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จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) และ บริษัทย่อย

www.pacificpipe.co.th

สารจากประธานคณะกรรมการ
การดารงสถานะองค์กรของบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย เราพยายามอย่างยิง่ ในการส่งเสริ มให้
พนักงานทุกระดับในองค์กรยึดมัน่ ในมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมอันพึงกระทาในการดาเนินธุรกิจและการปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ กรอบจริ ยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ในทางที่สร้ างสรรค์ เสมอภาคและเท่าเทียม
การดาเนินธุรกิจของเรายึดค่านิยมของการมีภาวะผู้นา (Leadership) ความมุ่งมัน่ และการบริ การลูกค้ า (Customer
focus) การทางานเป็ นทีม (Teamwork) ด้ วยความรั บผิดชอบต่อหน้ าที่และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation)
บนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจฉบับนี ้จะเป็ นคู่มือที่กาหนดแนวทางที่ถกู ต้ องในการปฏิบตั ิตนในฐานะ
ตัวแทนของพวกเราชาวแปซิฟิกไพพ์ ตลอดจนระบุถึงความรับผิดชอบที่เราทุกคนพึงมีต่อบริ ษัท ต่อพนักงานด้ วยกัน รวมทัง้
ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า คูค่ า่ ตลอดจนผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจเป็ นเสมือนคู่มือให้ คาแนะนาและแนวทางที่เป็ นประโยชน์สาหรับการ
ปฏิบตั ิตนให้ สอดคล้ องกับคุณค่าสาคัญและหลักการดาเนินธุรกิจของแปซิฟิกไพพ์ ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์ที่อาจ
สร้ างความเสียหายให้ กบั ชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อของคุณเอง อีกทังเป็
้ นคู่มือการทางานสาหรับกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ทุกคนในองค์กรโปรดอ่าน ทาความเข้ าใจและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ คาแนะนาต่างๆในคูม่ ือนี ้ ซึง่ กาหนดขอบเขตข้ อควรปฏิบตั ิ
ในการดาเนินงานสาหรับพนักงานทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้ นสาหรับผู้ใด

ด้ วยความนับถือ

(นายสมชัย เลขะพจน์พานิช)
ประธานกรรมการ

สารบั ญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1 ความหมาย
ความหมายของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อพึงปฏิบัติ
1. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการมีสว่ นได้ เสียและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการซื ้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
3. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฎิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
4. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฎิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
5. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการจัดซื ้อ จัดหาและการปฎิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า
6. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
7. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้
8. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
9. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
10. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฎิบตั งิ านของผู้บริ หารและพนักงาน
11. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการปฎิบตั งิ านของกรรมการบริ ษัท
12. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการให้ หรื อรับของขวัญ
13. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
14. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการไม่ลว่ งละเมิดสินทรัพย์ทางปั ญญา
15. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการรักษาและการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัท
16. จริ ยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้ วยการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
ส่ วนที่ 3 การบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
- การรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
- กระบวนการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
- การลงโทษทางวินยั
- การรายงานผลการตัดสินและตรวจสอบตามจรรยาบรรณฉบับนี ้
- มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
- การกระทาที่เข้ าข่ายผิดจรรยาบรรณ
- การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิ
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สารบั ญ
หน้ า
ส่ วนที่ 4 อภิธานศัพท์
ส่ วนที่ 5 แบบฟอร์ มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบตั ิตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ส่ วนที่ 6 ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

ความหมายของจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณ

จริ ยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใช้ เป็ นข้ อปฏิบตั ิในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพื ้นฐานมาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรื อจารี ต
ประเพณี วัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคม
จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบตั ิอนั เหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมที่พึงปฏิบตั ิในการประกอบ
วิชาชีพ ที่บริ ษัทคาดหวังให้ พนักงานประพฤติปฏิบตั ิตามเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริ มเกียรติของตนเองและบริ ษัท
ดังนัน้ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานแปซิฟิกไพพ์ และ
บริ ษัทย่อยทุกคน ซึ่งมีหน้ าที่และความรับผิดชอบได้ มีแนวทางปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ อง เหมาะสม ทัง้ ความประพฤติในชีวิต
ส่วนตัวและการประกอบอาชีพการงาน อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน รวมทังการได้
้
รับความ
เลือ่ มใส ศรัทธา และเชื่อถือจากประชาชนทัว่ ไป
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ข้อพึงปฏิบตั ิ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

ข้อ พึ ง ปฏิ บั ติ
1. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการมีส่วนได้ เสียและความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1 พึงหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ อง
ทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้ า คู่แข่ง หรื อจากโอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นพนักงานบริ ษัทในการ
หาประโยชน์สว่ นตนและในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท
ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
1.2 พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากเป็ นเหตุทาให้ พนักงานกระทาการหรื อละเว้ นการกระทาที่ควรทา
ตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่ได้ ห้ นุ นันมาก่
้ อนการเป็ นพนักงานบริ ษัท หรื อก่อนที่
บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับชันทราบ
้
1.3 ห้ ามพนักงานบริ ษัท ที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการหรื อกระทาการใดๆ ในนามบริ ษัท เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
1.4 การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัททังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่ พนักงานนันมี
้ สว่ นได้ สว่ น
เสียจะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทก่อนเข้ าทารายการ
1.5 การรับทางานจากบริ ษัทย่อยทาได้ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาฝ่ ายบริ หาร หรื อกรรมการ แต่พนักงาน
ของบริ ษัทต้ องไม่รับงานภายนอกที่เป็ นการแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทขี่ ดั แย้ ง ไม่วา่
จะเป็ นการปฏิบตั ิงานชั่วคราวหรื อถาวร เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บงั คับบัญชาหรื อ
กรรมการ
1.6 การเข้ าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมมีสว่ นได้ เ สีย กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทผู้มีสว่ น
ได้ เสีย นัน้ ต้ องออกจากที่ประชุมเป็ นการชั่วคราวเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์
วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนนัน้
1.7 คณะกรรมการและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง
บริ ษัทกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้
กรอบจริ ยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
1.8 กรรมการ ผู้บริ หารต้ องรายงานการทารายการกับผู้ที่เกี่ยวโยงกัน ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ต่อฝ่ ายตรวจสอบภายใน

2. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการซือ้ ขายหลักทรั พย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลในการด าเนิน การบริ หารกิ จการ อันเป็ นข้ อมูลลับ ของบริ ษัท ที่ยังไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ
หากเปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริ ษัทแปซิฟิกไพพ์ และบริ ษัทย่อย ต้ องไม่นาข้ อมูลภายในที่ตนล่ว งรู้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตนไปบอกผู้อื่นหรื อนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรื อทาให้ ประโยชน์ของบริ ษัทลดลง
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยนช์สว่ นตน หรื อเพื่อบุคคลอื่น ในการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท จะถือว่าเป็ นการกระทาความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2559
มาตรา ๒๔๑ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยนาข้ อมูลที่ร้ ู ว่าเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้ วนอันอาจก่อให้ เกิด
ความสาคัญผิดในสาระสาคัญ มาใช้ ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ หรื อละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์ และได้ เปิ ดเผยหรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์นนต่
ั ้ อประชาชน โดยประการที่นา่ จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๒ ห้ ามมิให้ บุคคลใดซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่
(ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) เป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ทาขึ ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรื อครอบครอง
ข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็ นการกระทาโดยตนมิได้ เป็ นผู้ร้ ู เห็นหรื อตัดสินใจ แต่ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูได้ รับอนุญาต หรื อ
จดทะเบียนตามกฎหมายให้ จัดการเงินทุนหรื อการลงทุน ตัดสินใจในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์
หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นนั ้ หรื อ
(ง) เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น หรื อในลักษณะตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๒) เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่ว่าด้ วยวิธีใด โดยรู้ หรื อควรรู้ ว่าผู้รับ
ข้ อมูลอาจนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นหรื อใน
ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.1 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับ ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริ ษัท ที่มี
สาระสาคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น จนกระทัง่ ถึงภายหลังจาก
ที่ได้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศให้ ประชาชนทราบแล้ ว 24 ชัว่ โมง
2.2 พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องรักษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ าและข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ พนักงานบริ ษัท
ต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ าทังต่
้ อพนักงานด้ วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับ
โดยกฎหมายให้ เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้ องร้ องคดีหรื อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติให้
มีการเปิ ดเผย
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2.3 ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับ
ของบริ ษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็ นต้ น
2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่ พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อถูก
ถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยให้ แนะนาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ เพื่อให้ การ
ให้ ข้อมูลถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2.5 ไม่ใ ห้ ค าแนะน าในการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เว้ น แต่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกับ หน้ า ที่ ก ารงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากบริ ษัท
2.6 บริ ษัทจะมีการออกประกาศแจ้ งห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทางบการเงิน ทังรายไตรมาส
้
และ
รายปี ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัท จนกว่าจะมีการประกาศ
ให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวันที่สามารถทาการซื ้อ/ขายได้ ตามปกติ
2.7 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานตัง้ แต่ระดับหัวหน้ าแผนกขึน้ ไป และพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี และ
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ จดั ทารายงานการซื ้อ/ขายนันภายใน
้
3 วันทาการต่อ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
2.8 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานตัง้ แต่ระดับหัวหน้ าแผนกขึน้ ไป และพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี และ
ตรวจสอบภายใน ต้ องรายงานการถื อครองหลักทรั พย์ ของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้ องตามหลักเกณฑ์
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อฝ่ ายการตรวจสอบภายใน

3. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัตติ ่ อลูกค้ า
3.1 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
3.2 พนัก งานบริ ษั ท ต้ อ งทุ่ม เท มุ่ง มั่น พัฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ มี คุณ ภาพและมี ร าคาที่ ส มเหตุสมผลทัน ต่ อ
สถานการณ์ มีคณ
ุ ภาพ ไม่จากัดสิทธิของผู้บริ โภค และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผู้บริ โภค
3.3 ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใด
ข้ อหนึง่ ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
3.4 พึงรักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจัง เว้ นแต่ลกู ค้ ายินยอมให้ เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นไปตาม
กฎหมายรวมทังไม่
้ นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ ยวข้ อง

4. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
4.1 ประพฤติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้ อมูล หลอกลวง หรื อใช้ วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้ องตาม
ครรลองของการแข่งขันที่ดี
4.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้ าง
ให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
4.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย ไม่โจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากข้ อมูลอย่าง
สมเหตุสมผล
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5. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดซือ้ จัดหาและการปฎิบัตติ ่ อคู่ค้า
5.1 การจัดซื ้อ จัดหา ต้ องมีขนตอนที
ั้
่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงู สุด
5.2 บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
5.3 พนักงานบริ ษัทต้ องจัดซื ้อ จัดหาสินค้ าและบริ การ โดยคานึงถึงความต้ องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ
มีการให้ ข้อมูลแก่ผ้ ูค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้ อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมทัง้ มีการจัดซื ้อจัดหาที่ มี
ความรัดกุมสอดคล้ องกับสถานการณ์
5.4 ในการติดต่อคู่ค้าให้ ผ้ ตู ิดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญา การทาสัญญาและการปฏิบตั ิตาม
สัญญาไว้ เป็ นหลักฐานเผื่อใช้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
5.5 พนักงานบริ ษัทจะต้ องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื ้อจัดหา ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ ชิดกับคู่ค้าจนทาให้
คูค่ ้ ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
5.6 ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อคู่ค้าไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญา
หรื อเหตุอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ให้ รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันทีและหา
แนวทางแก้ ไขต่อไป

6. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างความเติบโตทางธุรกิ จอย่างยั่งยืนและสร้ างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย
6.1 มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทดารงเงินสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามกฏหมายแล้ ว ทังนี
้ ้การจ่ายปั นผล
ดังกล่าวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริ ษัท
6.2 จัดตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทางเป้าหมายทาง
ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี รวมถึงเป็ นผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยค านึง ถึ ง ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริ ษั ท ผู้ถื อ หุ้น รวมถึ ง ผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
เป็ นสาคัญ
6.3 ผู้ถื อหุ้นและผู้มีส่วนได้ ส่ว นเสียสามารถรายงานหรื อ ร้ องเรี ยนเรื่ องที่อ าจก่ อให้ เ กิ ดความเสีย หายต่อ บริ ษั ท
ต่อคณะกรรมการ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9074
อีเมล์
ir.dep@pacificpipe.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์ จะรวบรวมรายงาน หรื อเรื่ องร้ องเรี ยนที่ผ้ ถู ือหุ้น ส่งให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เป็ นผู้รับรายงาน หรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ทาการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
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7. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิ นตามข้ อตกลง และให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้ อง รวมทัง้ มีการจ่ายชาระหนี ้
ตรงตามเวลาทุกครัง้ และปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึง่ บริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไข ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
พึงละเว้ นการเรี ยกรับหรื อจ้ างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ า

8. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยความรับผิดชอบต่ อสิ่งแวดล้ อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
8.1 รั บผิด ชอบและยึดมั่น รวมทัง้ ช่ว ยเหลือทัง้ ในด้ านการดูแลสิ่งแวดล้ อ ม การศึก ษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
8.2 ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัท ฯตังอยู
้ ่มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ ้นทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
8.3 ป้องกันอุบตั ิเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
8.4 มีจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และ ทรัพยากรธรรมชาติ
8.5 ใช้ วสั ดุ หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ รวมทังทรั
้ พยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณว่ า ด้ ว ยการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการปฏิ บั ติ ต่ อ แรงงานอย่ า ง
เป็ นธรรม
9.1 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้ การลงโทษทางกาย หรื อ
การคุก คามจากการถูก กระท ารุ น แรง หรื อ รู ป แบบอื่ น ๆ ของการข่ม เหงทางกายเพศ จิ ต ใจ หรื อทางวาจา
เป็ นมาตรการด้ านระบียบวินยั หรื อการควบคุม
9.2 ต่อต้ านและไม่ใช้ แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้ างบุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด
ทังแบบงานประจ
้
า หรื องานนอกเวลา รวมทังการท
้
างานแบบมีคา่ จ้ าง และไม่มีคา่ จ้ าง
9.3 การว่าจ้ างแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทกระทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ กฏหมายแรงงาน
9.4 บริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้ างให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงาน และปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่มีข้อกีดกันเรื่ องเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะอื่น
ใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
9.5 บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของพนักงานด้ วยทราบดีว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่า และเป็ นปั จจัยสู่
ความสาเร็ จของบริ ษัทจึงให้ ความสาคัญและดูแลให้ พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดย
9.5.1 ให้ ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้ าที่ และความรับผิดชอบ โดยใช้ การประเมินผล
การปฏิบตั ิงานในรูปดัชนีวดั ผล (KPIs) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทน
9.5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้ พนักงานใหม่ทกุ ท่านได้ รับทราบ และเข้ าใจถึงสิทธิ
ที่พนักงานพึงได้ รับตามการว่าจ้ างที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้ านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้ วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
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9.5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทางานให้ มีประสิทธิภาพ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีการพิจารณา
การสอบเพื่อเลือ่ นตาแหน่งในแต่ละปี
9.5.4 จัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับ
ตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษี ยณอายุ ทุพพลภาพ หรื อ เสียชีวิต
9.6 จัดตังคณะกรรมการความปลอดภั
้
ยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
9.7 บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นนั ้
ทังนี
้ ้การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัท หรื อตามกฎหมาย

10. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัตงิ านของผู้บริหารและพนักงาน
10.1 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบด้ วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มุ่งมั่น
ซื่อตรง โปร่งใส ยึดมัน่ ในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้ าที่ของตนให้ กบั บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาแทน ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม เว้ นแต่จะเป็ นการจาเป็ นหรื อเพื่อความสะดวกรวดเร็ วในงานที่ไม่ต้องใช้ ความสามารถเฉพาะ
ของตน
10.2 พนักงานบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสัง่ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บงั คับบัญชาของตน
ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็ น
10.3 หลี ก เลี่ ย งการวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ผ้ ูบัง คับ บัญ ชาและผู้ร่ ว มงานที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ บุค คลนัน้
หรื อต่อบริ ษัท
10.4 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทควรเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรั บฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และเพื่อ น
ร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟั งด้ วยเหตุและผล
10.5 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทต้ องมีกริ ยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตน
เหมาะสมกับหน้ าที่การงาน ธรรมเนียมท้ องถิ่นโดยไม่สร้ างความเสือ่ มเสียต่อภาพลักษณ์บริ ษัท
10.6 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทห้ ามใช้ ชื่อของบริ ษัท หรื อตาแหน่งในบริ ษัท ในการเรี่ ยไรเงินเป็ นการส่วนตัว ไม่ว่า
ด้ วยวัตถุประสงค์ใด
10.7 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัทควรให้ ความร่ วมมือในกิจกรรมที่บริ ษัทจัดขึ ้นเพื่อสร้ างความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกัน
10.8 ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัท กระทาการที่ก่อความเดือดร้ อนราคาญบัน่ ทอนกาลังใจผู้อื่น ก่อให้ เกิดความ
เป็ นปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริ ษัทหรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อธุรกิจ
10.9 ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พึงกระทาการใดๆ อันเป็ นการ
ไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
10.10 พึงเป็ นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์ กร และประเพณี อันดีงามไม่ว่าจะระบุไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ก็ตาม
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10.11 ร่วมสร้ างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดี ยวกันในหมู่พนักงาน พึงหลีกเลี่ยง
การกระทาใดๆ อันจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัท หรื อเป็ นปั ญหาแก่บริ ษัทในภายหลังได้
10.12 ผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัท ควรเป็ นผู้มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้ เหมาะสม มีสจั จะต่อตนเองและผู้อื่น
ละเว้ นอบายมุขและการพนันทุกประเภท

11. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฎิบัตงิ านของกรรมการบริษัท
11.1 กรรมการ พึงปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม รวมทังระมั
้ ดระวัง รักษาผลประโยช์ ของ
บริ ษัท และผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
11.2 กรรมการพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความรั บผิด ชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็มความสามารถ
11.3 ไม่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อธุรกิจที่ทาธุรกรรมเดียวกับบริ ษัท
11.4 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบ เมื่อมีการตอบรับเชิญเป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่น และการดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทอื่นนัน้ ต้ องไม่เกินกว่าจานวนที่บริ ษัทกาหนดไว้ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คือ
สามารถดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัท
11.5 กรรมการพึงหลีกเลีย่ งความขัดแย้ งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และผลประโยชน์ของบริ ษัท ในกรณีที่ไม่อาจ
หลีกเลีย่ งได้ กรรมการต้ องเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั แย้ งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททราบ
11.6 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทังไม่
้ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ กบั ตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่และใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ

12. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญ
12.1 พนักงานบริ ษัทต้ องไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับ เงิน สิง่ ของ หรื อประโยชน์อื่นใด จากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ
กับบริ ษัท
12.2 พนักงานบริ ษัทอาจรับหรื อให้ ของขวัญนัน้ จะต้ องไม่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผู้รับ
12.3 ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ นต้ องรั บ ของขวัญ หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใดในมูล ค่ า ที่ สูง กว่ า 3,000 บาท ให้ รายงาน
ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับขันเพื
้ ่อดาเนินการตามความเหมาะสม
12.4 การให้ หรื อรับของขวัญ อาจกระทาได้ หากทาด้ วยความโปร่งใส หรื อทาในที่เปิ ดเผยหรื อสามารถเปิ ดเผยได้
12.5 พนักงานบริ ษัทสามารถรับการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริ ษัท และพึงหลีกเลี่ยงการ
รับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท หรื อจะเป็ น
คูค่ ้ าในอนาคต
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13. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13.1 บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องมือ โปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฏหมายเท่านัน้
13.2 ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เผยแพร่ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารี ต
ประเพณี หรื อละเมิดกฎหมาย เช่นการสร้ างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์ สิน การมีไว้ ซึ่งสื่อลามก
อนาจาร การ Forward mail ที่เป็ นการรบกวน
13.3 พนักงานบริ ษัทต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่น
เข้ าถึงรหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เนทเข้ าไปยัง Website ที่ไม่ค้ นุ เคยและอาจจะเป็ นอันตรายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
13.4 กรณีที่พนักงานบริ ษัทขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานภายนอกใช้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัทนัน้
พนักงานของบริ ษัทที่เป็ นผู้ขอต้ องควบคุมการใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้ องรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทจากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
13.5 บริ ษัทมีสิทธิ์ เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของพนักงานบริ ษัท
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษัท
13.6 พนักงานบริ ษัทที่นาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์ เสริ มจากภายนอกมาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทต้ องได้ รับ
อนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา

14. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการไม่ ล่วงละเมิดสินทรั พย์ ทางปั ญญา
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ โดยการนาผลงานหรื อ
ข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
14.1 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท
14.2 เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้ องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต่างๆ ซึง่ รวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์
ฯลฯ คืนให้ บริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ
14.3 พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท จะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และ
เฉพาะที่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัทเท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
14.4 การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท จะต้ อง
ตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น

15. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการรักษาและการใช้ ทรัพย์ สินของบริษัท
15.1 พนักงานบริ ษัทมีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรั พย์สินของบริ ษัท มิให้ เสื่อมเสีย สูญหายและใช้
ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิ ภาพ พนักงานจะต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจถึงวิธีการใช้ และคาแนะนา ด้ าน
ความปลอดภัยของทรัพย์สินและใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่างเต็มที่ และไม่นาทรัพย์สินของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่น
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15.2 ทรั พ ย์ สิน ดัง กล่า ว หมายถึ ง ทรั พ ย์ สิน ทัง้ ที่ มี ตัว ตนและไม่มี ตัว ตน เช่ น สัง หาริ ม ทรั พ ย์ อสัง หาริ ม ทรั พ ย์
เทคโนโลยี ความรู้ ทางวิชาการ เอกสารสิทธิ์ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ตลอดจนข้ อมูลที่เป็ นความลับที่ไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน ได้ แก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ข้ อมูลด้ านทรัพยากรบุคคล
15.3 พนักงานบริ ษัททุกคนพึงหลีกเลีย่ งการเปิ ดเผย หรื อการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูลที่เป็ นความลับอย่างเด็ดขาด
15.4 พนักงานบริ ษัททุกคนต้ องควบคุมข้ อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้ องไม่สื่อสารข้ อมูลอันมีสาระสาคัญ
และยังมิได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชนซึ่งได้ รับรู้ มาจากงานในหน้ าที่ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่
สมควรต้ องรับรู้ ข้อมูลนัน้ และมีหน้ าที่ต้องใช้ ความพยายามอย่างดีที่สดุ เพื่อป้องกันไว้ ซึ่งข้ อมูลที่เป็ นความลับ
ดังกล่าว ทังนี
้ ้รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้ อมูลที่เป็ นความลับ

16. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
16.1 พนักงานบริ ษัททุกคนต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นหรื อ กระทาการใดๆ
ที่ขดั ต่อจรรยาบรรณ บริ ษัทจะพิจารณาลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี
16.2 ผู้บริ หารและผู้บงั คับบัญชาต้ องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และมีหน้ าที่ในการสอดส่อง
ดูแลและส่งเสริ มให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่กาหนด
16.3 ในการขอยกเว้ น การปฏิ บัติ ต ามจรรยาบรรณให้ แ ก่ พ นัก งานและกรรมการ จะต้ อ งได้ รั บ การอนุมัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษัท
16.4 พนักงานบริ ษัททุกคนมีหน้ าที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณนี ้ เมื่อเข้ าเป็ นพนักงานและเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
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การบริ ห ารจัด การจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท
การรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัตติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พนักงานบริ ษัทมีหน้ าที่ต้องรายงานการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรื อถูกกดดัน / บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ พนักงาน
สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนได้ ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนและวิธีการรายงาน
1. จัดทารายงานเกี่ยวกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ หรื อถูกกดดัน / บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ น
การขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอร์ มที่แนบมานี ้
2. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. ส่งข้ อร้ องเรี ยนไปยัง e-mail ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนดังต่อไปนี ้
3.1 ผู้บงั คับบัญชาตามสายงานในทุกระดับ
3.2 ผู้ช่วยผู้อานวยการตรวจสอบภายใน
คุณนฤทธิ์ชยั ภูรีพงษานนท์ : naritchai.bhu@ pacificpipe.co.th
3.3 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณนันทนา หลักคา : nantana.lak@ pacificpipe.co.th
3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คุณเกรี ยงไกร รักษ์ กลุ ชน : proact2000@pikanategroup.com

กระบวนการจัดการ
1. รวบรวมข้ อเท็จจริง
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะต้ องดาเนินการและสรุปผลเบื ้องต้ นให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน
2. กลั่นกรองข้ อมูล
ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนจะเสนอเรื่ องต่อตัวแทนฝ่ ายบริ หาร โดยตัวแทนฝ่ ายบริ หารที่เข้ าร่วมในการพิจารณา คือ
1. ผู้จดั การทรัพยากรมนุษย์ หรื อตัวแทนจากหน่วยงานระดับผู้จดั การขึ ้นไป
2. ผู้อานวยการในสายงานของผู้ร้องเรี ยนซึง่ ต้ องเป็ นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ ง หรื อผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรี ยน
3. ผู้จดั การตรวจสอบภายใน
โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้ าร่วมเพื่อสังเกตการณ์
3. กาหนดมาตรการดาเนินการ
ผู้ที่ดาเนินการตามข้ อ 2 กาหนดมาตรการดาเนินการระงับการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และบรรเทา
ความเสียหายให้ กบั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ โดยคานึงถึงความเดือดร้ อนเสียหาย โดยให้ แจ้ งผลการดาเนินการต่อผู้บงั คับบัญชา
สูงสุดของผู้ที่ได้ รับผลกระทบและผู้บริ หารสูงสุด
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การลงโทษทางวินัย
บริ ษัทได้ พยายามกาหนดบทลงโทษให้ เหมาะสมกับลักษณะและสถานการณ์ ของการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณ
แต่ละประเภท โดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความร้ ายแรงของการกระทาผิด โดยแบ่งประเภทการกระทาผิด
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1. การกระทาการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
ในกรณีที่เป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณเพียงเล็กน้ อยหรื อที่กระทาเป็ นครัง้ แรก บริ ษัทจะออกหนังสือตักเตือน
ก่อน โดยผู้ที่ดาเนินการตามข้ อ 2 (หัวข้ อกระบวนการจัดการ) จะสรุ ปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ กรรมการผู้จดั การเป็ น
ผู้อนุมตั ิ
หากเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื นจรรยาบรรณอย่างร้ ายแรงผู้ฝ่าฝื นอาจจะถูกลงโทษรุนแรงซึง่ มีตงแต่
ั้
o การให้ พกั งานโดยไม่ได้ รับเงินเดือน
o เลิกจ้ างงาน
o ดาเนินคดีทงทางแพ่
ั้
งและอาญา
โดยผู้ที่ดาเนินการตามข้ อ 2 (หัวข้ อกระบวนการจัดการ) จะสรุ ปผลและบทลงโทษดังกล่าวเพื่อให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารเป็ นผู้อนุมตั ิ
2. การกระทาผิดด้ านการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ ข้อมูลภายใน
ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของบริ ษัท ได้ กระทาความผิด ว่าด้ วยการกระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ ตามมาตรา 238 ถึง มาตรา 244/7 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ซึง่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ มีการพิสจู น์ทราบแล้ วว่า กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของบริ ษัท ได้ กระทาความผิดตาม
มาตราดังกล่าวจริ ง จนเป็ นเหตุทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปรี ยบเทียบปรับ
หรื อ กล่าวโทษ ผู้กระทาผิดดังกล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ กู ระทาผิดนัน้ พ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานของบริ ษัท
และจะรายงานผลการลงโทษดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อทราบ
ทังนี
้ ้ ในบทลงโทษทุกกรณี จะมีการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น หนังสือแจ้ งคาตัดสิน และสาเนาหนังสือตักเตือน
ไว้ ในแฟ้ มประวัติสว่ นบุคคลของพนักงานเป็ นการถาวร

การรายงานผลการตัดสินและตรวจสอบตามจรรยาบรรณฉบับนี ้
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการสอบสวนการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณที่
กาลังดาเนินการอยู่ คาตัดสิน รวมทังการด
้
าเนินการลงโทษทางวินัยที่ได้ กระทาไปแล้ วทัง้ หมด ให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูง
และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบริ ษัทรับทราบเป็ นระยะๆ
การลงนามและให้ คารับรองว่าได้ รับรู้ เนื ้อหาของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท พนักงาน
ใหม่ทุกคนจะต้ องลงนามในแบบฟอร์ มเพื่อยืนยันว่าได้ อ่านจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทแล้ ว
และยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของจรรยาบรรณฉบับนี ้ ทังนี
้ ้พนักงานไม่สามารถใช้ ข้ออ้ างว่าไม่ได้ อ่านหรื อไม่ได้ ลงนาม
รับรู้ในแบบฟอร์ มมาเป็ นเหตุผลที่จะไม่ปฏิบตั ิตาม
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การยกเลิกจรรยาบรรณของบริ ษัท การที่ข้อกาหนดข้ อใดข้ อหนึ่งในจรรยาบรรณฉบับนี ้จะถูกยกเลิก ได้ จะต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทและจะต้ องเปิ ดเผยข้ อกาหนดที่ถกู ยกเลิกนันให้
้ ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกาหนด

มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื น หรือไม่ ปฏิบัติ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเป็ นความลับ
2. บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของ
ข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ที่ได้ รับความเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็ นธรรม

การกระทาที่เข้ าข่ ายผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2. แนะนา ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรื อควรทราบ เนื่องจาก
เกี่ยวข้ องกับงานภายใต้ ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ ความร่วมมือหรื อขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้ อเท็จจริ ง ที่อ้างว่าได้ มีการฝ่ าฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตาม

การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
พนักงานของบริ ษัททุกคนมีหน้ าที่ ลงนามรับทราบและทาความเข้ าใจรรยาบรรณนี ้ เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิตนอย่างถูกต้ อง เหมาะสม ทังความประพฤติ
้
ในชีวิตส่วนตัว และการประกอบอาชีพการงาน ซึ่งแนวทางในการปฏิบตั ิ
ดังกล่าว ไม่อาจกาหนดให้ ครอบคลุมได้ ในทุกกรณี
ดังนัน้ หากพนักงานประสบปั ญหาในการตัดสิน ใจ หรื อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ควรปรึ ก ษา หรื อสอบถาม
ผู้บงั คับบัญชาที่ตนเองไว้ วางใจในทุกระดับ หรื อ ผู้จดั การตรวจสอบภายใน หรื อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล หรื อ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตามแต่กรณี
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อภิ ธ านศั พ ท์
อภิ ธ านศัพ ท์ ฉ บับ นี ไ้ ด้ ร วบรวมนิ ย ามศัพ ท์ ที่ ป รากฏในจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ฉบับ นี ไ้ ว้
หากความหมายที่ให้ ไว้ หรื อคาศัพท์ ตลอดจนวลีใดๆ ที่ใช้ ในจรรยาบรรณยังไม่ชดั เจน ท่านสามารถสอบถามได้ จากหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท หมายถึง บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
บริษัทย่ อย หมายความว่า
(ก) บริ ษัทที่บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
(ข) บริ ษัทที่บริ ษัทตาม (ก) ถือหุ้นเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทนัน้
(ค) บริ ษัทที่ถกู ถือหุ้นต่อไปเป็ นทอดๆ โดยเริ่ มจากการถือหุ้นของบริ ษัทตาม (ข) ในบริ ษัทที่ถูกถือหุ้น โดยการ
ถื อหุ้นของบริ ษั ทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกิ นกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสีย ง
ทังหมดของบริ
้
ษัทที่ถกู ถือหุ้นนัน้
(ง) บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทตาม (ก) (ข) หรื อ (ค) ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
รวมกันเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทที่ถกู ถือหุ้นนัน้
(จ) บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษัทตาม (ก) (ข) (ค) หรื อ (ง) มีอานาจควบคุมในเรื่ องการกาหนด
นโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทนัน้
การมีส่วนได้ ส่วนสีย
หมายถึง การเข้ าทารายการของกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ที่มีส่วนได้ เสีย และผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวโยง ซึ่งอาจเป็ นรายการ
ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ไม่ ว่า ทางตรง ทางอ้ อ ม และอาจน าไปสู่ก ารถ่ า ยเทผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท
และบริ ษัทย่อยได้
ผู้บริหาร
หมายถึง ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิ น (กรรมการผู้จัด การ) ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่าย
ปฏิบตั ิการ และผู้อานวยการ รวมถึงผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงิน
ผู้ท่ มี ีส่วนได้ เสีย ผู้ท่ มี ีส่วนเกี่ยวข้ อง
หมายถึง บุคคล กลุม่ บุคคล องค์กร ที่มีผลประโยชน์หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์
จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หมายถึง บุคคล หรื อนิติบคุ คล ตัวการ หรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด ที่อาจทาให้ พนักงานบริ ษัทฯ มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงผลประโยชน์ของบุคคล หรื อนิติบคุ คล ตัวการ หรื อตัวแทน รวมถึง
ตัวแทนเชิด หรื อ ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ โดยผู้ที่เกี่ยวโยงกันมีความสัมพันธ์ กบั พนักงานบริ ษัทอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี ้
1. เป็ นญาติสนิท หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต (คูส่ มรส บิดา มารดา หรื อผู้รับบุตรบุญธรรม พี่น้อง
เป็ นบุตร หรื อบุตรบุญธรรม รวมทังคู
้ ส่ มรสของพี่น้องและบุตร)
2. เป็ นผู้มีอานาจควบคุม ได้ แก่
o บริ ษัทที่บุคคล หรื อนิติบุคคล ตัวการ หรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิ ด ไปถือหุ้ นเกินกว่า 25% ของ
จานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
o บริ ษัทที่บคุ คล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด มีอานาจควบคุมการแต่งตัง้ และ
ถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ของกรรมการทังหมด
้
o บริ ษัทที่บคุ คล หรื อนิติบคุ คล ตัวการหรื อตัวแทน รวมถึง ตัวแทนเชิด เป็ นกรรมการ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คือ การกระทาใดๆ ที่อาจเป็ นเหตุทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ที่รับผิดชอบอยู่นนั ้ มีการปฏิบตั ิงานหรื อ
ตัดสินใจ สัง่ การอนุมตั ิ อนุญาตที่เอนเอียงหรื อเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็ นเพื่อประโยชน์สว่ นตัว และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ของหน่วยงาน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
หมายความว่า รายการระหว่างบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) หรื อ บริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของ
บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์(มหาชน) หรื อรายการระหว่างบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทย่อย รายการที่เกี่ยวโยงกัน
แบ่งเป็ น 6 ประเภทคือ
1. รายการค้ าที่ เป็ นธุร กิ จปกติ คือรายการธุ รกรรมการค้ า เกี่ ย วกับ สิน ทรั พ ย์ /บริ การอัน เป็ นธุรกิ จปกติข องบริ ษั ท
ที่ทาเป็ นประจาและเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น การซื ้อวัตถุดิบ
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติคือรายการธุรกรรมการค้ าเกี่ยวกับสินทรัพย์ /บริ การเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริ ษัทให้ ดาเนินการไปได้ อย่างราบรื่ น ได้ แก่ การว่าจ้ างขนส่งสินค้ า การว่าจ้ างทาโฆษณา สัญญาความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค หรื อ จ้ างบริ หารงานเป็ นต้ น
3. รายการเช่า/ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ระยะสัน้ คือ รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ ว่า
เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปและมีอายุสญ
ั ญาไม่เกินกว่า 3 ปี
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การอื่น
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทย่อย เช่นเงินทุนหมุนเวียนในรู ปเงินกู้ การให้ ก้ ยู ืมค ้าประกัน เป็ นต้ น
ซึง่ บริ ษัทจะต้ องได้ รับผลตอบแทนเช่นดอกเบี ้ยตามอัตราตลาด
6. รายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 5
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หลักทรัพย์
หมายถึง หุ้นสามัญ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ ของบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด
(มหาชน) ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และที่อาจมีขึ ้นในอนาคต
ข้ อมูลที่ไม่ เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
ข้ อมูลที่บริ ษัทไม่ได้ เปิ ดเผย หรื อให้ สาธารณชนเข้ าถึงได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้ อมูลของพนักงาน สิ่งประดิษฐ์ สัญญา
ยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิ จ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญด้ านการบริ หารจัดการ การเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ ใหม่ การควบรวม และ
ซื ้อกิจการ ข้ อกาหนดเฉพาะด้ านเทคนิค การตังราคา
้
ข้ อเสนอทางธุรกิจ ข้ อมูลด้ านการเงิน และ ต้ นทุนผลิตภัณฑ์
ข้ อมูลภายในที่มีสาระสาคัญและยังไม่ ได้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน
ข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะที่มีเหตุผลที่เชื่อว่าน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะซือ้ จาหน่าย หรื อ
ถือหุ้นของบริ ษัท ตัวอย่างเช่น งบการเงิน การจ่ายปั นผลของบริ ษัท
คู่แข่ ง หมายถึง บริ ษัทผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันซึง่ เสนอผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่คล้ ายคลึงกัน
คู่ค้า ในที่นี ้จะหมายถึง Supplier ซึ่งได้ แก่ผ้ ทู ี่จดั ส่งสินค้ าต่างๆ ให้ บริ ษัท เช่น วัตถุดิบ สาธารณูปโภค เครื่ องใช้ เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
ประโยชน์ อ่ ืนใด หมายความว่า สิ่งที่มีมลู ค่า ได้ แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ การรับการฝึ กอบรม หรื อ
สิง่ อื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT)
หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร อันได้ แก่ วิทยุ
โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่ องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ ฐานข้ อมูล และบริ การสารสนเทศ
ตลอดจนระบบเครื อข่ายโทรคมนาคมจานวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ ร่วมกันได้
ทรัพย์ สินของบริษัท หมายรวมถึง เงิน หรื อผลิตภัณฑ์ เวลาทางานของพนักงาน และผลงานที่ได้ จากการทางานของพนักงาน
ระบบคอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์สอื่ สารไร้ สาย เครื่ องถ่ายเอกสาร ตัว๋ ชมคอนเสิร์ต และกีฬา ยานพาหนะของ
บริ ษัท ข้ อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สนิ และ เครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัท
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เลขที่เอกสาร

/

แบบฟอร์ มการรายงานการฝ่ าฝื นหรือไม่ ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วันที่

เดือน

พ.ศ

เรี ยน
ข้ าพเจ้ า
สังกัดหน่วยงาน (แผนก)
ผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ขอร้ องเรี ยนการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ ดังนี ้

ตาแหน่ง
ฝ่ าย

 การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ชื่อผู้กระทาการฝ่ าฝื น
สังกัดหน่วยงาน (แผนก)
ฝ่ าย
ได้ กระทาการเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมและจรรยาบรรณโดยมีข้อเท็จจริ ง ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
 ถูกกดดัน / บังคับให้ กระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณจาก
นาย/นาง/นางสาว
สังกัดหน่วยงาน (แผนก)
ฝ่ าย
ได้ กดดัน/บังคับให้ ข้าพเจ้ ากระทาใดๆ ที่เป็ นการขัดต่อจริ ยธรรมและจรรยาบรรณดังนี ้
(1)
(2)
(3)
พร้ อมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหรื อหลักฐาน (ถ้ ามี) เพื่อประกอบการพิจารณามาด้ วยแล้ ว คือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ

ผู้ร้องเรี ยน / รายงาน
(

)

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว
ข้ าพเจ้ าเข้ าใจรับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :
(
ตาแหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่ :

)

/

/

(สาเนา)
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ าได้ รับและอ่านหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว ข้ าพเจ้ าเข้ าใจ
รับทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานต่อไป

ลงชื่อ :
(
ตาแหน่ง :
หน่วยงาน :
วันที่ :

)

/

/

