
 

 

 

  

จรยิธรรมและจรรยาบรรณ                    

ในการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

2563 
 

www.pacificpipe.co.th 



 
สารจากประธานคณะกรรมการ  

 
การด ารงสถานะองคก์รของบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ถา้มี) เราพยายามอย่างยิ่งในการ

สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุระดบัในองคก์รยดึมั่นในมาตรฐานความประพฤตแิละพฤติกรรมอนัพงึกระท าในการด าเนินธุรกิจและการ
ปฏิบตัิงานภายใตก้รอบจรยิธรรม คณุธรรม ความซื่อสตัยใ์นทางที่สรา้งสรรค ์เสมอภาคและเทา่เทียม รวมทัง้ใหค้วามส าคญัใน
ดา้นความโปรง่ใส ไมด่  าเนินการใดๆที่เขา้ไปมีสว่นในการทจุรติ คอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ  
 
 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบบันีจ้ะเป็นเป็นเสมือนคู่มือใหค้  าแนะน าและแนวทางที่ถูกตอ้งและ
เป็นประโยชนส์  าหรบัการปฏิบตัิตนในฐานะตวัแทนของพวกเราชาวแปซิฟิกไพพ ์ตลอดจนระบถุึงความรบัผิดชอบท่ีเราทกุคนพึง
มีต่อบริษัทฯ ต่อพนกังานดว้ยกัน รวมทัง้ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ คู่ค่า ตลอดจนผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  ทัง้นีเ้พื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์ที่อาจสรา้งความเสียหายใหก้ับช่ือเสียงของบริษัทฯ หรือของคุณเอง อีกทัง้เป็นคู่มือการท างาน
ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนในองคก์ร โปรดอา่น ท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ค าแนะน าตา่งๆใน
คูม่ือนี ้ซึง่ก าหนดขอบเขตขอ้ควรปฏิบตัิในการด าเนินงานส าหรบัพนกังานทกุคนโดยไมม่ีขอ้ยกเวน้ส าหรบัผูใ้ด 
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ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

 
 จรยิธรรม คือ พฤติกรรมที่ใชเ้ป็นขอ้ปฏิบตัิในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพืน้ฐานมาจากกฎหมาย ศีลธรรม หรอืจารตี
ประเพณี วฒันธรรมของคนในแตล่ะสงัคม 
 
 จรรยาบรรณ คือ หลกัความประพฤติปฏิบตัิอนัเหมาะสม แสดงถึงคณุธรรมและจรยิธรรมที่พึงปฏิบตัิในการประกอบ
วิชาชีพ ที่บรษัิทฯ คาดหวงัใหพ้นกังานประพฤติปฏิบตัิตามเพื่อรกัษาช่ือเสยีงและสง่เสรมิเกียรติของตนเองและบรษัิทฯ 
 
 ดงันัน้ จริยธรรมและจรรยาบรรณ จึงเป็นเครือ่งมือส าคญัที่จะช่วยใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานแปซิฟิกไพพท์กุ
คน ซึ่งมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบไดม้ีแนวทางปฏิบตัิตนอย่างถกูตอ้ง เหมาะสม ทัง้ความประพฤติในชีวิตส่วนตวัและการ
ประกอบอาชีพการงาน อนัจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้การไดร้บัความเลื่อมใส ศรทัธา 
และเช่ือถือจากประชาชนทั่วไป 
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ข้อพึงปฏิบัติ 

 

1. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

1.1 พงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทางการคา้ของบริษัทฯ เช่น คู่คา้ ลกูคา้ คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือขอ้มูลที่ไดจ้ากการเป็นพนกังานบริษัทฯ ใน
การหาประโยชนส์ว่นตนและในเรือ่งการท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทฯ หรือการท างานอื่นนอกเหนือจากงานของ
บรษัิทฯ ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหนา้ที่  

1.2 พึงละเวน้การถือหุน้ในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตทุ าใหพ้นกังานกระท าการหรือละเวน้การกระท าที่ควร
ท าตามหนา้ที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ที่ ในกรณีที่ไดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบริษัทฯ หรือ
ก่อนที่บริษัทฯ จะเขา้ไปท าธุรกิจนัน้ หรือไดม้าโดยทางมรดก พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชัน้
ทราบ 

1.3 หา้มพนกังานบริษัทฯ ที่มีสว่นไดเ้สยีเป็นผูอ้นมุตัิในการตกลงเขา้ท ารายการหรือกระท าการใดๆ  ในนามบริษัทฯ 
เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์ดๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

1.4 การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัทฯ ทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่พนกังานนัน้มีสว่นไดส้ว่น
เสยีจะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีตอ่บรษัิทฯ ก่อนเขา้ท ารายการ 

1.5 การรบัท างานจากบรษัิทย่อย (ถา้มี) ท าไดโ้ดยไดร้บัการอนมุตัิจากผูบ้งัคบับญัชาฝ่ายบริหาร หรือกรรมการ แต่
พนกังานของบรษัิทฯ ตอ้งไม่รบังานภายนอกที่เป็นการแข่งขนักบัการด าเนินธุรกิจ หรอืก่อใหเ้กิดผลประโยชนท์ี่
ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืกรรมการ 

1.6 การเขา้ประชมุพิจารณาวาระใดที่ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีสว่นไดเ้สยี กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษัิทฯ ผูม้ีสว่น
ไดเ้สียนัน้ ตอ้งออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์ 
วิจารณโ์ดยปราศจากอิทธิพลของบคุคลผูม้ีสว่นไดเ้สยีคนนัน้ 

1.7 คณะกรรมการและผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาความขดัแยง้ของผลประโยชนเ์ก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนัระหว่าง
บริษัทฯ กับบริษัทย่อย (ถา้มี) หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบดว้ยความซื่อสตัยส์จุริตอย่างมีเหตุผลและเป็น
อิสระภายใตก้รอบจรยิธรรมที่ดีโดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 

1.8 กรรมการ ผูบ้ริหารตอ้งรายงานการท ารายการกับผูท้ี่เก่ียวโยงกนั ที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารจัดการกิจการของ
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี)  ตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

              

2. การซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 

 ขอ้มลูภายในเป็นขอ้มลูในการด าเนินการบรหิารกิจการ อนัเป็นขอ้มลูลบัของบรษัิทฯ ที่ยงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะ หาก
เปิดเผยแลว้ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีผลกระทบตอ่มลูคา่หุน้ท่ีมีการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์พนกังานบริษัท แปซิฟิกไพพ ์และบริษัทย่อย (ถา้มี)  ตอ้งไม่น าขอ้มลูภายในที่ตนลว่งรูม้าจากการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของตนไปบอกผูอ้ื่นหรือน าขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหาประโยชนใ์นทางมิชอบเสียเองหรอืท าใหป้ระโยชนข์องบรษัิท
ลดลง  
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส  าหรบัการน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนส์ว่นตน หรือเพื่อบคุคลอื่น ในการซือ้
ขายหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ จะถือว่าเป็นการกระท าความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535  
แกไ้ขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 

 มาตรา ๒๔๑ ห้ามมิให้บุคคลใดวิเคราะห์หรือคาดการณ์ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน ราคาซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์หรือขอ้มลูอื่นใดที่เก่ียวกบับริษัทที่ออกหลกัทรพัย์ โดยน าขอ้มลูที่รูว้า่เป็นเท็จ หรือไม่ครบถว้นอนัอาจก่อใหเ้กิด
ความส าคัญผิดในสาระส าคัญ  มาใช้ในการวิเคราะหห์รือคาดการณ์ หรือละเลยที่จะพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูล
ดงักลา่ว หรอืโดยบิดเบือนขอ้มลูที่ใชใ้นการวิเคราะห  ์หรอืคาดการณ ์และไดเ้ปิดเผยหรือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการวิเคราะห์
หรอืคาดการณน์ัน้ตอ่ประชาชน โดยประการท่ีนา่จะมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัยห์รอืตอ่การตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย ์

 มาตรา ๒๔๒ หา้มมิใหบุ้คคลใดซึ่งรูห้รือครอบครองขอ้มูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลกัทรพัยก์ระท าการ
ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) ซือ้หรือขายหลกัทรพัย ์หรือเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกับหลกัทรพัย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรอืบคุคลอื่น เวน้แต ่

(ก) เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมาย ค าสั่งศาล หรอืค าสั่งของหนว่ยงานท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย 
(ข) เป็นการปฏิบตัิตามภาระผูกพนัตามสญัญาซือ้ขายล่วงหนา้ที่ท  าขึน้ก่อนที่ตนจะรู ้ หรือครอบครอง

ขอ้มลูภายในท่ีเก่ียวกบับรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย ์
(ค) เป็นการกระท าโดยตนมิได้เป็นผู้รูเ้ห็นหรือตัดสินใจ  แต่ได้มอบหมายให้ผู้ได้รับอนุญาต  หรือ            

จดทะเบียนตามกฎหมายใหจ้ัดการเงินทุนหรือการลงทุน  ตัดสินใจในการซือ้หรือขายหลกัทรพัย  ์   
หรอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัทรพัยน์ัน้ หรอื 

(ง) เป็นการกระท าในลกัษณะที่มิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น หรือในลกัษณะตามที่คณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 (๒) เปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าดว้ยวิธีใด  โดยรูห้รือควรรูว้่าผูร้บั
ขอ้มลูอาจน าขอ้มลูนัน้ไปใชป้ระโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์หรอืเขา้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ที่เก่ียวขอ้งกบั
หลกัทรพัย  ์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น  เวน้แต่เป็นการกระท าในลักษณะที่มิไดเ้ป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือใน
ลกัษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 
2.1 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัททกุระดบั ตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบริษัทฯ ที่มี

สาระส าคญัและยงัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น จนกระทั่งถึงภายหลงัจาก ที่ได้
มีการเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชั่วโมง 

2.2 พนกังานบริษัทฯ ทกุระดบัตอ้งรกัษาและปกปิดขอ้มลูลกูคา้และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั พนกังานบรษัิท
ฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เก่ียวข้อง  เวน้แต่เป็น
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ขอ้บังคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงคท์างการฟ้องรอ้งคดีหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
อนมุตัิให ้       มีการเปิดเผย 

2.3 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานบริษัทฯ และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู เปิดเผยหรือสง่ผา่นขอ้มลูหรอืความลบั
ของบรษัิทฯ ไปยงับคุคลที่ไมเ่ก่ียวขอ้ง ซึง่รวมถึงบคุคลในครอบครวั ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

2.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนกังานบริษัทฯ ที่มีอ  านาจหนา้ที ่พนกังานทั่วไปไม่มีหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูเมื่อ
ถกูถามใหเ้ปิดเผยขอ้มลูที่ตนไม่มีหนา้ที่เปิดเผยใหแ้นะน าผูถ้ามสอบถามผูท้ี่ท  าหนา้ที่เปิดเผยขอ้มลูนัน้  เพื่อให้
การใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.5 ไม่ให้ค  าแนะน าในการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบรษัิทฯ 

2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจง้หา้มซือ้/ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาการจัดท างบการเงิน  ทัง้รายไตรมาส และ   
รายปี ผ่านช่องทางการสือ่สารภายในองคก์รต่อกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานบรษัิทฯ จนกวา่จะมีการประกาศ
ใหท้ราบเป็นลายลกัษณอ์กัษรถึงวนัท่ีสามารถท าการซือ้/ขายไดต้ามปกติ 

2.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตัง้แต่ระดบัรองผูอ้  านวยการขึน้ไป เมื่อมีการซือ้/ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ให้
จดัท ารายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 3 วนัท าการตอ่รองผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 

2.8 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานตัง้แต่ระดบัรองผูอ้  านวยการขึน้ไป ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนหรือ
บคุคลที่มีความเก่ียวขอ้งตามหลกัเกณฑพ์ระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์เป็นรายไตรมาส ต่อ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบคุคล
ดงักลา่วตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นรายไตรมาส 

              

3. การต่อต้านทุจริต คอรรั์ปช่ัน 

หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานยอมรบัการทจุริตคอรปัชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งท าใหเ้กิดการใชอ้  านาจอย่างไม่
ถกูตอ้ง เพื่อประโยชนท์างตรง หรือทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้ทัง้ที่
เป็นตวัเงิน หรือไม่เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทไดด้  าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย เช่น การรบั
สิง่ของ ของขวญั เงินบริจาค/เรีย่ไร ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ตนเองจากบคุคลที่ท  าธุรกิจกบับรษัิทฯ โดยจะปฏิบตัิตามนโยบาย
การตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชั่นของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั 
              

4. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

4.1 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือ         
การคกุคามจากการถกูกระท ารุนแรง หรอืรูปแบบอื่นๆ ของการขม่เหงทางกาย เพศ จิตใจ หรอืทางวาจา 

4.2 ตอ่ตา้นและไมใ่ชแ้รงงานเดก็ (child labour) โดยการไมว่า่จา้งบคุคลอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ไมว่า่ในจดุประสงคใ์ด ทัง้
แบบงานประจ า หรอืงานนอกเวลา รวมทัง้การท างานแบบมีคา่จา้ง และไมม่ีคา่จา้ง 

4.3 การวา่จา้งแรงงานตา่งดา้ว บรษัิทฯ กระท าอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายแรงงาน 

4.4 บรษัิทฯ จะคดัเลอืกบคุคลเพื่อวา่จา้งใหด้  ารงต าแหนง่ตา่งๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยค านงึถึงคณุสมบตัิของแตล่ะ
ต าแหน่งงาน คณุวฒุิทางการศึกษา ประสบการณ ์และขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่จ  าเป็นกบังาน และปฏิบตัิต่อพนกังาน
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ทกุคนโดยเสมอภาคกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมม่ีขอ้กีดกนัเรือ่งเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา สถานศกึษา หรอืสถานะอื่น
ใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

4.5 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของพนักงานดว้ยทราบดีว่าพนกังานเป็นทรพัยากรอนัมีค่า และเป็นปัจจัยสู่
ความส าเรจ็ของบรษัิทฯ จึงใหค้วามส าคญัและดแูลใหพ้นกังานมีทกัษะในการท างานและมีความมั่นคง โดย 

4.5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรบัผิดชอบ โดยใช้การประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4.5.2 จดังานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังานใหพ้นกังานใหม่ทกุท่านไดร้บัทราบ และเขา้ใจถึงสทิธิที่พนกังาน
พงึไดร้บัตามการวา่จา้งที่เป็นธรรม จรยิธรรมในดา้นต่างๆ และยดึมั่นปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงาน
อยา่งเครง่ครดั 

4.5.3 มุง่พฒันาและจดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานใหม้ี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหพ้นกังานมีความก้าวหนา้ในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อน
ต าแหนง่ในแตล่ะปี 

4.5.4 จดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่พนกังานเพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวไวส้  าหรบัตนเอง
และครอบครวัเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอาย ุทพุพลภาพ หรอื เสยีชีวิต 

4.6 จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหม้ีความปลอดภยัต่อชีวิต และ   
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 

4.7 บริษัทฯ จะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวตัิสุขภาพ ประวตัิการท างาน ฯลฯ การ
เปิดเผยหรอืการถ่ายโอนขอ้มลูสว่นตวัของพนกังานสูส่าธารณะจะท าไดต้อ่เมื่อไดร้บัความเห็นชอบจากพนกังาน
ผูน้ัน้ทัง้นีก้ารลว่งละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แตไ่ดก้ระท าไปตามระเบียบบรษัิทฯ หรอืตามกฎหมาย 

              

5. จริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัตติ่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 การปฏิบัตติ่อลูกค้า 
5.1.1 สง่มอบผลิตภณัฑท์ี่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ

การไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
5.1.2 พนกังานบรษัิทฯ ตอ้งทุ่มเท มุ่งมั่นพฒันาสินคา้และบรกิารใหม้ีคณุภาพและมีราคาที่สมเหตสุมผลทนั

ตอ่สถานการณ ์ไมจ่ ากดัสทิธิของผูบ้รโิภค และมีเง่ือนไขที่เป็นธรรมส าหรบัผูบ้รโิภค 
5.1.3 ปฏิบตัิตามสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ขอ้ใดขอ้หนึง่ ตอ้งรบีแจง้ใหคู้ค่า้ และ/หรอืเจา้หนีท้ราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
5.1.4 พึงรกัษาความลบัของลกูคา้อย่างจริงจัง เวน้แต่ลกูคา้ยินยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือ

เป็นไปตามกฎหมายรวมทัง้ไมน่ าขอ้มลูมาใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
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5.2. การปฏิบัตติ่อคู่แข่งทางการค้า 

5.2.1 ประพฤติภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดี ไมบ่ิดเบือนขอ้มลู หลอกลวง หรอืใชว้ิธีอื่นใดที่ไมถ่กูตอ้ง
ตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี 

5.2.2 ไม่แสวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการที่ไม่สจุริต หรือไม่เหมาะสม เช่นการ
จ่ายสนิจา้งใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นตน้ 

5.2.3 ไมท่ าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย ไม่โจมตีคูแ่ข่งโดยปราศจากขอ้มลู
อยา่งสมเหตสุมผล 

5.3 การจัดซือ้จัดหาและการปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

5.3.1 การจดัซือ้ จดัหา ตอ้งมีขัน้ตอนท่ีตรวจสอบได ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส และก่อประโยชนส์งูสดุ 
5.3.2 บรษัิทตอ้งปฏิบตัิตอ่คูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
5.3.3 พนกังานบรษัิทฯ ตอ้งจดัซือ้ จดัหาสนิคา้และบรกิาร โดยค านงึถึงความตอ้งการ ความคุม้คา่ ราคาและ

คณุภาพมีการใหข้อ้มูลแก่ผูค้า้อย่างเท่าเทียม ถูกตอ้ง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตัิต่อผูค้า้ รวมทัง้มีการ
จดัซือ้จดัหาทีม่ีความรดักมุสอดคลอ้งกบัสถานการณ ์

5.3.4 ในการติดต่อคู่คา้ใหผู้ต้ิดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญา  การท าสญัญาและการ
ปฏิบตัิตามสญัญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื่อใชต้ามระยะเวลาที่ก าหนด 

5.3.5 พนกังานบรษัิทฯ จะตอ้งไม่เรยีกรบัประโยชนจ์ากการจดัซือ้จดัหา ตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลชิ้ดกบัคู่
คา้จนท าให ้ คูค่า้มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจจนเกินไป 

5.3.6 ปฏิบตัิตามขอ้สญัญาอย่างเครง่ครดั เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตัิตามสญัญา หรือคู่คา้ไม่อาจปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรอืเหตอุื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษา
ในทนัทีและหาแนวทางแกไ้ขตอ่ไป 

5.4 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น  

 บรษัิทฯ มีความมุง่มั่นที่จะสรา้งความเติบโตทางธุรกิจอยา่งยั่งยืนและสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อ
สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยาวโดย 
5.4.1 มีการก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ ด ารงเงินส ารองครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามกฎหมาย
แลว้ ทัง้นีก้ารจ่ายปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินและ
แผนงานการลงทนุของบรษัิทฯ 

5.4.2 ผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียสามารถรายงานหรือรอ้งเรียนเรื่องที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
บรษัิทฯ หรอืตอ่คณะกรรมการผา่น “นโยบายการรอ้งเรยีน และแนวทางการแจง้เบาะแสการกระท าผิด” 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ที่ (https://bit.ly/3fwQ90w) และ/หรือ สง่ถึง
หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์ตามที่อยูด่า้นลา่งนี ้
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แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์
บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
ที่อยู ่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท ์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9074  
อีเมล ์ ir.dep@pacificpipe.co.th 

นกัลงทนุสมัพนัธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรือ่งรอ้งเรียนจากผูถื้อหุน้ สง่เขา้สูก่ระบวนการรบัค ารอ้งเรียนและแจง้
เบาะแสการกระท าผิด เพื่อด าเนินการสอบสวน และรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทฯ  

5.5 การปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

บรษัิทปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลง และใหข้อ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง รวมทัง้มีการจ่ายช าระ
หนีต้รงตามเวลาทกุครัง้ และปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางการ
แกไ้ข ในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจพงึละเวน้การเรยีกรบัหรอืจา้งผลประโยชนใ์ดๆ ที่ไมส่จุรติในการคา้ 

5.6 ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม 

5.6.1 รับผิดชอบและยึดมั่ น  รวมทั้งช่วยเหลือทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา  ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีองคก์รตัง้อยู่ 

5.6.2 ด าเนินกิจกรรมเพื่อรว่มสรา้งสรรคส์งัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหช้มุชนท่ีบริษัทฯตัง้อยูม่ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ทัง้ที่ด  าเนินการเองและรว่มมือกบัรฐั และชมุชน 

5.6.3 ปอ้งกนัอบุตัิเหต ุและควบคมุการปลอ่ยของเสยีใหอ้ยูใ่นระดบัคา่มาตรฐานท่ียอมรบัได ้
5.6.4 มีจิตส านกึในเรือ่งความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ ทรพัยากรธรรมชาติ 
5.6.5 ใชว้สัด ุหรอือปุกรณต์า่งๆ รวมทัง้ทรพัยากรตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5.7 การปฏิบัตงิานของผู้บริหารและพนักงาน 

5.7.1 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ในความรบัผิดชอบดว้ยตนเองอย่างสดุความสามารถ 
มุง่มั่น ซื่อตรง โปรง่ใส ยึดมั่นในคณุธรรม ไมม่อบหมายหนา้ที่ของตนใหก้บับคุคลใดบคุคลหนึง่ท าแทน 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม เวน้แต่จะเป็นการจ าเป็นหรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ตอ้งใช้
ความสามารถเฉพาะของตน 

5.7.2 พนักงานบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา  รับค าสั่ งและรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาของตน ไมข่า้มสายการบงัคบับญัชาหากไมม่ีความจ าเป็น  

5.7.3 หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณผ์ูบ้งัคบับญัชาและผูร้ว่มงานที่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบคุคลนัน้
หรอืตอ่บรษัิทฯ  

5.7.4 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและเปิดใจรบัฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนรว่มงานอยา่งมีสติ ปราศจากอคติ และรบัฟังดว้ยเหตแุละผล 

5.7.5 ผูบ้รหิารและพนกังานบรษัิทฯ ตอ้งมีกรยิามารยาทสภุาพ แตง่กายเหมาะสมตอ่กาลเทศะ และประพฤติ
ตนเหมาะสมกบัหนา้ที่การงาน ธรรมเนียมทอ้งถ่ินโดยไมส่รา้งความเสือ่มเสยีตอ่ภาพลกัษณบ์รษัิทฯ 
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5.7.6 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษัทฯ หา้มใชช่ื้อของบริษัท หรือต าแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการ
สว่นตวั ไมว่า่ดว้ยวตัถปุระสงคใ์ด 

5.7.7 ผูบ้ริหารและพนกังานบริษัทฯ ควรใหค้วามรว่มมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้เพื่อสรา้งความสามัคคี
ช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั 

5.7.8 ห้ามผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ กระท าการที่ก่อความเดือดรอ้นร าคาญบั่นทอนก าลังใจผู้อื่น 
ก่อใหเ้กิดความเป็นปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบตัิงานที่มีลกัษณะเป็นการคกุคามทางเพศ ไม่ว่าต่อ
พนกังานของบรษัิทฯ หรอืบคุคลภายนอกที่เขา้มาติดตอ่ธุรกิจ 

5.7.9 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ  อนั
เป็นการไมเ่คารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

5.7.10 พึงเป็นผูม้ีวินยัและประพฤติปฏิบตัิตามกฏระเบียบขององคก์ร และประเพณีอนัดีงามไม่ว่าจะระบุไว้
เป็นลายลกัษณอ์กัษรหรอืไมก็่ตาม 

5.7.11 รว่มสรา้งและรกัษาบรรยากาศแห่งความสามคัคีและความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนกังาน พึง
หลกีเลี่ยง การกระท าใดๆ อนัจะกระทบตอ่ช่ือเสียงและภาพลกัษณข์องบรษัิท หรอืเป็นปัญหาแก่บรษัิท
ในภายหลงัได ้

5.7.12 ผูบ้รหิารและพนกังานบรษัิทฯ ควรเป็นผูม้ีศีลธรรมอนัดีและประพฤติตนใหเ้หมาะสม มีสจัจะตอ่ตนเอง
และผูอ้ื่น ละเวน้อบายมขุและการพนนัทกุประเภท 

5.8 การปฏิบัตงิานของกรรมการบริษัท  

5.8.1 กรรมการ พึงปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซื่อสตัย ์ สุจริต มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม รวมทัง้ระมดัระวัง  รกัษา
ผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

5.8.2 กรรมการพึงอุทิศเวลาปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ 
และทกัษะการบรหิารจดัการอยา่งเต็มความสามารถ 

5.8.3 ไมด่  ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทคูแ่ขง่หรอืธุรกิจที่ท  าธุรกรรมเดียวกบับรษัิทฯ 
5.8.4 กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯทราบ เมื่อมีการตอบรบัเชิญเป็นกรรมการของบริษัทอื่น และการด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนัน้ ตอ้งไม่เกินกว่าจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไวต้ามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี คือ สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทอื่น ไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 

5.8.5 กรรมการพงึหลีกเลีย่งความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน และผลประโยชนข์องบรษัิท ในกรณีที่
ไมอ่าจหลกีเลีย่งไดก้รรมการตอ้งเปิดเผยรายการท่ีเป็นผลประโยชนท์ี่ขดัแยง้ใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ทราบ 

5.8.6 ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่แสวงหาผลประโยชนโ์ดยมิชอบ
ใหก้บัตนเองและผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยอาศยัต าแหนง่หนา้ที่และใชข้อ้มลูใดๆ ของบริษัท ซึ่งยงัไมเ่ปิดเผยต่อ
สาธารณะ 
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6. การให้หรือรับของขวัญ 

6.1 พนกังานบริษัทฯ ตอ้งไม่เรียกรบั หรือยินยอมที่จะรบั เงิน สิ่งของ หรือประโยชนอ์ื่นใด จากผูท้ี่เก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจกบับรษัิทฯ 

6.2 พนกังานบรษัิทฯ อาจรบัหรอืใหข้องขวญันัน้ จะตอ้งไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้บั 
6.3 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องรบัของขวัญหรือทรพัย์สินอื่นใด  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นเพื่อ

ด าเนินการตามความเหมาะสมและใหป้ฏิบตัิตามนโยบายการใหห้รือรบัของขวญัและการเลีย้งรบัรองของ
บรษัิทอยา่งเครง่ครดั 

6.4 การใหห้รอืรบัของขวญั อาจกระท าไดห้ากท าดว้ยความโปรง่ใส หรอืท าในที่เปิดเผยหรอืสามารถเปิดเผยได ้ 
6.5 พนกังานบริษัทฯ สามารถรบัการเลีย้งรบัรองทางธุรกิจได ้เพื่อประโยชนใ์นธุรกิจของบริษัทฯ และพึงหลีกเลี่ยง

การรบัการเลีย้งรบัรองในลกัษณะที่เกินกว่าเหตคุวามสมัพนัธป์กติจากบคุคลอื่นที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท หรือจะ
เป็นคูค่า้ในอนาคต 

              

7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

7.1 บรษัิทมีนโยบายที่จะสง่เสรมิและใชอ้ปุกรณเ์ครือ่งมือ โปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูตอ้งตามกฎหมายเทา่นัน้ 
7.2 ไม่ใชร้ะบบคอมพิวเตอรข์องบริษัทฯ เผยแพรข่อ้มลูที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่นการสรา้งความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรพัยส์ิน การมีไวซ้ึ่งสื่อลามก
อนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน 

7.3 พนกังานบริษัทฯ ตอ้งเก็บรกัษารหสัผ่านของตนใหเ้ป็นความลบั ไม่บอกบคุคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ใหบุ้คคลอื่น
เขา้ถึงรหัสผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอรเ์นทเขา้ไปยงั Website ที่ไม่คุน้เคยและอาจจะเป็นอนัตรายต่อ
ระบบคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ 

7.4 กรณีที่พนกังานบรษัิทฯ ขออนญุาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏิบตัิงานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษัิทฯ นัน้ 
พนกังานของบรษัิทฯ ที่เป็นผูข้อตอ้งควบคมุการใชง้านของผูป้ฏิบตัิงานภายนอก และตอ้งรบัผิดชอบตอ่ความ
เสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้กบับรษัิทฯ จากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

7.5 บรษัิทฯ มีสทิธ์ิเขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคมุการใชร้ะบบสารสนเทศของพนกังานบรษัิทฯ 
เพื่อปอ้งกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษัิทฯ 

7.6 พนกังานบรษัิทฯ ที่น  าอปุกรณค์อมพิวเตอร ์หรืออปุกรณเ์สรมิจากภายนอกมาปฏิบตัิงานในบรษัิทฯ ตอ้งไดร้บั
อนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา 

              

8. การไม่ล่วงละเมิดสินทรัพยท์างปัญญา 

 บรษัิทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาหรอืลขิสิทธ์ิ โดยการน าผลงานหรือ
ขอ้มลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอก ที่ไดร้บัมาหรอืที่จะน ามาใชภ้ายในบรษัิทฯ จะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ั่น ใจวา่ จะไมล่ะเมิด
ทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

8.1 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามหนา้ที่ถือเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษัิทฯ 
8.2 เมื่อพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน จะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปัญญาตา่งๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์

ฯลฯ คืนใหบ้รษัิทฯ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูที่เก็บไวใ้นรูปแบบใดๆ 
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8.3 พนกังานที่ใชง้านเครือ่งคอมพิวเตอรข์องบรษัิทฯ จะตอ้งใชซ้อฟทแ์วรต์ามขอ้อนญุาตของเจา้ของลิขสิทธ์ิ และ
เฉพาะที่ไดร้บัอนญุาตใหใ้ชง้านจากบรษัิทฯ เทา่นัน้ เพื่อปอ้งกนัปัญหาการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา 

8.4 การน าผลงานหรือขอ้มูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก  ที่ไดร้บัมาหรือที่จะน ามาใชภ้ายในบริษัทฯ จะตอ้ง
ตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจวา่ จะไมล่ะเมิดทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

              

9. การรักษาและการใช้ทรัพยส์ินของบริษัทฯ   

9.1 พนกังานบริษัทฯ มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการดแูลทรพัยส์ินของบรษัิทฯ มิใหเ้สื่อมเสยี สญูหายและใช ้       
ทรพัยส์นิอยา่งมีประสทิธิภาพ พนกังานจะตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจถงึวธีิการใช้ และค าแนะน า ดา้นความ
ปลอดภยัของทรพัยส์นิและใชใ้หเ้กิดประโยชนต์อ่บรษัิทฯ อยา่งเต็มที่ และไมน่ าทรพัยส์นิของบรษัิทฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชนข์องตนเองหรอืผูอ้ื่น 

9.2 ทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง ทรัพย์สินทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น สังหาริมทรพัย์ อสังหาริมทรพัย ์
เทคโนโลยี ความรูท้างวิชาการ เอกสารสิทธ์ิ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ตลอดจนขอ้มูลท่ีเป็นความลบัที่ไม่ไดเ้ปิดเผย 
ตอ่สาธารณชน ไดแ้ก่ แผนธุรกิจ ประมาณการทางการเงิน ขอ้มลูดา้นทรพัยากรบคุคล 

9.3 พนกังานบรษัิทฯ ทกุคนพงึหลกีเลีย่งการเปิดเผย หรอืการใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูที่เป็นความลบัอยา่งเด็ดขาด 
9.4 พนกังานบรษัิทฯ ทกุคนตอ้งควบคมุขอ้มลูความลบัอยา่งเหมาะสม และตอ้งไม่สื่อสารขอ้มลูอนัมีสาระส าคญั

และยงัมิไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งไดร้บัรูม้าจากงานในหนา้ที่ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่
สมควรตอ้งรบัรูข้อ้มลูนัน้ และมีหนา้ที่ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งดีที่สดุ เพื่อปอ้งกนัไวซ้ึ่งขอ้มลูที่เป็นความลบั
ดงักลา่ว ทัง้นีร้วมไปถึงการจดัเก็บเอกสารขอ้มลูที่เป็นความลบั  

              

10. การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ 

10.1 พนกังานบรษัิทฯ ทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั หากพบวา่มีการฝ่าฝืนหรอื กระท าการใดๆ
ที่ขดัตอ่จรรยาบรรณ บรษัิทฯ จะพิจารณาลงโทษตามลกัษณะแหง่ความผิดตามควรแก่กรณี 

10.2 ผูบ้ริหารและผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และมีหนา้ที่ในการสอดสอ่ง
ดแูลและสง่เสรมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบตัิตามจรรยาบรรณที่ก าหนด 

10.3 ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามจรรยาบรรณให้แก่พนักงานและกรรมการ จะต้องได้รบัการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ 

10.4 พนกังานบรษัิททกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบจรรยาบรรณนี ้เมื่อเขา้เป็นพนกังานและเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
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การส่ือสารและบริหารจัดการจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน-

ธุรกิจของบริษัทฯ 

 

การส่ือสาร 

 เลขานุการมีหนา้ที่เผยแพร่จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด า เนินธุรกิจของบริษัท ฯ หลังจากได้ร ับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยให้เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสาร ทั้ง เว็บไซต์บริษัทฯ 
และระบบ  Intranet ของบริษัทฯ  ทั ้งนี ้ ผู ้จ ัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู ้ร ับผิดชอบในการจัดอบรมแก่
บุคคลากรในองค์กร และให้พนักงานลงนามรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  

การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 พนกังานบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการปฏิบตัิที่อาจขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในกรณีที่พบเห็นการฝ่าฝืน 
หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือถกูกดดนั / บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ท่ีเป็นการขดัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ พนกังาน
สามารถสง่ขอ้รอ้งเรยีนไดต้ามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นตอนและวิธีการรายงาน 
1. จดัท ารายงานเก่ียวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรอืถกูกดดนั / บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ท่ีเป็น

การขดัตอ่จรยิธรรมและจรรยาบรรณตามแบบฟอรม์ที่แนบมานี ้
2. เอกสารประกอบอื่นๆ (ถา้มี) 
3. สง่ขอ้รอ้งเรยีนไปยงั e-mail ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงานในทกุระดบั 
3.2 รองผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 

คณุนฤทธ์ิชยั ภรูพีงษานนท ์: naritchai.bhu@ pacificpipe.co.th 
3.3 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณุนนัทนา หลกัค า : nantana.lak@ pacificpipe.co.th 
3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณุเกรยีงไกร รกัษ์กลุชน : kriengkrairukk@gmail.com   
              

กระบวนการจัดการ 

1. รวบรวมข้อเท็จจริง 
 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะตอ้งด าเนินการและสรุปผลเบือ้งตน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วนั 

2. กลั่นกรองข้อมูล 
 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเสนอเรือ่งตอ่ตวัแทนฝ่ายบรหิาร โดยตวัแทนฝ่ายบรหิารที่เขา้รว่มในการพิจารณา คือ 

1. ผูจ้ดัการทรพัยากรมนษุย ์หรอืตวัแทนจากหนว่ยงานระดบัผูจ้ดัการขึน้ไป 
2. ผูอ้  านวยการในสายงานของผูร้อ้งเรยีนซึง่ตอ้งเป็นบคุคลผูไ้มม่ีความขดัแยง้ หรอืผลประโยชนใ์ดกบัผูร้อ้งเรยีน 
3. รองผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน 

 โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เขา้รว่มเพื่อสงัเกตการณ์ 
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3. ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
ผูท้ี่ด  าเนินการตามขอ้ 2 ก าหนดมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และบรรเทา

ความเสียหายใหก้บัผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถึงความเดือดรอ้นเสียหาย โดยใหแ้จง้ผลการด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชา
สงูสดุของผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและผูบ้รหิารสงูสดุ  
 

การลงโทษทางวินัย 

 บริษัทฯ ไดพ้ยายามก าหนดบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและสถานการณข์องการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ    
แตล่ะประเภท โดยความรุนแรงในบทลงโทษจะแตกต่างไปตามความรา้ยแรงของการกระท าผิด โดยแบง่ประเภทการกระท าผิด
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การกระท าการฝ่าฝืนจรรยาบรรณ 
 ในกรณีที่เป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณเพียงเล็กนอ้ยหรือที่กระท าเป็นครัง้แรก บริษัทจะออกหนงัสือตกัเตือน
ก่อน โดยผูท้ี่ด  าเนินการตามขอ้ 2 (หวัขอ้กระบวนการจดัการ) จะสรุปผลและบทลงโทษดงักลา่วเพื่อให้ผูบ้รหิารสงูสดุของสาย
งานผูก้ระท าผิด เป็นผูอ้นมุตัิ  
 หากเป็นการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณอยา่งรา้ยแรงผูฝ่้าฝืนอาจจะถกูลงโทษรุนแรงซึง่มีตัง้แต ่

o การใหพ้กังานโดยไมไ่ดร้บัเงินเดือน 
o เลกิจา้งงาน 
o ด าเนินคดีทัง้ทางแพง่และอาญา 

โดยผูท้ี่ด  าเนินการตามขอ้ 2 (หวัขอ้กระบวนการจดัการ) จะสรุปผลและบทลงโทษดงักลา่วเพื่อใหป้ระธานเจา้หนา้ที่
บรหิารเป็นผูอ้นมุตัิ 

2. การกระท าผิดด้านการซือ้ขายหลักทรัพย ์และการใช้ข้อมูลภายใน 
 ในกรณีที่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรือ พนกังานของบริษัทฯ ไดก้ระท าความผิดวา่ดว้ยการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมเก่ียวกบั
การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 238 ถึง มาตรา 244/7 ในพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 แกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2559 ซึง่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดม้ีการพิสจูนท์ราบแลว้ว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร หรอื พนกังานของบริษัท ไดก้ระท าความผิดตาม
มาตราดงักลา่วจริง จนเป็นเหตทุ าใหส้  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เปรยีบเทียบปรบั 
หรอื กลา่วโทษ ผูก้ระท าผิดดงักลา่ว บรษัิทฯ จะใหผู้ก้ระท าผิดนัน้ พน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื พนกังานของบรษัิทฯ  
และจะรายงานผลการลงโทษดงักลา่ว ตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อทราบ 

 ทัง้นี ้ในบทลงโทษทกุกรณีจะมีการบนัทึกเอกสารที่เก่ียวขอ้ง เช่น หนงัสือแจง้ค าตดัสิน และส าเนาหนงัสือตกัเตือน   
ไวใ้นแฟม้ประวตัิสว่นบคุคลของพนกังานเป็นการถาวร 
              

 

 

 

 



จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ  ากดั (มหาชน) 

 

15 

 

การรายงานผลการตัดสินและตรวจสอบตามจรรยาบรรณฉบับนี ้

 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะรายงานผลการสอบสวนการฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่
ก าลงัด าเนินการอยู่ ค าตัดสิน รวมทั้งการด าเนินการลงโทษทางวินัยที่ไดก้ระท าไปแลว้ทัง้หมด  ให้ผูบ้ริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลของบรษัิทรบัทราบเป็นระยะๆ 

 การลงนามและใหค้ ารบัรองว่าไดร้บัรูเ้นือ้หาของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ พนกังาน
ใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอรม์เพื่อยืนยันว่าได้อ่านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทแลว้        
และยอมรบัที่จะปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณฉบบันี  ้ทัง้นีพ้นกังานไม่สามารถใชข้อ้อา้งวา่ไม่ไดอ้่านหรอืไม่ไดล้งนาม
รบัรูใ้นแบบฟอรม์มาเป็นเหตผุลที่จะไมป่ฏิบตัิตาม 

 การยกเลกิจรรยาบรรณของบรษัิทฯ การท่ีขอ้ก าหนดขอ้ใดขอ้หนึ่งในจรรยาบรรณฉบบันีจ้ะถกูยกเลิกได ้จะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทฯ และจะตอ้งเปิดเผยขอ้ก าหนดที่ถกูยกเลกินัน้ใหท้ราบในทนัทีตามที่กฎหมายก าหนด 
              

มาตรการคุ้มครองผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1. บริษัทฯ จะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูร้ายงาน ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามรว่มมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณเป็นความลบั 

2. บรษัิทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเทา่ที่จ าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผูร้ายงาน แหลง่ที่มาของ
ขอ้มลู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

3. ผูท้ี่ไดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
              

การกระท าทีเ่ข้าข่ายผิดจรรยาบรรณ 

1. ไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
2. แนะน า สง่เสรมิ หรอืสนบัสนนุใหผู้อ้ื่นไมป่ฏิบตัิตามจรรยาบรรณ 
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนเหนือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ 

เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบังานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 
4. ไมใ่หค้วามรว่มมือหรอืขดัขวางการสบืสวน สอบสวนหาขอ้เท็จจริงที่อา้งวา่ไดม้ีการฝ่าฝืนหรอืการไมป่ฏิบตัิตาม 

              

การตดิตามดูแลให้มีการปฏิบัต ิ

 พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนมีหนา้ที่ลงนามรบัทราบและท าความเขา้ใจจรรยาบรรณนี ้เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิตนอย่างถกูตอ้ง เหมาะสม ทัง้ความประพฤติในชีวิตสว่นตวั  และการประกอบอาชีพการงาน ซึ่งแนวทางในการปฏิบตัิ
ดงักลา่ว ไมอ่าจก าหนดใหค้รอบคลมุไดใ้นทกุกรณี  
 ดังนัน้ หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ควรปรึกษา หรือสอบถาม 
ผูบ้ังคับบัญชาที่ตนเองไวว้างใจในทุกระดับ หรือ รองผูอ้  านวยการตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรอื คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตามแตก่รณี 
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อภิธานศพัท ์
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อภิธานศัพท์ 

 
 อภิธานศัพท์ฉบับนีไ้ด้รวบรวมนิยามศัพท์ที่ปรากฏในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจฉบับนีไ้ว้           
หากความหมายที่ใหไ้ว ้หรือค าศพัท ์ตลอดจนวลีใดๆ ที่ใชใ้นจรรยาบรรณยงัไมช่ดัเจน ท่านสามารถสอบถามไดจ้ากหนว่ยงาน
นกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
บริษัทฯ หมายถึง บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (ถา้มี)  
 
บริษัทยอ่ย หมายความวา่  

(ก) บริษัทที่บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละหา้สิบของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 

(ข) บรษัิทท่ีบรษัิทตาม (ก) ถือหุน้เกินกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทนัน้ 
(ค) บริษัทที่ถูกถือหุน้ต่อไปเป็นทอดๆ โดยเริ่มจากการถือหุน้ของบริษัทตาม (ข) ในบริษัทที่ถูกถือหุน้ โดยการ   

ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวในแต่ละทอดมีจ านวนเกินกว่ารอ้ยละห้าสิบของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบรษัิทท่ีถกูถือหุน้นัน้ 

(ง) บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรือบริษัทตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม
รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละหา้สบิของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทท่ีถกูถือหุน้นัน้ 

(จ) บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรอืบรษัิทตาม (ก) (ข) (ค) หรอื (ง) มีอ านาจควบคมุในเรือ่งการก าหนด
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบรษัิทเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชนจ์ากกิจกรรมตา่งๆ ของบรษัิทนัน้ 

 
การมีส่วนได้ส่วนสีย  
 หมายถึง การเขา้ท ารายการของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย และผูท้ี่มีส่วนเก่ียว โยง ซึ่งอาจเป็นรายการที่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไม่วา่ทางตรง ทางออ้ม และอาจน าไปสูก่ารถ่ายเทผลประโยชนข์องบริษัทฯ และบรษัิท
ยอ่ย (ถา้มี) ได ้

 
ผู้บริหาร  
 หมายถึง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร และผูอ้  านวยการ รวมถึงผูด้  ารงต าแหนง่ระดบับรหิารในสายงานบญัชีหรอืการเงิน 

 
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 หมายถึง บคุคล กลุม่บคุคล องคก์ร ที่มีผลประโยชนห์รือมีสว่นเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์
จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (ถา้มี)  
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  
 หมายถึง บคุคล หรือนิติบุคคล ตวัการ หรือตวัแทน รวมถึง ตวัแทนเชิด ที่อาจท าใหพ้นกังานบริษัทฯ มีความขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์นการตดัสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงผลประโยชนข์องบุคคล หรือนิติบคุคล ตวัการ หรือตวัแทน รวมถึง
ตวัแทนเชิด หรอื ประโยชนส์งูสดุของบริษัทเป็นส าคญั โดยผูท้ี่เก่ียวโยงกนัมีความสมัพนัธก์บัพนกังานบรษัิทอยา่งหนึ่งอยา่งใด 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เป็นญาติสนิท หมายถึง บคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต (คูส่มรส บิดา มารดา หรอืผูร้บับตุรบญุธรรม พี่นอ้ง 
เป็นบตุร หรอืบตุรบญุธรรม รวมทัง้คูส่มรสของพี่นอ้งและบตุร) 

2. เป็นผูม้ีอ  านาจควบคมุ ไดแ้ก่  
o บริษัทฯ ที่บุคคล หรือนิติบุคคล ตัวการ หรือตวัแทน รวมถึง ตวัแทนเชิด ไปถือหุน้เกินกว่า 25% ของ

จ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม 
o บริษัทฯ ที่บุคคล หรือนิติบุคคล ตวัการหรือตวัแทน รวมถึง ตวัแทนเชิด มีอ านาจควบคุมการแต่งตัง้ 

และถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึง่ของกรรมการทัง้หมด 
o บรษัิทฯ ที่บคุคล หรอืนิติบคุคล ตวัการหรอืตวัแทน รวมถึง ตวัแทนเชิด เป็นกรรมการ 

 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ 
 คือ  การกระท าใดๆ  ที่อาจเป็นเหตุท าใหผู้ป้ฏิบัติงานในต าแหน่งหนา้ที่ที่รบัผิดชอบอยู่นั้น  มีการปฏิบัติงานหรือ
ตดัสนิใจ สั่งการอนมุตัิ อนญุาตที่เอนเอียงหรอืเบี่ยงเบนไปจากที่ควรจะเป็นเพื่อประโยชนส์ว่นตวั และสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์
ของหนว่ยงาน 

 
รายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 หมายความว่า รายการระหว่างบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรือ บริษัทย่อย (ถา้มี) กบับคุคลที่เก่ียวโยงกัน
ของ บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) หรอืรายการระหวา่งบรษัิทย่อย (ถา้มี) กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย (ถา้มี)  
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัแบง่เป็น 6 ประเภทคือ 

1. รายการคา้ที่เป็นธุรกิจปกติคือรายการธุรกรรมการคา้เก่ียวกับสินทรพัย์/บริการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ           
ที่ท  าเป็นประจ าและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไป เช่น การซือ้วตัถดุิบ 

2. รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติคือรายการธุรกรรมการคา้เก่ียวกบัสินทรพัย์/บริการเพื่อสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ ใหด้  าเนินการไปไดอ้ย่างราบรื่น ไดแ้ก่ การว่าจา้งขนส่งสินคา้ การว่าจา้งท าโฆษณา สญัญา
ความช่วยเหลอืทางเทคนิค หรอื จา้งบรหิารงานเป็นตน้ 

3. รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยร์ะยะสัน้ คือ รายการเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัยท์ี่ไม่สามารถแสดงไดว้่า
เป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทั่วไปและมีอายสุญัญาไมเ่กินกวา่ 3 ปี 

4. รายการเก่ียวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิารอื่น 
5. รายการความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทย่อย (ถา้มี)  เช่นเงินทนุหมนุเวียนในรูปเงินกู้ การใหกู้ย้ืมค า้ประกนั 

เป็นตน้ ซึง่บรษัิทจะตอ้งไดร้บัผลตอบแทนเช่นดอกเบีย้ตามอตัราตลาด 
6. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอื่นนอกจากรายการตาม 1 ถึง 5 

 
 



จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ  ากดั (มหาชน) 
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หลักทรัพย ์ 
 หมายถึง หุน้สามญั ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือตราสารอื่นๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนมือได้ของบริษัท แปซิฟิกไพพ ์จ ากัด 
(มหาชน) ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัและที่อาจมีขึน้ในอนาคต 
 
ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน  
 ขอ้มูลที่บริษัทไม่ไดเ้ปิดเผย หรือใหส้าธารณชนเขา้ถึงได้ ซึ่งอาจรวมถึงขอ้มูลของพนักงาน สิ่งประดิษฐ์ สญัญา
ยุทธศาสตร ์และแผนธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญดา้นการบริหารจัดการ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ การควบรวม และ           
ซือ้กิจการ ขอ้ก าหนดเฉพาะดา้นเทคนิค การตัง้ราคา ขอ้เสนอทางธุรกิจ ขอ้มลูดา้นการเงิน และ ตน้ทนุผลติภณัฑ ์
 
ข้อมูลภายในที่มีสาระส าคัญและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน  
 ขอ้มูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีเหตุผลที่เช่ือว่าน่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่จะซือ้  จ าหน่าย หรือ       
ถือหุน้ของบรษัิท ตวัอยา่งเช่น งบการเงิน การจ่ายปันผลของบรษัิท 
 
คู่แข่ง หมายถึง บรษัิทผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึง่เสนอผลติภณัฑห์รอืบรกิารท่ีคลา้ยคลงึกนั 
 
คู่ค้า ในที่นีจ้ะหมายถึง Supplier ซึ่งไดแ้ก่ผูท้ี่จัดส่งสินคา้ต่างๆ ใหบ้ริษัท เช่น วัตถุดิบ สาธารณูปโภค เครื่องใช ้เครื่องจักร 
เครือ่งมือ 

 
ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมลูค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรบัความบนัเทิง การรบับริการ การรบัการฝึกอบรม หรือ
สิง่อื่นใดในลกัษณะเดียวกนั 
 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT)  
 หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้กับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลมุระบบสื่อสาร อนัไดแ้ก่ วิทยุ
โทรทัศน์โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร ์ซอฟต์แวร ์ฐานขอ้มูล และบริการสารสนเทศ 
ตลอดจนระบบเครอืขา่ยโทรคมนาคมจ านวนมากที่เช่ือมโยงติดตอ่กนัและใชร้ว่มกนัได  ้
 
ทรัพยส์ินของบริษัทฯ หมายรวมถึง เงิน หรือผลิตภัณฑ์ เวลาท างานของพนักงาน และผลงานที่ไดจ้ากการท างานของ
พนักงาน ระบบคอมพิวเตอรแ์ละซอฟทแ์วร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารไรส้าย เครื่องถ่ายเอกสาร ตั๋วชมคอนเสิรต์ และกีฬา 
ยานพาหนะของบรษัิทฯ ขอ้มลูเก่ียวกบัทรพัยส์นิ และ เครือ่งหมายการคา้ของบรษัิทฯ 



 

 
 

        เลขที่เอกสาร        /   

แบบฟอรม์การรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติามจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 วนัท่ี  เดือน                 พ.ศ   

 เรยีน       
 
 ขา้พเจา้         ต าแหนง่      
สงักดัหนว่ยงาน (แผนก)      ฝ่าย      
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง            
ขอรอ้งเรยีนการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณ ดงันี ้

 การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
 ช่ือผูก้ระท าการฝ่าฝืน           
สงักดัหนว่ยงาน (แผนก)      ฝ่าย      
ไดก้ระท าการเป็นการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณโดยมีขอ้เท็จจรงิ  ดงันี ้

     (1)               
     (2)               
     (3)               

 ถกูกดดนั / บงัคบัใหก้ระท าใดๆ ที่เป็นการขดัตอ่จรยิธรรมและจรรยาบรรณจาก 
 นาย/นาง/นางสาว            
สงักดัหนว่ยงาน (แผนก)      ฝ่าย      
ไดก้ดดนั/บงัคบัใหข้า้พเจา้กระท าใดๆ ท่ีเป็นการขดัตอ่จรยิธรรมและจรรยาบรรณดงันี  ้

     (1)               
     (2)               
     (3)               

  
 พรอ้มนี ้ ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหรอืหลกัฐาน (ถา้ม)ี เพื่อประกอบการพิจารณามาดว้ยแลว้ คือ  
              
              
    
 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

  
ลงช่ือ     ผูร้อ้งเรยีน / รายงาน 

 (   )  



 

 
 

 
ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัติ 
 
 ขา้พเจ้าไดร้บัและอ่านหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษัทแลว้ 
ขา้พเจา้เขา้ใจรบัทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 

ลงช่ือ :      
 (    ) 

ต าแหนง่ :      
หนว่ยงาน :      

วนัท่ี :     /           /    
 
 
 

              
 
 
 
(ส าเนา) 
 
ใบลงนามรับทราบและถอืปฏิบัติ 
 
 ขา้พเจา้ไดร้บัและอา่นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษัิทแลว้ ขา้พเจา้เขา้ใจ
รบัทราบและยดึถือเป็นหลกัปฏิบตัิในการด าเนินงานตอ่ไป 
 
 

ลงช่ือ :      
 (    ) 

ต าแหนง่ :      
หนว่ยงาน :      

วนัท่ี :     /           /    
 


