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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




