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นโยบัายการกำกับัดูแลกิจัการนโยบัายการกำกับัดูแลกิจัการ
นิยามนิยาม
 นิยามการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ คุ้อ คุวามสัมพันธ์
และมาต้รการในเชิงการกำากับด่แลเพ้�อสร้างคุุณคุ่าให้ธุรกิจำอย่างยั�งย้น
นอกจำากน่�การกำากับด่แลกิจำการยังรวมถ่งระบบการบริหารและคุวบคุุม
การดำาเนินงานภายในของบริษััทฯ เพ้�อให้บริษััทฯ สามารถบรรลุถ่งเป้าหมาย
ท่�ตั้�งไว้เพ้�อประโยชน์ส่งสุดของผ้่ถ้อหุ้นในระยะยาว ภายใต้้การนำาหลักการ
และแนวปฏิิบัติ้ท่�ด่ ของคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต้.) ร่วมกับหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของ The Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็น
แนวทางในการกำาหนดหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ เพ้�อสร้าง
คุวามเช้�อมั�นแก่ผ้่ท่�เก่�ยวข้องทุกฝ่่ายและเป็นรากฐานของการเติ้บโต้ท่�ยั�งย้น
ของธุรกิจำท่�ม่คุวามโปร่งใส (Transparency) คุวามซ้ิ�อสัต้ย์ (Integrity)
คุวามรับผิดชอบต่้อผลการปฏิิบัติ้งานต้ามหน้าท่� (Accountability) และ
คุวามสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทั�งน่�ในส่วนของหลัก
ปฏิิบัติ้ท่�ยังมิได้นำาไปปรับใช้ ได้ม่การบันท่กเหตุ้ผลไว้เป็นส่วนหน่�งของมติ้
คุณะกรรมการบริษััทฯ แล้ว
 หลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่สำาหรับบริษััทฯ ม่แนวทางในการ
ปฏิิบัติ้แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังน่�

1. สิทธิของผ้่ถ้อหุ้น
2. การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน
3. การคุำาน่งถ่งบทบาทของผ้่ม่ส่วนได้เส่ย 
4. การเปิดเผยข้อม่ลและคุวามโปร่งใส  
5. คุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการภายใต้้หลักปฏิิบัติ้ 8 ข้อ

หลักปฏิิบัติ้ 1   ต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของ
คุณะกรรมการในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่า
ให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 2   กำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการ
ท่�เป็นไปเพ้�อคุวามยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 3  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล
หลักปฏิิบัติ้ 4  สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร

บุคุลากร
หลักปฏิิบัติ้ 5 ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำอย่างม่

คุวามรับผิดชอบ
หลักปฏิิบัติ้ 6  ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามเส่�ยงและการคุวบคุุม

ภายในท่�เหมาะสม
หลักปฏิิบัติ้ 7   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อม่ล
หลักปฏิิบัติ้ 8   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น

 

หมูวดูที่่� 1 สำิที่ธุิข้องผิู้ถืือหุ้นหมูวดูที่่� 1 สำิที่ธุิข้องผิู้ถืือหุ้น
1. ด้านสิทธิขั�นพ้�นฐาน1. ด้านสิทธิขั�นพ้�นฐาน

 คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดนโยบายในการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่โดยได้คุำาน่งถ่งสิทธิของผ้่ถ้อหุ้นต้ามท่�กฎหมายกำาหนดไว้อันประกอบด้วย

1.1  สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการ
ปฏิิบัติ้ท่�เท่าเท่ยมในการซ้ิ�อหุ้นคุ้นโดยบริษััทฯ และได้รับข้อม่ลสารสนเทศ
ท่�เพ่ยงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทางติ้ดต่้อส้�อสารท่�บริษััทฯ ได้เปิดไว้เพ้�อ
ผ้่ถ้อหุ้นสามารถตั้ดสินใจำถ่งผลกระทบท่�อาจำเกิดข่�นทั�งต่้อต้นเองและบริษััทฯ

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซ่ิ�งผ้่ถ้อหุ้นสามารถแสดงคุวามเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจำารณาในวาระต่้างๆของบริษััทฯ ในกาประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น

1.3 สิทธิในการเล้อกตั้�งและถอดถอนกรรมการบริษััทฯ และให้
คุวามเห็นชอบในการแต่้งตั้�งผ้่สอบบัญช่อิสระ

1.4  สิทธิของผ้่ลงทุนรายย่อยในการแต่้งตั้�งกรรมการ
1.4.1    ผ้่ถ้อหุ้นคุนหน่�ง ม่คุะแนนเส่ยงเท่ากับหน่�งหุ้นต่้อ
        หน่�งเส่ยง
1.4.2   ให้ผ้่ถ้อหุ้นออกเส่ยงลงคุะแนนเล้อกตั้�งกรรมการ

เป็นรายบุคุคุลไป
1.4.3    บุคุคุลซ่ิ�งได้รับคุะแนนเส่ยงส่งสุดต้ามลำาดับลงมา

เป็นผ้่ได้รับเล้อกตั้�งเป็นกรรมการเท่าจำำานวนกรรมการ
ท่�่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นต้้องเล้อกตั้�งในคุรั�งนั�น ในกรณ่ท่�
บุคุคุลซ่ิ�งได้รับเล้อกตั้�งในลำาดับถัดลงมาม่คุะแนน
เส่ยงเท่ากันเกินจำำานวนกรรมการท่� ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น
ต้้องเล้อกต้ั�งในคุรั�งนั�น ให้ประธานท่�ประชุมเป็น 
ผ้่ออกเส่ยงช่�ขาด

1.5  สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเท่ยม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น

2.1  ด้วยต้ระหนักถ่งผ้่ถ้อหุ้นท่�ม่ทั�งชาวไทยและชาวต่้างชาติ้
บริษััทฯ จ่ำงจัำดทำาเอกสารท่�เก่�ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั�ง
ภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั

2.2  บริษััทฯ เปิดโอกาสให้ผ้่ถ้อหุ้นเสนอวาระและคุำาถามในการ
ประชุมผ้่ถ้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันสิ�นสุดรอบบัญช่ ผ่านช่องทางเว็บไซิต์้ของ
บริษััทฯ ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html 
(หัวข้อ “ข้อม่ลสำาหรับผ้่ถ้อหุ้น” >> “การประชุมผ้่ถ้อหุ้น”) 

2.3 ในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น กรรมการและผ้่บริหารด้านการเงิน
ของบริษััทฯ รวมทั�งผ้่สอบบัญช่ท่�เป็นอิสระจำะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยใน
ระหว่างการประชุมประธานกรรมการจำะเปิดโอกาสให้ผ้่ถ้อหุ้นทุกรายม่สิทธิ
อย่างเท่าเท่ยมกันในการแสดงคุวามคิุดเห็นและซัิกถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสมและให้กรรมการท่�เก่�ยวข้องช่�แจำงและ / หร้อให้ข้อม่ลต่้างๆ แก่
ผ้่ถ้อหุ้นอย่างคุรบถ้วนและเผยแพร่ผลการลงคุะแนนเส่ยงภายในวันทำาการ
ถัดไป ผ่านระบบสารสนเทศของต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่บน website ของบริษััทฯ นอกจำากน่�บริษััทฯ จำะจัำดทำาและเผยแพร่
รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจำากวันประชุมผ่้ถ้อหุ้น ผ่านระบบ
สารสนเทศของต้ลาดหลักทรัพย์และเว็บไซิต์้ของบริษััทฯ ท่� https://
www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

2.4  คุ่าต้อบแทนทุกร่ปแบบของกรรมการบริษััทฯ ได้รับการ
อนุมัติ้จำากผ้่ถ้อหุ้นเป็นประจำำาทุกปี โดยการเสนอนั�นบริษััทฯ จำะแจ้ำงหลักเกณฑ์์
และวิธ่การในการกำาหนดคุ่าต้อบแทน พร้อมทั�งข้อม่ลเปร่ยบเท่ยบกับคุ่า
ต้อบแทนของกรรมการบริษััทฯ ในปีท่�ผ่านมา

2.5      ในการลงคุะแนนเล้อกตั้�งกรรมการจำะเป็นการลงคุะแนนเล้อก
กรรมการเป็นรายบุคุคุลเสมอ

2.6  บริษััทฯ ม่การกำาหนดวาระการประชุมเป็นเร้�องๆ อย่างชัดเจำน
และจำะไม่ม่การเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ำงผ้่ถ้อหุ้นทราบล่วงหน้า

หมูวดูที่่� 2 การปฏิิบัติต่อผิู้ถืือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมูกันหมูวดูที่่� 2 การปฏิิบัติต่อผิู้ถืือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมูกัน
1. การเข้าร่วมประชุมผ้่ถ้อหุ้น1. การเข้าร่วมประชุมผ้่ถ้อหุ้น

1.1  บริษััทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไวบนเว็บไซิต์้
ของบริษััทฯ ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html  
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันจำัดประชุมและส่งเอกสารทั�งฉุบับภาษัาไทยและ
ภาษัาอังกฤษั โดยบริษััทฯ มอบหมายให้บริษััทศ่นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำำากัด ซิ่�งเป็นนายทะเบ่ยนหุ้นของบริษััทฯ เป็นผ่้จำัดส่ง
เอกสารทั�งหมดให้แก่ผ้่ถ้อหุ้นล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

1.2  ในการจัำดประชุมผ้่ถ้อหุ้น บริษััทฯ ได้คุำาน่งถ่งคุวามสะดวก
ของผ้่ถ้อหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจำะเป็นเร้�องของสถานท่�จัำดประชุม
ท่�เดินทางได้สะดวก การเข้าถ่งข้อม่ลผ่านทางเว็บไซิต์้บริษััทฯ 
 บริษััทฯ แจ้ำงรายละเอ่ยดให้ผ้่ถ้อหุ้นนำาเอกสารหลักฐานท่�จำำาเป็น
มาให้คุรบถ้วนในวันประชุมเพ้�อรักษัาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต้ามข้อบังคัุบ
ของบริษััทฯ ในส่วนท่�เก่�ยวข้องกับการประชุมผ้่ถ้อหุ้น พร้อมทั�งแนบหนังส้อ
มอบฉุันทะเพ้�อให้ผ้่ถ้อหุ้นท่�ประสงคุ์จำะมอบฉุันทะให้ผ้่อ้�นมาประชุมแทน
ได้เล้อกท่�จำะมอบฉัุนทะให้บุคุคุลใดบุคุคุลหน่�งหร้อกรรมการอิสระของบริษััทฯ
เข้าประชุมแทน อ่กทั�งผ่้ถ้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังส้อมอบฉุันทะได้
ทางเว็บไซิต์้ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html

1.3  จัำดให้ม่ช่องทางสำาหรับผ่้ถ้อหุ้นในการเสนอช้�อบุคุคุลเพ้�อ
เป็นกรรมการของบริษััทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปด่รายละเอ่ยดหลักเกณฑ์์และ
วิธ่ปฏิิบัติ้ในเร้�องดังกล่าวได้ท่�เว็บไซิต์้ของบริษััทฯ ท่� https://www.
pacificpipe.co.th/TH/investor.html

1.4  ในการประชุมผ้่ถ้อหุ้นทุกคุรั�ง บริษััทฯ นำาเทคุโนโลย่มาใช้ใน
การลงทะเบ่ยน นับคุะแนนและการแสดงผล โดยประธานจำะแจ้ำงให้ผ้่ถ้อหุ้น
ได้ทราบถ่งวิธ่การลงคุะแนนเส่ยงและจำำานวนองค์ุประชุม และเปิดโอกาส
ให้ผ้่ถ้อหุ้นม่สิทธิอย่างเท่าเท่ยมกันในการสอบถาม แสดงคุวามคิุดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่้างๆ รวมทั�งใช้บัต้รลงคุะแนนและแจ้ำงผลการนับคุะแนนใน
แต่้ละวาระ

1.5  บริษััทฯ ให้สิทธิผ่้ถ้อหุ้นท่�มาร่วมประชุมผ่้ถ้อหุ้นหลังเริ�ม
การประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเส่ยงลงคุะแนน ในระเบ่ยบวาระท่�อย่่ใน
ระหว่างการพิจำารณาและยังไม่ได้ลงมติ้

1.6  ในการจัำดทำารายงานการประชุมผ้่ถ้อหุ้น ต้้องม่การบันท่ก
ข้อม่ลดังต่้อไปน่�

(1)  รายช้�อกรรมการ ผ้่บริหารท่�เข้าประชุม พร้อมระบุสัดส่วน
กรรมการท่�เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม

(2)  วิธ่การลงคุะแนน นับคุะแนน มติ้ท่�ประชุมและผล
การลงคุะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หร้องดออกเส่ยง) 
ของแต่้ละวาระ 

(3)  ประเด็นคุำาถามและคุำาต้อบในท่�ประชุม รวมทั�ง
ช้�อ - นามสกุล ของผ้่ถามและผ้่ต้อบ

2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดมาต้รการด่แลข้อม่ลภายใน
เพ้�อป้องกันการนำาไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้นในทางมิชอบในคุ่่ม้อจำริยธรรม
และจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ สรุปได้ดังน่�

2.1  พ่งหล่กเล่�ยงการกระทำาใดๆ อันเป็นการขัดต่้อผลประโยชน์
ของบริษััทฯ ไม่ว่าจำะเกิดจำากการติ้ดต่้อกับผ้่เก่�ยวข้องทางการคุ้าของบริษััทฯ
เช่น คุ่่คุ้า ล่กคุ้า คุ่่แข่ง หร้อจำากโอกาสหร้อข้อม่ลท่�ได้จำากการเป็นพนักงาน
บริษััทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนต้นและในเร้�องการทำาธุรกิจำท่�แข่งขันกับ
บริษััทฯ หร้อการทำางานอ้�นนอกเหน้อจำากงานของบริษััทฯ ซ่ิ�งส่งผลกระทบ
ต่้องานในหน้าท่�

2.2  พ่งละเว้นการถ้อหุ้นในกิจำการคุ่่แข่งของบริษััทฯ หากเป็นเหตุ้
ทำาให้พนักงานกระทำาการหร้อละเว้นการกระทำาท่�คุวรทำาต้ามหน้าท่� หร้อม่
ผลกระทบต่้องานในหน้าท่� ในกรณ่ท่�ได้หุ้นนั�นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษััทฯ
หร้อก่อนท่�บริษััทฯ จำะเข้าไปทำาธุรกิจำนั�น หร้อได้มาโดยทางมรดก พนักงาน
ต้้องรายงานให้ผ้่บังคัุบบัญชาต้ามลำาดับชั�นทราบ

2.3 ห้ามพนักงานบริษััทฯ ท่�ม่ส่วนได้เส่ยเป็นผ้่อนุมัติ้ในการต้กลง
เข้าทำารายการ หร้อกระทำาการใดๆ ในนามบริษััทฯ เพ้�อป้องกันคุวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ ท่�อาจำเกิดข่�น

2.4  การทำาธุรกิจำใดๆ กับบริษััทฯ ทั�งในนามส่วนตั้ว คุรอบคุรัว
หร้อในนามนิต้ิบุคุคุลใดๆ ท่�พนักงานนั�นม่ส่วนได้ส่วนเส่ยจำะต้้องเปิดเผย
ส่วนได้ส่วนเส่ยต่้อบริษััทฯ ก่อนเข้าทำารายการ

2.5  การรับทำางานจำากบริษััทย่อย (ถ้าม่) ย่อมทำาได้โดยได้รับการ
อนุมัติ้จำากผ้่บังคัุบบัญชาฝ่่ายบริหารหร้อกรรมการ แต่้พนักงานของบริษััทฯ
ต้้องไม่รับงานภายนอกท่�เป็นการแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจำหร้อก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ท่�ขัดแย้ง ไม่ว่าจำะเป็นการปฏิิบัติ้งานชั�วคุราวหร้อถาวร เว้นแต่้จำะ
ได้รับอนุญาต้เป็นการเฉุพาะเจำาะจำงจำากผ้่บังคัุบบัญชาหร้อกรรมการบริษััทฯ

2.6  การเข้าประชุมพิจำารณาวาระใดท่�ผ้่เข้าร่วมประชุมม่ส่วน
ได้เส่ยกรรมการ ผ่้บริหาร หร้อพนักงานบริษััทฯ ผ่้ม่ส่วนได้เส่ยนั�นต้้อง
ออกจำากท่�ประชุมเป็นการชั�วคุราว เพ้�อให้ผ้่เข้าร่วมประชุมท่านอ้�นม่โอกาส
พิจำารณาวิเคุราะห์วิจำารณ์ โดยปราศจำากอิทธิพลของบุคุคุลผ้่ม่ส่วนได้เส่ย
คุนนั�น
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2.7  คุณะกรรมการและผ้่บริหารต้้องพิจำารณาคุวามขัดแย้งของ
ผลประโยชน์เก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกัน ระหว่างบริษััทฯ กับบริษััทย่อย
(ถ้าม่) หร้อบริษััทใหญ่ (ถ้าม่) อย่างรอบคุอบด้วยคุวามซิ้�อสัต้ย์สุจำริต้
อย่างม่เหตุ้ผลและเป็นอิสระภายใต้้กรอบจำริยธรรมท่�ด่โดยคุำาน่งถ่งประโยชน์
ส่งสุดของบริษััทฯ

2.8  กรรมการและผ่้บริหารต้้องรายงานการทำารายการกับผ่้ท่�
เก่�ยวโยง ท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารจัำดการกิจำการของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย
(ถ้าม่) ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายในเป็นรายไต้รมาส หร้อเม้�อเกิดรายการโดย
ฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงานการทำารายการดังกล่าวต้่อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส

3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน

ข้อม่ลภายในเป็นข้อม่ลในการดำาเนินการบริหารกิจำการ อันเป็น
ข้อม่ลลับของบริษััทฯ ท่�ยังไม่เปิดเผยส่่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผล
กระทบต่้อบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย (ถ้าม่) โดยเฉุพาะอย่างยิ�งม่ผลกระทบต่้อ
ม่ลคุ่าหุ้นท่�ม่การซ้ิ�อขายในต้ลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่นำาข้อม่ล
ภายในท่�ต้นล่วงร้่มาจำากการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของต้นไปบอกผ้่อ้�น หร้อนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเส่ยเอง หร้อทำาให้ประโยชน์ของ
บริษััทฯ ลดลง โดยเฉุพาะอย่างยิ�งสำาหรับการนำาข้อม่ลภายในของบริษััทฯ
ไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้น หร้อเพ้�อบุคุคุลอ้�น ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของ
บริษััทฯ จำะถ้อว่าเป็นการกระทำาคุวามผิดต้ามมาต้รา 241 และมาต้รา 242 
ของพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติ้ม
โดยพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ (ฉุบับท่� 5) พ.ศ.2559 

แนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายในแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน  

3.1  รายงานการเปล่�ยนแปลงการถ้อหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) 
ทุกคุรั�งท่�ม่การซ้ิ�อขายภายใน 3 วันทำาการนับแต่้วันท่�ม่การเปล่�ยนแปลง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่� https://market.sec.or.th/r59 

3.2  บริษััทฯ กำาหนดนโยบายและวิธ่การป้องกันการนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้ของกรรมการและผ้่บริหารฝ่่ายต่้างๆ ต้ลอดจำนเจ้ำาหน้าท่�
ท่�เก่�ยวข้องกับข้อม่ลโดยต้รง ดังน่�

3.2.1  รายงานการถ้อหลักทรัพย์คุรั�งแรก (แบบ 59-1)
ต่้อรองผ้่อำานวยการฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน 
ภายใน 15 วันนับแต่้วันปิดการขายหลักทรัพย์
ประชาชนหร้อวันท่�ได้รับการแต่้งตั้�งให้ดำารง
ต้ำาแหน่งเป็นผ้่บริหาร 

3.2.2  ต้้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ท่�ถ้ออย่่
เป็นรายไต้รมาส ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เพ้�อ
รายงานต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ

 

3.2.3  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศประเภทงบการเงิน
ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้
วันท่� 15 ของเด้อนถัดไปท่�บริษััทฯ ทำางบการเงิน
ของไต้รมาสนั�นๆ จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�
บริษััทฯ นำาส่งงบการเงินให้ต้ลาดหลักทรัพย์แล้ว 
24 ชั�วโมง โดยบริษััทฯ จำะประกาศวันท่�ห้ามซ้ิ�อขาย
ในแต่้ละช่วงเวลาให้ทราบทุกคุรั�ง ทั�งน่�ในระหว่าง
ปีท่�ผ่านมากรรมการ และผ้่บริหารได้ปฏิิบัติ้ต้าม
นโยบายอย่างเคุร่งคุรัด

3.2.4  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศอ้�นๆ ในการซ้ิ�อขาย
หลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้วันท่�ทราบข้อม่ล
จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�ได้ม่การเปิดเผย
สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั�วโมง

3.3  พนักงานบริษััทฯ ทุกระดับต้้องรักษัาและปกปิดข้อม่ลล่กคุ้า
และข้อม่ลทางการคุ้าไว้เป็นคุวามลับ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่เปิดเผย
คุวามลับของล่กคุ้าทั�งต่้อพนักงานด้วยกัน และบุคุคุลภายนอกท่�ไม่เก่�ยวข้อง
เว้นแต้่เป็นข้อบังคุับโดยกฎหมายให้เปิดเผย เพ้�อวัต้ถุประสงคุ์ทางการ
ฟ้ิองร้องคุด่หร้อคุณะกรรมการบริษััทฯ อนุมัติ้ให้ม่การเปิดเผย

3.4  ห้ามกรรมการ ผ่้บริหาร พนักงานบริษััทฯ และบุคุคุลท่�
เก่�ยวข้องกับข้อม่ล เปิดเผยหร้อส่งผ่านข้อม่ลหร้อคุวามลับของบริษััทฯ     
ไปยังบุคุคุลท่�ไม่เก่�ยวข้อง ซ่ิ�งรวมถ่งบุคุคุลในคุรอบคุรัว ญาติ้พ่�น้อง เพ้�อนฝ่่ง
เป็นต้้น

3.5  การเปิดเผยข้อม่ลต้้องเป็นไปโดยพนักงานบริษััทฯ ท่�ม่อำานาจำ
หน้าท่� พนักงานทั�วไปท่�ไม่ม่หน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลเม้�อถ่กถามให้แนะนำาผ้่ถาม
สอบถามท่�พนักงานนักลุงทุนสัมพันธ์ ผ้่ท่�ทำาหน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลนั�นเพ้�อให้
การให้ข้อม่ลถ่กต้้องและเป็นไปในทิศทางเด่ยวกัน 

3.6  ไม่ให้คุำาแนะนำาในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ เว้นแต่้
เป็นเร้�องท่�เก่�ยวข้องกับหน้าท่�การงานท่�ได้รับมอบหมายจำากบริษััทฯ

3.7  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป เม้�อม่การซ้ิ�อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ให้จัำดทำารายงานการซ้ิ�อ/
ขายนั�นภายใน 3 วันทำาการต่้อรองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

3.8  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป ต้้องรายงานการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของต้นหร้อบุคุคุลท่�ม่คุวามเก่�ยวข้อง
ต้ามหลักเกณฑ์์พระราชบัญญัต้ิหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ เป็นราย
ไต้รมาสต้่อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน และฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงาน
การเปล่�ยนแปลงการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของบุคุคุลดังกล่าว ต่้อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส
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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
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1.1.3  แต่้งตั้�ง ถอดถอน มอบอำานาจำหน้าท่�ให้คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�องและเลขานุการบริษััทฯ

1.1.4  พิจำารณาอนุมัติ้โคุรงการลงทุน การทำารายการได้มา
หร้อจำำาหน่ายไปซ่ิ�งสินทรัพย์ รายการท่�เก่�ยวโยงของ
บริษััทฯ และบริษััทย่อย (ถ้าม่) เว้นแต่้รายการดังกล่าว
จำะต้้องได้รับอนุมัติ้จำากท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น ทั�งน่�ในการ
พิจำารณาอนุมัติ้ดังกล่าวจำะเป็นไปต้ามประกาศ
คุณะกรรมการกำากับต้ลาดทุน และ/หร้อ ประกาศ
ข้อบังคัุบ และ/หร้อระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องของต้ลาด
หลักทรัพย์ฯ

1.1.5   อนุมัติ้ในส่วนท่�เกินอำานาจำการจัำดการของ
คุณะกรรมการบริหารในเร้�องต่้างๆ เช่น การได้รับ
หร้อยกเลิกวงเงินสินเช้�อ การเข้าทำาธุรกรรมท่�มิใช่
ปกติ้วิสัยของธุรกิจำ

1.1.6   ปร่กษัาผ้่เช่�ยวชาญ หร้อท่�ปร่กษัาของบริษััทฯ 
(ถ้าม่) หร้อจ้ำางผ้่เช่�ยวชาญ และท่�ปร่กษัาจำาก
ภายนอกในกรณ่ท่�จำำาเป็น

 1.2   ขอบเขต้ หน้าท่�คุวามรับผิดชอบ
1.2.1   ปฏิิบัติ้หน้าท่�ด้วยคุวามรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซิ้�อสัต้ย์สุจำริต้ รวมทั�งต้้องปฏิิบัต้ิให้เป็นไปต้าม
กฎหมายวัต้ถุประสงค์ุ ข้อบังคัุบบริษััทฯ ต้ลอดจำน
มต้ิท่�ประชุมผ่้ถ้อหุ้น เว้นแต้่ในเร้�องท่�ต้้องได้รับ
อนุมัติ้จำากท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นก่อนการดำาเนินการ
เช่น เร้�องท่�กฎหมายกำาหนดให้ต้้องได้รับมติ้ท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันและการซ้ิ�อ
หร้อขายสินทรัพย์ท่�สำาคัุญต้ามกฎเกณฑ์์ของต้ลาด
หลักทรัพย์ฯ หร้อต้ามท่�หน่วยงานราชการอ้�นๆ 
กำาหนด เป็นต้้น 

1.2.2   พิจำารณาอนุมัติ้นโยบายทางธุรกิจำ เป้าหมาย 
แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจำและงบ
ประมาณประจำำาปีของบริษััทฯ

1.2.3  พิจำารณาอนุมัติ้แต่้งตั้�งบุคุคุลท่�ม่คุุณสมบัติ้และไม่ม่
ลักษัณะต้้องห้ามท่�กำาหนดในพระราชบัญญัติ้
บริษััท มหาชน จำำากัด พ.ศ.2535 และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ รวมถ่ง
ประกาศข้อบังคัุบ และ/หร้อ ระเบ่ยบ ท่�เก่�ยวข้อง
เข้าดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในกรณ่ท่�ต้ำาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุ้อ้�นนอกจำากออกต้ามวาระ 

1.2.4   พิจำารณาแต่้งตั้�งกรรมการอิสระ โดยพิจำารณาจำาก
คุุณสมบัติ้และลักษัณะต้้องห้ามของกรรมการอิสระ
ต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคุณะกรรมการกำากับต้ลาดทุน รวมถ่ง
ประกาศข้อบังคัุบ และ/หร้อ ระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง
ของต้ลาดหลักทรัพย์ฯ หร้อเสนอต้่อท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้นเพ้�อพิจำารณาแต่้งตั้�งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษััทฯ ต่้อไป 

1.2.5   พิจำารณาแต่้งตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องเพ้�อช่วย
ปฏิิบัติ้งานต้ามคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

1.2.6  พิจำารณากำาหนดและแก้ไขเปล่�ยนแปลงกรรมการ
ผ้่ม่อำานาจำลงนามผ่กพันบริษััทฯ

1.2.7  แต่้งตั้�งบุคุคุลอ้�นใดให้ดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ
ภายใต้้การคุวบคุุมของคุณะกรรมการบริษััทฯ หร้อ
อาจำมอบอำานาจำเพ้�อให้บุคุคุลดังกล่าวม่อำานาจำ 
และ/หร้อภายในเวลาต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ
เห็นสมคุวรซ่ิ�งคุณะกรรมการบริษััทฯ อาจำยกเลิก
เพิกถอน เปล่�ยนแปลงหร้อแก้ไขอำานาจำนั�นๆ ได้ 

1.2.8   พิจำารณาอนุมัติ้การจ่ำายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผ้่ถ้อหุ้น เม้�อเห็นว่าบริษััทฯ ม่กำาไรพอสมคุวรท่�จำะทำา
เช่นนั�น และรายงานการจ่ำายเงินปันผลดังกล่าวให้
ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นทราบในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น
คุราวต่้อไป

1.2.9   พิจำารณาอนุมัติ้และทบทวนนโยบายเป็นลายลักษัณ์
อักษัร เช่น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ 
จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ 
และคุ่่ม้อกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

1.2.10 ทบทวนและให้คุวามเห็นต้่อคุวามเพ่ยงพอของ
ระบบการคุวบคุุมภายในทุกปี

1.2.11 จำัดให้ม่ระบบบัญช่การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญช่ท่�เช้�อถ้อได้

2. หน้าท่�ประธานกรรมการ2. หน้าท่�ประธานกรรมการ

 2.1   รับผิดชอบในฐานะผ้่นำาของคุณะกรรมการในการกำากับ
ติ้ดต้าม ด่แลให้มั�นใจำได้ว่าการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการ
เป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัต้ถุประสงคุ์และ
เป้าหมายหลักขององค์ุกรต้ามแผนงานท่�กำาหนดไว้

 2.2   ด่แลให้มั�นใจำว่า กรรมการทุกคุนม่ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์ุกรท่�ม่จำริยธรรมและการกำากับด่แล
กิจำการท่�ด่

 2.3   กำาหนดวาระการประชุมคุณะกรรมการร่วมกับกรรมการ
อิสระคุนหน่�ง กรณ่ท่�ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ

 2.4   เป็นประธานการประชุมคุณะกรรมการ และการประชุม
ผ้่ถ้อหุ้นของบริษััทฯ

 2.5   จัำดสรรเวลาไว้อย่างเพ่ยงพอท่�ฝ่่ายจัำดการจำะเสนอเร้�องและ
มากพอท่�กรรมการจำะอภิปรายประเด็นสำาคัุญอย่างรอบคุอบ
โดยทั�วกันและแสดงคุวามเห็นอย่างเป็นอิสระ

 2.6   เป็นตั้วกลางระหว่างองค์ุกรกับหน่วยงานภายนอก เช่น
หน่วยงานภาคุรัฐ กองทุน องค์ุกรท้องถิ�น และส้�อ เม้�อม่
คุวามจำำาเป็น โดยม่ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเป็นผ้่แถลงการณ์
หลักของบริษััทฯ

 2.7   เสริมสร้างคุวามสัมพันธ์อันด่ระหว่างกรรมการท่�เป็นผ้่บริหาร
และกรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหาร และระหว่างคุณะกรรมการ
และฝ่่ายจัำดการ
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

3. คุณะกรรมการต้รวจำสอบ3. คุณะกรรมการต้รวจำสอบ

 3.1  สอบทานให้บริษััทฯ ม่การรายงานทางการเงินอย่างถ่กต้้อง
และเปิดเผยอย่างเพ่ยงพอ โดยการประสานงานกับผ้่สอบ
บัญช่และผ้่บริหารท่�รับผิดชอบจัำดทำารายงานทางการเงิน
ทั�งรายไต้รมาสและประจำำาปี

 3.2  สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบ
ภายในท่�ม่คุวามเหมาะสมและม่ประสิทธิผล

 3.3  พิจำารณาให้คุวามเห็นชอบในการแต่้งตั้�ง โยกย้าย เลิกจ้ำาง 
และประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของรองผ้่อำานวยการฝ่่าย
ต้รวจำสอบภายใน

 3.4  พิจำารณาอนุมัติ้แผนการต้รวจำสอบภายใน งบประมาณ และ
บุคุลากรของฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน

 3.5  พิจำารณาสอบทานคุวามเป็นอิสระและการรายงานผล
การปฏิิบัติ้งานของฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน

 3.6  สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบการบริหารคุวามเส่�ยงท่�เหมาะสม
และม่ประสิทธิผล รวมทั�งสอบทานกระบวนการภายใน
บริษััทฯ เก่�ยวกับการรับแจ้ำงเบาะแส และการรับข้อร้องเร่ยน
ให้ม่คุวามอิสระ และม่การดำาเนินการอย่างเหมาะสมโดย
คุำาน่งถ่งการรักษัาคุวามลับ และมาต้รการป้องกันผ้่แจ้ำง
เบาะแส

 3.7  สอบทานการปฏิิบัติ้งานของบริษััทฯ ให้เป็นไปต้ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ต้ลาดหลักทรัพย์หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจำของ
บริษััทฯ

 3.8  ประเมินผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ ในหัวข้อดังต่้อไปน่�
ก. พิจำารณาคุ่าต้อบแทนของผ้่สอบบัญช่ โดยคุำาน่งถ่ง

คุวามน่าเช้�อถ้อ คุวามเพ่ยงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานต้รวจำสอบของสำานักงานสอบบัญช่นั�น 
รวมทั�งประสบการณ์ของบุคุลากรท่�ได้รับมอบหมาย
ให้ทำาการต้รวจำสอบบัญช่ของบริษััทฯ

ข. พิจำารณาคุวามเป็นอิสระของผ้่สอบบัญช่ เพ้�อคัุดเล้อก 
และเสนอแต่้งตั้�ง / ถอดถอน ผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ

 3.9  พิจำารณาการเปิดเผยข้อม่ลของบริษััทฯ ในกรณ่ท่�เกิด
รายการเก่�ยวโยงหร้อรายการท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปต้ามกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

 3.10 ปฏิิบัติ้การอ้�นใดต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมาย
และคุณะกรรมการต้รวจำสอบเห็นชอบ

 3.11 จัำดทำารายงานกิจำกรรมของคุณะกรรมการต้รวจำสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำำาปีของบริษััทฯ

 3.12 รายงานอ้�นใดท่�เห็นว่าผ้่ถ้อหุ้นและผ้่ลงทุนทั�วไปคุวรทราบ 
ภายใต้้ขอบเขต้หน้าท่�และคุวามรับผิดชอบท่�ได้รับมอบหมาย
จำากคุณะกรรมการบริษััทฯ

 3.13 จัำดให้ม่การประเมินการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ โดยบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง
เพ้�อนำามาปรับปรุงการปฏิิบัติ้งานให้เกิดประสิทธิผลต่้อ
ผ้่ถ้อหุ้น และองค์ุกรส่งสุด

 3.14 การรายงานต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อ
ให้คุณะกรรมการบริษััทฯ รับทราบกิจำกรรมของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ

 3.15 ในการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ หากพบ
หร้อม่ข้อสงสัยว่าม่รายการ หร้อการกระทำาซ่ิ�งอาจำม่ผลกระทบ
อย่างม่นัยสำาคัุญต่้อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษััทฯ ให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบรายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ เพ้�อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่�คุณะ
กรรมการต้รวจำสอบเห็นสมคุวร ซ่ิ�งประเภทรายการหร้อ
การกระทำาท่�ต้้องรายงานม่หัวข้อดังต่้อไปน่�
ก. รายการท่�เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจำริต้ หร้อม่สิ�งผิดปกติ้หร้อม่คุวามบกพร่อง

ท่�สำาคัุญในระบบคุวบคุุมภายใน
คุ. การฝ่่าฝ้่นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ต้ลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรัพย์ 
หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััทฯ

 หากคุณะกรรมการต้รวจำสอบได้รายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ถ่งสิ�งท่�ม่ผลกระทบอย่างม่นัยสำาคุัญต้่อฐานะการเงินและผล
การดำาเนินงานและได้ม่การหาร้อร่วมกับคุณะกรรมการบริษััทฯ และผ้่บริหาร
แล้วว่าต้้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เม้�อคุรบกำาหนดเวลาท่�กำาหนดไว้ร่วมกัน
หากคุณะกรรมการต้รวจำสอบพบว่าม่การเพิกเฉุยต่้อการดำาเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่ม่เหตุ้ผลอันสมคุวร กรรมการต้รวจำสอบรายใดรายหน่�ง
อาจำรายงานสิ�งท่�พบดังกล่าวต่้อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์
และ/หร้อ ต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

 3.16 รายงานผลการต้รวจำสอบในเบ้�องต้้นให้แก่สำานักงานและ
ผ้่สอบบัญช่ทราบภายใน 1 เด้อนนับแต่้วันท่�ได้รับแจ้ำงจำาก
ผ้่สอบบัญช่ในเร้�องพฤติ้การณ์อันคุวรสงสัยว่ากรรมการ
ผ้่จัำดการ หร้อบุคุคุลซ่ิ�งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ
นิติ้บุคุคุลดังกล่าวได้กระทำาคุวามผิดต้าม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และต้ลาดหลักทรัพย์ (ฉุบับท่� 4) พ.ศ. 2551

4. คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล4. คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล

 4.1  ด้านการสรรหา
4.1.1 พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การในการสรรหากรรมการ 

เสนอคุณะกรรมการบริษััทฯ
4.1.2 พิจำารณาโคุรงสร้าง ขนาด และองคุ์ประกอบของ

คุณะกรรมการบริษััทฯ และคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
ให้ม่คุวามเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษััทฯ และ
สถานการณ์ท่�เปล่�ยนแปลงไปเสนอคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

4.1.3 สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารงต้ำาแหน่ง
กรรมการ แทนกรรมการท่�คุรบวาระประจำำาปี เพ้�อเสนอ
ต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ และท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นเพ้�อ
อนุมัติ้ 
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 4.1.4  สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่�ลาออก
หร้อพ้นจำากต้ำาแหน่งก่อนคุรบวาระ เพ้�อเสนอ
ต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�ออนุมัติ้

 4.1.5  สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการในคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
เพ้�อเสนอต้่อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ
เพ้�ออนุมัติ้

 4.1.6  คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและ
บรรษััทภิบาลร่วมกับประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การในการสรรหา
และแต่้งตั้�งบุคุคุลในต้ำาแหน่งประธานเจ้ำาหน้าท่�
บริหาร เสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อ
พิจำารณาอนุมัติ้

 4.2 ด้านคุ่าต้อบแทน

 4.2.1  พิจำารณาและกำาหนดคุ่าต้อบแทนของ
กรรมการบริษััทฯ กรรมการบริหาร และ
กรรมการท่�ดำารงต้ำาแหน่งใน คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�อง ในร่ปแบบต่้างๆ เช่น เงินบำาเหน็จำ
คุ่าเบ่�ยประชุม การออกหลักทรัพย์ต้ามโคุรงการ
ESOP หร้อคุ่าต้อบแทนอ้�นๆ เพ้�อเสนอต้่อ
คุณะกรรมการ และ/หร้อท่�ประชุมผ่้ถ้อหุ้น
เพ้�ออนุมัติ้แล้วแต่้กรณ่โดยพิจำารณาจำาก
ก. คุวามเหมาะสมของหลักเกณฑ์์ท่�ใช้อย่่

ในปัจำจุำบันเท่ยบกับสภาพอุต้สาหกรรม 
ภาวะเศรษัฐกิจำ เงินเฟ้ิอ ผลประกอบ
การของบริษััทฯ และปัจำจัำยอ้�นๆ

ข. ภาระ หน้าท่�คุวามรับผิดชอบของ
คุณะกรรมการท่�ปฏิิบัติ้หน้าท่�ในแต่้ละ
คุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง

คุ. ข้อม่ลการจ่ำายผลต้อบแทนของบริษััทอ้�น
ท่�อย่่ในอุต้สาหกรรมเด่ยวกัน และบริษััท
อ้�นท่�ม่ขนาดธุรกิจำและผลประกอบการ
ใกล้เคุ่ยงกับบริษััทฯ

 4.2.2  พิจำารณาการปรับเงินเด้อน ให้สวัสดิการ
ผลต้อบแทนอ้�นๆ และการจำ่ายเงินโบนัส
ประจำำาปีแก่ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเพ้�อ
เสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ 
เพ้�อพิจำารณาอนุมัติ้

 4.3 ด้านบรรษััทภิบาล

 4.3.1  กำาหนดนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ 
จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำ และนโยบายการดำาเนินงานด้านกิจำกรรม
เพ้�อสังคุม เพ้�อเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
พิจำารณา

4.3.2  กำากับด่แลการปฏิิบัติ้งานของบริษััทฯ เพ้�อให้เป็น
ไปต้ามหลักการกำากับด่กิจำการท่�ด่และแนวปฏิิบัติ้
ท่�ด่ของจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำของบริษััทฯ

4.3.3  ทบทวนแนวปฏิิบัติ้ด้านการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่
ของบริษััทฯ โดยเปร่ยบเท่ยบกับหลักการกำากับ
ด่แลกิจำการท่�ด่ของมาต้รฐานสากล และของต้ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต้่อคุณะ
กรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจำจุำบันอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

4.3.4  ทบทวนคุ่่ม้อกรรมการบริษััทฯ และแนวปฏิิบัต้ิ
ท่�ด่ของจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำเพ้�อเสนอต้่อกรรมการบริษััทฯ พิจำารณา
อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

5. คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง5. คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
  5.1  ด้านการบริหาร

5.1.1  กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดำาเนินธุรกิจำ
แผนการลงทุน และงบประมาณประจำำาปี เพ้�อเสนอ
คุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาอนุมัติ้

5.1.2  คุวบคุุมด่แลการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ ให้เป็นไป
ต้ามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถ่งแผนการ
ลงทุนและงบประมาณ ท่�ได้รับการอนุมัต้ิจำาก
คุณะกรรมการบริษััทฯ พร้อมรายงานคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

5.1.3  เปล่�ยนแปลง และเพิ�มเต้ิมงบประมาณรายจำ่าย
ประจำำาปีในกรณ่เร่งด่วนท่�ม่ผลกระทบกับการ
ดำาเนินงานต้ามปกต้ิธุรกิจำ และให้นำาเสนอ
คุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อให้สัต้ยาบันในการ
ประชุมคุรั�งถัดไป

5.1.4  อนุมัติ้การใช้จ่ำายในการสั�งซ้ิ�อวัต้ถุดิบเพ้�อการผลิต้
หร้อสินคุ้าเพ้�อการจำำาหน่ายสำาหรับการดำาเนิน
ธุรกิจำต้ามปกติ้ ในวงเงินต่้อรายการท่�คุณะกรรมการ
บริษััทฯ กำาหนด

5.1.5  อนุมัติ้การใช้จ่ำายในการลงทุน อาคุาร เคุร้�องจัำกร
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หร้อทรัพย์สินถาวรท่�
เก่�ยวกับการดำาเนินธุรกิจำต้ามปกติ้ในวงเงินท่�คุณะ
กรรมการบริษััทฯ กำาหนด

5.1.6  พิจำารณาเงินปันผลระหว่างกาล หร้อเงินปันผล
ประจำำาปี นำาเสนอต้่อคุณะกรรมการบริษััทฯ
พิจำารณาอนุมัติ้

5.1.7  พิจำารณากำาหนดโคุรงสร้าง และอำานาจำบริหาร
องค์ุกร

 5.2    ด้านการจัำดการคุวามเส่�ยง
5.2.1  กำาหนดนโยบายการบริหารคุวามเส่�ยงนำาเสนอ

ต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

5.2.2  พิจำารณาให้คุวามเห็นในผลการประเมินคุวามเส่�ยง
และวิธ่การในการบริหารคุวามเส่�ยงของบริษััทฯ
ในแต่้ละเร้�องให้สอดคุล้องกับนโยบายการบริหาร
คุวามเส่�ยงโดยสามารถประเมินติ้ดต้ามและป้องกัน
คุวามเส่�ยงให้อย่่ในระดับท่�เหมาะสม และม่แนวทาง
ปฏิิบัติ้ให้สามารถรับกับเหตุ้การณ์เม้�อเกิดคุวาม
เส่�ยงนั�นๆ ข่�น

5.2.3  จัำดให้ม่การทบทวนคุวามเส่�ยงของบริษััทฯ และ
บริษััทย่อย (ถ้าม่) อย่างสมำ�าเสมอ โดยคุรอบคุลุมทั�ง
คุวามเส่�ยงจำากภายนอกและภายในองคุ์กร ใน
ประเด็นต่้างๆ ดังน่� 
(1)   คุวามเส่�ยงด้านกลยุทธ์
(2)   คุวามเส่�ยงด้านปฏิิบัติ้การ และคุวามเส่�ยง
       ด้านกฎระเบ่ยบ
(3)   คุวามเส่�ยงด้านการเงิน

5.2.4  ต้ิดต้าม กำากับ ด่แล ต้ลอดจำนทบทวนเก่�ยวกับ
นโยบายการบริหารคุวามเส่�ยง รวมถ่งกลยุทธ์และ
วิธ่ปฏิิบัติ้เม้�อเกิดคุวามเส่�ยง อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง
เพ้�อให้มั�นใจำได้ว่ากลยุทธ์การบริหารคุวามเส่�ยง
เหมาะสมต่้อเหตุ้การณ์ และได้นำาไปปฏิิบัติ้อย่าง
ม่ประสิทธิภาพ

5.2.5   ให้คุำาแนะนำา และการสนับสนุนแก่คุณะกรรมการ
ฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ ในเร้�องการบริหารคุวาม
เส่�ยงระดับองค์ุกร รวมถ่งส่งเสริม และสนับสนุนให้
ม่การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารคุวามเส่�ยง
ภายในองค์ุกรให้เกิดข่�นอย่างต่้อเน้�องและสมำ�าเสมอ

5.2.6  ส้�อสารแลกเปล่�ยนข้อม่ล และประสานงานเก่�ยวกับ
คุวามเส่�ยง และการคุวบคุุมภายในกับคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบของบริษััทฯ

5.2.7  แต่้งตั้�งคุณะทำางาน และ/หร้อฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ
เพ้�อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจำกรรม
การบริหารคุวามเส่�ยงได้ต้ามคุวามเหมาะสม 
และจำำาเป็น

5.2.8  ปฏิิบัติ้งานเร้�องอ้�นๆ ต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ
มอบหมาย

6. ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร6. ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

 6.1    จัำดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจำ เป้าหมาย แผนการ
ดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจำ และงบประมาณประจำำาปี
ของบริษััทฯ เพ้�อขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยง และเสนอขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ามลำาดับ

 6.2   กำาหนดแผนธุรกิจำ งบประมาณ และอำานาจำบริหารต่้างๆ 
ของบริษััทฯ เพ้�อขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยง และเสนอขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ามลำาดับ

 6.3   ม่อำานาจำอนุมัติ้การดำาเนินการทางการเงินเพ้�อจัำดซ้ิ�อ
วัต้ถุดิบและจัำดซ้ิ�อจัำดจ้ำางซ่ิ�งสินทรัพย์เพ้�อขยายธุรกิจำใน
วงเงินท่�ได้รับต้ามขอบเขต้ อำานาจำหน้าท่�ท่�กำาหนดในเร้�อง
อำานาจำอนุมัติ้

 6.4   กำาหนดโคุรงสร้างองคุ์กร และการบริหารจำัดการท่�ม่
ประสิทธิภาพโดยคุรอบคุลุมทั�งเร้�องการคัุดเล้อก การฝึ่ก
อบรม การว่าจ้ำางและการเลิกจ้ำางพนักงาน

 6.5   กำากับด่แลและอนุมัติ้เร้�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานของ
บริษััทฯ และอาจำแต่้งตั้�งหร้อมอบหมายให้บุคุลากรคุนใด
คุนหน่�ง หร้อหลายคุนกระทำาการอย่างหน่�งอย่างใดต้ามท่�
เห็นสมคุวรได้ สามารถยกเลิกเปล่�ยนแปลงหร้อแก้ไข
อำานาจำนั�นๆ ได้

 6.6   ปฏิิบัติ้หน้าท่�อ้�นใดต้ามท่�ได้รับมอบหมายจำากคุณะกรรมการ
บริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง และคุณะกรรมการบริษััทฯ

 การมอบหมายอำานาจำหน้าท่�และคุวามรับผิดชอบจำะไม่ม่ลักษัณะ
เป็นการมอบอำานาจำหร้อมอบอำานาจำช่วงท่�ทำาให้ผ้่รับมอบอำานาจำสามารถ
อนุมัติ้รายการท่�ต้นหร้อบุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง ม่ส่วนได้เส่ยหร้ออาจำม่
คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อ้�นใดกับบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย (ถ้าม่) ของ
บริษััทฯ (ต้ามท่�นิยามไว้ในประกาศคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ต้ลาดหลักทรัพย์) ซ่ิ�งการอนุมัติ้รายการในลักษัณะดังกล่าวจำะต้้องเสนอต่้อ
ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ และ/หร้อท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น (แล้วแต่้กรณ่)
เพ้�อพิจำารณาอนุมัต้ิรายการดังกล่าวต้ามท่�ข้อบังคุับของบริษััทฯ และ
บริษััทย่อย (ถ้าม่) หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ้
รายการท่�ม่เง้�อนไขปกติ้ธุรกิจำท่�ม่การกำาหนดขอบเขต้ท่�ชัดเจำน 

หมูวดูที่่� 5 คัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการหมูวดูที่่� 5 คัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ ปฏิิบัต้ิหน้าท่�ด้วยคุวามรับผิดชอบ
ต้ามหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ ต้ามหลักการของคุณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ซ่ิ�งม่หลักปฏิิบัติ้  8 ข้อดังน่�

หลักปฏิิบัติ้ 1หลักปฏิิบัติ้ 1    ต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการ
                  ในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่าให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น                  ในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่าให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

1.  จำัดทำากฎบัต้รคุณะกรรมการบริษััทฯ ซิ่ �งกำาหนดหน้าท่ �และ
คุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการบริษััทฯ โดยกฎบัต้รน่�จำะกำาหนด
ให้กรรมการบริษััทฯ จำะต้้องบริหารให้การดำาเนินงานของบริษััทฯ
เป็นไปต้ามกฎหมายข้อบังคัุบ มติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น ต้ลอดจำนแนวทาง
ท่�ได้กำาหนดไว้รวมทั�งม่กระบวนการอนุมัติ้การดำาเนินงานท่�สำาคัุญ 
ให้เป็นไปต้ามท่�กฎหมายกำาหนด รวมถ่งการกำาหนดอำานาจำอนุมัติ้
ของคุณะกรรมการบริษััทฯ ในการอนุมัติ้รายการต่้างๆ ของบริษััทฯ

2. จัำดทำาและทบทวนนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ จำริยธรรมและ
จำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ และคุ่่ม้อกรรมการ เป็นลายลักษัณ์
อักษัรอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง เพ้�อใช้เป็นหลักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติ้ใน
การดำาเนินธุรกิจำและด่แลผ้่ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย 
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หลักปฏิิบัติ้ 2หลักปฏิิบัติ้ 2    กำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการท่�เป็นไปกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการท่�เป็นไป
                  เพ้�อคุวามยั�งย้น                  เพ้�อคุวามยั�งย้น

 คุณะกรรมการร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจำ ทิศทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจำ และกำาหนดให้ม่การทบทวนเร้�องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ในการกำาหนดกลยุทธ์กรรมการบริษััทฯ จำะพิจำารณาอย่างรอบด้าน ทั�งด้าน
สภาพเศรษัฐกิจำและสภาวะการแข่งขันม่การวิเคุราะห์สภาพแวดล้อม ปัจำจัำย
คุวามเส่�ยง และประเด็นท่�เก่�ยวกับสังคุมและผ่้ม่ส่วนได้เส่ย จำากนั�น
คุณะกรรมการบริษััทฯ จำะมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารจัำดทำาแผนงานนำาเสนอ
ต่้อคุณะกรรมการเพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าบริษััทฯ จำะบรรลุเป้าหมายท่�กำาหนดไว้
รวมทั�งกำาหนดให้ม่การนำาเสนอผลการดำาเนินงานเป็นรายไต้รมาส ซ่ิ�งในปี 
2563 ท่�ประชุม คุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 8/2563 พิจำารณาและอนุมัติ้
วิสัยทัศน์ ทิศทางธุรกิจำ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564-ปี 2568)
โดยมุ่งเน้นในการสร้างคุวามแข็งแกร่งจำากภายในด้วยการพัฒนาบุคุลากร
และปรับปรุงกระบวนการภายใน เพิ�มคุวามสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ได้อย่างยั�งย้น ทั�งน่�ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารได้ประกาศและส้�อสารเป้าหมาย
ทิศทางและกลยุทธ์ให้ฝ่่ายจัำดการทุกฝ่่ายได้รับทราบและกำาหนดให้จัำดทำา
แผนการปฏิิบัติ้ (Action Plan) เพ้�อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั�ง
กำาหนดให้ม่การรายงานผลการดำาเนินงานต่้อฝ่่ายบริหารและคุณะกรรมการ
บริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส 

หลักปฏิิบัติ้ 3หลักปฏิิบัติ้ 3  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล

1. องค์ุประกอบคุณะกรรมการ1. องค์ุประกอบคุณะกรรมการ
1.1  จำำานวนกรรมการบริษััทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดย

แบ่งเป็นกรรมการท่�เป็นผ่้บริหาร จำำานวน 2 ท่าน กรรมการท่�
ไม่เป็นผ้่บริหารจำำานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำำานวน 4 ท่าน 

1.2  องค์ุประกอบคุณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
ก่�งหน่�ง และแต่้งตั้�งกรรมการอิสระคุนหน่�งร่วมพิจำารณากำาหนด
วาระการประชุมคุณะกรรมการ ในกรณ่ท่�ประธานกรรมการของ
บริษััทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ

1.3  การสรรหาและแต่้งตั้�งกรรมการให้เป็นไปต้ามข้อบังคัุบบริษััทฯ
และข้อกำาหนดของกฎหมายท่�เก่�ยวข้องและม่คุวามโปร่งใส 
โดยการสรรหากรรมการต้้องผ่านการพิจำารณาจำากคุณะกรรมการ
สรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล และนำาเสนอเพ้�อขออนุมัติ้
จำากคุณะกรรมการบริษััทฯและ/หร้อเสนอขออนุมัติ้ต่้อท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น แล้วแต่้กรณ่

1.4  ม่การแต่้งตั้�งเลขานุการบริษััทฯ (Company Secretary) เป็น
ผ้่ช่วยด่แลกิจำกรรมต่้างๆ ของคุณะกรรมการและช่วยให้คุณะ
กรรมการและบริษััทฯ ปฏิิบัติ้ให้เป็นไปต้ามกฎหมายและระเบ่ยบ
ข้อบังคัุบท่�เก่�ยวข้องต่้างๆ

2. คุุณสมบัติ้ของกรรมการ2. คุุณสมบัติ้ของกรรมการ
2.1  กรรรมการต้้องเป็นบุคุคุลท่�ม่คุวามร้่ คุวามสามารถ ม่จำริยธรรม

และอุทิศเวลา คุวามร้่ คุวามสามารถ รวมทั�งม่คุวามพยายาม
ในการปฏิิบัติ้หน้าท่�และม่คุวามเป็นอิสระในการตั้ดสินใจำ

2.2  ม่คุุณสมบัต้ิ และไม่ม่ลักษัณะต้้องห้ามต้ามกฎหมายว่าด้วย
บริษััทมหาชนจำำากัดและกฎหมายอ้�นท่�เก่�ยวข้อง

2.3  จำำากัดจำำานวนการดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�นไม่เกิน
5 บริษััท

2.4  จำำากัดจำำานวนการดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�นของ 
ผ้่บริหารระดับ C-Level ไม่เกิน 5 บริษััท

2.5  ม่คุวามเป็นอิสระต้ามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต้. และ
ต้ลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6 วาระการดำารงต้ำาแหน่งของกรรมการเป็นไปต้ามกฎบัต้รของ
คุณะกรรมการแต้่ละคุณะและต้ามข้อบังคุับบริษััทฯ ข้อท่� 13 
ซ่ิ�งกำาหนดให้ในการประชุมสามัญประจำำาปีทุกคุรั�ง ให้กรรมการ
ออกจำากต้ำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำำานวนกรรมการท่�จำะแบ่งออกให้
ต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำำานวนใกล้ท่�สุดกับส่วน 1 
ใน 3 กรรมการท่�จำะต้้องออกจำากต้ำาแหน่งในปีแรกและปีท่�สอง
ภายหลังจำดทะเบ่ยนบริษััทนั�น ให้ใช้วิธ่จัำบสลากกันว่าผ้่ใดจำะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่้อไปให้กรรมการคุนท่�อย่่ในต้ำาแหน่งนานท่�สุดนั�น
เป็นผ้่ออกจำากต้ำาแหน่ง กรรมการท่�ออกต้ามวาระนั�นอาจำถ่กเล้อก
เข้ามาดำารงต้ำาแหน่งใหม่ก็ได้  

3. นโยบายคุวามหลากหลายของคุณะกรรมการบริษััทฯ3. นโยบายคุวามหลากหลายของคุณะกรรมการบริษััทฯ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ ต้ระหนักด่ถ่งประโยชน์คุวามหลากหลาย
ของคุณะกรรมการบริษััทฯ และเห็นว่าเป็นปัจำจัำยสำาคัุญปัจำจัำยหน่�ง
ในการเพิ�มประสิทธิภาพในการตั้ดสินใจำและการทำางานของ
คุณะกรรมการบริษััทฯ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

 ทั�งน่� คุวามหลากหลายนั�นไม่ได้จำำากัดเฉุพาะในเร้�องเพศเท่านั�น
แต่้ยังรวมถ่ง อายุ ประวัติ้การศ่กษัา ประสบการณ์ในวิชาช่พทักษัะ
และคุวามร้่ ดังนั�นในการสรรหาและการพิจำารณาแต่้งตั้�งของบริษััทฯ
จำะอย่่บนพ้�นฐานของคุวามร้่คุวามสามารถและใช้หลักเกณฑ์์ในการ
คัุดเล้อกซ่ิ�งได้คุำาน่งผลประโยชน์ของคุวามหลากหลายมาประกอบด้วย

4. การจัำดตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง4. การจัำดตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
 นอกจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ แล้วบริษััทฯ ยังม่คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�อง 3 คุณะ ได้แก่ 

4.1  คุณะกรรมการต้รวจำสอบ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบ ม่ 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระและดำารงต้ำาแหน่งคุณะกรรมการบริษััทฯ สมาชิกของ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผ่้ม่คุวามร่้
ด้านบัญช่/การเงิน และกรรมการต้รวจำสอบต้้องม่คุุณสมบัต้ิ
เก่�ยวกับคุวามเป็นอิสระ ม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ม่ทั�งหมด
3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร
1 ท่าน โดยม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง ม่ทั�งหมด 5 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการท่�ไม่เป็นผ่้บริหาร 1 ท่าน กรรมการ
บริหาร 2 ท่าน และ ผ่้บริหาร 2 ท่าน โดยม่วาระการดำารง
ต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี 

5. การประชุมคุณะกรรมการ5. การประชุมคุณะกรรมการ
 ในแต่้ละปีคุณะกรรมการจำะม่การกำาหนดต้ารางการประชุม
ล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั�นต้ำ�าไม่น้อยกว่า 6 คุรั�งต้่อปี และในการ
ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ แต่้ละคุรั�ง เลขานุการบริษััทฯ จำะส่ง
จำดหมายนัดประชุมคุณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่าน
สามารถเสนอวาระเข้าท่�ประชุมได้ และหากม่เหตุ้จำำาเป็นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำะแจ้ำงบริษััทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ประมาณ 1 – 2 วัน โดยกรรมการต้้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจำำานวนการประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ ทั�งหมดท่�ได้
จัำดให้ม่ข่�นในรอบปี ซ่ิ�งการประชุมคุณะกรรมการจำะจัำดสรรเวลาให้ม่
การอภิปรายและแสดงคุวามเห็นอย่างเพ่ยงพอ รวมทั�งให้ผ้่บริหาร
ระดับส่งช่�แจำงข้อม่ลในฐานะผ้่เก่�ยวข้องกับปัญหาและการลงมติ้ในท่�
ประชุมกำาหนดให้จำำานวนองค์ุประชุมขั�นต้ำ�า ณ ขณะท่�คุณกรรมการ
จำะมติ้ต้้องม่กรรมการอย่่ในท่�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขอจำำานวน
กรรมการทั�งหมด พร้อมทั�งม่การจำดบันท่กการประชุมเป็นลายลักษัณ์
อักษัร

นอกจำากน่�ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ ม่การกำาหนดนโยบายให้
กรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

6. รายงานคุณะกรรมการ6. รายงานคุณะกรรมการ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ้่รับผิดชอบต่้องบการเงินของบริษััทฯ
โดยงบการเงินดังกล่าวจัำดทำาข่�นต้ามมาต้รฐานการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป
โดยเล้อกใช้นโยบายบัญช่ท่�ม่คุวามเหมาะสมและถ้อปฏิิบัติ้อย่าง
สมำ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจำอย่างระมัดระวัง รวมทั�งประมาณการท่�ด่
ท่� สุดในการจำัดทำาซ่ิ�งม่การเปิดเผยข้อม่ลสำาคัุญอย่างเพ่ยงพอ
ในหมายเหตุ้ประกอบงบการเงิน คุณะกรรมการบริษััทฯ จำะเป็น
ผ้่รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำำาปี
และคุณะกรรมการต้รวจำสอบซ่ิ�งประกอบด้วยกรรมการท่�ม่คุวาม
เป็นอิสระ จำะเป็นผ้่ด่แลรับผิดชอบเก่�ยวกับคุุณภาพของรายงานทาง
การเงิน ระบบการคุวบคุุมภายในและคุวามเห็นของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ ซ่ิ�งจำะปรากฏิในรายงานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบใน
รายงานประจำำาปี

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คุณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษััทฯ เป็นผ่้ประสาน
การจัำดอบรมภายในสำาหรับกรรมการใหม่ เช่น คุ่่ม้อกรรมการนโยบาย
การต่้อต้้านการทุจำริต้และคุอร์รัปชั�น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ รวมทั�งการเย่�ยมชม
โรงงานเพ้�อให้เข้าใจำลักษัณะของธุรกิจำคุรบสายซัิพพลายเชนรวมทั�ง
โคุรงสร้างการบริหารงาน

8. การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน8. การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน
 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเพ้�อให้คุณะ
กรรมการบริษััทฯ สามารถปฏิิบัติ้หน้าท่�ได้อย่างม่ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากท่�สุด อ่กทั�งเพ้�อเป็นกรอบในการทบทวน และ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการให้ด่ยิ�งข่�นไปต้าม
หลักการกำากับด่แลกิจำการบริษััทฯ จำ่งกำาหนดให้ม่การประเมินผล
การปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการทั�งคุณะ และการประเมินผลการ
ปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเป็นรายบุคุคุล และม่การประเมินผล
การปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องโดยคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทน และบรรษััทภิบาล จำะเป็น
ผ้่เสนอหลักเกณฑ์์การประเมิน และเสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการ
บริษััทฯการประเมินทั�งหมดจำะสรุปผลและบรรจุำเป็นวาระการประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯคุรั�งท่� 1 ของทุกปี เพ้�อนำาผลการประเมินมา
วิเคุราะห์และแสดงคุวามเห็นในแต้่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการ
ประเมินของคุณะกรรมการจำะเป็นข้อม่ลหน่�งท่�ใช้ประกอบพิจำารณา
คุวามเหมาะสมขององคุ์ประกอบคุณะกรรมการ ทั�งน่�ในปี 2563 
การประเมินการปฏิิบัติ้งานสรุปได้ดังน่�
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 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการทั�งคุณะ จำำานวน
25 ข้อ คุรอบคุลุมในด้านคุวามพร้อมของกรรมการ การกำาหนดกลยุทธ์ และ
วางแผนธุรกิจำ การจัำดการคุวามเส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน การด่แลไม่ให้
เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติ้ดต้ามรายงานทางการเงินและ
การดำาเนินงาน ซ่ิ�งม่ผลการประเมินอย่่ท่�ร้อยละ 98.29 

 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเป็นรายบุคุคุล
จำำานวน 18 ข้อ คุรอบคุลุมในด้านคุุณสมบัต้ิของกรรมการ  การประชุม
คุณะกรรมการ และการปฏิิบัติ้หน้าท่�ในฐานะกรรมการ และการกำากับด่แล
กิจำการท่�ด่ซ่ิ�งม่ผลการประเมินอย่่ท่�ร้อยละ 99.52

 คุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องทุกชุดจำะม่การประเมินผลการปฏิิบัติ้
หน้าท่�เช่นกัน แต่้เป็นการประเมินโดยคุณะกรรมการบริษััทฯ ต่้อการปฏิิบัติ้
หน้าท่�ของคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง โดยคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องจำะนำาผล
การประเมินท่�ได้รับมานำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อเสนอแนวทาง
การปรับปรุงกรณ่ท่�ม่คุำาแนะนำาในประเด็นต่้างๆจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ
การประเมินผลการปฏิิบัติ้หน้าท่�เป็นเสม้อนเคุร้�องม้อในการช่วยพัฒนาการ
ปฏิิบัติ้งาน

หลักปฏิิบัติ้ 4หลักปฏิิบัติ้ 4   สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร 
                   บุคุลากร                   บุคุลากร

1. สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหารบุคุลากร1. สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหารบุคุลากร
 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ร่วมกับ
ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร ร่วมกันกำาหนดหลักเกณฑ์์และวิธ่การสรรหาผ้่บริหาร
ส่งสุดขององค์ุกร เสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณา
สำาหรับในส่วนของผ้่บริหารระดับส่งต้ำาแหน่งอ้�น คุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยงจำะเป็นผ้่จัำดทำาแผนส้บทอดต้ำาแหน่งผ้่บริหารระดับส่ง
และคัุดเล้อกผ้่ท่�ม่คุุณสมบัติ้และคุวามสามารถท่�เหมาะสมต้ามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้กำาหนด รวมทั�งม่การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน
 สำาหรับในด้านการบริหารบุคุลากร ฝ่่ายบริหารม่การจัำดทำาแผน
การบริหารบุคุลากรและการวางแผนอัต้รากำาลังเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
ซ่ิ�งเป็นส่วนหน่�งของปัจำจัำยในการวิเคุราะห์ พิจำารณากำาหนดกลยุทธ์ของ
องค์ุกร

2. การประเมินผลและคุ่าต้อบแทน2. การประเมินผลและคุ่าต้อบแทน
 คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ่้พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การ
ประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร และนำาผลประเมิน
ดังกล่าวพิจำารณาคุ่าต้อบแทนประจำำาปี ทั�งน่�การประเมินแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่� 1 เป็นการวัดคุวามสำาเร็จำต้ามเป้าหมายโดย
เปร่ยบเท่ยบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายท่�ตั้�งไว้ ส่วนท่� 2 เป็นการประเมิน
การปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร โดยกรรมการอิสระจำะเป็น
ผ้่ประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเป็นรายบุคุคุล 
และนำาผลการประเมินของ 

กรรมการแต่้ละท่านคุำานวณเป็นคุ่าเฉุล่�ย และสรุปผลท่�ประชุมคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ในเด้อนมกราคุมของทุกปี และประธานกรรมการบริษััทฯ จำะเป็น
ผ่้แจำ้งผลคุะแนนประเมินต้่อประธานเจำ้าหน้าท่�บริหาร นอกจำากน่�การ
ประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานในร่ปผล (KPIs) ได้นำามาใช้เป็นเคุร้�องม้อการ
ประเมินบุคุลากรทุกต้ำาแหน่งในบริษััทฯ เพ้�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการพิจำารณา
คุ่าต้อบแทนในร่ปแบบโบนัส และปรับเงินเด้อนประจำำาปี

3. แผนการส้บทอดต้ำาแหน่ง3. แผนการส้บทอดต้ำาแหน่ง
 คุณะกรรมการกำาหนดให้ม่แผนการส้บทอดต้ำาแหน่งของกรรมการ
บริหารและผ้่บริหารระดับส่ง โดยแต่้ละปีบริษััทฯ ได้ม่การประชุมแผนงาน
ซิ่�งม่การแลกเปล่�ยนคุวามร่้ และถ่ายทอดงานอย่างม่ระบบ นักลงทุนจำ่ง
มั�นใจำได้ว่าบริษััทฯจำะม่การดำาเนินงานและการส้บทอดต้ำาแหน่งผ้่บริหาร
แต่้ละฝ่่ายได้อย่างต่้อเน้�อง 

4. การอบรมและพัฒนาคุวามร้่4. การอบรมและพัฒนาคุวามร้่
 การกำาหนดแผนการอบรมทั�งภาคุบังคัุบสำาหรับพนักงานทุกคุน
และต้ามต้ำาแหน่งงาน รวมทั�งประชาสัมพันธ์หลักส่ต้รอบรมท่�เก่�ยวข้องกับ
ต้ำาแหน่งงานต่้างๆ เม้�อได้รับการอบรมแล้วบริษััทฯ จัำดให้ม่จัำดกาทดสอบ
ทักษัะคุวามสามารถทั�งภาคุทฤษัฎ่และภาคุปฏิิบัติ้และสรุปผลรายงานต่้อ
ฝ่่ายจัำดการ

หลักปฏิิบัติ้ 5หลักปฏิิบัติ้ 5   ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำ   ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำ
                   อย่างม่คุวามรับผิดชอบ                   อย่างม่คุวามรับผิดชอบ

 คุณะกรรมการต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญในการประกอบธุรกิจำ
อย่างม่คุวามรับผิดชอบ ซ่ิ�งต้้องเกิดจำากคุวามร่วมม้อในการปฏิิบัติ้หน้าท่�
ด้วยคุวามรับผิดชอบและจิำต้สำาน่กของพนักงานทุกระดับและทุกส่วนงาน
ดังนั�นเพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าพนักงานของบริษััทฯ ม่คุวามเข้าใจำถ่งนโยบาย และ
แนวปฏิิบัต้ิด้านจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ นโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้คุอร์รัปชั�น รวมทั�งรับทราบถ่งช่องทางการร้องเร่ยนหร้อ
แจ้ำงเบาะแสบริษััทฯ จ่ำงม่การดำาเนินการเผยแพร่ ส้�อสาร และกำาหนดให้
พนักงานทำาแบบทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่้อฝ่่าย
บริหารและคุณะกรรมการบริษััทฯ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ จำัดให้ม่การรายงานคุวามรับผิดชอบ
ต้่อสังคุมเผยแพร่ผ่านเว็บไซิต้์บริษััทฯท่� https://www.pacificpipe.
co.th/TH/investor.html (หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”) รายงานคุวาม
รับผิดชอบต่้อสังคุมย่ดแนวทางการเปิดเผยในการดำาเนินการ 3 ด้าน คุ้อ
ด้านเศรษัฐกิจำ ด้านสังคุม และด้านสิ�งแวดล้อม ดังแผนภาพ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

หลักปฏิิบัติ้ 6หลักปฏิิบัติ้ 6   ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน   ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน
                   ท่�เหมาะสม                   ท่�เหมาะสม

การคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบภายในการคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบภายใน
 บริษััทฯ ม่หน่วยงานต้รวจำสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ
บริษััทฯ ซ่ิ�งทำาหน้าท่�ต้รวจำสอบการปฏิิบัติ้งานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ต้ามระเบ่ยบท่�วางไว้ รวมทั�งประเมินประสิทธิภาพ และคุวามเพ่ยงพอ
ของการคุวบคุุมภายในของหน่วยงานนั�นๆ ซิ่�งช่วยให้ฝ่่ายบริหารเกิด
คุวามมั�นใจำว่าระบบการคุวบคุุมท่�ม่อย่่นั�นม่การปฏิิบัติ้จำริงอย่างสมำ�าเสมอ 
และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั�งช่วยคุ้นหาข้อบกพร่อง จำุดอ่อนและ
พัฒนาระบบการดำาเนินงานท่�ม่อย่่ให้ม่ประสิทธิภาพมากยิ�งข่�น โดยแผนก
ต้รวจำสอบภายในสามารถทำาหน้าท่�ต้รวจำสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต้็มท่�
เน้�องจำากสามารถรายงานต้รงต่้อคุณะกรรมการต้รวจำสอบ

ด้านองค์ุกรและสภาพแวดล้อมด้านองค์ุกรและสภาพแวดล้อม

1. บริษััทฯ ม่การกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจำท่�ชัดเจำนและวัดผลได้
นำาเสนอคุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาเพ้�อเป็นแนวทางในการ
ปฏิิบัติ้งานของพนักงาน

2. บริษััทฯ จัำดทำาคุ่่ม้อจำริยธรรมและจำรรยาบรรณทางธุรกิจำเพ้�อเป็นแนว
ปฏิิบัติ้อันด่เพ้�อให้ทุกคุนปฏิิบัติ้หน้าท่�โดยไม่ขัดกับหลักจำริยธรรม
และจำรรยาบรรณท่�ด่ของบริษััทฯ

3. ม่การจัำดการโคุรงสร้างองค์ุกร การแบ่งแยกหน้าท่�อย่างชัดเจำน และ
กำาหนดอำานาจำอนุมัติ้เป็นลายลักษัณ์อักษัร เพ้�อช่วยให้การดำาเนินงาน
เป็นไปได้อย่างม่ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจำ

4. ม่การกำาหนดและจัำดทำา JOB DESCRIPTION ซ่ิ�งกำาหนดถ่งลักษัณะงาน 
หน้าท่� ระดับคุวามร้่ คุวามสามารถ ทักษัะของต้ำาแหน่งเพ้�อให้สรรหา
บุคุลากรได้อย่างเหมาะสม 

5. ม่การบริหารทรัพยากรบุคุคุลทั�งในเร้�องการสรรหาบุคุคุลให้เหมาะสม
กับต้ำาแหน่ง การพัฒนาบุคุลากรและการฝึ่กอบรม การเล้�อนต้ำาแหน่ง
การเล้�อนขั�นเงินเด้อนและพิจำารณาการให้สิ�งจ่ำงใจำหร้อผลต้อบแทน
แก่พนักงานอย่างสมเหตุ้สมผล

ด้านการคุวบคุุมด้านการคุวบคุุม

1.  ใช้ดัชน่วัดผลการปฏิิบัติ้งาน (KPIs) ท่�ม่การกำาหนดไว้อย่างชัดเจำน
เป็นเคุร้�องม้อในการวางแผนและคุวบคุุมผลการดำาเนินงาน

2.  สำาหรับธุรกรรมแต่้ละประเภทบริษััทฯ ม่การกำาหนดผ้่ม่อำานาจำอนุมัติ้
วงเงินเป็นลายลักษัณ์อักษัร

การติ้ดต้ามและการประเมินผลการติ้ดต้ามและการประเมินผล
1.  ม่การจัำดทำารายงานเปร่ยบเท่ยบผลการดำาเนินงานท่�เกิดข่�นจำริง

กับท่�ตั้�งไว้เป็นรายไต้รมาส
2.  ม่ฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เสนอรายงานผลการต้รวจำสอบต่้อ

คุณะกรรมการบริษััทฯ และผ้่บริหารระดับส่ง

 บริษััทฯ ม่หน่วยงานต้รวจำสอบภายในท่�ข่�นต้รงและดำาเนินงาน
ภายใต้้การกำากับด่แลของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ซ่ิ�งคุอยกำากับด่แลให้การ
ปฏิิบัติ้งานของสำานักต้รวจำสอบม่คุวามเป็นอิสระและม่จำรรยาบรรณ ม่การ
ต้รวจำสอบต้ามมาต้รฐานวิชาช่พการต้รวจำสอบภายใน โดยม่กฎบัต้รของ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบและม่การกำาหนดภารกิจำ ขอบเขต้การปฏิิบัติ้งาน
อำานาจำและหน้าท่�คุวามรับผิดชอบ ต้ลอดจำนแนวทางการดำาเนินงานการ
ปฏิิบัติ้งานต้รวจำสอบไว้อย่างชัดเจำนและม่การทบทวนเป็นประจำำาทุกปีทั�งน่�
การแต่้งตั้�งโยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของผ้่ท่�ดำารง
ต้ำาแหน่งผ้่บริหารส่งสุดฝ่่ายต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ คุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบจำะต้้องพิจำารณาให้คุวามเห็นชอบทุกคุรั�ง

คุวามเห็นของคุณะกรรมการบริษััทฯ เก่�ยวกับระบบคุวบคุุมภายใน คุวามเห็นของคุณะกรรมการบริษััทฯ เก่�ยวกับระบบคุวบคุุมภายใน 

 คุณะกรรมการต้รวจำสอบและคุณะกรรมการบริษััทฯ ม่คุวามเห็น
ต้รงกันว่าบริษััทฯ ม่ระบบคุวบคุุมภายในท่�เพ่ยงพอและเหมาะสม กับการ
ดำาเนินธุรกิจำในสภาวะปัจำจุำบัน ม่การจัำดบุคุลากรอย่างเพ่ยงพอ ม่การติ้ดต้าม
คุวบคุุมการดำาเนินงานเพ้�อป้องกันทรัพย์สินของบริษััทฯ จำากการท่�กรรมการ
หร้อผ้่บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหร้อโดยไม่ม่อำานาจำซ่ิ�งในการประเมินระบบ
คุวบคุุมภายในนั�นบริษััทฯ ได้ใช้แบบประเมินของสำานักงานคุณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต้.) ประกอบการประเมิน
คุวามเพ่ยงพอของระบบคุวบคุุมภายในของบริษััทฯ 

หัวหน้างานต้รวจำสอบภายใน 
 บริษััทฯ ได้ทำาการสรรหา นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ ให้เข้า
ดำารงต้ำาแหน่งหัวหน้างานต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ ต้ั�งแต้่ วันท่� 1
เมษัายน พ.ศ. 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคุคุลท่�ม่คุวามร้่ คุวามสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการต้รวจำสอบภายใน ในธุรกิจำอุต้สาหกรรมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 16 ปี ปีโดยม่รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานต้รวจำสอบภายใน
ของบริษััทฯ ดังน่�
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การบริหารจัำดการคุวามเส่�ยงการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง

 คุณะกรรมการบริษััทฯ ให้คุวามสำาคัุญกับการบริหารคุวามเส่�ยง
โดยจัำดให้ม่วิธ่การบริหารคุวามเส่�ยงอย่างเป็นระบบท่�สอดคุล้องกับมาต้รฐาน
สากลทั�วทั�งองค์ุกร รวมทั�งมอบหมายให้คุณะกรรมการบริหารและจัำดการ
คุวามเส่�ยงกำากับด่แลด้านการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง พิจำารณาให้คุวามเห็น
ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่่ายบริหารในการบริหารคุวามเส่�ยงเพ้�อพัฒนา
ระบบการจำัดการบริหารคุวามเส่�ยงทั�วทั�งองค์ุกรให้ม่ประสิทธิภาพอย่าง
ต่้อเน้�องรวมทั�งสนับสนุนให้เกิดคุวามร่วมม้อในทุกระดับขององค์ุกร และ
ม่การรายงานผลการติ้ดต้ามเป็นรายไต้รมาส

 ในการดำาเนินการด้านการจัำดการบริหารคุวามเส่�ยง คุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคุัญในด้านการส้�อสารให้พนักงานม่คุวาม
เข้าใจำ จำ่งม่การจำัดทำานโยบายการบริหารจำัดการคุวามเส่�ยงเผยแพร่ต้่อ
พนักงานในองค์ุกรทุกระดับผ่านระบบ Intranet ขององค์ุกรในทุกปี หลัง
จำากประกาศกลยุทธ์ของบริษััทฯ ให้พนักงานรับทราบแล้วหน่วยงานเจ้ำาของ
คุวามเส่�ยง (Risk Owner) ม่หน้าท่�ประเมินและจำัดทำาข้อม่ลการบริหาร
คุวามเส่�ยงของหน่วยงานเสนอต่้อคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวาม
เส่�ยงและคุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาต้ามลำาดับ

หลักปฏิิบัติ้ 7หลักปฏิิบัติ้ 7   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผยข้อม่ล   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผยข้อม่ล
1. คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ้่ด่แลให้ม่ระบบการจัำดทำารายงาน

ทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซิ่�งต้้องผ่านการสอบทาน
จำากผ้่สอบบัญช่รับอนุญาต้ และเป็นไปต้ามมาต้รฐานการรายงาน
ทางการเงินและแนวปฏิิบัติ้ท่�เก่�ยวข้อง รวมถ่งการเปิดเผยรายงาน
ประจำำาปี แบบ 56-1 คุำาอธิบายและการวิเคุราะห์ของฝ่่ายจำัดการ 
(MD&A) และข้อม่ลสำาคัุญต่้างๆ อย่างถ่กต้้อง เพ่ยงพอ ทันเวลา

2.  เปิดเผยข้อม่ลรายงานทางการเงินโดยพิจำารณาถ่งผลการประเมิน
คุวามเพ่ยงพอของระบบคุวบคุุมภายใน ข้อสังเกต้และคุวามเห็นของ
ผ้่สอบบัญช่ คุวามเห็นของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ รวมถ่งคุวาม
สอดคุล้องกับวัต้ถุประสงค์ุ เป้าหมาย และนโยบายของบริษััทฯ

3. ด่แลให้ฝ่่ายบริหารรายงานฐานะทางการเงินของบริษััทฯ และรายงาน
ต่้อคุณะกรรมการอย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อให้ทราบได้อย่างทันการณ์หร้อ
ทราบสัญญาณท่�ม่ผลกระทบต่้อสภาพคุล่องและคุวามสามารถในการ
ชำาระหน่� เพ้�อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำาเนินธุรกิจำอย่างระมัดระวัง
พร้อมทั�งให้ม่การเปิดเผยข้อม่ลต้ามหลักเกณฑ์์ของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

4. เปิดเผยข้อม่ลท่�มิใช่ทางการเงิน ซ่ิ�งประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่้างๆ
เช่น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจำ นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้และคุอร์รัปชั�น นโยบาย
การร้องเร่ยน หร้อแจ้ำงเบาะแส (Whistle blowing policy)

5. จัำดทำารายงานคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการต่้อรายงาน
ทางการเงิน และเปิดเผยการทำาหน้าท่�ของคุณะกรรมการ และคุณะ
กรรมการเฉุพาะเร้�อง

6. กำากับด่แลให้ม่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
และมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารกำาหนดผ้่รับผิดชอบเพ้�อเป็นตั้วแทน
บริษััทฯ ในการส้�อสารข้อม่ลข่าวสารต่้อผ้่ลงทุน นักวิเคุราะห์หลักทรัพย์ 
และผ้่ท่�เก่�ยวข้องได้รับทราบข้อม่ลของบริษััทฯ อย่างเท่าเท่ยมกันและ
เปิดเผยช่องทางติ้ดต่้อส้�อสารให้นักลงทุนรับทราบผ่านเว็บไซิด์บริษััทฯ 
ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html

หลักปฏิิบัติ้ 8หลักปฏิิบัติ้ 8   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น

 คุณะกรรมการบริษััทฯ สนับสนุนการม่ส่วนร่วมของผ่้ถ้อหุ้น 
ทั�งด้านการให้สิทธิ�ผ้่ถ้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอ
ช้�อบุคุคุลเพ้�อดำารงต้ำาแหน่งกรรมการ ซ่ิ�งกำาหนดและเปิดเผยแนวปฏิิบัติ้ไว้ใน

หมวดท่� 1  สิทธิของผ้่ถ้อหุ้น ทั�งสิทธิขั�นพ้�นฐาน สิทธิในการรับข้อม่ล
และเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น หน้าท่� 43-44

หมวดท่� 2  การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน ห้วข้อการเข้าร่วม
ประชุมผ้่ถ้อหุ้น หน้าท่� 44

นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ (อายุ 47 ปี)นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ (อายุ 47 ปี)

ต้ำาแหน่ง
• รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา
• ปริญญาต้ร่ สาขาบัญช่ มหาวิทยาลัยเทคุโนโลย่ราชมงคุลธัญบุร่

ประวัติ้การอบรม
• หลักส่ต้รประกาศน่ยบัต้รผ้่ต้รวจำสอบภายในของประเทศไทย 

รุ่นท่� 12: สมาคุมผ้่ต้รวจำสอบภายในแห่งประเทศไทย

• การต้รวจำสอบภายใน เพ้�อเต้ร่ยมตั้วเป็นผ้่ต้รวจำสอบภายใน

รับอนุญาต้สากล รุ่นท่� 5 จุำฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

• การจัำดทำากระดาษัทำาการเพ้�อมาต้รการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�น

ในองค์ุกร รุ่นท่� 1 โดย CAC

• การเต้ร่ยมคุวามพร้อมกรรมการ และผ้่บริหารระดับส่ง
ในเร้�อง Personal Data Protection โดย ก.ล.ต้.

ประสบการณ์การทำางาน
2547 – 2559               ผ้่จัำดการต้รวจำสอบภายใน 

                           บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2540 - ม่.คุ. 2547    ผ้่คุวบคุุมงานต้รวจำสอบภายใน (Supervisor)            

                           บริษััท ไออาร์พ่ซ่ิจำำากัด

 ทั�งน่�การแต่้งตั้�ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิิบัติ้

งานของผ้่ท่�ดำารงต้ำาแหน่งผ้่บริหารส่งสุดฝ่่ายต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ 

คุณะกรรมการต้รวจำสอบจำะต้้องพิจำารณาให้คุวามเห็นชอบทุกคุรั�ง
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

คัำช่�แจงกรณ่ที่่�ยังไมู่มู่การนำหลักปฏิิบัติบางข้้อมูาปรับใช้คัำช่�แจงกรณ่ที่่�ยังไมู่มู่การนำหลักปฏิิบัติบางข้้อมูาปรับใช้

หลักเกณฑ์์ท่�ยังไม่ม่การปฏิิบัติ้ ช่�เหตุ้ผล / มาต้รการทดแทน

1.  คุณะกรรมการคุวรพิจำารณากำาหนดนโยบายการกำากับด่แลบริษััทย่อย ซ่ิ�งรวมถ่ง

(1)   ระดับการแต่้งตั้�งบุคุคุลไปเป็นกรรมการ ผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำ

คุวบคุุมในบริษััทย่อยโดยให้กำาหนดเป็นลายลักษัณ์อักษัร ซ่ิ�งโดย

ทั�วไปคุวรให้คุณะกรรมการเป็นผ้่แต่้งตั้�งเว้นแต่้บริษััทดังกล่าวเป็น

บริษััทขนาดเล็กท่�เป็น operating arms ของกิจำการ คุณะกรรมการ

อาจำมอบหมายให้กรรมการผ้่จัำดการใหญ่เป็นผ้่แต่้งตั้�งก็ได้

บริษััทฯ ไม่ม่บริษััทย่อย 

(2)   กำาหนดขอบเขต้หน้าท่�และคุวามรับผิดชอบของบุคุคุลท่�เป็นตั้วแทน

ของบริษััทฯต้ามข้อ (1) และให้ตั้วแทนของบริษััทฯ ด่แลให้การปฏิิบัติ้เป็นไปต้าม

นโยบายของบริษััทย่อย และในกรณ่ท่�บริษััทย่อยม่ผ้่ร่วม ลงทุนอ้�น

คุณะกรรมการคุวรกำาหนดนโยบายให้ตั้วแทน ทำาหน้าท่�อย่างด่ท่�สุดเพ้�อผลประโยชน์

ของบริษััทย่อย และให้สอดคุล้องกับนโยบายของบริษััทแม่

2.  หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจำการอ้�นอย่างม่นัยสำาคัุญ เช่น ม่สัดส่วน

การถ้อหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยงตั้�งแต่้ร้อยละ 20 แต่้ไม่เกินร้อยละ 50 และจำำานวนเงินลงทุนหร้ออาจำ

ต้้องลงทุนเพิ�มเติ้มม่นัยสำาคัุญต่้อบริษััทฯ ในกรณ่ท่�จำำาเป็นคุณะกรรมการคุวรด่แลให้ม่การจัำดทำา 

shareholders’ agreement หร้อข้อต้กลงอ้�นเพ้�อให้เกิดคุวามชัดเจำนเก่�ยวกับอำานาจำ ในการ

บริหารจัำดการและการม่ส่วนร่วมในการตั้ดสินใจำในเร้�องสำาคัุญการติ้ดต้ามผลการดำาเนินงาน 

เพ้�อสามารถใช้เป็นข้อม่ลในการจัำดทำางบการเงินของบริษััทฯได้ต้ามมาต้รฐานและกำาหนดเวลา

บริษััทฯ ยังไม่ม่นโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจำการอ้�น

การบริหารจัำดการคุวามเส่�ยงการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง

 คุณะกรรมการบริษััทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ม่ระบบการบริหาร
คุวามเส่�ยงภายในองค์ุกรซ่ิ�งเป็นกลไกหน่�งท่�สำาคัุญต่้อการบรรลุวัต้ถุประสงค์ุ 
และการเพิ�มพ่นม่ลคุ่าให้กับผ้่ม่ส่วนได้เส่ย โดยคุณะกรรมการบริษััทฯ กำาหนด
ให้ผ้่บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่้างๆ เป็นเจ้ำาของคุวามเส่�ยงม่บทบาท
หน้าท่�คุวามรับผิดชอบท่�จำะประเมินและจัำดการคุวามเส่�ยงท่�รับผิดชอบให้
อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงท่�บริษััทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั�งส่งเสริมและกระตุ้้น
ให้การบริหารคุวามเส่�ยงเป็นวัฒนธรรมองค์ุกร โดยให้ทุกคุนต้ระหนักถ่ง
คุวามสำาคุัญของการบริหารคุวามเส่�ยง โดยจำัดให้ม่กระบวนการบริหาร
คุวามเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภาพในทุกขั�นต้อน โดยปฏิิบัติ้ต้ามกรอบโคุรงสร้าง
การบริหารคุวามเส่�ยงอ้างอิงต้ามมาต้รฐานสากลของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
ซ่ิ�งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการคุวบคุุมภายใน (COSO) และ
กรอบแนวทางการบริหารคุวามเส่�ยง (Enterprise Risk Management, 
ERM) ต้ามหลักการของการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ เพ้�อช่วยเพิ�มโอกาส
แห่งคุวามสำาเร็จำโดยการใช้ทรัพยากรท่�ม่จำำากัดอย่างม่ประสิทธิภาพและ
ลดคุวามไม่แน่นอนในผลการดำาเนินงาน โดยม่กระบวนการบริหารคุวามเส่�ยง
ของบริษััทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ุประกอบ ดังน่�

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร (Internal Environment)1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร (Internal Environment)

 เป็นการพิจำารณาขั�นต้อนการวางแผนกลยุทธ์ เพ้�อทำาคุวามเข้าใจำ
หลักการ และเหตุ้ผลในการกำาหนดกลยุทธ์ของบริษััทฯ เพ้�อให้การกำาหนด
ปัจำจัำยเส่�ยงคุรอบคุลุมทุกกิจำกรรมท่�สำาคัุญภายในองค์ุกรซ่ิ�งทางบริษััทฯ

กำาหนด กลยุทธ์ โดยเริ�มจำากผ่้บริหารระดับส่งพิจำารณากำาหนดพันธกิจำ
ประจำำาปี ให้สอดคุล้องกับวิสัยทัศน์ขององคุ์กร โดยการนำากลยุทธ์ไปส่่
ภาคุปฏิิบัติ้ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซ่ิ�งเป็นหน้าท่�ของผ้่บริหาร
แต่้ละหน่วยงานต้้องกำาหนดแผนงานประจำำาปี และงบประมาณโดยพิจำารณา
จำากกิจำกรรมต่้างๆ รวมทั�งกำาหนด KPIs เพ้�อใช้วัดผลคุวามสำาเร็จำของทุก
กิจำกรรม 

2. การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุ (Objective Setting)2. การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุ (Objective Setting)

 การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุจำะต้้องม่คุวามสอดคุล้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเด่ยวกัน กล่าวคุ้อ วัต้ถุประสงค์ุของบริษััทฯ จำะต้้องสอดคุล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจำ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษััทฯ และจำะต้้องม่
คุวามสอดคุล้องกันต้ั�งแต้่ระดับบริษััทฯ หน่วยงาน กิจำกรรม จำนถ่งระดับ
บุคุคุลเพ้�อให้วัต้ถุประสงคุ์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงคุ์ ทราบขอบเขต้
การดำาเนินงานในแต้่ละระดับ และสามารถวิเคุราะห์คุวามเส่�ยงท่�จำะเกิด
ข่�นได้คุรบถ้วน ดังนั�นวัต้ถุประสงค์ุจำะต้้องแสดงให้เห็นถ่งผลลัพธ์ท่�บริษััทฯ
ต้้องการจำะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถ่งกระบวนการในการปฏิิบัติ้ 

3. การช่�บ่งเหตุ้การณ์ (Event Identification)3. การช่�บ่งเหตุ้การณ์ (Event Identification)

 จำัดประชุมเชิงปฏิิบัต้ิการ (Workshop) กับบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง
เพ้�อระบุเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง โดยพิจำารณาแจำกแจำง กระบวนการปฏิิบัติ้งาน
ท่�ม่ผลต่้อการบรรลุวัต้ถุประสงค์ุของหน่วยงานและบริษััทฯ เพ้�อระบุเหตุ้การณ์ 
หร้อคุวามไม่แน่นอนท่�ทำาให้เกิดคุวามผิดพลาด ล้มเหลว เส่ยหายหร้อ
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เส่ยโอกาส ซิ่�งจำะส่งผลต้่อการบรรลุวัต้ถุประสงคุ์ของหน่วยงาน และ
บริษััทฯ โดยไม่ต้้องพิจำารณาการคุวบคุุมท่�ม่อย่่ปัจำจุำบัน และคุวามเป็นไปได้
ของเหตุ้การณ์หร้อคุวามไม่แน่นอน เพ้�อให้มั�นใจำว่าการระบุเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยงม่คุวามคุรอบคุลุมทุกกิจำกรรม
 นำาเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง มาพิจำารณาหาคุวามสัมพันธ์และวิเคุราะห์
หาต้้นเหตุ้ของคุวามสัมพันธ์โดยวิเคุราะห์หาคุวามสัมพันธ์ของเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยง และพิจำารณาต้้นเหตุ้ของคุวามสัมพันธ์ เพ้�อกำาหนดเป็นปัจำจัำยเส่�ยง
พร้อมทั�งระบุประเภทของคุวามเส่�ยง (Risk Categories) ซ่ิ�งคุณะกรรมการ
บริหารและจัำดการคุวามเส่�ยงได้จำำาแนกประเภทของคุวามเส่�ยงออกเป็น 
3 ลักษัณะ คุ้อ

- Strategic Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องในระดับยุทธศาสต้ร์
- Operation and Compliance Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อง

ในระดับปฏิิบัติ้การ และ การปฏิิบัติ้ไม่ถ่กต้้องต้ามกฎหมาย
- Financial Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินคุวามเส่�ยง (Risk Assessment)4. การประเมินคุวามเส่�ยง (Risk Assessment)

 หลังจำากหน่วยงานคุ้นหาและระบุคุวามเส่�ยงได้แล้ว ต่้อไปจำะเป็น
การวัดระดับคุวามเส่�ยงว่าอย่่ในระดับใด เม้�อเท่ยบกับคุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้
ของบริษััทฯ ซ่ิ�งจำะทำาการวัดระดับคุวามเส่�ยงโดยธรรมชาติ้ของปัจำจัำยเส่�ยง
ท่�ไม่ม่การดำาเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำาการวัดระดับคุวามเส่�ยง
อ่กคุรั�งภายหลังพิจำารณาการคุวบคุุมท่�ม่ประสิทธิผลของปัจำจัำยเส่�ยงนั�นๆ
(Residual Risk) โดยม่แนวทางปฏิิบัติ้ต้ามรายละเอ่ยด ดังน่�

 4.1   การประเมินระดับคุวามเส่�ยง โดยนำาเหตุ้การณ์และ
ปัจำจัำยเส่�ยงท่�ม่การคุ้นพบหร้อระบุในขั�นต้อนก่อนหน้าน่� 
มาทำาการวัดหร้อประเมินระดับคุวามรุนแรง กับคุวามถ่�
หร้อโอกาสท่�จำะเป็นไปได้ เพ้�อระบุระดับคุวามสำาคัุญของ
คุวามเส่�ยง 

 4.2   การจัำดระดับคุวามเส่�ยง เป็นการพิจำารณาปัจำจัำยเส่�ยงท่�ม่
หลายตั้ว นำามาจัำดระดับคุวามเส่�ยงเพ้�อให้เกิดคุวามชัดเจำน
ในการพิจำารณาเล้อกปัจำจัำยเส่�ยงนำาไปกำาหนดแผนการ
จัำดการคุวามเส่�ยง เพ้�อลดระดับคุวามเส่�ยง และอย่่ในระดับ
คุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ขององค์ุกร 

5. กิจำกรรมการคุวบคุุม (Control Activities)5. กิจำกรรมการคุวบคุุม (Control Activities)

 เป็นการพิจำารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุำดคุวบคุุมภายใน
ท่�ม่การกำาหนดไว้เพ้�อลดระดับคุวามเส่�ยงให้อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงท่�องค์ุกร
ยอมรับได้ โดยจำะม่การพิจำารณาจุำดคุวบคุุมภายใน ภายหลังการประเมิน
Inherent Risk และ ภายหลังม่การกำาหนดแผนจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk 
Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุำดคุวบคุุมภายใน พิจำารณา จำาก
การเล้อกใช้ทรัพยากรท่�ม่อย่่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจำะเป็นบุคุลากร งบประมาณ
เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่้างๆ ท่�ม่อย่่ เพ้�อลด ป้องกันโอกาสท่�จำะเกิดเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยง หร้อลด ผลกระทบหากเกิดเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง ซ่ิ�งจำะต้้องม่
ต้้นทุนดำาเนินการคุุ้มคุ่า หร้อน้อยกว่า ผลกระทบท่�เกิดข่�นหากเกิดเหตุ้การณ์
ต้ามปัจำจัำยคุวามเส่�ยงท่�ม่การระบุไว้ 

6. การจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk Response)6. การจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk Response)

 หลังจำากประเมินระดับคุวามเส่�ยง และจัำดระดับคุวามเส่�ยงซ่ิ�ง
ทำาให้ทราบคุวามเส่�ยงท่�คุงเหล้ออย่่ และคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับท่�ส่งกว่า
คุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ ซ่ิ�งผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยง (Risk Owner) จำะต้้อง
พิจำารณาแผนการดำาเนินการ เพ้�อลดโอกาสท่�จำะเกิด และผลกระทบท่�อาจำ
เกิดข่�น หากเกิดเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง โดยคุำาน่งถ่งการบริหารทรัพยากร
ท่�ม่อย่่ให้เกิดประโยชน์ส่งสุด โดยจำะต้้องคุำาน่งถ่งลักษัณะของคุวามเส่�ยง 
ระดับของคุวามเส่�ยงและต้้นทุนหร้อทรัพยากรท่�ต้้องใช้ในทางเล้อกนั�นๆ
เปร่ยบเท่ยบกับผลท่�คุาดว่าจำะได้รับ ซ่ิ�งคุณะกรรมการบริหารและจัำดการ
คุวามเส่�ยงได้ม่การกำาหนดให้เจ้ำาของคุวามเส่�ยง (Risk Owner) ของแต่้ละ
หน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance
Indicator) เพ้�อวัดผลสำาเร็จำของแผนบริหารคุวามเส่�ยง (Action Plan)
โดยม่ทางเล้อกท่�จำะจัำดการกับคุวามเส่�ยงอย่่ด้วยกัน 4 วิธ่ดังน่�

6.1   การหล่กเล่�ยง (Avoid) เป็นการหล่กเล่�ยงคุวามเส่�ยงท่�อย่่ ในระดับ
ส่งมากหร้อหน่วยงานไม่อาจำยอมรับคุวามเส่�ยงได้ ซ่ิ�งม่ผลกระทบ
กับองคุ์กร งาน โคุรงการ กิจำกรรม หร้อกระบวนการอย่างส่ง
แต่้ไม่สามารถจัำดการด้วยวิธ่อย่างหน่�งอย่างใดได้ จ่ำงต้้อง จัำดการ
คุวามเส่�ยงนั�นด้วยการหยุดดำาเนินการยกเลิกโคุรงการลดเน้�องาน
ของโคุรงการ หร้อลดกิจำกรรมท่�กำาหนดไว้ต้ามโคุรงการ เป็นต้้น

6.2  การร่วมจัำดการ (Share) เป็นการกระจำายหร้อถ่ายโอนคุวามเส่�ยง
ให้หน่วยงานอ้�น ทั�งภายในและภายนอกองค์ุกร โดยเฉุพาะเป็นกรณ่
ท่�เห็นว่าเป็นคุวามเส่�ยงท่�คุาดไม่ถ่งหร้อป้องกันได้ยากหร้อม่ระดับ
คุวามรุนแรงส่ง เช่น ภัยธรรมชาติ้หร้อวินาศภัยต่้างๆ ซ่ิ�งหน่วยงาน
ไม่สามารถแบกรับคุวามเส่�ยงนั�นได้ ก็อาจำจำะกระจำายหร้อถ่ายโอน
คุวามเส่�ยงด้วยการทำาประกันภัย หร้อกรณ่คุวามเส่�ยงท่�อาจำ
เกิดข่�นจำากคุวามไม่ชำานาญงานของบุคุลากรภายในหน่วยงาน 
ก็อาจำจัำดจ้ำางท่�ปร่กษัา เป็นต้้น

6.3   การลด (Reduce) เป็นการลดหร้อคุวบคุุมคุวามเส่�ยงในกรณ่
ท่�หน่วยงานเห็นว่าคุวามเส่�ยงเหล่านั�นเกิดจำากปัจำจัำยภายในหร้อ
สาเหตุ้ท่�หน่วยงานสามารถลดหร้อคุวบคุุมได้ด้วยวิธ่การคุวบคุุม
ภายในหร้อปรับปรุงระบบการทำางาน โดยออกแบบวิธ่การทำางาน
ใหม่เพ้�อลดโอกาสท่�จำะเกิดคุวามเส่ยหายหร้อผลกระทบให้อย่่ใน
ระดับท่�หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจำัดอบรมให้บุคุลากร 
การจัำดหาคุ่่ม้อการปฏิิบัติ้งาน เพ้�อลดคุวามเส่�ยงจำากการทำางาน
ผิดพลาด หร้อหากเป็นคุวามเส่�ยงท่�เกิดจำากปัจำจัำยภายนอก ก็
อาจำนำากลยุทธ์หร้อมาต้รการต่้างๆ มาใช้เพ้�อลดผลกระทบหร้อ
คุวามรุนแรงของคุวามเส่�ยง



60

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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

6.4  การยอมรับ (Accept) เป็นคุวามเส่�ยงท่�หน่วยงานยอมรับได้ หร้อ
เป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงต้ำ�า หร้อ เป็นคุวามเส่�ยง
ท่�ม่ต้้นทุนในการจัำดการคุวามเส่�ยงส่งมากจำนไม่คุุ้มคุ่ากับผลท่�
จำะได้รับหร้อเป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่นอกเหน้อการคุวบคุุมขององค์ุกร
คุ้ออาจำม่สาเหตุ้จำากปัจำจัำยภายนอกท่�ไม่สามารถคุวบคุุมได้ แต่้
บริษััทฯ ม่คุวามจำำาเป็นต้้องดำาเนินการ เพ้�อให้บรรลุเป้าหมาย
เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้้น

7. การติ้ดต้ามผล (Monitoring) 7. การติ้ดต้ามผล (Monitoring) 

 เป็นการติ้ดต้ามประเมินผลแผนการจัำดการคุวามเส่�ยง ต้ามท่�
ผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยงม่การกำาหนดไว้ โดยวิเคุราะห์และประเมินผลการ
บริหารจัำดการคุวามเส่�ยงว่าม่ประสิทธิผลหร้อไม่ หากหน่วยงานได้ดำาเนิน
การต้ามแผนบริหารคุวามเส่�ยงแล้วยังม่คุวามเส่�ยงท่�ไม่อาจำยอมรับได้
เหล้ออย่่คุวรพิจำารณาต่้อไปว่าเป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับใด และม่วิธ่การ
จำัดการคุวามเส่�ยงนั�นอย่างไร จำากนั�นจำ่งเสนอต้่อคุณะกรรมการบริหาร
และจัำดการคุวามเส่�ยงพิจำารณาให้คุวามเห็น รวมถ่งการจัำดสรรงบประมาณ
สนับสนุน

8. สารสนเทศและการส้�อสาร (Information & Communication) 8. สารสนเทศและการส้�อสาร (Information & Communication) 

 การบริหารคุวามเส่�ยงเชิงบ่รณาการ จำะเกิดข่�นได้และม่การถ้อ
ปฏิิบัต้ิอย่างต้่อเน้�อง จำะต้้องได้รับการสนับสนุนจำากผ่้บริหารส่งสุดของ
บริษััทฯ และได้รับคุวามร่วมม้อจำากบุคุลากรทุกคุนภายในองค์ุกร ดังนั�น
การให้ทุกคุนภายในองค์ุกรม่คุวามเข้าใจำ และรับทราบบทบาทของต้นต่้อ
ระบบบริหารคุวามเส่�ยงเชิงบ่รณาการของบริษััทฯ ได้อย่างคุรบถ้วน ทั�วถ่ง
จำะต้้องม่การวางระบบการสารสนเทศ และการส้�อสารท่�ม่ประสิทธิผล ทั�ง
ในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึ่กอบรมให้คุวามร้่ รวมทั�งการติ้ดต้ามให้ม่
การดำาเนินการอย่างต่้อเน้�อง ซ่ิ�งปัจำจุำบันบริษััทฯ ม่การส้�อสารผ่านการประชุม
คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง โดยเชิญผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยง
(Risk Owner) รายงานสถานการณ์ท่�เกิดข่�นจำริง หลังจำากท่�ม่การจำัดทำา
กำาหนดแผนการบริหารคุวามเส่�ยงของหน่วยงานท่�ต้นรับผิดชอบ 




