็ นผู้ขอต้ องควบคุมการใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัทจากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
5. บริ ษัทมีสิทธิ์เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของพนักงานบริ ษัท เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษัท
6. พนักงานบริ ษัทที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริ มจากภายนอกมาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้บงั คับบัญชา

นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดสินทรั พย์ ทางปั ญญา
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ โดยการนาผลงาน
หรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา หรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท
2. เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ
คืนให้ บริ ษัทไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทจะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่
ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัทเท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4. การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ องตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
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