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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

หมูวดูที่่� 3 การคัำน้งถื้งบที่บาที่ข้องผิู้มู่สำ่วนไดู้เสำ่ยหมูวดูที่่� 3 การคัำน้งถื้งบที่บาที่ข้องผิู้มู่สำ่วนไดู้เสำ่ย
คุณะกรรมการบริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามเติ้บโต้อย่างยั�งย้นของ

ธุรกิจำท่�มุ่งเติ้บโต้โดยคุำาน่งถ่งคุวามคุาดหวัง และผลกระทบท่�จำะเกิดกับผ้่ม่
ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย ซิ่�งคุณะกรรมการบริษััทฯ ได้กำากับ ด่แลให้มั�นใจำว่า
วัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมาย ต้ลอดจำนกลยุทธ์ของบริษััทฯ สอดคุล้องกับการ
บรรลุวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักขององค์ุกร และให้ฝ่่ายบริหารรายงาน
ต่้อคุณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง ในเร้�องดังน่�

-  กิจำกรรมท่�ได้ปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ม่ส่วนได้เส่ย 
-  คุวามต้้องการของผ้่ม่ส่วนได้เส่ยโดยยังคุงอย่่บนพ้�นฐาน

ของคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุมและสิ�งแวดล้อม 

3.1 การปฏิิบัติ้ต่้อล่กคุ้า3.1 การปฏิิบัติ้ต่้อล่กคุ้า

3.1.1 ส่งมอบผลิต้ภัณฑ์์ท่�ม่คุุณภาพต้รงต้ามมาต้รฐานภายใต้้เง้�อนไข
ท่�เป็นธรรมและตั้�งอย่่บนพ้�นฐานของการได้รับผลต้อบแทน
ท่�เป็นธรรมต่้อทั�งสองฝ่่าย

3.1.2   พนักงานบริษััทฯ ต้้องทุ่มเท มุ่งมั�นพัฒนาสินคุ้าและบริการให้ม่
คุุณภาพและม่ราคุาท่�สมเหตุ้สมผลทันต่้อสถานการณ์ ไม่จำำากัด
สิทธิของผ้่บริโภคุและม่เง้�อนไขท่�เป็นธรรมสำาหรับผ้่บริโภคุ

3.1.3   ปฏิิบัติ้ต้ามสัญญา หร้อเง้�อนไขต่้างๆ ท่�ต้กลงกันไว้อย่างเคุร่งคุรัด
กรณ่ท่�ไม่สามารถปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขข้อใดข้อหน่�งต้้องร่บแจ้ำง
ให้คุ่่คุ้า และ / หร้อเจ้ำาหน่�ทราบล่วงหน้า เพ้�อร่วมกันพิจำารณา
หาแนวทางแก้ไข

3.1.4   พ่งรักษัาคุวามลับของล่กคุ้าอย่างจำริงจัำง เว้นแต่้ล่กคุ้ายินยอมให้
เปิดเผยเป็นลายลักษัณ์อักษัรหร้อเป็นไปต้ามกฎหมาย รวมทั�ง
ไม่นำาข้อม่ลมาใช้เพ้�อประโยชน์ของต้นเองและผ้่ท่�เก่�ยวข้อง

3.2 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่แข่งทางการคุ้า3.2 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่แข่งทางการคุ้า

3.2.1   ประพฤต้ิภายใต้้กรอบกต้ิกาของการแข่งขันท่�ด่ ไม่บิดเบ้อน
ข้อม่ลหลอกลวง หร้อใช้วิธ่อ้�นใดท่�ไม่ถ่กต้้องต้ามคุรรลองของ
การแข่งขันท่�ด่

3.2.2   ไม่แสวงหาข้อม่ลท่�เป็นคุวามลับของคุ่่แข่งทางการคุ้าด้วยวิธ่การ
ท่�ไม่สุจำริต้หร้อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ำายสินจ้ำางให้แก่พนักงาน
ของคุ่่แข่ง เป็นต้้น

3.2.3   ไม่ทำาลายช้�อเส่ยงของคุ่่แข่งทางการคุ้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย ไม่โจำมต่้คุ่่แข่งโดยปราศจำากข้อม่ลอย่างสมเหตุ้สมผล

3.3 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้า3.3 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้า

3.3.1   การจัำดซ้ิ�อ จัำดหาต้้องม่ขั�นต้อนท่�ต้รวจำสอบได้ เพ้�อให้เกิดคุวาม
โปร่งใสและก่อประโยชน์ส่งสุด

3.2.2   บริษััทฯ ต้้องปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้าอย่างเสมอภาคุ บนพ้�นฐานของการ
แข่งขันท่�เป็นธรรม

3.3.3  พนักงานบริษััทฯ ต้้องจัำดซ้ิ�อ จัำดหาสินคุ้าและบริการโดยคุำาน่งถ่ง
คุวามต้้องการ คุวามคุุ้มคุ่า ราคุาและคุุณภาพ ม่การให้ข้อม่ล
แก่ผ้่คุ้าอย่างเท่าเท่ยม ถ่กต้้อง ไม่ม่อคุติ้ ไม่เล้อกปฏิิบัติ้ต่้อผ้่คุ้า
รวมทั�งม่การจัำดซ้ิ�อจัำดหาท่�ม่คุวามรัดกุมสอดคุล้องกัสถานการณ์

3.3.4  พนักงานบริษััทฯ จำะต้้องไม่เร่ยกรับประโยชน์จำากการจัำดซ้ิ�อ จัำดหา 
ต้้องวางตั้วเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคุ่่คุ้าจำนทำาให้คุ่่คุ้าม่อิทธิพลต่้อ
การตั้ดสินใจำจำนเกินไป

3.3.5  ปฏิิบัติ้ต้ามข้อสัญญาอย่างเคุร่งคุรัด เม้�อพบว่าไม่สามารถปฏิิบัติ้
ต้ามสัญญาหร้อคุ่่คุ้าไม่อาจำปฏิิบัติ้ต้ามสัญญา หร้อเหตุ้อ้�นใด
ท่�ทำาให้ไม่สามารถปฏิิบัติ้ต้ามสัญญาได้ให้รายงานผ้่บังคัุบัญชา
เพ้�อปร่กษัาในทันท่และหาแนวทางแก้ไขต่้อไป

3.4 การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้น3.4 การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้น

บริษััทฯ ม่คุวามมุ่งมั�นท่�จำะสร้างคุวามเต้ิบโต้ทางธุรกิจำอย่าง
ยั�งย้นและสร้างคุวามสามารถในการแข่งขันเพ้�อสร้างม่ลคุ่าเพิ�มให้กับผ้่ถ้อหุ้น
ในระยะยาวโดย

3.4.1  ม่การกำาหนดนโยบายการจ่ำายปันผลไม่ต้ำ�ากว่าร้อยละ 40 ของ
กำาไรสุทธิหลังหักสำารองต้ามกฎหมายให้แก่ผ้่ถ้อหุ้น ซ่ิ�งปัจำจุำบัน
บริษััทฯ ดำารงเงินสำารองคุรบร้อยละ 10 ของทุนจำดทะเบ่ยนของ
บริษััทฯ ต้ามกฎหมายแล้ว ทั�งน่�การจ่ำายปันผลดังกล่าวอาจำม่
การเปล่�ยนแปลงได้ข่�นอย่่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษััทฯ

3.4.2   ผ้่ถ้อหุ้นและผ้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสามารถรายงานหร้อร้องเร่ยน
เร้�องท่�อาจำก่อให้เกิดคุวามเส่ยหายต่้อบริษััทฯ หร้อต่้อ
คุณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่้างๆ ดังน่�

(1)  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
ท่�อย่่ 1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ [662] 679-9000 
โทรสาร [662] 679-9075,76 
อ่เมล์: ir.dep@pacificpipe.co.th

(2) ประธานกรรมการต้รวจำสอบ: ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล
อ่เมล์: huang_vc@yahoo.com

(3) ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
อ่เมล์: kriengkrairukk@gmail.com 

  นักลงทุนสัมพันธ์จำะรวบรวมรายงาน หร้อเร้�องร้องเร่ยนจำาก
ผ้่ถ้อหุ้น ส่งให้คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ซ่ิ�งเป็น
ผ้่รับรายงานหร้อเร้�องร้องเร่ยนทำาการสอบสวนและรายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ
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3.5 การปฏิิบัติ้ต่้อเจ้ำาหน่�3.5 การปฏิิบัติ้ต่้อเจ้ำาหน่�

บริษััทฯ ปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขการก้่ย้มเงินต้ามข้อต้กลงและให้ข้อม่ล
ทางการเงินท่�ถ่กต้้อง รวมทั�งม่การจ่ำายชำาระหน่�ต้รงต้ามเวลาทุกคุรั�งและปฏิิบัติ้
ต้ามสัญญาหร้อเง้�อนไขต่้างๆ ท่�ต้กลงกันไว้อย่างเคุร่งคุรัด กรณ่ท่�ไม่สามารถ
ปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขข้อใดข้อหน่�ง บริษััทฯ จำะร่บแจ้ำงให้เจ้ำาหน่�ทราบล่วงหน้า
เพ้�อร่วมกันพิจำารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจำรจำาต่้อรองทางธุรกิจำ
จำะพ่งละเว้นการเร่ยกรับหร้อจ้ำางผลประโยชน์ใดๆ ท่�ไม่สุจำริต้ในการคุ้า

3.6 คุวามรับผิดชอบต่้อสิ�งแวดล้อม ชุมชนและสังคุมโดยรวม3.6 คุวามรับผิดชอบต่้อสิ�งแวดล้อม ชุมชนและสังคุมโดยรวม

3.6.1  สนับสนุนด้านการด่แลสิ�งแวดล้อม การศ่กษัา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมต้ลอดจำนขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ท้องถิ�นท่�องค์ุกร
ตั้�งอย่่

3.6.2  ดำาเนินกิจำกรรมเพ้�อร่วมสร้างสรรค์ุสังคุม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม 
อย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อให้ชุมชนท่�บริษััทฯ ตั้�งอย่่ม่คุุณภาพช่วิต้
ท่�ด่ข่�นทั�งท่�ดำาเนินการเองและร่วมม้อกับรัฐและชุมชน

3.6.3  ป้องกันอุบัติ้เหตุ้และคุวบคุุมการปล่อยของเส่ยให้อย่่ในระดับ
คุ่ามาต้รฐานท่�ยอมรับได้

3.6.4  บริษััทฯ ปล่กฝั่งจิำต้สำาน่กในเร้�องคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุมและ
สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ้

3.6.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้ม่การใช้วัสดุ หร้ออุปกรณ์ต่้างๆ รวมทั�ง
ทรัพยากรต่้างๆ อย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

3.7  การเคุารพสิทธิมนุษัยชนและการปฏิิบัติ้ต่้อแรงงานอย่างเป็นธรรม3.7  การเคุารพสิทธิมนุษัยชนและการปฏิิบัติ้ต่้อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.7.1    ไม่สนับสนุนการบังคัุบใช้แรงงาน (forced labour) หร้อ แรงงาน
นักโทษั และไม่ใช้การลงโทษัทางกาย หร้อการคุุกคุามจำากการ
ถ่กกระทำารุนแรงหร้อร่ปแบบอ้�นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ
จิำต้ใจำ หร้อทางวาจำา

3.7.2  ต่้อต้้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้ำาง
บุคุคุลอายุต้ำ�ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุำดประสงค์ุใด ทั�งแบบงานประจำำา
หร้องานนอกเวลา รวมทั�งการทำางานแบบม่คุ่าจ้ำางและไม่ม่คุ่าจ้ำาง

3.7.3  การว่าจ้ำางแรงงานต่้างด้าว บริษััทฯ กระทำาอย่างถ่กต้้องต้าม
กฎหมายภายใต้้กฎหมายแรงงาน

3.7.4  บริษััทฯ จำะคัุดเล้อกบุคุคุลเพ้�อว่าจ้ำางให้ดำารงต้ำาแหน่งต่้างๆ ด้วย
คุวามเป็นธรรม โดยคุำาน่งถ่งคุุณสมบัติ้ของแต่้ละต้ำาแหน่งงาน
คุุณวุฒิทางการศ่กษัา ประสบการณ์ และข้อกำาหนดอ้�นๆ ท่�
จำำาเป็นกับงานและปฏิิบัติ้ต่้อพนักงานทุกคุนโดยเสมอภาคุกัน 
ไม่เล้อกปฏิิบัต้ิ ไม่ม่ข้อก่ดกันเร้�องเพศ อายุ เช้�อชาต้ิ ศาสนา 
สถานศ่กษัาหร้อสถานะอ้�นใดท่�มิได้เก่�ยวข้องโดยต้รงกับการ
ปฏิิบัติ้งาน

3.7.5  บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของพนักงาน ด้วยทราบด่ว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรอันม่คุ่า และเป็นปัจำจัำยส่่คุวามสำาเร็จำ
ของบริษััทฯ จำ่งให้คุวามสำาคุัญและด่แลให้พนักงานม่ทักษัะ
ในการทำางานและม่คุวามมั�นคุง โดย

(1) ให้คุ่าต้อบแทนท่�เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าท่�และ
คุวามรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกต้ำาแหน่งและทุกระดับ
ระดับ จำะได้รับการประเมินผลการปฏิิบัติ้งานในร่ปดัชน่
วัดผล (KPIs) เพ้�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการพิจำารณาคุ่าต้อบแทน
ในร่ปแบบโบนัส และปรับเงินเด้อนประจำำาปี

(2) จัำดงานปฐมนิเทศ และมอบคุ่่ม้อพนักงานให้พนักงานใหม่
ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจำถ่งสิทธิท่�พนักงานพ่งได้รับ
ต้ามการว่าจ้ำางท่�เป็นธรรม จำริยธรรมในด้านต่้างๆ

(3)  มุ่งพัฒนาและจำัดให้ม่การอบรมให้คุวามร่้แก่พนักงาน
อย่างต้่อเน้�อง เพ้�อเพิ�มศักยภาพในการทำางานให้ม่
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานม่คุวามก้าวหน้า
ในอาช่พ โดยม่การพิจำารณาการสอบเพ้�อเล้�อนต้ำาแหน่ง
ในแต่้ละปี

(4)  จัำดตั้�งกองทุนสำารองเล่�ยงช่พให้แก่พนักงาน เพ้�อสนับสนุน
ให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำาหรับต้นเองและคุรอบคุรัว
เม้�อลาออกจำากงาน เกษ่ัยณอายุ ทุพพลภาพ หร้อ เส่ยช่วิต้
รวมทั�งส่งเสริมให้พนักงานม่คุวามร้่ คุวามเข้าใจำการบริหาร
จัำดการเงิน

3.7.6  จัำดตั้�งคุณะกรรมการคุวามปลอดภัยเพ้�อด่แลรักษัาสภาพแวดล้อม
การทำางานให้ม่คุวามปลอดภัยต่้อช่วิต้และทรัพย์สินของพนักงาน
อย่่เสมอ

3.7.7   บริษััทฯ จำะรักษัาข้อม่ลส่วนบุคุคุลของพนักงาน เช่น ช่วประวัติ้
ประวัติ้สุขภาพ ประวัติ้การทำางาน ฯลฯ การเปิดเผยหร้อการ
ถ่ายโอนข้อม่ลส่วนตั้วของพนักงานส่่สาธารณะจำะทำาได้ต่้อเม้�อ
ได้รับคุวามเห็นชอบจำากพนักงานผ้่นั�น ทั�งน่�การล่วงละเมิดถ้อเป็น
คุวามผิดทางวินัย เว้นแต่้ได้กระทำาไปต้ามระเบ่ยบบริษััทฯ หร้อ
ต้ามกฎหมาย

นโยบายคัวามูปลอดูภิัย อาช่วอนามูัย และสำภิาพแวดูล้อมูการที่ำงานนโยบายคัวามูปลอดูภิัย อาช่วอนามูัย และสำภิาพแวดูล้อมูการที่ำงาน

บริษััทฯ ได้คุำาน่งถ่งคุวามปลอดภัยและช่วอนามัยในการทำางาน
ซ่ิ�งเป็นคุวามรับผิดชอบพ้�นฐานของบริษััทฯ และเป็นสิ�งท่�จำะส่งผลต่้อพนักงาน
ทุกคุนรวมทั�งบุคุคุลอ้�น จ่ำงม่การกำาหนดนโยบาย ดังน่�

1.   คุวามปลอดภัยและการรักษัาสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็นหน้าท่�  
ของพนักงานทุกคุนทุกระดับท่�จำะร่วมม้อกันปฏิิบัติ้เพ้�อให้เกิดคุวาม
ปลอดภัยต่้อช่วิต้และทรัพย์สินทั�งของต้นเอง ผ้่อ้�น และของบริษััทฯ

2. บริษััทฯ จำะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับม่คุวามร้่และม่จิำต้สำาน่ก
ในการปฏิิบัติ้งานด้วยคุวามปลอดภัย และม่อาช่วอนามัยท่�ด่

3. บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคุัญของมาต้รการป้องกันอุบัต้ิเหตุ้
อันเกิดข่�นจำากการทำางานท่�ม่ต่้อพนักงานหร้อบุคุคุลอ้�น
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

4.  บริษััทฯ จำะสนับสนุนและส่งเสริมให้ม่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
วิธ่ปฏิิบัติ้งานอย่างปลอดภัย รวมถ่งการม่สุขอนามัยท่�ด่ของพนักงาน

5. บริษััทฯ จำะสนับสนุนและส่งเสริมกิจำกรรมด้านคุวามปลอดภัยในการ
ทำางาน โดยจำะจัำดฝึ่กอบรมให้คุวามร้่ ทบทวนและฝึ่กซ้ิอม ต้ลอดจำนจัำด
กิจำกรรมในร่ปแบบต้่างๆ เพ้�อสร้างจำิต้สำาน่กด้านคุวามปลอดภัย
ให้กับพนักงานอย่างต่้อเน้�องและม่การเต้ร่ยมพร้อมอย่่เสมอ

6. บริษััทฯ จำะจัำดเต้ร่ยม จัำดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคุคุลท่�ม่คุุณภาพ
ได้มาต้รฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันต้ามคุวามเหมาะสม
ต่้อลักษัณะและการปฏิิบัติ้งานของพนักงาน

7. บริษััทฯ จำะสำารวจำต้รวจำต้ราในเร้�องคุวามปลอดภัย และเข้มงวด
กวดขันให้พนักงานปฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบเก่�ยวกับคุวามปลอดภัยของ
บริษััทฯ ต้ลอดจำนการเอาใจำใส่ คุวบคุุม ด่แลให้พนักงานสวมใส่และ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยต้ามท่�บริษััทฯ ได้กำาหนดอย่างเคุร่งคุรัด

8. บริษััทฯ ถ้อว่าพนักงานทุกคุนม่ส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติ้เหตุ้ และ
รักษัาสิ�งแวดล้อม บริษััทฯ ยินด่รับข้อเสนอแนะ ข้อคิุดเห็นต่้างๆ ของ
พนักงาน โดยจำะนำาไปพิจำารณาต้ลอดจำนปรับปรุงแก้ไขจุำดบกพร่อง
ต่้างๆ ต้ามคุวามเหมาะสม เพ้�อให้เกิดคุวามปลอดภัยแก่พนักงาน
มากท่�สุด

นโยบายดู้านการใช้เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศูและการสำื�อสำารนโยบายดู้านการใช้เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศูและการสำื�อสำาร

1.  หน่วยงานสารสนเทศจัำดทำานโยบายด้านสารสนเทศ รายงาน
คุณะกรรมการบริษััทฯ โดยคุรอบคุลุมในเร้�องดังต่้อไปน่� และม่การ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง 
1.1 การจัำดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคุโนโลย่สารสนเทศ

ซ่ิ�งคุรอบคุลุมถ่งการจัำดสรรทรัพยากรให้เพ่ยงพอต่้อการดำาเนิน
ธุรกิจำ และการกำาหนดแนวทางเพ้�อรองรับในกรณ่ท่�ไม่สามารถ
จัำดสรรทรัพยากรได้เพ่ยงพอต้ามท่�กำาหนดไว้ 

1.2  นโยบายและมาต้รการรักษัาคุวามมั�นคุงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

1.3  นโยบายท่�จำะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เคุร้�องม้อ โปรแกรมท่�ม่
ลิขสิทธิ�ถ่กต้้องต้ามกฎหมายเท่านั�นและส้�อสารให้พนักงาน
ทุกระดับรับทราบ

2. ไม่ใช้ระบบคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ เผยแพร่ข้อม่ลท่�ไม่เหมาะสมใน
ทางศ่ลธรรม ขนบธรรมเน่ยม และจำาร่ต้ประเพณ่ หร้อละเมิดกฎหมาย
เช่น การสร้างคุวามเส่ยหายแก่ช้�อเส่ยงและทรัพย์สิน การม่ไว้ซ่ิ�ง
ส้�อลามกอนาจำาร การ forward mail ท่�เป็นการรบกวน

3. พนักงานบริษััทฯ ต้้องเก็บรักษัารหัสผ่านของต้นให้เป็นคุวามลับ
ไม่บอกบุคุคุลอ้�นเพ้�อป้องกันไม่ให้บุคุคุลอ้�นเข้าถ่งรหัสผ่านของต้น
รวมทั�งไม่ใช้อินเต้อร์เน็ต้เข้าไปยัง Website ท่�ไม่คุุ้นเคุยและอาจำจำะ
เป็นอันต้รายต่้อระบบคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ 

4. กรณ่ท่�พนักงานบริษััทฯ ขออนุญาต้ผ้่บังคัุบบัญชาให้ผ้่ปฏิิบัติ้งาน
ภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษััทฯ นั�น พนักงานของบริษััทฯ
ท่�เป็นผ้่ขอต้้องคุวบคุุมการใช้งานของผ้่ปฏิิบัติ้งานภายนอก และต้้อง
รับผิดชอบต่้อคุวามเส่ยหายท่�อาจำจำะเกิดข่�นกับบริษััทฯ จำากการใช้
ระบบสารสนเทศนั�น

5. บริษััทฯ ม่สิทธิ�เข้าต้รวจำสอบ คุ้นหา ติ้ดต้าม สอบสวน และคุวบคุุม
การใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษััทฯ เพ้�อป้องกันคุวามปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศของบริษััทฯ

6. พนักงานบริษััทฯ ท่�นำาอุปกรณ์คุอมพิวเต้อร์ หร้ออุปกรณ์เสริม
จำากภายนอกมาปฏิิบัติ้งานในบริษััทฯ ต้้องได้รับอนุญาต้จำากผ้่บังคัุบ
บัญชา

นโยบายดู้านการไมู่ล่วงละเมูิดูสำินที่รัพย์ที่างปัญญานโยบายดู้านการไมู่ล่วงละเมูิดูสำินที่รัพย์ที่างปัญญา

บริษััทฯ ม่นโยบายท่�จำะปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องเก่�ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา หร้อลิขสิทธิ� โดยการนำาผลงานหร้อข้อม่ลอันเป็นสิทธิ
ของบุคุคุลภายนอกท่�ได้รับมาหร้อท่�จำะนำามาใช้ภายในบริษััทฯ จำะต้้องต้รวจำสอบ
เพ้�อให้มั�นใจำว่าจำะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผ้่อ้�น

1. ผลงานท่�เกิดจำากการปฏิิบัติ้ต้ามหน้าท่�ถ้อเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษััทฯ

2. เม้�อพ้นสภาพจำากการเป็นพนักงานจำะต้้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา
ต้่างๆ ซิ่�งรวมไปถ่งผลงานสิ�งประดิษัฐ์ ฯลฯ คุ้นให้บริษััทฯ ไม่ว่า
จำะเป็นข้อม่ลท่�เก็บไว้ในร่ปแบบใดๆ

3. พนักงานท่�ใช้งานเคุร้�องคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ จำะต้้องใช้ซิอฟิท์แวร์
ต้ามข้ออนุญาต้ของเจ้ำาของลิขสิทธิ� และเฉุพาะท่�ได้รับอนุญาต้ให้
ใช้งานจำากบริษััทฯ เท่านั�น เพ้�อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

4. การนำาผลงานหร้อข้อม่ลอันเป็นสิทธิของบุคุคุลภายนอกท่�ได้รับมา
หร้อท่�จำะนำามาใช้ภายในบริษััทฯ จำะต้้องต้รวจำสอบเพ้�อให้มั�นใจำว่า
จำะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผ้่อ้�น

หมูวดูที่่� 4 การเปิดูเผิยข้้อมููลและคัวามูโปร่งใสำหมูวดูที่่� 4 การเปิดูเผิยข้้อมููลและคัวามูโปร่งใสำ
 บทบาทและหน้าท่�ของคุณะกรรมการ คุณะกรรมการเฉุพาะ

เร้�องและประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
1. คุณะกรรมการบริษััทฯ1. คุณะกรรมการบริษััทฯ
 1.1   อำานาจำดำาเนินการ

1.1.1  กำาหนดอำานาจำหน้าท่�ของประธานกรรมการ
และประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

1.1.2  กำาหนดระดับอำานาจำทางการเงินของประธาน
เจ้ำาหน้าท่�บริหาร




