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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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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

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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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 




