


“ Everywhere  in  Our  L i ves”

บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) เป็นหนึง่ในผูน้�ำกำรผลติ 
ท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเรำซ่ึงมีทั้ง ท่อเหล็ก 
กลมผิวด�ำ ท่อเหล็กกลมชุปสังกะสี ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ท่อเหลก็สีเ่หล่ียมผนืผ้ำ และเหลก็รปูตวัซ ีด้วยประสบกำรณ์ 
ในกำรผลิตท่อเหล็กมำนำนกว่ำ 35 ปี และกำรผลิตโดย 
เครื่องจักรที่ทันสมัยผสำนเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ 
และควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยญชำญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุก 

ประเภทที่ผลิตจำกบริษัทของเรำจึงล้วนได้มำตรฐำนสำกล 
และได้รบักำรรบัรองจำกสถำบนัทีม่ช่ืีอเสยีงหลำยแห่งทัว่โลก 
ทัง้นีท้�ำให้ผลติภณัฑ์ของเรำเป็นทีย่อมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ 
ตลำดภำยในประเทศ และมำกกว่ำ 10 ประเทศทั่วโลก

บริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพสูง พร้อมทั้ง 
รักษำมำตรฐำนกำรกระจำยสินค้ำและจัดส่งสินค้ำเพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรให้ลูกค้ำให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพียงพอ 
ต่อควำมต้องกำร และคงไว้ซึ่งควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
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สำรจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

	 ในปี	2555	ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงอ่อนแอและผันผวนสูงจากผลกระทบของ	

ปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรปที่รุนแรงมากขึ้น	ประกอบกับปัญหาการ	

ว่างงานในหลายประเทศ	จึงทำาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกลดลง	อีกทั้งปัญหา	

จากภัยธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทั่วโลกกำาลังประสบ	สำาหรับประเทศไทย	ในปี	

2555	เป็นอีกปีที่ต้องเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ	แม้เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว	

ดีขึ้น	มีการขยายตัวของการลงทุนด้านการก่อสร้าง	ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	เพื่อ	

ซ่อมแซมความเสียหายจากผลกระทบท่ีเกิดจากมหาอุทกภัยปลายปี	2554	รวมท้ังรายได้	

ภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีจากแรงสนับสนุนด้านมาตรการกระตุ้น	

เศรษฐกิจของภาครัฐ	โดยเฉพาะจากนโยบายการปรับโครงสร้างรายได้ของประชาชน	

และมาตรการกระตุ้นการบริโภค	ซึ่งช่วยสนับสนุนให้การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว	

อีกท้ังอัตราดอกเบ้ียมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำาเพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถฟ้ืนตัว	

ได้ดี	แต่ยังคงมีปัจจัยด้านลบที่เกิดผลกระทบต่อเนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ	

ประเทศคู่ค้าสำาคัญของไทย

	 บริษัทดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดย	

ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์	โปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วน	

และเพียงพอ	ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม	คำานึงถึง	

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าเป็นที่ตั้ง	โดยที่ผ่านมา	

บริษัทได้ดำาเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยเริ่มต้น	

จากสังคมที่อยู่ใกล้ตัว	เช่นพนักงานและชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน	เพื่อ

ให้สังคมและองค์กรเติบโตไปด้วยกัน	นอกจากนี้	บริษัทยังได้รับผล	

การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำาปี	2555	

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ซึ่งบริษัทได้รับผล	

การประเมินในเกณฑ์	“ดีมาก”	และได้รับการประเมินคุณภาพการ	

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ	“ดีเยี่ยม”	จากสำานักงานคณะ	

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริม	

ผู้ลงทุนไทย

	 ท้ายสุดนี้คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	

ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย	และสถาบันการเงินต่างๆ	ท่ีสนับสนุนการดำาเนิน	

งานที่ดี	ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการทำางาน	

และเป็นส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทตลอดมา	ขอให้เชื่อมั่นว่า

บริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ	และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

	 แม้ในปี	2555	มสีถานการณ์การแข่งขนัในอตุสาหกรรมเหลก็	

โลกท่ีสูงขึ้น	ด้วยมีผู้ผลิตรายใหญ่	เช่น	จีน	ส่งเหล็กราคาถูกเข้ามา	

แข่งขนัในตลาดเหลก็ไทยมากขึน้	ในขณะทีภ่าครฐักม็กีารออกมาตการ	

ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบการขอนำาเข้าเหล็กนอกมาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.)	ตามมาตรา	21	ทวิ,	มาตรการ

ตอบโต้การทุ่มตลาด	(Anti	-	Dumping)	และมาตรการปกป้องการ	

นำาเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น	(Safeguard	Measure:	SG)	ซึ่งส่งผลต่อการ	

บริหารด้านวัตถุดิบ	อีกทั้งในปี	2555	เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง	

ด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	แต่บริษัทยังสามารถสร้าง	

ผลประกอบการได้ในระดับเป็นที่น่าพอใจ	และคงระดับความเติบโต	

ได้อย่างต่อเนื่อง	ด้วยการเติบโตด้านยอดขายร้อยละ	24.30	โดยม	ี

รายได้รวมอยู่ที่	7,277.72	ล้านบาท	มีกำาไรสุทธิ	265.04	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	1.31	จากการดำาเนินธุรกิจภายใต้การ	

วางแผนและติดตามความเสี่ยงในด้านต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	ทั้งด้าน	

การวางแผนงานและประสานงานกันในแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น	

การผลติ	การตลาด	คลงัสินค้า	และการบริหารการเงนิทีมี่ประสทิธภิาพ	

ส่งผลให้หน่วยงานต่างๆ	สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบและ	

เชือ่มโยงกนั	เกดิความคล่องตวัในการทำางาน	อนัก่อให้เกดิผลประโยชน์	

สงูสดุทัง้ต่อลกูค้า	พนกังาน	ผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีเ่กีย่วข้อง

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร



พันธกิจ 					
     เป็นบริษัทท่ีมีนวัตกรรมกำรผลิต กำรจัด 

จ�ำหน่ำย และกำรส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภำพ

โดดเด่น ทันตำมเวลำที่ลูกค้ำต้องกำร และในรำคำ 

ที่แข่งขันได้ บริษัทมุ ่งกำรพัฒนำบุคลำกรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศ 

อันเกิดจำกควำมมุ่งมั่น ควำมเชี่ยวชำญ และกำร

ท�ำงำนเป็นทีมของบุคลำกรในทุกระดับ

วิสัยทัศน์ 
     เป็นผู ้น�ำท่อเหล็กคุณภำพ เป็นที ่

ต้องกำรของผู้บริโภค มีส่วนร่วมในกำร 

พัฒนำเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ของประเทศ สำมำรถพัฒนำธุรกิจให้มี 

คุณค่ำก่อเกิดผลตอบแทนอย่ำงย่ังยืน

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

	 คุณค่า	
	 			กำรมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์     

      กำรท�ำงำนเป็นทีม                    

  กำรมุ่งมั่นบริกำรลูกค้ำ 

 ภำวะผู้น�ำ

 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้
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คณะกรรมกำรและผู้บริหำร
นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ	 	 53	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 8	ปี	(ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2547	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 72,011,500	หุ้น	(10.91%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 พี่ชายคุณวิชัย	เลขะพจน์พานิช

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 		•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	

	 				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	13/2547)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	21/2552)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2552	-	ปัจจุบัน		 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		

	 			 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2551	-	2552	นายกสมาคม			สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

	 		•	2542	-	ปัจจุบัน	กรรมการ				บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด

	 		•	2539	-	ปัจจุบัน	กรรมการ				บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด	(บริษัทย่อย)

	 	 	 	 -	กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ	10	ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

อายุ	 	 55	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 8	ปี	(ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2547	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-	(ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 		•	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	11/2547)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Audit	Committee	Director	(ACD	รุ่นที่	2/2547)

	 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	53/2548)

	 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Chartered	Director	Class	(CDC	รุ่นที่	6/2555)

หลักสูตรอบรมอื่นๆ	 		•	ที่ปรึกษามืออาชีพ	สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ	(ISEP)

	 		•	Mini	MBA	in	marketing	มหาวิทยาลัย	หอการค้าไทย

	 		•	Management	Problem	Solving	and	Decision	Making	Program	from	

	 	 Kepner	-	Tregoe	International	Princeton,	New	Jersey,	U.S.A.

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2552	-	มิ.ย.	2555	ผู้อำานวการอาวุโสฝ่ายกำากับและสอบทานสินเชื่อ		

	 	 																			ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2550	-	ปัจจุบัน			กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 													 			บริษัท	พีรพัฒน์เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2547	-	ปัจจุบัน			กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 			บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 	 					บริษัท	พีรพัฒน์	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ	10	ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



รายงานประจำาปี 25556

นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ	 	 49	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 8	ปี	(ตั้งแต่วันที่	17	มีนาคม	2547	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-	(ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 		•	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิอื่น	 		•	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	1/2546)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน		ประธานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 	 	 	บริษัทแปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2550	-	ก.พ.	2555					ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

	 	 																							บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2547	-	ปัจจุบัน							กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

	 	 													 						บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 	 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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ดร.สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการอิสระ

อายุ	 	 56	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 4	ปี	(ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2552	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-	(ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาเอก	สาขาเศรษฐศาสตร์	Concordia	University	ประเทศแคนาดา

	 		•	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์	Queen’s	University	ประเทศแคนาดา

	 		•	ปริญญาโท	พัฒนาการเศรษฐกิจ	สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

	 		•	ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	79/2552)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	

หลักสูตรอบรมอื่นๆ	 		•	นักบริหารระดับสูง	สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 		•	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.	2552)	 	

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2553	-	ปัจจุบัน		ผู้ตรวจราชการกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม

	 		•	2552	-	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2552	-	2553					รองผู้อำานวยการ	สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

	 		•	2550	-	2551					ผู้อำานวยการ	ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-ไม่มี-	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



รายงานประจำาปี 25558

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ	 	 56	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 5	ปี	(ตั้งแต่วันที่	20	เมษายน	2550	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 300,000	หุ้น	(0.05%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 		•	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	(รุ่น	33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	66/2550)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล,

	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	เม.ย.	2550	-	ก.พ.	2555		กรรมการอิสระ,	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	

	 	 																						 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2547	-	มิ.ย.	2551			 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	เทโตะ	จำากัด

	 		•	2545	-	มิ.ย.	2554			 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศการบัญชี	จำากัด

	 		•	2544	-	ปัจจุบัน										กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศทนายความ	จำากัด

	 		•	2541	-	ปัจจุบัน		 			กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โปรแอ็คชั่น	2000	จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศทนายความ	จำากัด

	 	 	 	 -	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โปรแอ็คชั่น	2000	จำากัด

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ	 	 37	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 4	ปี	(ตั้งแต่วันที่	12	มิถุนายน	2551	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 200,000	หุ้น	(0.03%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

	 		•	ปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	77/2552)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน				ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		

	 	 																									บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	มี.ค.	2553	-	ปัจจุบัน				กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2551	-	ปัจจุบัน						 กรรมการอิสระ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริษัท	บริษัท	โคลเวอร์	เอ็นเตอร์ไพร์ส	จำากัด

	 		•	2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	บริษัท	วิคตอรี่	อินดัสเตรียล	จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	โคลเวอร์	เอ็นเตอร์ไพร์ส	จำากัด	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการอิสระ

อายุ	 	 68	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 1.8	ปี	(ตั้งแต่วันที่	11	เมษายน	2554	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-	(ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	University	of	Wisconsin	-	Madison,	U.S.A.

	 		•	ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 		•	ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง	(นบส	.1	รุ่นที่	18)	สำานักงาน	ก.พ.

	 		•	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน	(ปรม.รุ่นที่2)	

	 				สถาบันพระปกเกล้า

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	26/2547)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	101/2551)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2555	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	 บริษัท	อินิทรีดิจิตัล	จำากัด	

	 		•	2554	-	ปัจจุบัน		กรรมการอิสระ	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2550	-	ปัจจุบัน		กรรมการตรวจสอบ		 บริษัท	สหวิริยา	เพลทมิล	จำากัด	(มหาชน)					

	 		•	2548	-	ปัจจุบัน		กรรมการตรวจสอบ		 บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2551	-	ปัจจุบัน		สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-	กรรมการตรวจสอบ	

	 	 	 	 	 		 บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จำากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 -	กรรมการตรวจสอบ		

	 	 	 	 		บริษัท	สหวิริยาเพลทมิล	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	อินิทรีดิจิตัล	จำากัด

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายวิชัย เลขะพจน์พานิช
กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ	 	 51	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 2	ปี	(ตั้งแต่วันที่	23	เมษายน	2553	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 67,340,500	หุ้น	(10.20%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 น้องชายคุณสมชัย	เลขะพจน์พานิช

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	Stamford	College,	Singapore

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	84/2553)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน				 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 	 																									บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	เม.ย.	2553	-	ปัจจุบัน				กรรมการ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2542	-	ปัจจุบัน						 	กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง		จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด		(บริษัทย่อย)	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท 

อายุ	 	 51	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 3	ปี	(ตั้งแต่วันที่	20	มกราคม	2552	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 3,400,000	หุ้น	(0.52%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 		•	ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	13/2547)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	48/2547)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน		กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 	 	 	 	 บริษัท	แปปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2552	-	ปัจจุบัน		 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		

	 	 	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2547	-	2551					 กรรมการและผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน		

	 	 	 	 		 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2549	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด

	 		•	2542	-	ปัจจุบัน		 กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะเทรดดิ้ง	จำากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	

	 	 	 		 -	กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์	ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 	 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ
กรรมการ และผู้อำานวยการธุรกิจสัมพันธ์

อายุ	 	 56	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 2	ปี	(ตั้งแต่วันที่	23	เมษายน	2553	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 3,100,000	หุ้น	(0.47%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	Master	of	Management	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

	 				(With	President	Award	for	Academic	Excellence)

	 		•	ปริญญาตรี	ศิลปศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สาขาภาษาฝรั่งเศส

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	72/2551)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2553	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2553	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย				 	

	 		•	2547	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด

	 		•	2545	-	ปัจจุบัน		เหรัญญิก	กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

	 		•	2537	-	ปัจจุบัน		ผู้อำานวยการธุรกิจสัมพันธ์	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์
กรรมการ และผู้อำานวยการวิศวกรรม

อายุ	 	 54	ปี

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ		 	 2	ปี	(ตั้งแต่วันที่	23	เมษายน	2553	ถึง	31	ธันวาคม	2555)

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 5,000,000	หุ้น	(0.76%	ณ	วันที่	11/01/2556)

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยสยาม

	 		•	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สาขาอุตสาหการ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม		 		•	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	84/2553)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		 		

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2553	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	และผู้อำานวยการวิศวกรรม		

	 	 	 	 		บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2552	-	ปัจจุบัน		กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด

	 		•	2551	-	2552					ผู้อำานวยการผลิต	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2534	-	2551				ผู้อำานวยการโรงงาน	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น		 		•	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:		-ไม่มี-

	 		•	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	-	กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	

	 		•	กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา

ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		 		•	ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

	 		•	ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็น	

	 				บุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางภัทรา จรรยาวิลาส
ผู้อำานวยการการตลาด

อายุ	 	 49	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	2552	-	ปัจจุบัน			ผู้อำานวยการการตลาด	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2551					 			ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ	บริษัท	ออร์กานอน	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 		•	2548	-	2550					ผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ	บริษัท	ออร์กานอน	(ประเทศไทย)	จำากัด



Annual Report 2012    15

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำานวยการผลิต

อายุ	 	 32	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขา	E-Commerce	เกียรตินิยม,	University	of	Wollongong,	Australia	

	 		•	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 		•	ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร,		 	

	 				จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	ก.พ.	2555	-	ปัจจุบัน		 กรรมการบริหารความเสี่ยง		

	 	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2553	-	ปัจจุบัน			 ผู้อำานวยการผลิต	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2552				 		 ผู้อำานวยการพัฒนาธุรกิจ		

	 	 	 		 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2552	-	ปัจจุบัน			 กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	

	 		•	2550	-	2551	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	

	 	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

อายุ	 	 34	ปี

สัดส่วนการถือหุ้นรวมคู่สมรส		 	 -ไม่มี-

และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว	 	 -ไม่มี-

ระหว่างผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษา 	 		•	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

	 		•	ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์	และการบัญชี	สาขาบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 		•	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี	 		•	พ.ค.	2553	-	ปัจจุบัน		 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 		•	2551	-	พ.ค.	2553			 ผู้จัดการบัญชีบริหาร	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		

	 		•	2544	-	2551	 	 ผู้จัดการ	บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์	เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
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อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

อัตราผลตอบเเทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ)

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

2553 2554 2555

ฐานะทางการเงิน																																																																																											

รายได้จากการขายและบริการ 4,414.84 5,711.38 7,099.10

รายได้รวม 4,544.36 5,874.00 7,277.72

กำาไรจากการดำาเนินงาน 302.15 425.03 401.26

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 207.54 261.62 265.04

สินทรัพย์รวม 3,248.91 3,446.36 4,056.50

หนี้สินรวม 1,465.24 1,530.52 2,053.83

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,783.68 1,915.84 2,002.67

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ)	 4.57 4.45 3.64

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 11.64 13.66 13.23

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 6.39 7.59 6.53

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.82 0.80 1.03

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.30 0.36 0.33

อัตราการจ่ายปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ) 60.00 75.00 75.76

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 2.70 2.90 3.03

จำานวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	 660.00 660.00 660.00

หมายเหตุ	:	กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	และอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	คำานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ



The leading steel pipes 
manufacturers in the world



รายงานประจำาปี 255518

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท 	 :	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

โลโก้		 :	

ชื่อย่อ		 :	 PAP

ประเภทธุรกิจ		 :		ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก

ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง		 :		เลขที่	298,	298/2	หมู่	1	ถนนสุขสวัสดิ์	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์

	 		จังหวัดสมุทรปราการ	10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)		 :	 เลขที่	1/112	นิคมอุตสาหกรรม	หมู่ที่	2	ถนนพระราม	2	

	 ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)		 :		เลขที่	1/97	นิคมอุตสาหกรรม	หมู่ที่	2	ถนนพระราม	2	

	 		ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)		 :		158	หมู่ที่	6	ตำาบลบางบ่อ	อำาเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	10560

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)		 :		50/6	หมู่	2	ตำาบลหน้าไม้	อำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทมุธานี	12140

ที่ตั้งสำานักงาน		 :		1168/74	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถนนพระราม	4	

	 		แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

เลขทะเบียนบริษัท		 :		บมจ.	0107547000206

โทรศัพท์ (สำานักงาน)		 :		0-2679-9000

โทรสาร (สำานักงาน)		 :		0-2679-9074

เว็บไซต์		 :		www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียน		 :		660,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว		 :		660,000,000	บาท

ชนิดหุ้น		 :		หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว		 :	 660,000,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้		 :		หุ้นละ	1	บาท



Annual Report 2012    19

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท		 :	 บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)

โลโก้		 :	

ที่ตั้งสำานักงาน	 :		1168/68-69	ชั้น	24	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถนนพระราม	4		 	 	
	 		แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

ประเภทธุรกิจ		 :		ประกอบธุรกิจจำาหน่ายท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน	 :		1,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :		1,000,000	บาท

ชนิดหุ้น	 :		หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว	 :		10,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 :		หุ้นละ	100	บาท

ชื่อบริษัท	 :		บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)

โลโก้	 :	

ที่ตั้งสำานักงาน	 :		298/2	หมู่	1	ถนนสุขสวัสดิ์	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	 	 	 	
	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10290

ประเภทธุรกิจ	 :		ประกอบธุรกิจขนส่ง

ทุนจดทะเบียน	 :		14,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :		9,200,000	บาท

ชนิดหุ้น	 :		หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว	 :		92,000	หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้	 :		หุ้นละ	100	บาท

ข้อมูลอ้างอิง

									นายทะเบียนหลักทรัพย ์	 :		บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 		62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4,	6-7	

	 		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110

									ผู้ตรวจสอบบัญชี	 :		บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด

	 		193/136-137	อาคารเลครัชดาออฟฟิค	คอมเพล็กซ์	ชั้น	33	

	 		ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
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ควำมเป็นมำของบริษัท

	 เปิดด�ำเนินกำรโรงงำนผลิตท่อเหล็กขนำดใหญ่ที่นิคม 

อุตสำหกรรมสมุทรสำคร	โดยมีก�ำลังกำรผลิตประมำณ	100,000	

ตันต่อปี	ส่งผลให้บริษัทสำมำรถผลิตท่อเหล็กขนำดใหญ่สุดเพิ่มจำก	

8	นิ้ว	เป็น	16	นิ้ว

2550				เปิดด�ำเนินกำรศูนย์กระจำยสินค้ำที่ลำดหลุมแก้ว

2551		 ณ	วันที่	30	กรกฎำคม	2551	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 

	 คร้ังท่ี	1/2551	มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้ 

	 ของหุ้นสำมัญของบริษัทจำกหุ้นละ	5	บำทเป็นหุ้นละ	1	บำท 

		 ส่งผลให้หุ้นสำมัญของบริษัทเพ่ิมข้ึนจำก	132	ล้ำนหุ้น	เป็น 

		 660	ล้ำนหุ้น	ณ	วันที่	13	สิงหำคม	2551

	 ณ	14	พฤศจิกำยน	2551	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

คร้ังท่ี	11/2551	มีมติอนุมัติโครงกำรซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหำรทำงกำรเงิน 

ในวงเงินไม่เกิน	21,000,000	บำท	จ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ	3.18 

ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2552		 ณ	วันที่	9	ธันวำคม	2552	ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่ 

	 1/2552	มีมติอนุมัติกำรซื ้อที ่ด ินที ่นิคมอุตสำหกรรม	

	 สมุทรสำครแทนกำรเช่ำ

2553		 เม่ือวันท่ี	8	มีนำคม	2553	บริษัทเสร็จส้ินโครงกำรซ้ือหุ้นคืน 

	 เพื่อกำรบริหำรทำงกำรเงิน	โดยจ�ำหน่ำยหุ้นที่ซื ้อคืนได้ 

	 ทั้งหมดซึ่งจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ�ำนวน	1,450,700	หุ้น	ซื้อ 

	 คืนในรำคำเฉลี่ย	0.93	บำทต่อหุ้น	และจ�ำหน่ำยคืนใน 

	 รำคำเฉลี่ย	1.63	บำทต่อหุ้น

2554	 แปซิฟิกไพพ์ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	JIS	MARK	SCHEME 

		 CERTIFICATE	OF	COMPLIANCE	จำก	JQA	หรือ	JAPAN 

	 QuALITy	ASSuRANCE	ORgANIzATION	คือองค์กรไม่หวังผลก�ำไร 

	 ของประเทศญี่ปุ่น	มีหน้ำที่หลักอย่ำงหนึ่งคือ	กำรออกใบ 

	 รับรองผลิตภัณฑ์ท่ีมีข้อก�ำหนดเป็นไปตำมอุตสำหกรรมของ 

	 ประเทศญี่ปุ่น	หรือ	JIS	(JAPANESE	INduSTRIAL	STANdARdS) 

		 โดยผลิตภันฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง	จะได้รับอนุญำติให้ใส่ 

	 เครื่องหมำย					หรือ	JIS	MARK	ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได ้

		 เพ่ือให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ันได้ทรำบว่ำสินค้ำดังกล่ำว	สำมำรถ 

	 น�ำมำใช้งำนได้ตำมที่มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศญี่ปุ่น 

	 ก�ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

	 แปซิฟิกไพพ์เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ำรำยแรกของประเทศไทย 

ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน	JIS	MARK	SCHEME	CERTIFICATE	OF 

COMPLIANCE	ทั้งท่อเหล็กกล้ำส�ำหรับงำนโครงสร้ำงทั่วไป	และท่อ

เหล็กกล้ำส�ำหรับงำนระบบต่ำงๆ

2515	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	(มหำชน)	เริ่มก่อตั้งขึ้นโดย 

	 ครอบครัวเลขะพจน์พำนิช	ภำยใต้ชื่อ	โรงงำนตั้งหมงเส็ง 

		 ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้นโรงงำนประกอบธุรกิจด้ำนกำรผลิตรถ 

	 เด็กเล่นเพียงอย่ำงเดียว

2524		 ขยำยธุรกิจสู่กำรผลิตท่อจ�ำพวกท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อ 

	 ประเภทต่ำงๆ	อันเป็นก้ำวแรกสู่ควำมส�ำเร็จของบริษัทใน 

	 ฐำนะผู้น�ำด้ำนกำรผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย

2534		 เนื่องจำกธุรกิจด้ำนกำรผลิตท่อของโรงงำนได้เจริญเติบโต 

	 อย่ำงรวดเร็วและม่ันคง	ครอบครัวเลขะพจน์พำนิช	จึงตัดสิน 

	 ใจจัดตั้งบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	เมื่อวันที่	19	กันยำยน 

		 พ.ศ.	2534	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ 

	 จ�ำหน่ำยท่อเหล็กโดยเฉพำะ

2546		 สมำชิกในครอบครัวเลขะพจน์พำนิช	จัดต้ังบริษัท	ต้ังหมงเส็ง 

		 โฮลดิ้ง	จ�ำกัด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง 

		 โดยเข้ำถือหุ้นบำงส่วนในบริษัทแทนกำรถือหุ้นโดยตรง	และ 

	 เข้ำซ้ือหุ้นของบริษัท	ทำโมเสะ	เทรดด้ิง	จ�ำกัด	(“ทำโมเสะ”) 

		 จำกครอบครัวเลขะพจน์พำนิช	คิดเป็นร้อยละ	99.94	ของ 

	 ทุนช�ำระแล้ว	เพื่อดูแลด้ำนกำรขำยและกำรตลำดทั้งใน 

	 ประเทศและต่ำงประเทศให้กับบริษัท

2547		 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัท	แปซิฟิกไพพ์ 

	 จ�ำกัด	(มหำชน)	ณ	วันที่	17	มีนำคม	พ.ศ.	2547	มีทุน 

	 จดทะเบียน	660	ล้ำนบำท	และออกหุ้นสำมัญ	16	ล้ำนหุ้น 

	 รำคำหุ้นละ	10	บำท	โดยแบ่งขำยหุ้นให้กับประชำชนท่ัวไป 

	 ครั้งแรกจ�ำนวน	15,300,000	หุ้น	ในรำคำหุ้นละ	45	บำท 

		 และได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท 

	 ให้แก่กรรมกำรบริษัท	7	ท่ำน	จ�ำนวน	700,000	หน่วย

บริษัทนำ�หุ้นเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ในวันที่ 
8 พฤศจิก�ยน 2547

2549		 ซื้อหุ้นของ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จ�ำกัด	คิดเป็นร้อยละ 

		 99.97	ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของ	บจ.	มีทรัพย์ขนส่ง	เพื่อ 

	 ดูแลด้ำนกำรขนส่งสินค้ำให้แก่บริษัทเพื่อรองรับกำรเติบโต

	 ณ	วันที่	7	เมษำยน	พ.ศ.	2549	ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�ำปี	2549	มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุ้น 

สำมัญของบริษัทจำกหุ้นละ	10	บำทเป็นหุ้นละ	5	บำท	ส่งผลให้ 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทเพ่ิมข้ึนจำก	66	ล้ำนหุ้น	เป็น	132	ล้ำนหุ้น



Annual Report 2012    21

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	(“PAP”)	ประกอบธุรกิจ	

หลักในการผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเช่ือม	

เหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า	(Electric	Resistance	Welded	

:	ERW)	ในปัจจุบัน	PAP	ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า	

5,000	รายการ	โดยจำาแนกเป็น	2	ประเภทหลัก	ได้แก่	ท่อเหล็กดำาและ	

ท่อเหล็กชุบสังกะสี	ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อ	

เหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	“					”	

(แปซิฟิกไพพ์)	และท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจำาหน่ายภายใต้	

เครื่องหมายการค้า	“								”	(ทาโมเสะ)

	 ลักษณะนโยบายการแบ ่งการดำาเนินงานของ	บริษัท		

แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	(“PAP”)	และ	บริษัท	ทาโมเสะ	

เทรดดิ้ง	จำากัด	(“TMS”)	มีความชัดเจนในการดำาเนินงานโดย	PAP	

จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก	และ	TMS	เป็นผู้ทำาหน้าที่การตลาดให้กับ	

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ	PAP	โดย	TMS	เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ	

ลูกค้า	ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย	หน้าที่ทางการตลาดของบริษัท	

ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	(“TMS”)	แบ่งได้ดังนี้

โครงสร้ำงรำยได้

	 -	การจำาหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน	TMS	จะเป็น	

ตัวแทนจำาหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“								”	(แปซิฟิกไพพ์)	

โดย	TMS	จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนทางการตลาด	

(Commission)	เป็นอัตราร้อยละของยอดขาย

	 -	การจำาหน่ายท่อเหลก็แบบคณุภาพทัว่ไป	TMS	จะรบัซ้ือท่อ	

เหลก็จาก	PAP	โดยตรง	เพือ่นำาไปจำาหน่ายให้กบัลกูค้าภายนอกภายใต้	

เครื่องหมายการค้า	“								”	(ทาโมเสะ)

	 อย่างไรก็ตามเนื่องจาก	TMS	มีสถานะเป็นบริษัทย่อยและ	

ทำาหน้าทีก่ารตลาดให้	PAP	ดงันัน้	ในทางปฏบิตัจิะมกีารประสานงาน	

ในการวางแผนการผลิตและการขายอย่างใกล้ชิด	โดย	TMS	จะซื้อ	

สินค้าจาก	PAP	เมื่อมีคำาสั่งซื้อจากลูกค้า	เพื่อมิให้	TMS	ต้องใช้เงิน	

ทุนหมนุเวยีนมากเกนิความจำาเป็น	โดยมบีรษิทัมทีรพัย์ขนส่ง	จำากดั	

(“MT”)	ซึง่เป็นอกีหนึง่บรษิทัย่อยของ	PAP	ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ขนส่งสินค้า	

สู่ลูกค้า	จึงทำาให้การบริการของบริษัทครบวงจร	

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ปี	2553 ปี	2554 ปี	2555

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

  รายได้จากการจำาหน่ายและบริการ

					ภายในประเทศ 	4,029.80	 					88.68	 	5,425.91	 					92.37	 	6,657.54	 					91.48	

					ต่างประเทศ 				326.03	 						7.17	 				239.57	 						4.08	 				378.79	 						5.20	

     รายได้จากการบริการ 59.01 1.30 45.90 0.78 62.77 0.86 

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการรวม  4,414.84      97.15  5,711.38      97.23  7,099.10      97.55 

					กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 					10.29	 						0.23	 									-			 									-			 				18.96	 						0.26	

					รายได้อื่น 				119.23	 						2.62	 				162.62	 					2.77	 				159.66	 						2.19	

รายได้รวม 4,544.36    100.00  5,874.00     100.00  7,277.72     100.00 

หมายเหตุ :	รายได้อื่น	ได้แก่	รายได้จากการขายเศษเหล็ก	รายได้จากการรับจ้างชุบสังกะสี	เป็นต้น
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กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความ	

ต้านทานไฟฟ้า	(Electric	Resistance	Welded:	ERW)	โดยมีทั้งการ	

ผลิตตามคำาสั่งลูกค้า	(Made	to	order)	และผลิตพร้อมสำาหรับการ	

จำาหน่าย	โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน	

เป็น	2	ประเภทหลัก	ได้แก่

	 • ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป

	 โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในงานด้าน

ต่างๆ	ได้อย่างหลากหลาย	ได้แก่	งานด้านสาธารณูปโภค	งานประปา	

งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย	และยังมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวมากข้ึน	

เน่ืองจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพ่ือใช้ทดแทนวัสดุอ่ืนๆ	ในการใช้งาน	

ได้อีกมากมาย	เช่น	สามารถนำามาใช้เป็นท่อน้ำาบาดาล	หรือท่อสำาหรับ	

อัดฉีดน้ำาในระบบอัคคีภัยสำาหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี	

เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อ	

พีวีซีทั่วไปได้ถึง	5	เท่า	และสามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี	

นอกจากน้ี	ท่อเหล็กยังสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม	

งานรั้ว	ประตู	และตกแต่งทั่วไปตามความต้องการ	เช่น	ใช้ทำาราว	

บันได	รั้วบ้าน	และแนวกั้นถนน	ป้ายโฆษณา	เป็นต้น

	 • ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

	 ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้างจะเป็นท่อเหลก็ทีม่ขีนาดใหญ่	

เพือ่ทดแทนการใช้ไม้	เหลก็รางนำา้	เหลก็ฉาก	เหลก็โครงสร้างรปูพรรณ	

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป

รปูตวั	H	และ	I	(H,	I	Beam)	รวมทัง้คอนกรตีในงานโครงสร้างต่างๆ	

เช่น	งานเสาเข็ม	นั่งร้าน	ราวหลังคาหรือระแนง	จั่วหลังคา	ตลอด	

จนสามารถนำามาดัดแปลงเป็นโครงหลงัคาเหลก็ได้	เป็นต้น	เนือ่งจาก	

ท่อเหลก็มคีวามแขง็แรง	ทนทาน	นำา้หนกัเบา	สะดวกในการเชือ่มต่อ	

มคีวามเสยีหายระหว่างการขนส่งน้อย	ซึง่ทำาให้งานก่อสร้างมคุีณภาพ	

มากยิ่งขึ้น	ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย	

เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต

	 นอกจากนี	้การใช้ท่อเหลก็ยงัมข้ีอได้เปรยีบเหลก็ประเภทต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก	เหล็กรางนำ้า	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว	

H	หรือ	I	(H,	I	Beam)	เนื่องจากท่อเหล็กมีนำ้าหนักเบาและมีลักษณะ

สมมาตรซึง่ทำาให้สามารถกระจายการรบันำา้หนกัได้ทกุทศิทาง	ส่งผล	

ให้โครงสร้างท่ีทำาจากท่อเหลก็จะมค่ีาใช้จ่ายและต้นทุนท่ีตำา่กว่าปัจจบุนั	

การใช้ท่อเหล็กเป็นท่ียอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้าง	

ต่างๆ	เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะสำาหรับงานโครงสร้างขนาด	

ใหญ่ท่ีมีลักษณะโปร่งหรืออาคารท่ีต้องการให้มีพื้นท่ีใช้สอยมากที่มี	

จำานวนเสาน้อย

	 ตัวอย่างการนำาท่อเหล็ก	ของบริษัทมาใช้ในงานโครงสร้าง	

ทัง้ในและต่างประเทศและจากภาครฐัและเอกชน	ได้แก่	สถานขีนส่ง	

ท่าอากาศยาน	อาคารสำานกังานต่างๆ	รวมทัง้บ้านทีอ่ยูอ่าศยั	อาคาร	

ทรงโดม	เช่น	สนามกฬีา	โกดังเกบ็สนิค้า	และแปลงปลกูผกั	เป็นต้น

	

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง
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รูปทรง ขนาด

ท่อเหล็กกลม ต้ังแต่	½	น้ิว	(15	มม.)	ถึง

16	นิ้ว	(400	มม.)

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตั้งแต่	12×12	มม.	ถึง	

300×300	มม.

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตั้งแต่	19×38	มม.	ถึง	

200×400	มม.

เหล็กรูปตัว	C ตั้งแต่	60×30×10	มม.	ถึง	

200×75×25	มม.

	 บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง	12	มม.	และ	

ท่อเหล็กของบริษัทขนาด	10	นิ้ว	-	16	นิ้ว	จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิต	

ภายใต้ระบบ	ERW	(Electric-Resistance-Welded	Pipe)	ขนาด

ใหญ่พิเศษ	ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ	ณ	ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

	 แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ	คือ	ท่อเหล็กดำาและท่อเหล็กชุบ	

สังกะสี	ซ่ึงท่อเหล็กดำาและท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัท	ยังมีคุณภาพ	

และมาตรฐาน	แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

	 จำาหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า	“						”	(แปซิฟิกไพพ์)						

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่	

ยอมรับโดยท่ัวไปท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	

ผ่านขั้นตอนการผลิตและการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็น	

ไปตามมาตรฐานที่กำาหนด	ทั้งในด้านวัตถุดิบ	ขนาด	ความหนา	

คุณสมบัติอื่นๆ	เช่น	การรับแรงดัน	เป็นต้น	ซึ่งส่วนมากท่อเหล็ก	

แบบมาตรฐานจะนำามาใช้สำาหรับงานก่อสร้าง	หรืองานระบบที่มี	

ความจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่รับรองทั้งใน	

ประเทศและต่างประเทศ	เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย	

เป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป

	 จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	“								”	(ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการ

ผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐานแต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบและ	

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำาหนดใน	

มาตรฐานต่างๆ	ท้ังนี้	ท่อเหล็กแบบคุณภาพท่ัวไปจะถูกนำามาใช้	

สำาหรับงานที่ไม่มีการกำาหนดมาตรฐาน	เช่น	ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป	

หรือใช้ทำาราวบันได	รั้วบ้าน	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ	ขึ้นอยู่กับ	

ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก	เช่น	ท่อเหล็กกลมมีลักษณะ	

สวยงามและสามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจึงเป็นที่นิยม	

นำามาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่งภายใน	ในขณะท่ี	

ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มมคีวามแขง็แรงและสะดวกในการเชือ่มต่อจงึเหมาะ	

กับงานโครงสร้างทั่วไปและงานระบบสำาหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

	 ผลติภณัฑ์ของบรษิทัผลติด้วยเครือ่งจกัรท่ีมีเทคโนโลยทีนัสมยั	

และทำาการติดตั้งระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียด	

ควบคุมโดยทีมวิศวกร	และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ	เพื่อให้มั่นใจว่า	

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า	

โดยบริษัทจะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกครั้งที่มีการจำาหน่ายท่อ	

แบบมาตรฐาน	ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพ

	 บริษัทได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศซ่ึงเป็น	

ที่ยอมรับระดับสากล	ดังนี้

	 		ได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบคณุภาพ	DIN	EN	ISO	9002:	

1994	จากสถาบัน	The	TUV	NORD	CERT	Certification	Body	of	

Rheinsch	-	Westfalischer	TUV	e.V	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

	 		ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	DIN	EN	ISO	9001:	

2000	จากสถาบนั	The	TUV	NORD	CERT	สหพนัธ์สาธารณรฐัเยอรมนั

	 		ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ	DIN	EN	ISO	9001:	

2008	จาก	TUV	NORD	CERT	สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

	 บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	

รายแรกในประเทศไทยท่ีได้รบัการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001:	2008	

ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพอันเป็นการ	

สร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ	

สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและสร้างการเติบโต	

อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ	อีกทั้งบริษัทยังได้การรับรองมาตรฐาน	

ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและ	

ระดับสากล	ดังนี้

รูปทรงและขนำดท่อเหล็กท่ีบริษัทผลิต



รายงานประจำาปี 255524

	 -	ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	(มอก.)	

จากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม

	 -	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท	MATALLIC	

SPRINKLER	PIPE	จากสถาบัน	Underwriters	Laboratories	Inc	®	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	2550

	 -	ได้รบัการรบัรองคณุภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม	JIS	(Japan	

Industry	Standard)”	จาก	Japan	Quality	Assurance	Organization	

ประเทศญี่ปุ่น	

	 นอกจากนี	้บรษิทัยงัเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็รายแรกในประเทศที่	

มีผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม	(มอก.)	ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์และจัดได้ว่าเป็น

ผู้นำาทางการตลาดอันดับหนึ่ง	ในตลาดของท่อเหล็กแบบคุณภาพ	

มาตรฐานในประเทศไทย	นอกจากการเป็นผู้นำาทางการตลาดใน

ประเทศแล้ว	ผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	

ในตลาดต่างประเทศ	โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปจำาหน่าย	ทั้ง

ภมูภิาคเอเชีย	ตะวนัออกกลาง	และทวปีออสเตรเลยี	โดยมแีผนงาน	

ท่ีจะขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค	ซ่ึงนอกจากจะเป็น	

การเพ่ิมรายได้ให้กบับรษิทัแล้วยงัเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมอื	

กับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี	และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

นโยบายสินค้าคงคลัง

	 การบรหิารการจดัการทางด้านวตัถดิุบและสนิค้าสำาเรจ็รปูน้ัน	

ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลักษณะยืดหยุ่น	กล่าวคือ	มีการบริหาร	

การจดัการทางด้านวตัถดุบิและสนิค้าคงเหลอืองิตามสภาพเศรษฐกจิ	

และสภาวะตลาดในขณะนั้นมีการศึกษา	วิเคราะห์	และประเมิน	

สถานการณ์ในอนาคตเพือ่ปรบัการจดัการและปรมิาณการเกบ็สินค้า	

ให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

	 บริษัทมีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำาในการผลิตและ	

จำาหน่ายท่อเหล็กในประเทศ	ทั้งในด้านคุณภาพ	ความหลากหลาย	

ของผลิตภัณฑ์	และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

อย่างต่อเนือ่ง	โดยให้ความสำาคัญในการพฒันาคุณภาพท่อเหลก็ของ	

บรษิทัควบคู่ไปกบัการพฒันาตราสนิค้า	“แปซฟิิกไพพ์”	ให้เป็นทีรู่จ้กั	

และยอมรบัทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล	ทัง้นี	้บรษิทัจะมุง่เน้น	

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขนาดใหญ่สำาหรับงานโครงสร้าง

มากยิ่งขึ้น	ในขณะเดียวกัน	บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ	

เพือ่สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่เีพิม่มากขึน้	นอกจาก	

นี้	บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทางมากขึ้น	

ให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าทัว่ประเทศโดยการพฒันาระบบการกระจาย	

สินค้าให้มีประสิทธิภาพ
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
ปัจจุบัน	บริษัทมีโรงงาน	3	แห่ง	ศูนย์กระจายสินค้า	2	แห่ง	และสำานักงานขาย	1	แห่ง	ดังนี้

โรงงาน ที่ตั้ง รายละเอียด พื้นที่

1.	ศูนย์พระประแดง ต้ังอยู่ท่ี	298,	298/2	ซอยกลับเจริญ	

ถนนสุขสวัสด์ิ	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	

จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานสำาหรับผลิตท่อเหล็ก

ประมาณ	140,000	ตัน/ปี

พื้นที่	24	ไร่	1	งาน	69	

ตารางวา	มี	3	อาคาร

2.	ศูนย์มหาชัย	1	(ท่อชุบ) ตั้งอยู่ที่	1/112	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	

หมู่ที่	2	ถนนพระราม	2	ตำาบลท่าทราย	

อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรับชุบสังกะสีท่อเหล็ก

ประมาณ	50,000	ตัน/ปี

พื้นที่	8	ไร่	2	งาน	5	

ตารางวา	มี	1	อาคาร

3.	ศูนย์มหาชัย	2	

			(ท่อขนาดใหญ่)

ตั้งอยู่ที่	1/97	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	

หมู่ที่	2	ถนนพระราม	2	ตำาบลท่าทราย	

อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรับผลิตท่อเหล็ก

ขนาดใหญ่	ประมาณ	

160,000	ตัน/ปี

พื้นที่	20	ไร่	3	งาน	98	

ตารางวา	มี	1	อาคาร

4.	ศูนย์กระจายสินค้าที่

			บางนา	-	ตราด	กม.29

ตั้งอยู่ที่	158	หมู่ที่	6	ตำาบลบางบ่อ		

อำาเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำารอง

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไว้สำาหรับ	

จำาหน่าย	4,000	ตัน

พื้นที่	22	ไร่	22	

ตารางวา	มี	2	อาคาร

5.	ศูนย์กระจายสินค้า

			ลาดหลุมแก้ว

ตั้งอยู่ที่	50/6	หมู่ที่	2	ตำาบลหน้าไม้		

อำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำารอง

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไว้สำาหรับ	

จำาหน่าย	4,000	ตัน

พื้นที่	25	ไร่	2	งาน	31	

ตารางวา	มี	2	อาคาร

6.	สำานักงานขายลุมพินี ต้ังอยู่ท่ี	เลขท่ี	1168/74	ช้ัน	26	อาคารลุมพินี	

ทาวเวอร์	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ		

เขตสาทร	จังหวัดกรุงเทพ	10120

สำานักงานขาย พื้นที่	1,772.17	

ตรางเมตร

การผลิตโดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการท่อเหล็กประกอบกับ

กลยุทธ์และแผนงานของบริษัท	นอกจากนี้	เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

ของเครื่องจักรภายในโรงงาน	บริษัทได้มีการกำาหนดการตรวจเช็ค	

และปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	

2	-	3	ชั่วโมง	กำาลังการผลิตของเครื่องจักรสำาหรับท่อเหล็กดำาและ	

ท่อเหล็กชุบสังกะสี	เท่ากับ	300,000	และ	50,000	ตามลำาดับ	

	 ในปี	2555	บริษัทใช้กำาลังการผลิตท่อเหล็กดำา	เท่ากับ	

254,306	ตัน/ปี	และท่อชุบสังกะสี	22,782	ตัน/ปี	วัตถุดิบหลักใน	

การผลติท่อเหลก็ของบรษิทั	คือ	เหลก็แผ่นรดีร้อน	(Hot	rolled	coil)	

โดยบริษัท	มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นสัดส่วนประมาณ	ร้อยละ	98	

ของมูลค่าวัตถุดิบรวม	

	 จากนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความสำาคัญ	

ในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา	

คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบจึง

เป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ	โดยบริษัทมีการ	

จัดทำาประเมินผลการดำาเนินงานของผู้จำาหน่ายวัตถุดิบเป็นประจำา	

ในปัจจุบัน	บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นประมาณร้อยละ	70	-	80	

ของมูลค่าวัตถุดิบรวม	จากผู้ผลิตในประเทศซึ่งในปัจจุบันมี	บริษัท	

สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	เป็นหลัก	และจากผู้ค้า	

รายย่อย	(retail	trader)	ในประเทศ

นโยบายการผลิตและกำาลังการผลิต

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งที่ผลิตตามคำาสั่งลูกค้าและผลิต

พร้อมสำาหรับการจำาหน่าย	โดยการผลิตตามคำาส่ังลูกค้าจะข้ึนอยู่กับ	

ลูกค้าแต่ละรายท่ีจะส่งคำาส่ังซ้ือเข้ามา	ซ่ึงบริษัทมีนโยบายรับคำาส่ังซ้ือ	

จากลูกค้าและดำาเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ	ดังนี้

			 1)	ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมจำาหน่าย	บริษัทจะดำาเนินการจัด

ส่งสินค้าทันที

	 2)	ในกรณีท่ีมีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า	บริษัทจะดำาเนินการ	

จัดส่งสินค้าภายใน	20	วัน

	 3)	ในกรณีท่ีต้องส่ังซ้ือวัตถุดิบเหล็กเพ่ิมเติม	บริษัทจะดำาเนิน	

การจัดส่งสินค้าภายใน	45	วัน

	 4)	ส่วนกรณี	ของลูกค้าต่างประเทศ	บริษัทจะดำาเนินการ

ส่งมอบสินค้าภายใน	60	-	75	วัน

	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า	บริษัทมีการ	

วางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายการตลาด	โดย	

จะมีการประชุมเพ่ือติดตามความเคล่ือนไหวของความต้องการสินค้า	

อย่างสมำ่าเสมอ	เพื่อใช้ในการประกอบการกำาหนดนโยบายการผลิต	

และการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยประหยัด	

ต้นทุนการผลิต	และทำาให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก	

ได้ทันที	โดยท่ัวไปเม่ือมีการใช้กำาลังการผลิตของเคร่ืองจักรถึงประมาณ	

ร้อยละ	75	บริษัทจะทำาการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำาลัง	



รายงานประจำาปี 255526

ปัจจัยควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

	 จากสภาวะการณ์ในปัจจุบัน	ที่สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความ	

ไม่แน่นอน	อาจทำาให้อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ	

ซึง่อาจมผีลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ	เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง	

ในด้านอัตราดอกเบ้ีย	บริษัทจะทำาการติดตามการเคลื่อนไหวอย่าง	

ใกล้ชิด	อีกท้ังหนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นสำาหรับ	

ซื้อวัตถุดิบ	จึงทำาให้ความเสี่ยงมีไม่สูงมาก

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

	 ในการทำาธุรกิจของบริษัทนั้น	จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจาก	

การจำาหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำาระเงินภายในกำาหนดตามที่	

ได้ตกลงกัน	ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำาระค่าสินค้า	หรือ	

การชำาระท่ีไม่ตรงเวลา	ภายในกำาหนด	บริษัทได้มีมาตรการลด	

ความเสี่ยงดังกล่าว	ด้วยการกำาหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้า

โดยเป็นการวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถ	

ในการชำาระหนี้	ซึ่งจะเป็นการขออนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก	

ผู้บริหารที่มีอำานาจในเรื่องดังกล่าว

ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ

	 ความไม่มัน่คงทางการเมอืงภายในประเทศส่งผลกระทบโดย	

ตรงกับการลงทุนภายในประเทศ	หากการเมืองภายในประเทศเกิด	

ความขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจ	

ของนกัลงทุน	ซึง่ส่งผลถงึระดับการลงทุนท่ีจะชะลอตวัหรอืลดขนาด	

การลงทุนลง	ในทางตรงกบัข้าม	หากสภาวะทางการเมืองของประเทศ	

มีความมั่นคง	จะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน	อีกทั้ง

ทางรัฐบาลยังสามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ	ซึ่ง	

เป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ	

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

	 บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้งและกลุ่มผู้ถือหุ้น	ถือหุ้นบริษัท	

ร้อยละ	71.08	ของจำานวนหุ้นทั้งหมด	จึงอาจทำาให้ควบคุมมติที่	

ประชุมผูถ้อืหุ้นได้เกอืบท้ังหมด	ผูถ้อืหุ้นอืน่จงึอาจไม่สามารถรวบรวม	

คะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได	้

ยกเว้นเรื่องที่กฏหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ต้องได้รับเสียง	

3	ใน	4	ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	

	 จากเหตกุารณ์อทุกภยัทีเ่กดิขึน้อย่างร้ายแรงในช่วง	ไตรมาส	

ที่	4	ของปี	2554	ทำาให้บริษัทได้รับผลกระทบแม้จะไม่เกิดความเสีย	

หายรุนแรงเช่นอุตสาหกรรมอื่น	แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความสำาคัญ	

ในความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ	จึงจัดทำาแผนบริหาร

ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ(Business	Continuous	Planning:	BCP)	เพือ่	

เตรียมความพร้อมรับมือการเกิดภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น	เช่น	นำ้าท่วม,	

อัคคีภัย	เป็นต้น

ความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทในปี	2555	สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์

 วัตถุดิบหลักของบริษัท	คือแผ่นเหล็ก	ซึ่งมีแนวโน้มการ	

เปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก	ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวน

ของราคาวัตถุดิบ	จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญ	เพราะผลจาก	

การเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กหากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง	

อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ	หากในกรณีที่ราคา	

วัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น	จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า	

อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก	ซึ่งอยู่เหนือการ	

ควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายเพื่อลดความ

เสี่ยงดังกล่าวโดย	(1)	ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่าง	

ใกล้ชิด	เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ	และ	(2)	ควบคุม	

ปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

	 จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก	ซ่ึงเป็นผลกระทบข้างเคียง	

ทางเศรษฐกิจของวิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรป	ร่วมกับการเติบโตท่ีช้าลง	

ของสหรัฐอเมริกา	และสาธารณรัฐประชาชนจีน	จึงทำา	สถานการณ์

การแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กโลกอยู่ในลักษณะท่ีมีอุปทานมากกว่า	

อุปสงค์	ส่งผลถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

	 เน่ืองจากทางบริษัทมีจุดเด่นในเร่ืองของคุณภาพ	และความ	

หลากหลายของสินค้า	ซ่ึงจุดน้ีทำาให้ทางบริษัทสามารถลดความเส่ียง	

ดังกล่าวโดย	(1)	รักษาฐานลูกค้าเดิม	ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ	

(2)	เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย	และสามารถขยายการผลิตเพื่อ	

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า	ซึ่งถือเป็นข้อได้	

เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม	จาก

จุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ่นในการดำาเนินงานเพื่อ

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของ

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว	(3)	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต	เพื่อลด

ต้นทุนการผลิต	และ	(4)	เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า	โดยเน้นการ	

ส่งมอบที่ตรงเวลา	

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

	 เนื่องจากบริษัทมีการนำาเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนบางส่วนจาก	

ต่างประเทศ	รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ	

ส่งผลให้บริษัทเกิดความเส่ียงจากการเปล่ียนเปลงของอัตราแลกเปล่ียน	

แต่อย่างไรก็ตาม	เพื่อลดความเสี่ยง	ทางบริษัทกำาหนดสกุลเงินใน	

การทำาการค้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐทั้งหมด	และการนำาเข้าส่วนใหญ่

สำาหรับการผลิตเพื่อส่งออก	จึงถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจาก	

อัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ	(Natural	Hedge)



Annual Report 2012    27

โครงสร้ำงองค์กร
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รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ	(หุ้น) ร้อยละ

1.		บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด	และกลุ่มผู้ถือหุ้น
/1 469,127,000 71.08

2.		นางปราณี คูวุฒยากร 18,528,000 2.81

3.		นางสาววรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

4.		นางสาววนาลี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

5.		บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 10,492,900 1.59

6.		นายวิทิต								 พงศ์พิโรดม 6,400,000 0.97

7.		นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 5,904,200 0.89

8.		นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 5,000,000 0.76

9.		นายชูวิทย์ จิตรสกุล 3,424,000 0.52

10.	นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52

รวม 552,276,100 83.68

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนที่ถือ ร้อยละ

1.	บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด 257,762,500 39.06

2.	นายประยูร เลขะพจน์พานิช 20,450,000 3.10

3.	นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 54,199,000 8.21

4.	นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 49,528,000 7.50

5.	นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

6.	นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

7.	นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

8.	นางสุมน เลขะพจน์พานิช 33,750,000 5.11

รวม 469,127,000 71.08

 

  รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	รายแรก	ณ	วันที่	11	มกราคม	2556

 /1
 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด ประกอบด้วย นายประยูร เลขะพจน์พานิช และภรรยา, นายสมชัย เลขะพจน์พานิช และภรรยา, 

 นายวิชัย เลขะพจน์พานิช และภรรยา และนางสุมน เลขะพจน์พานิช

	จำานวนหุ้น PAP ที่ถือโดยบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร
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	 2.	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

	 3.	บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	และการประชุมคณะ	

กรรมการบริษัท	รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม	

ผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

	 4.	จัดทำารายงานประจำาปีของบริษัท	หนังสือนัดประชุม	

ผู้ถือหุ้น	หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม

	 5.	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล	รายงาน	สารสนเทศให้เป็น

ไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

	 6.	ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ	

ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

	 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	และมีวาระการดำารง	

ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ต้ังแต่วันท่ี	4	มีนาคม	2553	ถึงวันท่ี	3	มีนาคม	

2556	มีรายนาม	ดังนี้

	

	 โดยกรรมการตรวจสอบลำาดับท่ี	1	และ	2	มีความรู ้และ	

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความ	

น่าเชือ่ถอืของงบการเงนิ	โดยขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ	

ตรวจสอบ	มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ		

หน้า	37	โดยมีคุณนฤิทธิ์ชัย	ภูรีพงษานนท์	เป็นเลขานุการคณะ	

กรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 ประกอบด้วยกรรมการ	3	ท่าน	แบ่งเป็นกรรมการอิสระ	2	

ท่าน	และกรรมการบริหาร	1	ท่าน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	

3	ปี	ตั้งแต่วันที่	4	กุมภาพันธ์	2555	-	4	กุมภาพันธ์	2558	โดยมี	

รายนาม	ดังนี้

	

โดยขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	

และบรรษัทภิบาล	มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	

หน้า	38	และแต่งต้ังคุณนันทนา	หลักคำา	เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	

สรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ทั้งหมด	4	ชุด	คือ

	 1.	คณะกรรมการบริษัท			
	 2.	คณะกรรมการตรวจสอบ					
	 3.	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท 

	 ประกอบด้วยกรรมการ	11	ท่าน	แบ่งเป็น	กรรมการอิสระ	6	

ท่าน	และกรรมการบริหาร	5	ท่าน	โดยมีรายนาม	ดังนี้

หมายเหตุ	กรรมการลำาดับที่	1,	8,	10	และ	11	คือ	กรรมการผู้มี
อำานาจลงนามผกูพนั	โดยการลงนามนัน้กรรมการสองในสีท่่านลงนาม	

ร่วมกันและประทับตราสำาคัญบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการมอีำานาจและหน้าทีจ่ดัการบรษิทัให้เป็นไปตาม	

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่	

ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ	เช่น	

เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	การทำา	

รายการเกี่ยวโยงกัน	และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตาม	

กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืตามท่ีหน่วยงาน	

ราชการอื่นๆ	กำาหนด	เป็นต้น	โดยขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะ	

กรรมการบรษิทั	มรีายละเอยีดปรากฏในหวัข้อการกำากับดูแลกจิการ	

หน้า	37	โดยมีนางสาววิริยา	อัมพรนภากุล	เป็นเลขานุการบริษัท

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

	 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกัของเลขานกุาร	คอืการสนบัสนนุ	

งานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ	สำาหรับ	

หน้าที	่รบัผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานกุาร	รวมถงึหน้าท่ี	ดังต่อไปนี้

	 1.	ให้คำาแนะนำาเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย	ระเบียบ	

และข้อบังคับต่างๆ	ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้องทราบและติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ	รวมถึงรายงานการ	

เปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ

1.		คุณสมชัย	 เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการ

2.		คุณสมเกียรติ	 จิตรวุฒิโชติ กรรมการอิสระ

3.		คุณสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กรรมการอิสระ

4.		ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ

5.		คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ

6.		คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ

7.		คุณชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการอิสระ

8.		คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการและ
เลขานุการบริษัท

9.		คุณวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการ

10.	คุณสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ กรรมการ

11.	คุณนันทวัฒน์	 สถิรไชยวิทย์ กรรมการ

1.	คุณสมเกียรติ	 จิตรวุฒิโชติ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2.	คุณสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กรรมการตรวจสอบ

3.	คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

1.	คุณสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2.	คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3.	คุณวิชัย เลขะพจน์พิช กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัท
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ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่	

ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ	ที่เกี่ยวกับ	

ทรพัย์สนิหรอืตำาแหน่งหน้าท่ี	และไม่ตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของบคุคล	

หรือกลุ่มบุคคลใดรวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ	ที่จะมาบีบบังคับให้	

ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

	 				6.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั	บรษิทั	

ในเครือ	บริษัทร่วม	และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และไม่เป็น	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือ	

หุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีบริษัท	

บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด	

อยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	

ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

	 				7.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ	ซึง่รวม	

ถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	

ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั	บรษิทัในเครอื	

บริษัทร่วมและนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	ท้ังนี้	ในกรณีที่ผู้ให้	

บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ	่

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ	

ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว	

มาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ประกอบด้วยกรรมการ	2	ท่านและผู้บริหาร	1	ท่าน	มีวาระ	

การดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	23	กุมภาพันธ์	2555	ถึง	

วันที่	23	กุมภาพันธ์	2558	โดยมีรายนาม	ดังนี้

	

	

	 โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	

มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	หน้า	38	และ	

แต่งตั้งคุณเมย์ฐิตา	เจริญสุรภิรมย์	เป็นเลขานุการคณะกรรมการ	-

บริหารความเสี่ยง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

	 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

	 บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำาหนด	

ขั้นต่ำาของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	กล่าวคือ

	 			1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง	

ทั้งหมดในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง	ทั้งนี้	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย	

	 			2.	ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง	

พนักงาน	ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำา	หรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุม	

ของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ	

ขัดแย้ง	โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำาอนุญาต	

ต่อสำานักงาน

	 			3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	ไม่มีผลประโยชน์หรือ	

ส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้าน	การเงินและการ	

บริหารงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมี	

ความขัดแย้ง	ในลักษณะท่ีจะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ	(เช่น	การซ้ือ	

/ขาย	วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)	

	 				4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจด	

ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวม	

ท้ังคู่สมรสของบุตร	กับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ผู้มี	

อำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ	

ผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

			 5.	เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน	

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นอกจากนี้แล้วยัง

1.	คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

2.	คุณวิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	คุณธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
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กรรมการ

จำานวนครั้งการประชุม	/	จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา	
ค่าตอบแทน	และ
บรรษัทภิบาล

1.		นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 9/9 - - -

2.		นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 9/9 - 5/5 -

3.		นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 9/9 12/12 - -

4.		นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล 9/9 12/12 - 6/6

5.		นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 9/9 - - 6/6

6.		ดร.สมชาย หาญหิรัญ 9/8 - - -

7.		นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 9/9 12/12 5/5 -

8.		นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 9/8 - - 6/5

9.		นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ 9/9 - - -

10.	นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 9/9 - - -

11.	นายชรินทร์ หาญสืบสาย 9/9 - - -

12.	นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
/1 - - 5/5 -

		/1
	นางสาวธิติมา	วัฒนศักดากุล	ผู้อำานวยการผลิต	ได้รับการแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2555	เมื่อวันที่	23				

	กุมภาพันธ์	2555	ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย	คือ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการ

		 ในปี	2555	ที่ผ่านมา	กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม	สรุปได้ดังนี้

2. การสรรหาผู้บริหาร

	 ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความรู้ความ	

สามารถ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของ	

บริษัท	และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม	

ทั้งด้านความรู้	ความสามารถ	และจริยธรรมที่ดี	เพื่อเตรียมความ	

พร้อมของบุคลากรภายใน	ในการสืบทอดตำาแหน่ง	ผู้บริหารของ	

บริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

	 1.	ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง

	 2.	ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นราย	

บุคคลไป

	 3.	บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	เป็นผู้	

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัด	

ลงมา	มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการท่ี	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	

ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. การสรรหากรรมการ

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	จะทำา

หน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความหมาะสมทั้งในด้านความรู้	

ความสามารถ	และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	หรือสามารถ	

เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต	เพื่อนำาเสนอต่อคณะ	

กรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	โดยบุคคลที่ได้รับการ	

เสนอชื่อต้องสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่	สามารถเข้าร่วม	

ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ	มีความกล้าหาญในการแสดง

ความคิดเห็นในที่ประชุม	มีประวัติการทำางานและจริยธรรมที่ดีงาม	

นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	

หลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่



รายงานประจำาปี 255532

คณะผู้บริหาร

 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีผู้บริหาร	จำานวน	7	ท่าน	ดังนี้

รายชื่อ ตำาแหน่ง

1.	นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการผู้จัดการ

3.	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ ผู้อำานวยการธุรกิจสัมพันธ์

4.	นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ ผู้อำานวยการวิศวกรรม

5.	นางภัทรา จรรยาวิลาส ผู้อำานวยการการตลาด

6.	นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล ผู้อำานวยการผลิต

7.	นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการบัญชี

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	 ในปี	2555	บริษัท	ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	7	ราย	

ในรูปแบบของเงินเดือน	โบนัส	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	รวมเป็นเงิน

ทั้งสิ้น	29,426,601	บาท

ค่าตอบแทนอื่น

	 -ไม่มี	-

บุคลากร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	จำานวนพนักงานของบริษัทแบ่งตามสาย

งานหลักเป็นดังนี้	(ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

	 ในปี	2555	บริษัท	ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร	ในรูปแบบ	

ของเงินเดือน	โบนัส	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น	

116,305,226.74	บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

	 1. ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท

	 สำาหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี	2555	สิ้นสุดวันที่	

31	ธันวาคม	2555	นั้น	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ย	

ประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการบริษัทให้กับกรรมการอิสระในขณะ	

ท่ีกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำาเหน็จ	

โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

หน่วย	:	บาท

รายชื่อ ค่าตอบแทน
ประจำาปี	2555

1.	นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 240,000

2.	นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 157,500

3.	นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 720,000

4.	นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล 870,000

5.	นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 570,000

6.	ดร.สมชาย หาญหิรัญ 400,000

7.	นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 840,000

8.	นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 165,000

9.	นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ 120,000

10.	นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 120,000

11.	นายชรินทร์ หาญสืบสาย 420,000

12.	นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล 37,500

รวม 4,660,000
/1	นางสาวธิติมา	วัฒนศักดากุล	ดำารงตำาแหน่งในกรรมการชุดย่อย	

คือ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำาดับ ส่วนงาน จำานวน

1 ผลิต 382

2 วิศวกรรม 59

3 คลังสินค้า 114

4 บริหาร 62

รวม 617



Annual Report 2012    33

การกำากับดูแลกิจการ

นิยาม

	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท	เป็นการนำาหลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	ของ	The	Organization	for	Economic	

Co-Operation	and	Development	(OECD)	และหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีปี	2549	โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ

สำานักงาน	ก.ล.ต.	มาใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดหลักการกำากับ	

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	

	 นิยามการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	คือ	ระบบที่จัดให้	

มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วน	

เสียทุกกลุ่มขององค์กร	นั่นคือ	คณะกรรมการ	ฝ่ายจัดการ	ผู้ถือหุ้น	

และผูม้ส่ีวนได้เสยี	ต้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างยตุธิรรมและเสมอภาค	

	 นอกจากนี้การกำากับดูแลกิจการ	ยังรวมถึงระบบการบริหาร	

และควบคุมการดำาเนินงานภายในของบริษัท	เพื่อให้บริษัทสามารถ

บรรลถุงึเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว	

โดยยดึหลกั	4	ประการเพือ่สร้างความเชือ่มัน่แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทุกฝ่าย	

และเป็นรากฐานของการเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธรุกจิ	ได้แก่	ความโปร่งใส	

ความซือ่สตัย์	ความรับผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าที	่และ	

ความสามารถในการแข่งขัน	โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออก	

เป็น	5	หมวด	ดังนี้

	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	

	 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

	 3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

	 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

	 5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้น

     1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

	 1.1	คณะกรรมการของบริษัทกำาหนดนโยบายในการกำากับ	

ดูแลกิจการ	โดยได้คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำาหนด	

ไว้	อันประกอบด้วย

	 				1.1.1	สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนและได้รับ	

	 									ข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ	ทันเวลา	โดยผ่าน	

	 									ช่องทางตดิต่อสือ่สารทีบ่รษิทัได้เปิดไว้	เพือ่ผูถ้อืหุน้	

	 									สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อ	

	 									ตนเองและบริษัท

	 				1.1.2	สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ	

	 									แสดงความเหน็	ให้ข้อเสนอแนะ	และร่วมพจิารณา	

	 									ในวาระต่างๆของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

	 				1.1.3	สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท	

	 									และให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ

	 				1.1.4	สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

		   2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุม

ผู้ถือหุ้น

	 2.1	ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ	

บริษัทจึงจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้ง	

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 2.2	 บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์	

www.pacificpipe.co.th	ล่วงหน้า	30	วันก่อนจัดประชุมและส่ง	

เอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยบริษัทมอบให้บริษัท

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุมไม่น้อยกว่า	14	วัน

	 2.3	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำาเข้า	

ที่ประชุม	หรือส่งคำาถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่	www.pacificpipe.co.th	ล่วงหน้า	3	เดือน	

ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

	 2.4	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	กรรมการและผู้บริหารด้านการ

เงินของบริษัท	รวมท้ังผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย	

โดยในระหว่างการประชมุประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น	

ทกุรายมสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็และซักถาม	

โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการท่ีเกี่ยวข้องชี้แจง	/	ให้	

ข้อมูลต่างๆแก่ผูถ้อืหุ้นอย่างครบถ้วนและเผยแพร่รายงานการประชมุ	

ผู้ถือหุ ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่	www.pacificpipe.co.th	

ภายใน	14	วัน	นับจากวันที่ได้ประชุม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

	 1.	บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำาเอกสารหลักฐาน	

ท่ีจำาเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุม	เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้

ถือหุ้น	พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ

มอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชมุแทนได้เลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะให้บคุคลใด	

บุคคลหนึ่ง	หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน	อีกทั้ง	

ผู ้ถือหุ ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ท่ี	

www.pacificpipe.co.th

	 2.	จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ	

เป็นกรรมการของบรษิทัได้	โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอยีดหลักเกณฑ์	

และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์	www.pacificpipe.co.th

	 3.	ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น	

ได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำานวนองค์ประชุม	ทั้งยังเปิด	

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม	แสดง

ความคิดเห็น	และข้อเสนอแนะต่างๆ	รวมท้ังใช้บัตรลงคะแนนและ

แจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

	

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
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	 1.6	การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผู้เข้าร่วมประชุมมี	

	 				ส่วนได้เสีย	กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานบริษัท	

	 				ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้	ต้องออกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราว	

	 				เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา	

		 				วเิคราะห์	วจิารณ์โดยปราศจากอทิธพิลของบคุคลผูม้ี	

	 				ส่วนได้เสียคนนั้น	

	 1.7	คณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแย้ง	

	 				ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่าง	

	 				บริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทใหญ่	อย่างรอบคอบ	

	 				ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ	

	 				ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดีโดยคำานึงถึงประโยชน์	

	 				สูงสุดของบริษัท		

	 1.8	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	ต้องรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	

		 				ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท	

		 				หรือบริษัทย่อย

	 2	ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

	 		ข้อมูลภายใน	เป็นข้อมูลในการดำาเนินการบริหารกิจการ	

อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ	หากเปิดเผย	

แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั	โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	

พนักงานบริษัทต้องไม่นำาข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติ	

หน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ืน่	หรอืนำาข้อมลูภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์	

ในทางมิชอบเสียเอง	หรือทำาให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

	 2.1	กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานบรษิทัทกุระดบั	ต้อง	

	 				ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	ท่ีมีสาระสำาคัญและยัง	

	 				ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน	เพือ่ประโยชน์ของตนเอง

	 				หรอืผูอ้ืน่	จนกระทัง่ถงึภายหลงัจากทีไ่ด้มกีารเปิดเผย	

	 				สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว	24	ชั่วโมง

	 2.2	พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูล	

	 				ลกูค้าและข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั	พนกังาน	

	 				บรษิทัต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าท้ังต่อพนกังาน	

	 				ด้วยกนั	และบคุคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วข้อง	เว้นแต่เป็น	

	 				ข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย	การเปิดเผยเพื่อ	

	 				วัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี	หรือคณะกรรมการ	

	 				บริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย	

	 2.3	ห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานบริษัท	และบุคคล	

	 				ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล	เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือ	

	 				ความลบัของบรษิทัไปยงับคุคลทีไ่ม่เกีย่วข้อง	ซึง่รวม	

	 				ถึงบุคคลในครอบครัว	ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	เป็นต้น

	

	 4.	ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนน	

เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

	 5.	บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง	

เริ่มการประชุมแล้ว	โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระ	

ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

	 6.	บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้น

ทราบล่วงหน้า

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 คณะกรรมการของบริษัทกำาหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายใน	

เพื่อป้องกันการนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ	ในคู่มือ	

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	สรุปได้ดังนี้

	 1	ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 1.1	พึงหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	อันเป็นการขัดต่อผล	

	 				ประโยชน์ของบริษัท	ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ	

	 				ผู้เก่ียวข้องทางการค้าของบริษัท	เช่น	คู่ค้า	ลูกค้า	คู่แข่ง	

		 				หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน	

	 				บริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำา	

	 				ธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัท	หรือการทำางานอ่ืนนอกเหนือ	

	 				จากงานของบริษัท	ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องาน	

	 				ในหน้าที่	

	 1.2	พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท	หาก	

	 				เป็นเหตุทำาให้พนักงานกระทำาการหรือละเว้นการ	

	 				กระทำาท่ีควรทำาตามหน้าท่ี	หรือมีผลกระทบกระเทือน	

	 				ต่องานในหน้าที่	ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็น	

	 				พนักงานบริษัท	หรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้าไปทำาธุรกิจน้ัน	

		 				หรือได้มาโดยทางมรดก	พนักงานต้องรายงานให้ผู้	

	 				บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบ

	 1.3	ห้ามพนักงานบริษัท	ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการ	

	 				ตกลงเข้าทำารายการ	หรือกระทำาการใดๆ	ในนาม	

	 				บริษัทเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	

	 				ที่อาจเกิดขึ้น

	 1.4	การทำาธุรกิจใดๆ	กับบริษัทท้ังในนามส่วนตัว	ครอบครัว	

		 				หรือในนามนิติบุคคลใดๆ	ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้	

	 				ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อน	

	 				เข้าทำารายการ

	 1.5	การรับทำางานจากบริษัทย่อยย่อมทำาได้	โดยได้รับการ	

	 				อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ		

	 				แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็น	

	 				การแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์	

	 				ท่ีขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานช่ัวคราวหรือถาวร	

		 				เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจง	จาก	

	 				ผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
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	 2.4	การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มี	

	 				อำานาจหน้าท่ี	พนักงานท่ัวไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล	

	 				เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย	

		 				ให้แนะนำาผู้ถามสอบถามผู้ท่ีทำาหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูลน้ัน	

		 				เพ่ือให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

	 2.5	ไม่ให้คำาแนะนำาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท		

	 				เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับ	

	 				มอบหมายจากบริษัท	

	 2.6	บรษิทัจะมกีารออกประกาศแจ้งห้ามซือ้/ขายหลกัทรพัย์	

	 				ในช่วงเวลาการจัดทำางบการเงิน	ทั้งรายไตรมาส	

	 				และรายปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	ต่อ	

	 				กรรมการ	ผู้บริหารและพนักงานบริษัท	จนกว่าจะม	ี

	 				การประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที	่

	 				สามารถทำาการซื้อ/ขายได้ตามปกติ

	 2.7	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานต้ังแต่ระดับหัวหน้าแผนก	

	 				ขึ ้นไป	และพนักงานชำานาญการหน่วยงานบัญชี,	

		 				วิเคราะห์ข้อมูล	และตรวจสอบภายใน	เมื่อมีการซื้อ/	

	 				ขายหลักทรัพย์ของบริษัท	ให้จัดทำารายงานการซื้อ/	

	 				ขายน้ันภายใน	3	วันทำาการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

	 2.8	กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงานต้ังแต่ระดับหัวหน้าแผนก	

	 				ขึ ้นไป	และพนักงานชำานาญการหน่วยงานบัญชี,	

		 				วิเคราะห์ข้อมูล	และตรวจสอบภายใน	ต้องรายงาน	

	 				การถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความ	

	 				เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์	

	 				และตลาดหลักทรัพย์	เป็นรายไตรมาสต่อผู้จัดการ	

	 				ตรวจสอบภายใน

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

การปฏิบัติต่อลูกค้า

	 1.	ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	ภายใต้

เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

	 2.	พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท	มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ

ให้มีคุณภาพและมีราคาท่ีสมเหตุสมผล	ทันต่อสถานการณ์	มีคุณภาพ	

	ไม่จำากัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำาหรับผู้บริโภค

	 3.	ปฏิบัติตามสัญญา	หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่าง	

เคร่งครัด	กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึง	ต้องรีบ	

แจ้งให้คู่ค้า	และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหา

แนวทางแก้ไข

	 4.	พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง	เว้นแต่ลูกค้า	

ยินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษร	หรือเป็นไปตามกฎหมาย	

รวมทั้งไม่นำาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

	 1.	ประพฤตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่	ีไม่บดิเบอืน	

ข้อมูล	หลอกลวง	หรือใช้วิธีอื่นใดท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของการ	

แข่งขันที่ดี

	 2.	ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า	

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่นการจ่ายสินจ้างให้แก่

พนักงานของคู่แข่ง	เป็นต้น

	 3.	ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหา

ในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

	 1.	การจดัซือ้	จดัหาต้องมขีัน้ตอนทีต่รวจสอบได้	เพือ่ให้เกดิ	

ความโปร่งใส	และก่อประโยชน์สูงสุด

	 2.	บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของ	

การแข่งขันที่เป็นธรรม

	 3.	พนกังานบรษิทัต้องจดัซือ้จดัหาสนิค้าและบรกิารโดยคำานึง	

ถึงความต้องการ	ความคุ้มค่าราคา	และคุณภาพ	มีการให้ข้อมูลแก่

ผูค้้าอย่างเท่าเทียม	ถกูต้อง	ไม่มีอคต	ิไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอผูค้้า	รวมทัง้	

มีการจัดซื้อ	จัดหา	ที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์

	 4.	ในการตดิต่อคูค้่าให้ผูต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจา	

การร่างสัญญา	การทำาสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลัก	

ฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำาหนด

	 5.	พนกังานบรษิทัจะต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัซือ้	

จดัหา	ต้องวางตวัเป็นกลาง	ไม่ใกล้ชดิกบัคู่ค้าจนทำาให้คู่ค้ามอีทิธพิล	

ต่อการตัดสินใจจนเกินไป

	 6.	ปฏบัิตติามข้อสญัญาอย่างเคร่งครดั	เม่ือพบว่าไม่สามารถ	

ปฏิบัติตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่

ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อ	

ปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

	 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่าง	

ยัง่ยนืและสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั	

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

	 1.	มีการกำาหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ตำ่ากว่า	40%	ของ

กำาไรสทุธหิลงัหักสำารองตามกฎหมายให้แก่ผูถ้อืหุ้น	ซึง่ปัจจบุนับรษิทั	

ดำารงเงินสำารองครบร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตาม	

กฏหมายแล้ว	ท้ังนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	

ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงินและแผนงานการลงทุน	

ของบริษัท	

	 2.	จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยเป็น	

ผู้ให้ความเห็นชอบในการกำาหนดทิศทาง	เป้าหมายทางธุรกิจ	แผน	

ธรุกจิและงบประมาณประจำาปี	รวมถงึเป็นผูส้อบทานการปฏบิตังิาน	

ของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	โดยคำานงึ	

ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

เป็นสำาคัญ
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	 	2.2	จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงาน	

	 					ใหม่ทกุท่านได้รบัทราบและเข้าใจถงึสทิธทิีพ่นกังาน	

	 					พึงได้รับตามการว่าจ้างท่ีเป็นธรรม	จริยธรรมใน

	 ด้านต่างๆ	และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย	

	 แรงงานอย่างเคร่งครัด

	 	2.3		มุง่พฒันาและจดัให้มกีารอบรมให้ความรูแ้ก่พนกังาน	

	 					อย่างต่อเนื่อง	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำางานให้มี	

	 					ประสทิธภิาพ	และส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามก้าวหน้า	

	 					ในอาชีพ	โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อน	

	 					ตำาแหน่งในแต่ละปี

	 2.4	จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อ	

	 				สนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำาหรับ	

	 				ตนเองและครอบครวัเมือ่ลาออกจากงาน	เกษยีณอายุ	

		 				ทุพพลภาพ	หรือเสียชีวิต

	 3.	จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพ	

แวดล้อมการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ	

พนักงานอยู่เสมอ

นโยบายไม่ส่งเสริมให้มีการคอร์รัปชั่นในทุกหน่วยงาน

	 1.	ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือ	

คู่ค้า	คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรม	ไม่ว่าจะ	

โดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	การให้ของขวัญหรือให้ผล

ประโยชน์อย่างอื่น

	 2.	ไม่ดำาเนินการใดๆ	หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่	

ผิดกฎหมาย

	 3.	ในการทำาความตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจพนักงานจะต้อง	

หลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ	เกี่ยวกับการเจรจาการทำา

สัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาและสำาหรับของขวัญใดๆ	ที่

ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

	 4.	บรษิทัมนีโยบายไม่ส่งเสรมิการให้สนิบนกบัเจ้าหน้าทีข่อง	

รัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน

	 1.	บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ	

กิจการ	ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆอย่างถูกต้องครบถ้วน	

โปร่งใส	ทัว่ถงึ	และทนัเวลาตามข้อกำาหนดของสำานกังานคณะกรรมการ	

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และข้อกำาหนดของ	

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่าน	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจำาปี	

(แบบ	56-2)	และเว็บไซต์ของบริษัท	ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และ	

ผูท่ี้สนใจสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายมคีวามเท่าเทียมกนัและเชือ่ถือได้

	 3.	ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือ	

ร้องเรยีนเรือ่งทีอ่าจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบริษทั	ต่อคณะกรรมการ	

ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

	 	 	แผนกนักลงทุนสัมพันธ์		

	 	 	บริษัท			แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	

	 	ที่อยู่	 	1168/74	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	

	 	 	ถนนพระราม	4	กรุงเทพ	10120	

	 	โทรศัพท์	[662]	679-9000	

	 	โทรสาร		[662]	679-9074	

	 	อีเมล์	 	ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงานหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่ง	

ให้คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรัทภิบาล	เป็นผู้รับรายงาน	

หรือเรื่องร้องเรียน	ทำาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

	 บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให	้

ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	รวมทั้งมีการจ่ายชำาระหนี้ตรงตามเวลา	

ทุกครั้งและปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่าง	

เคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัท	

จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า	เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง	

การแก้ไขในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ	พึงละเว้นการเรียกรับหรือ	

จ้างผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

	 1.	สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม	การศึกษา	ศิลปะ	

วัฒนธรรม	ตลอดจนขนบธรรมเนียม	ประเพณีท้องถ่ินท่ีองค์กรต้ังอยู่

	 2.	ดำาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม	ชุมชน	และ	

สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพ	

ชีวิตที่ดีขึ้น	ทั้งที่ดำาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ	และชุมชน

	 3.	ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ใน	

ระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

	 4.	บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัท

การปฏิบัติต่อพนักงาน	

	 1.	บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน	ไม่เลือก	

ปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ	ศาสนา	สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใด

ที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

	 2.	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานด้วยทราบดี	

ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า	และเป็นปัจจัยสู่ความสำาเร็จของ	

บริษัทจึงให้ความสำาคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำางาน	

และมีความมั่นคง	โดย

	 			2.1	ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่	

	 							และความรับผิดชอบ
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	 2.	คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุน	

สัมพันธ์	(Investor	Relations)	เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสาร	

ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน	นักวิเคราะห์หลักทรัพย์	และผู้ที่เกี่ยวข้อง		

ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท	

	โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	ได้ที่

	 	แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

	 	บริษัท			แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	

	 	ที่อยู่	 	1168/74	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	

	 	 	ถนนพระราม	4	กรุงเทพ	10120	

	 	โทรศัพท์	[662]	679-9000	[อัตโนมัติ]	

	 	โทรสาร		[662]	679-9074	

	 	อีเมล์	 	ir.dep@pacificpipe.co.th

	 3.	บริษัทจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม	

กฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต	่

ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ	เช่น	

เร่ืองท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นการทำารายการ	

เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของ	

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ	

กำาหนด	เป็นต้น	ท้ังน้ีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	

ที่สำาคัญมีดังนี้

	 1.	พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำาหนดทิศทางและ	

เป้าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมายอำานาจหน้าท่ีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ี	

บริหารเป็นผู้กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ	โดยมี	

ฝ่ายบริหารดำาเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คณะ

กรรมการกำาหนด	โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการ	

ปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

	 2.	ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อ	

ผู้ถือหุ้น	รวมท้ังต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์	

และข้อบังคับบริษัท	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	

สุจริต

	 3.	ส่งเสริมให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

เป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ

	 4.	ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและประเมินผลการ	

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	กำาหนดระดับอำานาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่	

บริหารและกรรมการผู้จัดการ	รวมทั้งการกำาหนดนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

 6.	พจิารณาอนมุตัแิละ	/	หรอืให้ความเหน็ชอบต่อรายการที่	

เกี่ยวโยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้อง

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 7.	พิจารณาอนุมัติรายการสำาคัญเช่นโครงการลงทุนและ	

การดำาเนินการใดๆที่กฎหมายกำาหนด

	 8.	จัดให้มีระบบบัญชี	การรายงานทางการเงินและการสอบ	

บัญชีที่เชื่อถือได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

 1.	สอบทานให้บรษิทั	มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง	

และเปิดเผยอย่างเพียงพอ	โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและ	

ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ	

ประจำาปี

	 2.	สอบทานให้บริษัท	มีระบบควบคุมภายในและการตรวจ	

สอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

	 3.	พจิารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้	โยกย้าย	เลิกจ้าง	

และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4.	พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน	งบประมาณ	

และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 5.	พิจารณา	สอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผล	

การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 6.	สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	และ	

เสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

	 7.	สอบทานกระบวนการภายในบริษัท	เกี่ยวกับการรับแจ้ง	

เบาะแส	และการรับข้อร้องเรียน	ให้มีความอิสระ	และมีการดำาเนิน	

การอย่างเหมาะสม	โดยคำานึงถึงการรักษาความลับ	และมาตรการ

ป้องกันผู้แจ้งเบาะแส	

	 8.	สอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ว่าด้วยหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาด	

หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 9.	ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท	ในหัวข้อดังต่อไปนี้	

	 				9.1	พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	โดยคำานึงถึง	

	 							ความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	และ	

	 							ปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานสอบบัญชีนั้น	

		 							รวมท้ังประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย	

	 							ให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท	

	 				9.2	พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

	 10.	พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท	ในกรณีที่เกิด	

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 11.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย	

และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

	 12.	จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท
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	 2.	รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และมีหน้าที่ให้คำา	

ชี้แจงตอบคำาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุม	

ผู้ถือหุ้น	

	 3.	พจิารณาสรรหากรรมการและกรรมการชดุย่อยโดยพจิารณา	

บุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะ	

กรรมการบริษัท	พิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	

	 4.	กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จริยธรรมและ	

จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการ	

บริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ	

	 5.	กำาหนดนโยบายและวางกรอบการดำาเนนิงานด้านกจิกรรม	

เพื่อสังคม	

	 6.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 1.	กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำาเสนอต่อคณะ	

กรรมการบริษัท

	 2.	กำาหนดกลยุทธ์	และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของ	

บริษัท	ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง	

โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี	

เหมาะสม	และมแีนวทางปฏบิตั	ิให้สามารถรบักบัเหตกุารณ์	เมือ่เกดิ	

ความเสี่ยงนั้นๆ	ขึ้น	

	 3.	ศึกษา	ทบทวน	และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น	

รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท	และบริษัทย่อย	

ท้ังความเสีย่งจากภายนอกและภายในองค์กร	ในประเด็นต่างๆ	ดงันี้	

	 			•	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

	 			•	ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

	 	 	•	ความเสี่ยงด้านการเงิน

	 	 	•	ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

	 4.	ติดตาม	กำากับ	ดูแล	ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย	

การบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึกลยทุธ์และวธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิความเสีย่ง	

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความ	

เสีย่งเหมาะสมต่อเหตกุารณ์	และได้นำาไปปฏบัิตอิย่างมีประสทิธภิาพ	

	 5.	ให้คำาแนะนำา	และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่าย	

บริหารของบริษัท	ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	รวม	

ถึงส่งเสริม	และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหาร	

ความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และสมำ่าเสมอ

	 6.	สือ่สาร	แลกเปลีย่นข้อมลู	และประสานงานเกีย่วกบัความ	

เสีย่ง	และการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	

	 7.	แต่งตั้งคณะทำางาน	และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทเพื่อ	

ให้การสนบัสนนุกระบวนการ	และกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง	

ได้ตามความเหมาะสมและจำาเป็น

	 8.	ปฏิบัติงานเร่ืองอ่ืนๆ	ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท	มอบหมาย

	 13.	รายงานอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ	

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก	

คณะกรรมการบริษัท

	 14.	จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ	

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงาน	

ดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 15.	จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	

ตรวจสอบ	โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพื่อนำามา	

ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น	และองค์กรสูงสุด	

	 16.	การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	อย่างสม่ำาเสมอ	

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ	

ตรวจสอบ

	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบ

หรือมีข้อสังสัยว่ามีรายการ	หรือการกระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง

มีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท	ให้

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนิน

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	

ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำาที่ต้องรายงาน	มีหัวข้อดังต่อไปนี้

	 				16.1	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	

	 				16.2	การทุจริต	หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี	

	 									สำาคัญในระบบควบคุมภายใน	

	 	 		16.3	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด	

	 	 							หลักทรัพย์	ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือ	

	 	 							กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

	 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ	

บริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผล	

การดำาเนินงาน	และได้มีการหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท	และ	

ผู้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	เมื่อครบกำาหนดเวลา	

ท่ีกำาหนดไว้ร่วมกัน	หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย	

ต่อการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	กรรมการ	

ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำานักงาน	

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และ/หรือ	ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้

	 17.	รายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่สำานักงานและ	

ผู้สอบบัญชีทราบภายใน	1	เดือนนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี	

ในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ	ผู้จัดการ	หรือบุคคลซึ่ง

รับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำาความผิด	

ตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

	 1.	กำาหนดค่าตอบแทนทีจ่ำาเป็นและเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ	

และมิใช่ตวัเงนิของคณะกรรมการ	คณะกรรมการชดุย่อยและกรรมการ	

บรหิารของบรษิทัฯในแต่ละปีเพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ	

หรือนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 1.	จัดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการ	

ดำาเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปีของบริษัท	

เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 2.	กำาหนดแผนธุรกิจงบประมาณและอำานาจบริหารต่างๆ	

ของบริษัท	เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท	

	 3.	มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการทางการเงินเพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบ	

รายละไม่เกิน	100	ล้านบาทในวงเงินรวมไม่เกิน	200	ล้านบาทและ	

ให้มีอำานาจในการทำารายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่	

เพียงพอซ่ึงอาจเกิดผลกระทบในการดำาเนินกิจการของบริษัทให้ประธาน	

เจ้าหน้าที่บริหารมีอำานาจดำาเนินการรายการนั้นๆ	แต่ให้นำาเรื่อง	

ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน

	 4.	มีอำานาจอนุมัติและมอบอำานาจช่วงอนุมัติรายการลงทุน	

และการดำาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ	ของบริษัทดังนี้

	 			•	การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน	30	ล้านบาท	

	 			•	การจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงสินทรัพย์เพ่ือขยายธุรกิจของบริษัท	

รายการละไม่เกิน	50	ล้านบาทโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น	100	ล้านบาท

ในกรณีที่วงเงินเกินจาก	100	ล้านบาทจะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบ	

โครงการถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อที่ประชุม	

คณะกรรมการ	

	 5.	ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	ให้เป็นไปตาม	

นโยบายทางธุรกิจ	เป้าหมาย	แผนการดำาเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	

และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างม	ี

ประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ		

	 6.	กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมี	

ประสิทธิภาพ	โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก	การฝึกอบรม	

การว่าจ้าง	และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด	

	

	 7.	กำากับดูแลและอนุมัติเรื่องท่ีเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	

บริษัท	และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	หรือ	

หลายคนกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้	สามารถ	

ยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้

	 8.	ปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ	

บริษัท	

	 การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบจะไม่มี	

ลกัษณะเป็นการมอบอำานาจหรอืมอบอำานาจช่วงทีท่ำาให้ผูร้บัมอบอำานาจ	

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน	

ได้เสีย	หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

หรือบริษัทย่อยของบริษัท	(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ	

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)	ซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/	

หรือ	ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ	

ดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัท	และบริษัทย่อยของบริษัท	หรือ	

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนดไว้ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มี

เงื่อนไขปกติของธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

	 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ	

บริษัท	ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้	

เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้	รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความ	

เพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ	ซึ่งช่วยให้ฝ่าย	

บรหิารเกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุทีม่อียูน่ัน้มกีารปฏิบัตจิรงิ	

อย่างสมำ่าเสมอ	และเป็นไปอย่างเหมาะสม	รวมท้ังช่วยค้นหา	

ข้อบกพร่อง	จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำาเนินงานที่มีอยู ่ให้มี	

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำาหน้าที	่

ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเตม็ที	่เนือ่งจากสามารถรายงานตรงต่อ	

คณะกรรมการตรวจสอบดังโครงสร้างดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา	

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการ	

บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน

องค์กรสัมพันธ์บริหารธุรกิจแผนงานและพัฒนา

กรรมการผู้จัดการ
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ในทุกข้ันตอนตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือช่วยเพ่ิม	

โอกาสแห่งความสำาเร็จโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพ	

และลดความไม่แน่นอนในผลการดำาเนินงาน	โดยกระบวนการบริหาร	

ความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย	5	ขั้นตอนดังนี้	

	 1.	การกำาหนดวัตถุประสงค์	

	 การกำาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจน	

และมีการส่ือสารให้แก่หน่วยงานต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องในบริษัทรับทราบ	

อย่างทั่วถึงเพื่อความเข้าใจตรงกัน	

	 2.	การระบุความเสี่ยง	

	 ผู้บริหารบ่งช้ีปัจจัยความเส่ียงท่ีคาดว่าอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต	

ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทที่	

กำาหนดไว้หรือเหตุการณ์ที่อาจทำาให้องค์กรเสียโอกาสที่จะได้สิ่งที่ดี	

ท่ีสุด	โดยการพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุท้ังภายนอก	

และภายในบริษัท	เช่น	ความเสี่ยงทางกลยุทธ์,	ความเสี่ยงด้านการ	

เงิน,	ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงานและความเส่ียงจากเหตุการณ์ต่างๆ	

	 3.	การประเมินความเสี่ยง	

	 เม่ือระบุความเส่ียงได้แล้วบริษัทจะทำาการประเมินความเส่ียง	

โดยพิจารณาดูว่าการปฏิบัติงานในปัจจุบันมีวิธีการจัดการความเส่ียง	

อย่างไร	โดยพิจารณาถึงการจัดการต่างๆ	ดังนี้		

	 	 	•	ระบบการปฏิบัติงานของบริษัท	

	 	 	•	กิจกรรมการควบคุมภายใน	

	 	 	•	โครงสร้างบริษัทและระบบการรายงานผล	

	 	 	•	การวัดผลการดำาเนินงานและการติดตามผลกิจกรรม	

	 					ต่างๆ	

	 			•	การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญาทางธุรกิจ	

	 			•	วิธีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท	นำาข้อมูล	

	 					จากการจัดการมาประกอบการพิจารณาประเมินระดับ	

	 					ความเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	โดยการ	

	 					ประเมินจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้

	 					1.	โอกาสท่ีอาจเกิดความเส่ียงโดยพิจารณาถึงค่าความ

	 น่าจะเป็นหรือค่าความถี่ของการเกิดเหตุการณ์	

	 	 			2.	ผลกระทบคือหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้นบริษัทจะได้

	 รับผลกระทบมากน้อยเพียงไรทั้งด้านการเงิน,	การ

	 	 					ดำาเนินธุรกิจ,	ช่ือเสียงของบริษัท,	ความพึงพอใจของ	

	 	 					ลูกค้าและบุคลากร	

	 4.	การจัดการความเสี่ยง	

	 เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้	ซึ่ง	

ผู้บริหารระดับสูงท่ีจะต้องกำาหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ไว้อย่าง	

สมเหตุสมผลและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	ซึ่งมีวิธีจัดการความเสี่ยง	

ดังนี้

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 	

	 1.	บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจน	

และวัดผลได้	นำาเสนอคณะกรรมการบริษทัพจิารณาเพือ่เป็นแนวทาง	

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน	

	 2.	บรษิทัจัดทำาคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิเพือ่	

เป็นแนวปฏิบัติอันดี	มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ	

เพือ่ให้ทกุคนปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไม่ขดักบัหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณ	

ที่ดีของบริษัท	

	 3.	มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง	

ชดัเจน	และมกีารกำาหนดอำานาจการอนมัุตเิป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่	

ช่วยให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ	

สภาพและขนาดธุรกิจ	

	 4.	มีการกำาหนดและจัดทำา	JOB	DESCRIPTION	ซึ่งกำาหนด	

ถึง	ลักษณะงาน	หน้าที่	ระดับความรู้	ความสามารถ	ทักษะของ

ตำาแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

	 5.	มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคล

ให้เหมาะสมกับตำาแหน่ง	การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม	การ	

เลื่อนตำาแหน่ง	การเลื่อนขั้นเงินเดือน	พิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือ

ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล	

ด้านการควบคุม 

	 1.	ใช้ดชันวีดัผลการปฏิบตังิาน	(KPI)	ทีมี่การกำาหนดไว้อย่าง	

ชัดเจน	เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำาเนินงาน	

	 2.	สำาหรับธุรกรรมแต่ละประเภท	บริษัทมีการกำาหนดผู้มี

อำานาจอนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล 

	 1.	มีการจัดทำารายงานเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานท่ีเกิด	

ขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส	

	 2.	มีแผนกตรวจสอบภายใน	และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล	

โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและให้เสนอรายงานผลการ	

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

การบริหารความเสี่ยง 

	 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีการบริหารความ

เสีย่งภายในองค์กร	โดยกำาหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานในหน่วยงาน	

ต่างๆ	เป็นเจ้าของความเสี่ยงและมีความรับผิดชอบที่จะประเมิน	

บริหารและจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่	

บริษัทยอมรับได้	พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความ

เสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร	โดยให้ทกุคนตระหนกัถงึความสำาคัญของ	

การบริหารความเสี่ยง	โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่	

มีประสทิธภิาพ
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การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หยุดกิจกรรมที่ทำาหรือลดขนาดของกิจกรรมโดยอาจเปลี่ยนวัตถุประสงค์

การโอนย้ายความเสี่ยง โอนความเสี่ยงให้กับบุคคลอื่น	เช่น	การประกัน

การควบคุมความเสี่ยง การจัดให้มีระบบควบคุมภายในเข้าไปในกิจกรรม

การยอมรับความเสี่ยง ใช้วิธีการทำางานเดิมต่อไป

	 5.	การติดตามผลและการรายงาน	

	 องค์ประกอบหลักของการติดตามผลและการรายงานคือ

	 			•	การประเมินคุณภาพและความเหมาะสมในการปฏิบัติ	

	 	 			งานเพื่อลดความเสี่ยงรวมไปถึงการระบุความเสี่ยงที่	

	 	 			สามารถโอนย้ายออกไปภายนอกบริษัทได้	

	 			•	ทุกหน่วยงานจะต้องรายงานความเส่ียงอย่างสมำา่เสมอ	

	 	 			และต่อเนื่อง	ต้องกำาหนดระบบการรายงานชัดเจน	

	 	 			และทันเวลาเพื่อให้ผู้บริหารใช้สอบทานสถานะความ	

	 	 			เสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ยง	ถือเป็นข้อมูล	

	 	 			สำาคัญเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างมี	

	 	 			ประสิทธิผลและทันเวลา	เช่น	รายงานสถานะพร้อม	

	 	 			การจัดการความเสี่ยงประจำาสัปดาห์,	ประจำาเดือน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ	

	 1.1	จำานวนกรรมการของ	PAP	เป็นไปตามข้อบังคับข้อ	11	

ที่กำาหนดว่า	“คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่าง	

น้อย	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ	

ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	และกรรมการของบริษัท	

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด”	โดยปัจจุบัน	

คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการ	11	ท่านโดยแบ่งเป็น	

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจำานวน	5	ท่าน	และกรรมการอิสระจำานวน	

6	ท่าน

	 1.2	แม้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะ	

เป็นบุคคลเดียวกัน	แต่เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำานาจโดยไม่จำากัด	

อำานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงมาจากการแต่งตั้งและพิจารณา	

อย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัท	และหากมีรายการใดที่มี	

ขนาดเกินอำานาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเสมอ

	 1.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ	

บริษัทและข้อกำาหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส	

โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ	

สรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และนำาเสนอเพื่อขออนุมัติ	

จากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	

แล้วแต่กรณี

	 1.4	ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะ	

กรรมการชุดย่อย	

	 1.5	มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรม	

ต่างๆ	ของคณะกรรมการ	และช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท	

ปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกีย่วข้องต่างๆ	

2. คุณสมบัติของกรรมการ

	 2.1	กรรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มี	

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจและอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ	

รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระใน	

การตัดสินใจ

	 2.2	มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า	

ด้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	

	 2.3	การจำากดัจำานวนการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่	

	 				-	ไม่เกิน	5	บริษัทกรณีที่บริษัทนั้นๆ	เป็นบริษัทที่จด	

	 						ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

	 				-	ไม่เกนิ	10	บรษิทั	กรณทีีบ่รษิทันัน้ๆ	เป็นบรษัิทจำากดั	

	 				-	ไม่จำากดัจำานวน	ในกรณท่ีีบรษิทันัน้ๆ	เป็นบรษัิทย่อย	

	 						ของ	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	

	 2.4	มีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	ก.ล.ต.	

และตลาดหลักทรัพย์ฯ

	 2.5	วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตร	

ของคณะกรรมการแต่ละคณะตามข้อบังคับข้อที่13	ซึ่งกำาหนดให้ใน	

การประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	

ใน	3	ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	ก็	

ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน	1	ใน	3	กรรมการที่จะต้องออก	

จากตำาแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทน้ันให้ใช้	

วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคนที่	

อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	กรรมการท่ีออก	

ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้
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	 5.2	สำาหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทได	้

กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษทัภบิาล	เป็นผูพ้จิารณาและเสนอขออนมุตัจิากคณะกรรมการ	

บริษัท	ในส่วนของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร	ประธาน	

เจ้าหน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูป้ระเมนิและพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่เสนอ	

ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน

การบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสมำา่เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมท้ัง	

ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ	

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	คณะกรรมการบริษัท	

จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน	

ประจำาปีและมีคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ	

ที่มีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ	

รายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายในและความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรายงานประจำาปี

7. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

	 คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของ	

กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการ	

ประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดงานอย่างมี	

ระบบ	นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำาเนินงานและการ	

สืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

	 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่

สำาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวม

ทั้งนโยบายและข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับบริษัท	โดยบริษัทส่งเสริมให้	

กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น	

ประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าท่ีท้ังของหน่วยงานกำากับดูแลองค์กรของ	

รัฐหรือองค์กรอิสระ	เช่น	หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	

(DAP)	ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย	ทั้งนี้เพื่อนำาความรู้	

และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

 3. คณะกรรมการชุดย่อย

	 นอกจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว	บรษิทัยงัมคีณะกรรมการ	

ชดุย่อย	3	ชดุ	ได้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	

ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	

ซ่ึงมีการกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ	พร้อมท้ัง	

กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งดังนี้

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งหมด	3	ท่าน	โดยทุกท่านเป็น	

กรรมการอิสระและดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริษทั	ซ่ึงอย่างน้อย	

1	ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน	และกรรมการตรวจสอบ

ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่ง

ควารละ	3	ปี

 3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาลมีทัง้หมด	

3	ท่าน	โดยกรรมการ	2	ใน	3	เป็นกรรมการอิสระและมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

 3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	มทีัง้หมด	3	ท่าน	ประกอบ	

ด้วยกรรมการอิสระ	กรรมการบริหารและผู้บริหาร	โดยมีวาระการ	

ดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

4. การประชุมคณะกรรมการ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังบริษัทจะส่ง	

จดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการ	

ประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วนัก่อนวนัประชมุ	โดยกรรมการทกุท่าน	

สามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้	และหากมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถ	

เข้าร่วมประชุมได้	กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม	

ประมาณ	1-2	วันซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มี	

การอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอรวมทั้งให้ผู้บริหาร	

ระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู ้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่าน	

กรรมการบรหิารและมกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร

5. ค่าตอบแทนกรรมการ

	 5.1	ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทมีการกำาหนดนโยบาย

ค่าตอบแทนกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ	

เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทได้	

คำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	

จากคณะกรรมการ	โดยค่าตอบแทนดงักล่าวอยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีง	

ได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี	

คุณภาพตามที่ต้องการ	ซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่ง	

เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าบำาเหน็จกรรมการ
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9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด	อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบใน

การทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้	

ดีย่ิงข้ึนไป	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	บริษัทจึงกำาหนดให้มีการ	

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ	และมีการ	

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะ	

กรรมการบริษัท	การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระ	

การประชุมคณะกรรมการ	คร้ังท่ี	1	ของทุกปี	เพ่ือนำาผลการประเมิน	

มาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน	นอกจากนี	้

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะ

กรรมการบริษัทนั้น	เพื่อนำาไปพิจาณาค่าตอบแทนประจำาปีของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	โดยการประเมินแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	

ส่วนที่	1	เป็นการวัดความสำาเร็จตามเป้าหมาย	ส่วนที่	2	เป็นการ

ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยคณะ

กรรมการจะเป็นผู้ประเมินเป็นรายบุคคล
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ประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	

อนัรวมถงึการเกบ็รกัษาความลบัท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบธรุกิจต่อ	

ผูม้ส่ีวนได้เสยี	มกีารเผยแพร่ระเบยีบดงักล่าวให้ผูบ้รหิารและพนกังาน	

ได้รบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างทัว่ถงึทัง้องค์กร	ดังรายละเอยีดทีแ่สดง	

ไว้ในบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	หน้าที่	35

	 นอกจากนี้บริษัทเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อ	

ร้องเรยีนการกระทำาความผดิจรรยาบรรณ	ผ่านคณะกรรมการสรรหา	

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	และคณะกรรมการตรวจสอบ	โดย	

บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการดำาเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส		

โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูล	และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษัทเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ปฏิบัติต่อพนักงาน	

ทุกคนโดยเสมอภาคกัน	ไม่เลือกปฏิบัติ	ไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ	ศาสนา	

สถานศึกษา	หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ	

งาน	รวมทั้งมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น

ธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม	

กับหน้าที่และความรับผิดชอบ	ในการให้รางวัลประจำาปี	เช่นโบนัส	

และการปรับเงินเดือน	มีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมโดยใช้การประเมิน	

ผลงาน	โดยเผยแพร่หลักปฏิบัติไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณใน	

การดำาเนินธุรกิจให้พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

	 ภายใต้การดำาเนนิธรุกจิ	เรายดึถอืความถกูต้อง	โปร่งใส	และ	

คำานงึถงึประโยชน์และผลกระทบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ซึง่ครอบคลมุ	

ถึงสิทธิมนุษยชน	สิทธิแรงงาน	การดำาเนินธุรกิจที่เป็นธรรม	รวมถึง	

การพฒันาผลติภัณฑ์ทีม่คีณุภาพ	การสร้างสภาพแวดล้อมการทำางาน	

ท่ีดีและปลอดภัยให้แก่บุคลากรของบริษัท	การปฏิบัติตามกฎหมาย	

และข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	

ของบรษิทั	โดยบรษิทัมกีารปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบ	

ต่อสังคม	(CSR)	ดังนี้

การกากับดูแลกิจการที่ดี

	 บริษัทมีนโยบายเรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	รวมทั้ง	

แนวปฏิบัติท่ีดีในส่วนของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน

ธุรกิจที่ได้เผยแพร่ในองค์กรให้ทุกคนรับทราบ	และได้เปิดเผยใน	

รายงานประจำาปี	ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ใน	หน้าที่	33

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทาง

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	ที่บอกถึงนโยบายใน	

การดำาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	ยึดหลักของการปฏิบัติงานอยู่บน	

พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม	เพื่อประโยชน์ในการสร้าง	

มาตรฐานด้านพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของผูบ้ริหารและพนกังานให้	

อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์	ด้วยความโปร่งใส	และไม่แสวงหา	

กิจกรรมเพื่อสังคม
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ด้านการศึกษา

	 › การสนับสนุนท่อเหล็กให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	
		 		สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	เพื่อใช้ในการแข่งขัน

	 › การจดัเยีย่มชมกระบวนการผลติท่อเหลก็	แก่	นกัศึกษา	ลูกค้า	
		 		ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

	 › จัดการบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่ตัวแทนจำาหน่าย
	 › มอบเครื่องเขียนและของเล่นให้แก่โรงเรียนรอบบริเวณที่ตั้ง	
	 		โรงงาน	ในวันเด็กแห่งชาติ

ด้านศาสนา และวัฒนธรรม

ส่งเสริมให้พนักงานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม	และทำานุบำารุง	

ศาสนา

	 › โครงการหล่อเทียนพรรษาถวายให้กับวัดในชุมชน
	 › จัดกิจกรรมทำาบุญ	ตักบาตร	ฟังเทศน์	ฟังธรรม	ในช่วงเช้า	
		 		ก่อนเริ่มงานเป็นรายเดือน

	 › จัดกิจกรรมรดนำ้าดำาหัว	ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเป็นศิริมงคลแก	่
	 		พนักงานเนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

ด้านสิ่งแวดล้อม

เริม่จากสิง่แวดล้อมในโรงงานและจติอาสาทีช่่วยเหลอืชมุชนใกล้โรงงาน

	 › จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงงาน
	 › ดำาเนินการพ่นยากันยุง	บริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน
ด้านสังคม

เริ่มต้นให้พนักงานเห็นคุณค่าแก่สิ่งของที่เหลือใช้ที่สามารถนาไปใช้

ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ด้อยโอกาส	รวมทั้งการที่บริษัทตระหนักถึง

ความสำาคัญ	และใส่ใจในสุขภาพของพนักงาน

	 › บริจาคปฏิทินใช้แล้วให้แก่มูลนิธิคนตาบอด
	 › รบับรจิาคกล่องนม	UHT	เพือ่ส่งมอบให้กบัหน่วยงานภายนอก	
	 		ในการนำาไป	Recycle

	 › จัดกิจกรรมผ่านโครงการ	Paper:	The	rebirth	เป็นโครงการ	
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รายงานประจำาปี 255546

รำยกำรระหว่ำงกัน

ของผู้ให้เช่า	ดังนั้นผู้ให้เช่าจากเดิมคือ	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	

จึงเปลี่ยนเป็น	คณะบุคคลโดยนายประยูร	เลขะพจน์พานิช	ซึ่งใน	

วันท่ีมีการประชุมเรื่องดังกล่าว	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	และ	

นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

สรุปอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

	 ตั้งแต่	1	กันยายน	2547	-	31	สิงหาคม	2550	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	1,200,000	บาท

	 ตั้งแต่	1	กันยายน	2550	-	31	สิงหาคม	2553	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	1,200,000	บาท

	 ตั้งแต่	1	กันยายน	2553	-	31	สิงหาคม	2556	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	1,320,000	บาท

	 ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะ	

กรรมการตรวจสอบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา	

อนุมัติ	ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย	

(กรรมการบรหิารในกลุม่เลขะพจน์พานชิ)	จะงดเข้าร่วมประชมุและ	

งดออกเสยีงทกุครัง้	ซึง่หลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าเช่าจะอยูใ่นหน้า	47	

สรุปอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

	 ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2548	-	30	มิถุนายน	2551	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	1,500,000	บาท

	 ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2551	-	30	มิถุนายน	2554	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	1,650,000	บาท

	 ตั้งแต่	1	กรกฎาคม	2554	-	30	มิถุนายน	2557	บริษัทชำาระ

อัตราค่าเช่าปีละ	2,000,000	บาท

	 ในการพิจารณาค่าเช ่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจาก	

คณะกรรมการตรวจสอบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ	

พิจารณาอนุมัติ	ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มี	

ส่วนได้เสีย	(กรรมการบริหารในกลุ่มเลขะพจน์พานิช)	จะงดเข้า

ร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง	ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาจะ

อยู่ในหน้า	47

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29

	 ในปี	2547	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่4/2547	เมือ่	

วนัที	่21	กรกฎาคม	2547	มมีตใิห้บรษิทัเช่าทีด่นิบนถนนบางนา-ตราด	

เพือ่ก่อสร้างศนูย์กระจายสนิค้า	เนือ้ที	่22	ไร่	22	ตารางวา	และให้มี	

การทบทวนอัตราค่าเช่าที่ดินทุก	3	ปี	โดยเจ้าของที่ดินคือ	นายวิชัย	

เลขะพจน์พานชิ	เป็นน้องชายของนายสมชยั	เลขะพจน์พานชิ	ดำารง	

ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ	และนายประยูร	เลขะพจน์พานิช	ดำารง

ตำาแหน่งประธานบริษัท	ณ	ขณะนั้น

	 ในปี	2548	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่8/2548	เมือ่	

วนัที	่10	สงิหาคม	2548	มมีตยินิยอมให้ผูใ้ห้เช่าคอื	นายวชิยั	เลขะพจน์พานชิ	

ขายทีด่นิบางส่วนทีบ่างนา-ตราด	ให้กบันายประยรู	เลขะพจน์พานชิ	

ตามที่ผู้ให้เช่าได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์มา	ทั้งนี้	การที่บริษัท	

ไม่ขอซ้ือท่ีดินเองเนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระการลงทุน	ประกอบ	

กับเงื่อนไขการเช่าที่ดินไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามสัญญาเช่า	ลงวันที่	

1	กันยายน	2547	คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า	

บริษัทไม่สูญเสียผลประโยชน์จากการยินยอมให้ขายที่ดินบางส่วน

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังที่	3/2548	เม่ือวันที่	16	

มีนาคม	2548	มมีตใิห้บรษิทัเช่าทีด่นิ	ทีถ่นนบางบวัทอง	-	สพุรรณบุรี		

(ทางหลวงหมายเลข	340,	ระหว่างหลกักโิลเมตรที	่32-33)	ตำาบลหน้าไม้	

อำาเภอลาดหลมุแก้ว	จงัหวดัปทมุธาน	ีจากคณะบคุคลโดยนายสมชยั	

เลขะพจน์พานิช	(ที่ดินที่ลาดหลุมแก้วมีนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	

และนายประยูร	เลขะพจน์พานิช	เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน)	เพื่อก่อ	

สร้างศูนย์กระจายสนิค้า	โดยมีเนือ้ที	่25	ไร่	2	งาน	31	ตารางวาโดย	

จะคดิค่าเช่าตัง้แต่วันท่ีมกีารก่อสร้างเป็นต้นไปและมีการทบทวนอตัรา	

ค่าเช่าที่ดินทุก	3	ปี	ซึ่งบริษัทเริ่มดำาเนินการก่อสร้าง	ศูนย์กระจาย	

สินค้าลาดหลุมแก้ว	ในเดือนพฤษภาคม	2550	ดังนั้นค่าเช่าจึงเริ่ม	

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม	2550	เป็นต้นไป

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าปี 2555

ผู้เช่า

บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	(PAP)

-	นายประยูร	เลขะพจน์พานิชและผู้ที่

		เกี่ยวข้องรวมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	

		5.80	ของทุนชำาระแล้ว

-	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	และผู้ที่	

		เกี่ยวข้องรวมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	

		10.20%	ของทุนชำาระแล้ว

10	ปี	นับตั้งแต่

1	กันยายน	2547	-

31	สิงหาคม	2557

1,320,000	บาท

ผู้ให้เช่า	

นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	และ

นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช

-	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	เป็นกรรมการ

-	บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินของศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29



Annual Report 2012    47

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าปี 2555

ผู้เช่า

บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	(PAP)

-	นายประยูร	เลขะพจน์พานิชและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม	
		กันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	5.80	ของทุนชำาระแล้ว
-	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	และผู้ที่เกี่ยวข้องรวม	
		กันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	10.91	ของทุนชำาระแล้ว

10	ปี	นับตั้งแต่
1	กรกฏาคม	2548	-
30	มิถุนายน	2558

2,000,000	บาท

ผู้ให้เช่า	
นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	และ
นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

-	ปัจจุบัน	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	เป็นประธาน			
		กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
-	บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าปี 2555

ผู้เช่า
บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	(PAP)

-	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิชและผู้ที่เกี่ยวข้องรวม	

		กันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	10.91	ของทุนชำาระแล้ว

3	ปี	นับตั้งแต่	1	มิถุนายน	
2553	-	31	พฤษภาคม	2556

-

ผู้ให้เช่า	
นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

-	ปัจจุบัน	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	เป็นประธาน		
		กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

3. การเช่าที่ดินที่ตั้งคลังสินค้าบางขุนเทียน

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2553	เมื่อวันที่	13	

พฤษภาคม	2553	มีมติอนุมัติให้บริษัทเช่าท่ีดินซ่ึงต้ังอยู่ท่ี	ซอยเทียนทะเล	

30	ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล	แขวงท่าข้าม	เขตบางขุนเทียน	

กรุงเทพมหานคร	จากนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	เพ่ือสร้างคลังสินค้า	

โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด	10	ไร่	3	งาน	45.2	ตารางวา	ค่าเช่า	900,000	

บาทต่อปี	ซ่ึงในการประชุมเร่ืองดังกล่าว	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	

และนายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง	

จากการพิจารณารายการดังกล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบ	พิจารณา	

แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม	เนื่องจากราคาค่าเช่ากำาหนดจาก

	 -	มูลค่าตลาดยุติธรรมของทรัพย์สินท่ีประเมินโดยผู้ประเมิน	

อิสระท่ีได้รับอนุญาตจาก	กลต.	จำานวน	2	ราย	คือ	บริษัท	เอเจนซ่ี	ฟอร์

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณค่าเช่าที่ดิน

	 จากการท่ีบริษัทได้เช่าท่ีดินบริเวณถนนบางนา-ตราด	กม.29	

จากคณะบุคคลโดยนายประยูร	เลขะพจน์พานิช	และ/หรือนายวิชัย	

เลขะพจน์พานิช	ซ่ึงได้ครบกำาหนดการปรับราคาค่าเช่าทุก	3	ปี	ตาม	

สัญญาเช่าฉบับลงวันที่	1	กันยายน	2547	ทั้งนี้จากการประชุมคณะ	

กรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	9/2550	เม่ือวันท่ี	12	กันยายน	2550	ท่ีประชุม	

มีมติให้เปลี่ยนแปลง	วิธีการคำานวณค่าเช่าที่ดิน	ทั้ง	3	แห่ง	คือ	

ศูนย์กระจายสินค้าบางนา,	ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว	และ	

โรงงานผลิตท่อขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	เนื่องจาก

เบื้องต้นคณะบุคคลโดยนายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	เจ้าของที่ดินได้

ยื่นจดหมายถึงบริษัทเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	ซึ่งในการ

ประชุมเรื่องดังกล่าวนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	และนายประยูร	

เลขะพจน์พานิช	ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง

เรยีลเอสเตท	แอฟแฟร์	จำากดั	(AREA)	และ	บรษิทั	แอคทฟี	แวลเูอชัน่	

จำากดั	คณูกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล	ระยะเวลา	3	ปี	(ณ	

วันท่ี	25	มี.ค.	2553)	[ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	มา	

จากสมาคมตราสารหนี้ไทย	(Thai	BMA)]	เพื่อคำานวณเป็นราคาค่า	

เช่าต่อปี	

	 -	คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานราคาค่าเช่าดงักล่าว	

กบัค่าเฉลีย่ของอตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระอกีด้วย	

จึงเห็นว่าอัตราค่าเช่าที่เกิดนั้นเหมาะสม

	 ในปี	2554	บริษัทมีการปรับแบบอาคารคลังสินค้า	ดังนั้น	

การก่อสร้างจึงต้องเลื่อนออกไป	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้ง

ที่	3/2554	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2554	จึงมีมติงดการจ่ายค่าเช่าที่ดิน	

ตั้งแต่เดือนมีนาคม	2554	เป็นต้นไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วให้เหตุผล	

ดังนี้

	 1.	เพื่อให้การพิจารณากำาหนดค่าเช่ามีราคายุติธรรม	ของ

ทรัพย์สินเป็นปัจจุบันตามการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแทน

การกำาหนดตามราคายุติธรรมครั้งแรก

	 2.	เพือ่ให้การพจิารณาอตัราผลประโยชน์	[อตัราผลตอบแทน	

พันธบัตรรัฐบาลอายุ	3	ปี	จากสมาคมตราสารหนี้ไทย	(Thai	BMA)]	

ที่นำามาคำานวณกับราคายุติธรรม	เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	และมีให้	

อ้างอิงตลอดเวลาแทนอัตราดอกเบ้ียของธนาคารทหารไทยหรือของ

ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ	ซึ่งเป็นเฉพาะของแต่ละธนาคาร

	 3.	เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความเห็นจากผู้ประเมินอิสระ

ในเรื่องอัตราค่าเช่าจากผู้ให้เช่าท้ัง	3	รายเพื่อประกอบการพิจารณา

ในการกำาหนดอตัราค่าเช่าทีเ่ป็นธรรม	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

รายละเอียดโดยสรุปในการเช่าที่ดินซ่ึงเป็นที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

ทั้งนี้ การเช่าที่ดินที่ตั้งคลังสินค้าบางขุนเทียนสามารถสรุปได้ดังนี้
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4. การเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ 

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)

	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	6/2550	เมื่อวันที่	20	

มิถุนายน	2550	มีมติอนุมัติให้	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	

(“ทาโมเสะ”)	เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่1168/68-69	ชั้น	24	อาคาร	

ลุมพินีทาวเวอร์	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	

กรุงเทพมหานคร	เพื่อใช้เป็นสำานักงาน	เนื่องจากห้องชุด	เลขที	่

1168/74	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ท่ี	ทาโมเสะ	ได้เช่าเพื่อ	

เป็นสำานักงานจาก	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	มีพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการ	

ขยายงาน	ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้	คุณประยูร	เลขะพจน์	

พานิช	และ	คุณสมชัย	เลขะพจน์พานิช	ไม่เข้าร่วมประชุมและงด	

ออกเสียงในวาระนี้	เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของ	บริษัท	

ตัง้หมงเสง็	โฮลดิง้	จำากดั	(“ตัง้หมงเสง็”)	ซึง่บรษิทัดงักล่าวเป็นผูถ้อื	

หุ้นรายใหญ่ของ	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มี	

ความเกี่ยวโยงกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย	ตามข้อกำาหนดของตลาด	

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

	 ณ	วันที่	31	กรกฎาคม	2553	ได้ครบกำาหนดการเช่าพื้นที่	

ห้องชุดเลขที่	1168/68-69	ชั้น	24	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถนน	

พระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	ซ่ึงท่ีประชุม	

รับทราบการปรับค่าเช่าจาก	320	บาท	ต่อตารางเมตร	เป็น	380	

บาทต่อตารางเมตร	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2553

	 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	

(มหาชน)	คร้ังท่ี	3/2553	เม่ือวันท่ี	13	พฤษภาคม	2553	มีมติอนุมัติ	

การกู้เงินของบริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)	จากบริษัท	

ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด	(ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.	แปซิฟิกไพพ์)	

วงเงิน	10	ล้านบาท	โดยมีระยะเวลาการชำาระคืน	3	ปี	คือ	ตั้งแต่	

วันท่ี	31	พฤษภาคม	2553	-	30	พฤษภาคม	2556	โดยมีการผ่อนชำาระ	

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน	โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ	4.50	ต่อปี

	 วันที่เกิดรายการ		 31	พฤษภาคม	2553	

	 จำานวนเงินที่กู้		 10,000,000	บาท	

	 อัตราดอกเบี้ย		 ร้อยละ	4.50	ต่อปี	

	 เงื่อนไข	 	 ชำาระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

	 อัตราดอกเบ้ียท่ีจ่าย		 692,304.12	บาท	ณ	31	ธันวาคม	2555

	 4.	เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทั	มีขอบเขตในการใช้ดลุยพนิจิ	

ในการกำาหนดค่าเช่าอย่างเป็นธรรมได้มากกว่าเดิมเพื่อประโยชน์

สูงสุดของบริษัท

	 5.	เพื่อให้เงื่อนไขการกำาหนดอัตราค่าเช่าของผู้ให้เช่าท่ีดิน

ท้ัง	3	ราย	ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นไปอย่างยุติธรรมในแนวทาง	

เดยีวกนัและเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ	

มีมติให้ใช้วิธีการคำานวณค่าเช่า	ดังนี้

	 			5.1	พจิารณาโดยใช้มลูค่ายตุธิรรม	ซึง่ได้จากการประเมิน	

	 	 โดยผูป้ระเมนิอสิระทีไ่ด้รบัอนญุาตจาก	กลต.จำานวน	

		 	 2	ราย	คูณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล	อายุ	

		 	 3	ปี	ณ	วันครบกำาหนดการปรับค่าเช่า	[ข้อมูลอัตรา	

	 	 ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสาร	

	 	 หนี้ไทย	(Thai	BMA)]

	 			5.2	พิจารณาโดยใช้ค่าเช่าในอัตราตลาดที่ประเมินโดยผู้	

	 	 ประเมนิอสิระทีไ่ด้รับอนญุาตจาก	กลต.	จำานวน	2	ราย

	 			5.3	ข้อที่	1	และ	ข้อที่	2	ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้คณะ	

	 	 กรรมการกำาหนดอัตราค่าเช่าใหม่

5. เงินกู้ยืมระหว่างกัน

	 บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	(MT)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ	

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	(PAP)	ได้กู้ยืมเงินจากบริษัท	

ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด	(MH)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และมีสัดส่วน	

การถือครองหุน้ของบรษิทั	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	คดิเป็นร้อยละ	

39.06	ของทนุชำาระและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทั	แปซฟิิกไพพ์	จำากดั	

(มหาชน)	(PAP)	คือ	นายสมชยั	เลขะพจน์พานชิ	มรีายละเอยีด	ดังนี้

	 5.1 การกู้ระหว่าง บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด และ บริษัท 

ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าปี 2555

ผู้เช่า

บจก.	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง(TMS)

-	บริษัท	ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง	จำากัด	ถือหุ้น	PAP	

		ร้อยละ	39.06	ของทุนชำาระแล้ว

3	ปี	นับตั้งแต่

1	สิงหาคม	2553	-

31	กรกฎาคม	2556

3,157,800	บาท

ผู้ให้เช่า	

บจก.	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	(MH)

-	มีกรรมการร่วมกันกับ	บมจ.แปซิฟิกไพพ์	คือ	

		นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

ทั้งนี้ การเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ สามารถสรุปได้ดังนี้
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	 5.2 การกู้ระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

	 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	

(มหาชน)	ครั้งที่		5/2555	เมื่อวันที่	18	กรกฏาคม	พ.ศ.	2555	มีมติ	

อนุมัติการกู้เงินของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	จากบริษัท	

ต้ังหมงเส็ง	โฮลด้ิง	จำากัด	ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ.	แปซิฟิกไพพ์	

วงเงิน	75	ล้านบาท	เพ่ือสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในการดำาเนินงาน	

อีกท้ังมีอัตราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย	โดยมี	

ระยะเวลาการชำาระคืน	1	ปี	คือ	ต้ังแต่วันท่ี	20	กรกฏาคม	2555	-	19	

กรกฏาคม	2556	โดยมีการผ่อนชำาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน	

โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ	4.00	ต่อปี

	 วันที่เกิดรายการ		 20	กรกฏาคม	2555	

	 จำานวนเงินที่กู้		 75,000,000	บาท	

	 อัตราดอกเบี้ย		 ร้อยละ	4.00	ต่อปี	

	 เงื่อนไข	 	 ชำาระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน

	 อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย		 1,350,000	บาท	ณ	31	ธันวาคม	2555	

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

	 สำาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	แบ่ง	

ออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง	

และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว	โดยมีขั้นตอนการอนุมัติ	

รายการระหว่างกัน	ดังนี้

	 บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่าง

ยั่งยืน	และสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำาหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่

ต่ำากว่า	40%	 ของกำาไรสุทธิ	 หลังหักสำารองตามกฏหมายให้แก่ผู้ถือ

หุ้น	 ท้ังนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ

ผลการดำาเนินงาน	ฐานะการเงิน	และแผนงานการลงทุนของบริษัท

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง

	 เนือ่งจากรายการบางรายการ	เช่น	การจำาหน่ายสนิค้า	เป็นต้น	

เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็น	

รายการปกตธิรุกจิ	ดังนัน้บรษิทัจะกำาหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางใน	

การปฏิบัติสำาหรับรายการดังกล่าว	โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำาเนิน

การสำาหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงือ่นไขการค้าทัว่ไป	และเป็น	

ไปตามราคาท่ียตุธิรรม	สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้	โดย	

นำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนมุตัหิลักเกณฑ์	

และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว	ทั้งนี้	คณะกรรมการตรวจสอบ	

จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึง	

ความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

	 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น	

เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว	หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่	

เกิดขึ้น	บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญพิเศษ	เช่น	

ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	หรือสำานักงานกฎหมาย	

เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัท	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็น	

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว	ความเห็นของ	

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืบคุคลทีม่คีวามรูค้วามชำานาญพเิศษจะ	

ถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี	ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ในปี	2555	บรษิทัได้มกีารจ่ายเงนิปันผลประจำาปี	2554	จาก	

มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2555	ของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	

จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	19	เมษายน	2555	ได้มีมติอนุมัติการจ่าย	

เงนิปันผลจากกำาไรสทุธขิองงบเฉพาะกจิการสำาหรบัผลการดำาเนินงาน	

ประจำาปี	2554	สิ้นสุด	ณ	31	ธันวาคม	2554	ในอัตราหุ้นละ	0.27	

บาท	คิดเป็นร้อยละ	75	ของกำาไรสุทธิซึ่งบริษัทฯได้จ่ายเงินปันผล	

เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2555

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล และเงินปันผล



รายงานประจำาปี 255550

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 การกำากับดูแลกิจการที่ด ี	ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่	

จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท	กำาหนดให้พนักงานบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	

รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน,	รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำาทุก	

ไตรมาส	ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการ	

ที่เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง	เพื่อนำาเสนอ	

ต่อคณะกรรมการบริษัท	ในปี	2555	ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความ	

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	นำาเสนอ	

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อคณะ	

กรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท	

โดยได้เสนอความเห็น	และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ	

บริหารงานของฝ่ายบริหาร	ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	

ตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม	รวมทั้งพิจารณาผลการประเมิน	

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี	2555	โดยได้

รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท	และนำาผลการปฏิบัติงาน

นั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

	 ผู้สอบบัญชี	ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี	และ	

ให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	เพื่อนำาเสนอต่อคณะ	

กรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2556	

ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับปี	2556

	 จากกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี	2555	คณะกรรมการ	

ตรวจสอบ	เห็นว่า	คณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ	ถือ	

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ	และยึดมั่นในจริยธรรม	

ธุรกิจ	โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	

ของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ	รวมทั้งพัฒนาระบบบริหาร	

ความเส่ียงท่ีสำาคัญ	ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด	และส่งเสริมระบบควบคุม	

ภายในท่ีมีประสิทธิผลและเหมาะสม	เพียงพอ	รวมท้ังการตรวจสอบ	

ภายในมีความเป็นอิสระ	และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับ	

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน	โดยมี	

การพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	ให้ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบรษิทั	แปซฟิิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	ได้อนมุตัิ	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ	3	ท่าน	

โดยกรรมการทกุท่านเป็นกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ	ิและมคีณุสมบัติ	

ครบถ้วนตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	ซึง่ประกอบด้วย

	 1.	คุณสมเกียรติ	 จิตรวุฒิโชติ	 ประธานคณะกรรมการ	

	 	 	 	 ตรวจสอบ

	 2.	คุณสุรินทร์	 วรรณเพ็ญสกุล		กรรมการตรวจสอบ

	 3.	คุณปิยะนุส	 ชัยขจรวัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ	

	 และ	นายนฤิทธิ์ชัย	ภูรีพงษานนท์		 เลขานุการคณะ		

	 	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 ในรอบปีบัญชี	2555	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน	

อย่างเป็นอสิระ	และครบถ้วนตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	

บริษัท	โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบ	

ภายใน	เพื่อร่วมเสนอข้อมูล	หารือ	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	ใน	

วาระทีเ่กีย่วข้อง	โดยคณะกรรมการตรวจสอบ	มีฝ่ายตรวจสอบภายใน	

เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้	โดยขึ้น	

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทำาให้ปฏิบตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเป็นอสิระ	

โปร่งใส	ตามหลักธรรมาภิบาล	เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้	

อย่างถกูต้องและไม่มข้ีอจำากดัในการเข้าถงึข้อมูล	โดยมีการจดัประชมุ	

ตลอดปี	2555	จำานวนทั้งสิ้น	12	คร้ัง	รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบ	

บัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย	จำานวน	4	คร้ัง	ซ่ึงสาระสำาคัญ	

ในการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ	สรุปได้ดงันี้	

 รายงานทางการเงิน	ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	และ	

งบการเงินประจำาปี	2555	และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี	พร้อมท้ัง	

พิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน	ซ่ึงเห็นว่ารายงาน	

ทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	

บัญชีที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน	สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อให้	

แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำารายการมคีวามเป็นธรรม	และเพือ่ประโยชน์	

สูงสุดต่อบริษัท	ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล	

กิจการที่ดี	โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	

ซึ่งมีรายการที่สำาคัญ	ได้แก่	พิจารณาการกู้ยืมเงินจากบริษัทใหญ่

	 การตรวจสอบภายใน	ให้ความเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบ	

และกำาลังพล	ประจำาปี	2555	รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการ	

พฒันาบคุลากรด้านตรวจสอบภายใน	เพือ่ให้บรรลแุผนการตรวจสอบ	

ประจำาปี	และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของ	

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	รวมทัง้ผลการตรวจตดิตามการปรับปรงุแก้ไข	

ตามข้อเสนอแนะ	สรุปได้ว่า	การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไป

อย่างอิสระ	เพียงพอ	และมีประสิทธิผล

(นายสมเกียรติ		จิตรวุฒิโชติ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

27	กุมภาพันธ์	2556



Annual Report 2012    51

รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ประจ�ำปี 2555

	 5.	ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำากับดูแลกิจการ	จริยธรรม	

และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	และคู่มือกรรมการพร้อมทั้ง	

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ	

	 6.	ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ประจำาปี	2555	ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเป็นผลให้บริษัทได้รับผลการ

ประเมินจากระดับ	“ดี”	เป็น	“ดีมาก”	จากการประเมินโดยสถาบัน	

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

	 7.	พิจารณาการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	

และสรรหากรรมการเพื่อดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	

	 8.	ดำาเนินการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบ	

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

	 9.	รายงานการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

และสิ่งแวดล้อมของบริษัท	ประจำาปี	2555	

	 10.	ปรับปรุงและทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน	

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัท	

ภิบาล	และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	

	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล	ปฏบิตัิ	

หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ	ระมดัระวงั	สมเหตสุมผล	

และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ	โดยไม่ถูกครอบงำาจาก	

ฝ่ายบริหารแต่อย่างใด	และในปี	2555	กรรมการได้รับค่าตอบแทน	

ตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี	2555	

โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของ	

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	หรือ	Thai	Institute	of	Directors	(IOD)	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เปรียบเทียบกับภาพรวมของ	

บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด	บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน	และ	

บริษัทที่มีขนาดยอดขายและกำาไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท	ซ่ึงคณะ	

กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เห็นว่ามีความ	

เหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ	และกรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง	ซึ่ง	

สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้	

พิจารณาเห็นชอบ	และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา	โดย	

คำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย	ตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

	 เนือ่งจากในปี	2555	คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้คณะกรรมการ	

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	รับผิดชอบงานด้านบรรษัทภิบาล	

ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าที่	ความรับผิดชอบ	

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น	

คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล	โดยมวีาระการ	

ดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ซึง่จะครบวาระในวนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2558	

โดยคณะกรรมการมีรายนาม	ดังนี้

	 					1.	นายสุรินทร์	วรรณเพ็ญสกุล

	 					2.	นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน

	 					3.	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช

	 ในปี	2555	มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล	ทั้งสิ้น	6	ครั้ง	สรุปสาระสำาคัญได้	ดังนี้

	 1.	ทบทวนกฏบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับ

ผิดชอบด้านบรรษัทภิบาลที่คณะกรรมการบริษัทมีมติมอบหมายให้	

รวมอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่า	

ตอบแทน	ซึง่ปัจจบุนัได้เปลีย่นชือ่เป็นคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบ	

แทนและบรรษัทภิบาล

	 2.	พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ	กรรมการ	แทนกรรมการที่	

ครบวาระ	ซึ่งคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

ได้พิจารณา	โดยคำานึงถึงคุณสมบัติ	ความรู้	ความสามารถ	ทักษะ	

ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย	อันเป็นประโยชน์ต่อการ	

ดำาเนินกิจการของบริษัท	รวมทั้งคำานึงถึงขนาด	โครงสร้างและ	

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม	เพื่อส่งเสริมการ	

กำากบัดแูลกจิการทีดี่	และให้การบริหารจดัการเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	

ตลอดจนสอดคล้องกบัข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 3.	พจิารณาค่าตอบแทน	และสวสัดกิาร	ของประธานเจ้าหน้าที	่

บริหาร	โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม	

ซึ่งพิจารณาจากผลความสำาเร็จของการปฎิบัติงาน	เปรียบเทียบกับ	

เป้าหมายที่กำาหนดไว้	รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและ	

กำาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		

	 4.	พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ	ให้มี	

ความชัดเจน	และเหมาะสมกับโครงสร้างของบริษัทในปัจจุบัน	รวม	

ถึงกำาหนดหลักเกณฑ์	และจัดให้มีการประเมินผลกรรมการบริษัท

ทั้งคณะ

	

นายสุรินทร์	วรรณเพ็ญสกุล

ประธานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

18	กุมภาพันธ์	2556
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

2. พจิารณาแนวทางตอบสนองความเสีย่ง

	 พจิารณาความเหมาะสม	คุม้ค่าของแผนงาน	(Action	Plan)	

ท่ีผู้บริหารหน่วยงานจัดทำา	เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับ	

การบริหารจัดการ	และมีการควบคุมให้อยู ่ในระดับเหมาะสมท่ี	

องค์กรสามารถยอมรับได้

3. ตดิตามผลของกจิกรรมการบรหิารความเสีย่ง	

	 ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิารฝ่ายต่างๆ	เพือ่ตดิตามความคบืหน้า	

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำาเนินงาน	รวมท้ังพิจารณา	

แนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำาแผน	

บริหารความเสี่ยง	เพื่อสามารถทราบและกำาหนดถึงแนวทางการ	

ป้องกนัหรอืแก้ไขได้อย่างทนัท่วงที

4. แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous 

Planning: BCP) 

	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารงานใน	

ภาวะวิกฤต	จึงได้ดำาเนินการศึกษา	และจัดทำา	แผนการบริหาร	

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ซึ่งปัจจุบันแผนงานดังกล่าวได้ดำาเนินการ	

เป็นที่เรียบร้อย

	 จากการดำาเนินงานข้างต้น	เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที	่

ดำาเนินไปอย่างเป็นระบบ	รวมถึงการติดตามความเส่ียงอย่างใกล้ชิด	

จะช่วยทำาให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงานตาม	

แผนธุรกิจที่กำาหนดไว้	ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร	

เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	ได้

อย่างยั่งยืน	

	 	 	

	 	 	

นางสาวปิยะนุส		ชัยขจรวัฒน์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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	 คณะกรรมการบรษิทั	แปซฟิิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	ได้อนมุตัิ	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	ท่าน	โดยประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ	มีวาระดำารง	

ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ทุกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	และมี	

คุณสมบัติเหมาะสมซึ่งประกอบด้วย

	 1.	นางสาวปิยะนุส		ชัยขจรวัฒน์	

	 			ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	นางสาววิริยา	 	อัมพรนภากุล	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

	 3.	นางสาวธิติมา	 	วัฒนศักดากุล	

	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

	 และนางสาวเมย์ฐิตา	เจริญสุรภิรมย์	

	 			เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 ในปี	2555	บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

(Risk	Management	Committee)	เป็นปีแรก	เพื่อทำาหน้าที่กำากับ	

ดแูลการบรหิารจดัการความเสีย่ง	พจิารณาให้ความเหน็และสนบัสนนุ	

ฝ่ายบริหาร	ในการบริหารความเสี่ยง	เพื่อพัฒนาระบบการจัดการ	

บรหิารความเสีย่งท่ัวท้ังองค์กรให้มีประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้	

สนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืในทกุระดบัขององค์กร	โดยสามารถสรปุ	

สาระสำาคัญของการดำาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้ดังนี้

1. พจิารณาปัจจัยเสีย่งขององค์กร	

	 ประชุมร่วมกับผู ้บริหารฝ่ายต่างๆ	เพื่อพิจารณากำาหนด	

ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์	การดำาเนินงาน	

การเงิน	รวมถึงด้านอื่นๆ	และพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุม	

ภายในทีม่อียู่ในปัจจุบนั	เพือ่จดัลำาดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู	่(Residual	

Risk)	ในภาพรวม		
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ปี 2555

	 คณะกรรมการของบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง	

การเงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	และให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้รายงานทางการเงิน	

ของบริษัท	และบริษัทย่อย	และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน	

รายงานประจำาปี	มีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน	ซ่ึงจัดทำาข้ึนตามมาตรฐาน	

การบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธี	

ปฏิบัติทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอใช้ดุลยพินิจ	

อย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี	เพ่ือให้สมเหตุ	

สมผล	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอ	และได้ผ่าน	

การตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับ	

อนุญาตที่เป็นอิสระ

	 คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและ	

มีประสิทธิผล	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	

ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อไม่ให้	

เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ	ใน	

การนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่ง	

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมี	

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม	

และมีประสิทธิภาพ	

	 งบการเงินของบริษัท	และงบการเงินรวมของบริษัทและ	

บรษิทัย่อย	ได้รบัการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตของบรษัิท	

คือ	บริษัท	สำานักงานเอินส์	แอนด์	ยัง	จำากัด	ในการตรวจสอบนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้	

ผู้สอบบญัชสีามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน

การสอบบัญชีทั่วไป	โดยความเห็นของผู ้สอบบัญชีได้ปรากฏใน

รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดย

รวมของบรษิทัอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ	และสามารถสร้างความเชือ่มัน่	

อย่างมีเหตุผลได้ว่า	รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	มีความเชื่อถือได้	โดยถือ	

ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตาม	

กฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 											นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	 	 	

	ประธานกรรมการ
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนปี 2555

ผลกำรด�ำเนินงำน
	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2555	บริษัท	มีรายได้	

จากการขายและบริการสุทธิ	7,099.10	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2554	

เป็นจำานวน	1,387.72	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	24.30	มีกำาไร	

สุทธิ	265.04	ล้านบาท	คิดเป็นอัตราร้อยละ	3.73	ของรายได้จากการ	

ขายและบริการ	และคิดเป็นกำาไรสุทธิต่อหุ้น	เท่ากับ	0.40	บาท

	 รายได้	 	

		 สำาหรับปี	2555	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีรายได้	

	 จากการขายและบริการ	เท่ากับ	7,099.10	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	

	 ประมาณร้อยละ	97.55	ของรายได้รวม	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	

		 ร้อยละ	24.30	ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายใน	

	 ประเทศ	6,657.54	ล้านบาท	และรายได้จากการส่งออก	378.79	

		 ล้านบาท	หรืออัตราร้อยละ	91.48	และ	5.20	ตามลำาดับ	และ	

	 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก	5,874.00	ล้านบาท	ในปี	2554	

		 เป็น	7,277.72	ล้านบาท	ในปี	2555	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	23.90	

	 ต้นทุนขายและบริการ	

	 ในปี	2555	บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ	จำานวน	6,536.34	

		 ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	92.07	ของรายได้จากการขายและบริการ	

	 เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	1,398.06	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	

	 ร้อยละ	27.21

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	ในปี	2555	มีจำานวน	340.12	

		 ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2554	จำานวน	43.68	ล้านบาท	หรือเพ่ิม	

	 ขึ้นร้อยละ	14.73

	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

	 สำาหรับปี	2555	บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจำานวน	61.81	

		 ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนจากปี	2554	จำานวน	11.80	ล้านบาท	หรือเพ่ิม	

	 ขึ้นร้อยละ	23.59	

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

	 ในปี	2555	บริษัทมีกำาไรสุทธิ	265.04	ล้านบาท	ทำาให้อัตราผล	

	 ตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี	2555	เท่ากับร้อยละ	13.23	ลดลงจากปี	

		 2554	ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ	13.66

ฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวม	

	 ณ	สิน้ปี	2555	บรษัิทมสีนิทรัพย์รวม	จำานวน	4,056.50	ล้านบาท	

		 เพิม่ขึน้จากปี	2554	จำานวน	610.15	ล้านบาท	หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ	

		 17.70

ลูกหนี้การค้า 

	 สำาหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี	2555	มีจำานวน	599.73	ล้านบาท	

		 เพิม่ขึน้จากปี	2554	จำานวน	111.04	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	

		 22.72

	 สินค้าคงคลัง	

	 มีจำานวน	1,649.22	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	49.08	

		 ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.07

 สภาพคล่อง	

	 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี	2555	และ	2554	เท่ากับ	

		 1.44	และ	1.51	เท่า	ตามลำาดับ	นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะ	

	 เวลา	Cash	Cycle	โดยรวมของบริษัทในปี	2555	และ	2554	อยู่	

	 ที่ระดับ	26	และ	33	วันตามลำาดับ	

	 ในด้านความสามารถในการชำาระหนีน้ัน้	ณ	สิน้ปี	2555	และ	2554	

		 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบ้ีย	6.49	เท่า	

		 และ	8.50	เท่า	ตามลำาดับ

แหล่งที่มำของเงินทุน
	 หนี้สิน	 	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของ	

	 บริษัทมีจำานวน	117.52	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	

		 51.76	ล้านบาท	และในปี	2555		มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน	

	 การเงินจำานวน	1,774.07	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	จำานวน	

		 403.69	ล้านบาท	โดยระยะเวลาการชำาระหนี้ของบริษัท	เท่ากับ	

		 93	วัน	และบริษัทมีหนี้สินรวม	2,053.83	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	

	 ปี	2554	จำานวน	523.32	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	34.19	เงิน	

	 กูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิคิดเป็นร้อยละ	86.40	ของหนีส้นิ	

	 รวมของบริษัท	

	 ส่วนของผู้ถือหุ้น	

	 ในปี	2555	บรษิทั	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้	2,002.67	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	

	 จากปี	2554	จำานวน	86.83	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.53

 โครงสร้างเงินทุน	

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ของบริษัท	ณ	31	ธันวาคม	

		 2555	และ	31	ธันวาคม	2554	อยู่ในระดับ	1.03	เท่า	และ	0.80	

		 เท่า

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

			ในปี	2555	บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	

	 ให้แก่	บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	ดังนี้

รำยกำรที่ บริษัท ค่ำสอบบัญชี	(บำท)

1 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	(มหำชน) 		960,000

2 บริษัท	ทำโมเสะ	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด	 		275,000

3 บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จ�ำกัด 		230,000

รวม 1,465,000
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

ชลรส		สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4523

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด

กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2556

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	แปซิฟิกไพพ	์

จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการ

เงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	

	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวม	สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ	และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบ	

การเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง	

การเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณา	

ว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล	

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ	

ข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน	

ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน	

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติ	

ตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน	

ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	งบการเงิน	

ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง	

หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน	

	

งบการเงิน	วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ	

บัญชี	ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ	

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการ	

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว	ผู้สอบ	

บัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำา	

เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	เพื่อออกแบบวิธี

การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์	

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ	

กิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย	

การบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบ

	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ	

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้	แสดงฐานะการเงิน	ณ	

วนัที	่31	ธนัวาคม	2555	ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสด	สำาหรบั	

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	ของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	และ	

บริษัทย่อย	และเฉพาะของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน		

เรื่องอื่น

	 งบการเงินของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	และ	

บริษัทย่อย	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2554	ตรวจสอบโดย	

ผูส้อบบญัชท่ีานอืน่	ซึง่แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขตามรายงาน	

ลงวันที่	23	กุมภาพันธ์	2555
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 	287,435,328	 	149,084,263	 	160,239,922	 	47,873,115	

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 8 	599,732,065	 	488,696,189	 	597,037,488	 	501,012,723	

สินค้าคงเหลือ 9 	1,649,216,505	 	1,600,141,304	 	1,648,648,767	 	1,600,141,304	

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ 12 	352,995,942	 	55,781,025	 	352,995,942	 	55,781,025	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	52,161,809	 	3,003,133	 	51,163,887	 	1,992,576	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  2,941,541,649  2,296,705,914  2,810,086,006  2,206,800,743 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 10 	-	 	66,168,520	 	-	 	66,168,520	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 	-	 	-	 	11,996,100	 	11,996,100	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 13 	1,071,035,898	 	1,038,098,135	 	1,032,792,602	 	1,005,758,473	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 	43,800,251	 	45,258,655	 	43,691,950	 	45,153,783	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	125,127	 	124,227	 	-	 	-	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  1,114,961,276  1,149,649,537  1,088,480,652  1,129,076,876 

รวมสินทรัพย์  4,056,502,925  3,446,355,451  3,898,566,658  3,335,877,619 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	บาท)
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 15 1,774,606,603	 1,370,913,129	 1,774,606,603	 1,370,913,129	

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16 	117,518,388	 	65,755,528	 	119,956,902	 	69,597,376	

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6 	75,000,000	 	-	 	75,000,000	 	-	

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

			ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 6 	1,470,734	 	3,419,534	 	-	 	-	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	45,418,652	 	27,953,785	 	37,384,095	 	20,306,583	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	27,401,892	 	48,964,076	 	20,962,265	 	45,674,623	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,041,416,269 1,517,006,052 2,027,909,865 1,506,491,711 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ

			จากส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 6 	-	 	1,470,734	 	-	 	-	

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 17 	12,417,517	 	12,039,368	 	10,054,939	 	9,434,720	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  12,417,517  13,510,102  10,054,939  9,434,720 

รวมหนี้สิน 2,053,833,786 1,530,516,154 2,037,964,804 1,515,926,431 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:	บาท)
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)   
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

			ทุนจดทะเบียน

						หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	

			ทุนออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

						หุ้นสามัญ	660,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	

ส่วนเกินทุน

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	514,845,000	 	514,845,000	 	514,845,000	 	514,845,000	

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 	1,010,911	 	1,010,911	 	1,010,911	 	1,010,911	

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 	67,000,000	 	67,000,000	 	67,000,000	 	67,000,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร 	759,813,228	 	672,983,386	 	617,745,943	 	577,095,277	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,002,669,139  1,915,839,297  1,860,601,854  1,819,951,188 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  4,056,502,925  3,446,355,451  3,898,566,658  3,335,877,619 

(หน่วย:	บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กำาไรขาดทุน

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 6 	7,099,098,065	 	5,711,381,042	 	7,024,005,116	 	5,663,706,905	

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 	18,962,596	 	-	 	18,962,596	 	-	

เงินปันผลรับ 11 	-	 	-	 	15,171,996	 	14,512,944	

รายได้อื่น 	159,661,949	 	162,623,687	 	175,358,909	 	161,294,982	

รวมรายได้ 7,277,722,610 5,874,004,729 7,233,498,617 5,839,514,831 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 	6,536,343,958	 	5,138,284,373	 	6,535,555,672	 	5,138,284,373	

ค่าใช้จ่ายในการขาย 	132,895,532	 	106,768,343	 	179,251,019	 	135,346,575	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 	207,220,622	 	189,668,134	 	183,275,769	 	167,170,376	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 	-	 	14,249,419	 	-	 	14,249,419	

รวมค่าใช้จ่าย  6,876,460,112  5,448,970,269  6,898,082,460  5,455,050,743 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  401,262,498  425,034,460  335,416,157  384,464,088 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(61,813,821) 	(50,016,529) 	(60,906,867) 	(49,138,190)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  339,448,677  375,017,931  274,509,290  335,325,898 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20 	(74,410,831) 	(113,401,115) 	(55,658,624) 	(96,940,478)

กำาไรสำาหรับปี  265,037,846  261,616,816  218,850,666  238,385,420 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  -  -  -  - 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  265,037,846  261,616,816  218,850,666  238,385,420 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

			กำาไร 21 	0.40	 	0.40	 	0.33	 	0.36	

(หน่วย:	บาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี 	339,448,677	 	375,017,931	 	274,509,290	 	335,325,898	

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)

			จากกิจกรรมดำาเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 	102,406,582	 	96,230,397	 	95,318,926	 	89,912,807	

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 	1,068,073	 	582,664	 	1,053,575	 	356,784	

			ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(โอนกลับ) 	(17,919,341) 	2,440,224	 	(17,919,341) 	2,440,224	

			ค่าเผื่อด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ 	-	 	18,000,000	 	-	 	18,000,000	

			ขาดทุนจากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 	165,623	 	402,739	 	163,643	 	402,729	

			ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	983,235	 	-	 	983,235	 	-	

			ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย 	3,813	 	319,757	 	3,813	 	319,757	

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	1,503,314	 	1,393,499	 	1,165,219	 	1,079,514	

			ขาดทุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	(118,840) 	18,756,583	 	(118,840) 	18,756,583	

			เงินปันผลรับ 	-	 	-	 	(15,171,996) 	(14,512,944)

			ดอกเบี้ยรับ 	(2,043,638) 	(2,523,792) 	(1,583,695) 	(2,128,463)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	58,417,858	 	50,016,529	 	58,267,752	 	49,138,190	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

			และหนี้สินดำาเนินงาน 	483,915,356	 	560,636,531	 	396,671,581	 	499,091,079	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 	(112,078,583) 	(103,038,623) 	(97,052,974) 	(131,200,239)

			สินค้าคงเหลือ 	(31,159,673) 	(204,930,129) 	(30,591,935) 	(204,959,896)

			เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ 	(297,214,917) 	104,519,536	 	(297,214,917) 	104,519,536	

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(49,239,731) 	49,639,013	 	(49,252,366) 	49,418,290	

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	(900) 	-	 	-	 	-	

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 	49,186,519	 	(76,721) 	47,783,184	 	2,502,068	

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(21,562,184) 	31,841,476	 	(24,712,358) 	28,921,143	

			หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 	(1,125,165) 	-	 	(545,000) 	-	

เงินสดจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 	20,720,722	 	438,591,083	 	(54,914,785) 	348,291,981	

			จ่ายดอกเบี้ย 	(55,841,517) 	(49,098,333) 	(55,691,410) 	(48,219,994)

			จ่ายภาษีเงินได้ 	(56,945,964) 	(107,543,611) 	(38,581,112) 	(94,305,760)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน  (92,066,759)  281,949,139  (149,187,307)  205,766,227 

(หน่วย:	บาท)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   
งบกระแสเงินสด   
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 	66,168,520	 	(15,456,495) 	66,168,520	 	(15,456,495)

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(130,365,221) 	(84,512,073) 	(117,407,042) 	(83,723,038)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(4,819,578) 	(26,637,965) 	(4,781,057) 	(26,637,965)

เงินปันผลรับ 	-	 	-	 	15,171,996	 	14,512,944	

ดอกเบี้ยรับ 	2,124,693	 	2,442,737	 	1,664,749	 	2,047,409	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 	150,000	 	742,543	 	150,000	 	742,543	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (66,741,586)  (123,421,253)  (39,032,834)  (108,514,602)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	 	403,786,948	 	11,740,364	 	403,786,948	 	11,740,364	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	75,000,000	 	-	 	75,000,000	 	-	

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	(3,419,534) 	(3,269,341) 	-	 	-	

จ่ายเงินปันผล 	(178,208,004) 	(118,807,056) 	(178,200,000) 	(118,800,000)

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  297,159,410  (110,336,033)  300,586,948  (107,059,636)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  138,351,065  48,191,853  112,366,807  (9,808,011)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	149,084,263	 	100,892,410	 	47,873,115	 	57,681,126	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  287,435,328  149,084,263  160,239,922  47,873,115 

(หน่วย:	บาท)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย        
งบกระแสเงินสด (ต่อ)         
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

1.  ข้อมูลทั่วไป

				บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	โดยมีบริษัท	ตั้งหมงเส็ง		

	 โฮลด้ิง	จำากัด	ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ธุรกิจหลักของบริษัทฯ	คือ	การผลิตและจำาหน่ายท่อ	

	 เหล็กสำาหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง	โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	298,	298/2	ซอยกลับเจริญ	ถนนสุขสวัสดิ์		

	 ตำาบลปากคลองบางปลากด	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปราการ

2.  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1	งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรายการในงบการเงินตาม	

	 ข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี	พ.ศ.	2543

				งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงิน	

	 ฉบับภาษาไทยนี้

				งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

				ก)	งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทฯ”)	และบริษัท	

	 	ย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

				

				ข)	บริษัทฯ	นำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง	

	 วันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

				ค)		งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

				ง)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น

2555 2554

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด จำาหน่ายท่อเหล็กสำาหรับ	

			อุตสหกรรมการก่อสร้าง

ไทย 99.94 99.94

บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด การขนส่งสินค้า ไทย 99.97 99.97
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มาตรฐานการบัญชี

		ฉบับที่	12	 ภาษีเงินได้

		ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล

		ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

		ฉบับที่	8 ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี

		ฉบับที่	10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำาเนินงาน

		ฉบับที่	21 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิด	ค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

		ฉบับที่	25 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

วันที่มีผลบังคับใช้

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 1	มกราคม	2556

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	4	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1	มกราคม	2557

ฉบับที่	13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 1	มกราคม	2557

2.3	บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย	ตามวิธีราคาทุน

3.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้

				สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม	

	 ในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2556	ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ	

		 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

				มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกำาหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์	

	 ทางบัญชีและภาษีอากร	เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด	ฝ่าย	

	 บริหารของบริษัทฯ	คาดว่าการนำามาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาใช้	จะมีผลทำาให้กำาไรสะสมท่ียกมาต้นปี	2556	ของบริษัทฯ	และบริษัท

	 ย่อยมีจำานวนเพิ่มขึ้นประมาณ	4.8	ล้านบาท	(เฉพาะบริษัทฯ	ประมาณ	1.1	ล้านบาท)

	 นอกจากนี้	สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี	ฉบับที่	30/2555	-	34/2555	ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	

		 17	มกราคม	2556	ให้ใช้แนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี	ดังต่อไปนี้
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	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	ได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน	การตีความ	

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	29	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	

	 ฉบับที่	12	และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	13	ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

   ขายสินค้า

				รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้	

	 กับผู้ซื้อแล้ว	รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	สำาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหัก	

	 ส่วนลดแล้ว

	 รายได้ค่าบริการ

	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 ดอกเบี้ยรับ 

	 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

	 เงินปันผลรับ

	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง	ซ่ึงถึงกำาหนดจ่ายคืน	

	 ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

	 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับผลขาดทุนโดย	

	 ประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

	 สินค้าสำาเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	ราคาทุนดังกล่าวหมายถึง	

	 ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย

	 วัตถุดิบ	และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	และจะถือเป็น	

	 ส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	

		 (ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
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	 	 ส่วนปรับปรุงที่ดิน		 	 	 	 10	-	20	ปี

	 	 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 	 	 20	-	30	ปี

	 	 เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	 	 	 10	-	32	ปี

	 	 อุปกรณ์สำานักงาน		 3	-	5	ปี

	 	 ยานพาหนะ	 	 5	-	10	ปี

				 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน	

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชี	เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง	

	 เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	รายการ	ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	จะรับรู้ในส่วนของ	

	 กำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการได้มา	การก่อสร้าง	หรือการผลิตสินทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือ	

	 ขาย	ได้ถูกนำาไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์น้ันจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค์	ส่วนต้นทุนการกู้ยืม	

	 อื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ	ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ	

	 ของสินทรัพย์น้ัน	และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์น้ันเกิดการด้อยค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

	 จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้	

	 เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

	 	 	 	 อายุการให้ประโยชน์		

	 	 ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์								 						10			ปี

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะเป็น	

	 โดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่ง	

	 ทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหารสำาคัญ	กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ	ที่มีอำานาจในการวางแผน	

	 และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.10 เงินตราต่างประเทศ

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิดรายการ	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่ง	

	 อยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
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4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทำาการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มี	

	 ตัวตนอ่ืนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า	

	 เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง	

	 มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ	

	 และบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	เงินที่บริษัทฯ	และ	

	 บริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	ซึ่งบริษัทฯ	และบริษัท	

	 ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ	

	 การไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	เรื่อง	ผลประโยชน์ของพนักงาน	เป็นครั้งแรกในปี	2554	บริษัทฯ	เลือกรับรู้หนี้สินในช่วง	

	 การเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้	ณ	วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม	โดยบันทึกปรับกับกำาไรสะสม	ณ	วันต้นงวดของปี	2554

4.13 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว	และมี	

	 ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ	จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันน้ัน	และบริษัทฯ	สามารถประมาณ	

	 มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	โดยคำานวณจากกำาไรทางภาษี	

	 ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความ	

	 ไม่แน่นอนเสมอ	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดง	

	 ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่	

	 สำาคัญมีดังนี้
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

	 จากลูกหน้ีแต่ละราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต	อายุของหน้ีท่ีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในขณะน้ัน	เป็นต้น	

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ในการคำานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ	

	 เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	

	 นอกจากน้ี	ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า	

	 หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้อง	

	 กับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

	 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ซ่ึงต้องอาศัยข้อสมมติฐาน	

	 ต่างๆ	ในการประมาณการนั้น	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวน	

	 พนักงาน	เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 รายละเอียดความสัมพันธ์ของบริษัทฯ	กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

	

	 ในระหว่างปี	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม	

	 เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ	

	 โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	39.05

บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด เป็นบริษัทย่อย	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.94	กรรมการทั้งหมด		

			เป็นผู้แทนของบริษัทฯ

บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด เป็นบริษัทย่อย	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.97	กรรมการทั้งหมด		

			เป็นผู้แทนของบริษัทฯ

ผู้บริหารสำาคัญ บุคคลที่มีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน	สั่งการและ	

			ควบคุมกิจกรรมต่างๆ	ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

			ทั้งนี้	รวมถึงกรรมการของกิจการ	(ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับ	

			บริหารหรือไม่)



รายงานประจำาปี 255570

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำาหนดราคา

2555 2554 2555 2554

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

		ขายสินค้า - - 3,238 2,692 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

		รายได้ค่าเช่า - - 0.7 0.4 ราคาตามสัญญา

		รายได้ค่าบริการ - - 0.8 0.4 ราคาตามสัญญา

		ค่านายหน้าจ่าย - - 69 55 ราคาตามสัญญา

		ค่าขนส่ง - - 74 54 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		ดอกเบี้ยจ่าย 1.5 0.3 1.4 - อัตราร้อยละ	4	และ	4.5	ต่อปี

		ค่าเช่าสำานักงานและค่าบริการ 3 3 - - ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

		ค่าเช่าที่ดิน 3 3 3 3 ราคาตามสัญญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

			บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด - - 221,299 221,107

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 221,299 221,107

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)

			บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด - - - 258

			บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด - - - 80

รวมลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 338

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 16)

			บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด - - 12,641 10,796

			บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด - - 2,692 2,102

รวมเจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 15,333 12,898

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวำคม	2555 31	ธันวำคม	2554 31	ธันวำคม	2555 31	ธันวำคม	2554

ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,075 29,162 27,863 25,604

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 753 653 606 569

รวม 32,828 29,815 28,469 26,173

	 เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ยอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	และการเคลื่อนไหว	

	 ของเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

	 ยอดคงเหลือข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่บริษัทฯ	กู้ยืมจากบริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด	โดยมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4	

	 ต่อปี	ไม่มีหลักประกันและมีกำาหนดชำาระคืนในเดือนกรกฎาคม	2556

	 ยอดคงเหลือข้างต้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่บริษัทย่อยกู้จากบริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด	โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.5	ต่อป	ี

		 (2554:	ร้อยละ	4.5	ต่อปี)	โดยมีกำาหนดชำาระคืนเป็นรายเดือน	ตลอดระยะเวลา	36	เดือน	นับตั้งแต่วันที่ในสัญญา	เงินกู้ดังกล่าว	

	 ค้ำาประกันโดยการจำานองรถบรรทุกของบริษัทย่อยดังกล่าว

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและ	

	 ผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

	 ภาระค้ำาประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯ	มีภาระจากการค้ำาประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	24

งบการเงินรวม	/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู้ยืมระยะสั้น

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2554

ยอดเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2555เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด - 75,000 - 75,000

งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาว

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2554

ยอดเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2555เพิ่มขึ้น ลดลง

บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด 4,890 - (3,419) 1,471

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

เงินสด 266 211 195 135

เงินฝากธนาคาร 287,169 148,873 160,045 47,738

รวม 287,435 149,084 160,240 47,873

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ - - 175,410 174,533

ค้างชำาระ

					ไม่เกิน	3	เดือน - - 45,889 46,574

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6) - - 221,299 221,107

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 449,783 423,911 264,598 241,449

ค้างชำาระ

					ไม่เกิน	3	เดือน 138,224 63,463 101,598 37,430

					3	-	6	เดือน 2,064 662 2,135 662

					6	-	12	เดือน 8,820 107 6,623 -

					มากกว่า	12	เดือน 24,285 22,929 8,473 6,663

รวม 623,176 511,072 383,427 286,204

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,444) (22,376) (7,689) (6,636)

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน,	สุทธิ 599,732 488,696 375,738 279,568

รวมลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ 599,732 488,696 597,037 500,675

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.625	ถึง	0.875	ต่อปี	(2554:	ร้อยละ	0.750	ถึง	0.875	

		 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 338

รวมลูกหนี้อื่น	(หมายเหตุ	6) - - - 338

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 599,732 488,696 597,037 501,013

(หน่วย:	พันบาท)

9. สินค้าคงเหลือ

งบการเงินรวม

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

สินค้าสำาเร็จรูป 608,576 733,745 (5,769) (10,214) 602,807 723,531

วัตถุดิบ 1,005,160 881,485 (4,461) (17,935) 1,000,699 863,550

วัสดุโรงงานและอื่นๆ 15,284 12,860 - - 15,284 12,860

สินค้าระหว่างทาง 30,427 200 - - 30,427 200

รวม 1,659,447 1,628,290 (10,230) (28,149) 1,649,217 1,600,141

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน

รายการปรับลดราคาทุนให้

เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2555 2554 2555 2554 2555 2554

สินค้าสำาเร็จรูป 608,008 733,745 (5,769) (10,214) 602,239 723,531

วัตถุดิบ 1,005,160 881,485 (4,461) (17,935) 1,000,699 863,550

วัสดุโรงงานและอื่นๆ 15,284 12,860 - - 15,284 12,860

สินค้าระหว่างทาง 30,427 200 - - 30,427 200

รวม 1,658,879 1,628,290 (10,230) (28,149) 1,648,649 1,600,141

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	คือ	เงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯ	ได้นำาไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก	
	 ธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	15
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ

บริษัท ทุนเรียกชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน

เงินปันผลที่บริษัทฯ		

รับระหว่างปี

2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 11,493 8,995

บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 3,679 5,518

										รวม 11,996 11,996 15,172 14,513

(หน่วย:	พันบาท)

	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบได้รวมเงินจ่ายล่วงหน้าจำานวน	33	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2554:	36	ล้านบาท)	ที่จ่ายให้แก่ผู้ผลิต	

	 รายหนึ่งเพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ	แต่ผู้ผลิตดังกล่าวไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทฯ	ในระหว่างปี	2554	ได้	ต่อมาบริษัทฯ	จึงได้มี	

	 การเจรจากับผู้ผลิตเพื่อปรับตารางการส่งสินค้าใหม่	แต่ผู้ผลิตดังกล่าวยังคงไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ	ได้ตามข้อ	

	 ตกลงและหยุดส่งสินค้าให้กับบริษัทฯ	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2555	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้แล้วเป็น	

	 จำานวนเงิน	18	ล้านบาท

	 จากสาเหตุข้างต้น	ผู้ผลิตได้เจรจากับบริษัทฯ	เกี่ยวกับแนวทางการชำาระคืนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ	ซึ่งยังไม่สามารถสรุปผล	

	 ได้ในขณะนี้	อย่างไรก็ตาม	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เชื่อมั่นว่า	บริษัทฯ	จะไม่ได้รับผลเสียหายเกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกค่าเผื่อ	

	 การด้อยค่าไว้ในงบการเงิน

งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2554

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ 370,996 73,781

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (18,000) (18,000)

352,996 55,781

(หน่วย:	พันบาท)
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งบการเงินรวม

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ	

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

อุปกรณ์	

สำานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554 196,157 473 513,530 903,735 50,926 80,446 80,933 1,826,200

ซื้อเพิ่ม - - 87 4,036 3,886 1,396 62,426 71,831

โอน - 10,779 25,596 60,220 5,121 - (101,716) -

จำาหน่าย - - (97) (13,206) (7,654) - - (20,957)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 196,157 11,252 539,116 954,785 52,279 81,842 41,643 1,877,074

ซื้อเพิ่ม 35,361 - 130 4,802 9,376 10,806 69,890 130,365

โอน - - 24,899 48,876 - 600 (74,375) -

จำาหน่าย - - - (1,940) (3,224) (249) - (5,413)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 231,518 11,252 564,145 1,006,523 58,431 92,999 37,158 2,002,026

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554 - 37 174,915 509,151 40,504 41,056 - 765,663

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 226 25,417 55,885 5,577 6,021 - 93,126

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย - - (62) (12,202) (7,549) - - (19,813)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 - 263 200,270 552,834 38,532 47,077 - 838,976

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 586 25,881 56,121 7,542 6,981 - 97,111

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย - - - (1,705) (3,143) (249) - (5,097)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 - 849 226,151 607,250 42,931 53,809 - 930,990

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 196,157 10,989 338,846 401,951 13,747 34,765 41,643 1,038,098

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 231,518 10,403 337,994 399,273 15,500 39,190 37,158 1,071,036

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2554	(จำานวน	72.41	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 93,126

2555	(จำานวน	72.34	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 97,111

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย:	พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน

ส่วนปรับปรุง

ที่ดิน

อาคารและ	

ส่วนปรับปรุง

อาคาร

เครื่องจักร

และอุปกรณ์

โรงงาน

อุปกรณ์	

สำานักงาน

ยาน

พาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554 196,157 473 513,530 903,735 40,903 15,292 80,395 1,750,485

ซื้อเพิ่ม - - 87 4,036 3,618 1,396 62,426 71,563

โอน - 10,779 25,596 60,220 4,583 - (101,178) -

จำาหน่าย - - (97) (13,206) (7,468) - - (20,771)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 196,157 11,252 539,116 954,785 41,636 16,688 41,643 1,801,277

ซื้อเพิ่ม 35,361 - 130 4,802 8,211 1,215 67,688 117,407

โอน - - 22,697 48,876 - 600 (72,173) -

จำาหน่าย - - - (1,940) (3,090) (249) - (5,279)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 231,518 11,252 561,943 1,006,523 46,757 18,254 37,158 1,913,405

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ	วันที่	1	มกราคม	2554 - 37 174,915 509,151 33,499 10,702 - 728,304

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 226 25,417 55,885 4,246 1,068 - 86,842

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย - - (62) (12,202) (7,363) - - (19,627)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 - 263 200,270 552,834 30,382 11,770 - 795,519

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 586 25,875 56,121 6,163 1,313 - 90,058

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย - - - (1,705) (3,011) (249) - (4,965)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 - 849 226,145 607,250 33,534 12,834 - 880,612

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554 196,157 10,989 338,846 401,951 11,254 4,918 41,643 1,005,758

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555 231,518 10,403 335,798 399,273 13,223 5,420 37,158 1,032,793

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2554	(จำานวน	72.41	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 86,842

2555	(จำานวน	72.34	ล้านบาท	รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 90,058

(หน่วย:	พันบาท)

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีอุปกรณ์จำานวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชี	

	 ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	185	ล้านบาท	(2554:	157	ล้านบาท)	(งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ:	

		 159	ล้านบาท	2554:	138	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯ	ได้นำาที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำานวนประมาณ	187	ล้านบาท	ไปค้ำาประกัน	

	 วงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	15
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	และ	2554	แสดงได้ดังนี้

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำาหรับปี	2555	และ	2554	แสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟท์แวร์

ค่าพัฒนา

ระบบระหว่าง

ดำาเนินงาน รวม

ค่าลิขสิทธิ์

ซอฟท์แวร์

ค่าพัฒนา

ระบบระหว่าง

ดำาเนินงาน รวม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555:

ราคาทุน 53,729 3,451 57,180 53,322 3,451 56,773

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (13,380) - (13,380) (13,081) - (13,081)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 40,349 3,451 43,800 40,241 3,451 43,692

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554:

ราคาทุน 51,814 1,529 53,343 51,446 1,529 52,975

หัก	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม (8,084) - (8,084) (7,821) - (7,821)

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ 43,730 1,529 45,259 43,625 1,529 45,154

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 45,259 21,725 45,154 21,588

ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 4,819 768 4,781 768

ค่าพัฒนาระบบระหว่างดำาเนินงานเพิ่มขึ้น - 25,870 - 25,870

ค่าตัดจำาหน่าย (5,295) (3,104) (5,260) (3,072)

ตัดจำาหน่าย (983) - (983) -

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 43,800 45,259 43,692 45,154

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม	/	งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวาคม	2555 31	ธันวาคม	2554

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.46	-	3.95 1,469,778 863,946

ทรัสต์รีซีท 2.19	-	2.27 304,829 506,967

1,774,607 1,370,913

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)
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	 ภายใต้สัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ	บริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไว้ในสัญญา	ได้แก่	บริษัทฯ	

	 จะไม่นำาสินทรัพย์ของบริษัทฯ	ไปจำาหน่ายจ่ายโอนหรือ	ก่อภาระผูกพันใดๆ	เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร	การดำารงอัตรา	

	 ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน	2,587	ล้านบาท	(2554:	1,941	ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554	บริษัทฯ	ได้นำาที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	13	และเงินฝาก	

	 ประจำาธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	10	ไปค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน	ซึ่งในระหว่าง	

	 ปี	2555	สถาบันการเงินได้ปลดภาระค้ำาประกันของสินทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว

16. เจ้าหนี้การค้ำาและเจ้าหนี้อื่น

17. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31	ธันวำคม	2555 31	ธันวำคม	2554 31	ธันวำคม	2555 31	ธันวำคม	2554

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 26,624 1,156 24,892 -

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

(หมายเหตุ	6)

- - 15,333 12,898

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 46,744 30,824 44,031 30,824

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 44,150 33,775 35,701 25,875

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 117,518 65,755 119,957 69,597

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 12,039 10,646 9,435 8,355

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,010 957 778 737

ต้นทุนดอกเบี้ย 494 436 387 343

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,125) - (545) -

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 12,418 12,039 10,055 9,435

(หน่วย:	พันบาท)
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	 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้

	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	 จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,010 957 778 737

ต้นทุนดอกเบี้ย 494 436 387 343

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 1,504 1,393 1,165 1,080

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของ		

			กำาไรหรือขาดทุน	

ต้นทุนขาย 303 281 303 281

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 1,201 1,112 862 799

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

อัตราคิดลด 4.1 4.1 4.1 4.1

อัตราการขึ้นเงินเดือนใน

			อนาคต	(ขึ้นกับช่วงอายุ)

3	-	9 3	-	9 3	-	9 3	-	9

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี	2555 12,418 10,055

ปี	2554 12,039 9,435

ปี	2553 10,646 8,355

(หน่วย:	พันบาท)

18. สำารองตามกฎหมาย

	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึง	

	 ไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่	

	 น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้	ในปัจจุบันบริษัทฯ	ได้จัดสรร	

	 สำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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19. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

20. ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้สาหรับปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยคำานวณขึ้นจากกำาไรก่อนภาษีเงินได้สำาหรับปีหลังจากบวกกลับและหักออกด้วยค่าใช้	

	 จ่ายและรายได้ต่างๆ	ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายและรายได้ในการคำานวณภาษี

	 ในเดือนตุลาคม	2554	คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	23	ในปี	2555	และ	

	 เป็นร้อยละ	20	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	และในเดือนธันวาคม	2554	ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อ	

	 ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสาหรับปี	2555	-	2557

21. กำาไรต่อหุ้น

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปี	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญ	

	 ที่ออกอยู่ในระหว่างปี

22. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	พ.ศ.	2530	

		 โดยบริษัทฯ	บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	ของเงินเดือน	และจะจ่ายให้แก่พนักงาน	

	 เม่ือพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในระหว่างปี	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้จ่าย	

	 เงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน	2.1	ล้านบาท	(2554:	2.0	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 226,693 216,133 206,087 163,722

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 102,407 96,230 95,319 89,913

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ - 18,000 - 18,000

ค่าขนส่ง 40,734 30,087 101,100 73,213

ค่านายหน้า 4,772 2,549 71,276 55,931

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 6,171,982 5,100,906 6,171,982 5,100,906

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูป (125,169) (181,828) (125,737) (181,858)

(หน่วย:	พันบาท)



Annual Report 2012    81

24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	มีรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวนเงินประมาณ	2.7	ล้านบาท	(2554:	1	ล้านบาท)	ซ่ึงเก่ียวข้องกับการสร้าง	

	 โรงงานและการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์

24.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิต

	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผู้ขายในต่างประเทศเป็นจำานวนเงินประมาณ	16.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2554:	

		 13.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินและยานพาหนะกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันและบริษัทอ่ืน	

		 อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่	3	ถึง	10	ปี

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

23. เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท/หุ้น)

เงินปันผลประจำาปี	2553 ที่ประชุมสำามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่		

			11	เมษายน	2554 118.8 0.18

รวมเงินปันผลสำาหรับปี	2554 118.8 0.18

เงินปันผลประจำาปี	2554 ที่ประชุมสำามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่		

			19	เมษายน	2555 178.2 0.27

รวมเงินปันผลสำาหรับปี	2555 178.2 0.27

งบการเงินรวม

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2555 2554 2555 2554

จ่ายชำาระภายใน

			ภายใน	1	ปี 6.2 7.1 1.9 -

			มากกว่า	1	แต่ไม่เกิน	5	ปี 2.2 8.4 2.9 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2555 2554 2555 2554

จ่ายชำาระภายใน

			ภายใน	1	ปี 3.3 3.3 1.9 -

			มากกว่า	1	แต่ไม่เกิน	5	ปี 1.9 5.2 2.9 -

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)
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24.4 การค้ำาประกัน 

	 (1)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	มีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ	เหลืออยู่เป็นจำานวน	22	ล้านบาท	

		 	 (2554:	28	ล้านบาท)	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งประกอบด้วย	หนังสือ	

	 	 ค้ำาประกันเพื่อค้ำาประกันการจ่ายชำาระเงินให้กับกรมศุลกากรจำานวน	9	ล้านบาท	(2554:	17	ล้านบาท)	เพื่อค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้า	

	 	 จำานวน	12	ล้านบาท	(2554:	10	ล้านบาท)	และเพื่อค้ำาประกันในการเป็นผู้นำาของเข้า/ผู้ส่งออก	ระดับบัตรทองให้กับกรมศุลกากร	

	 	 จำานวน	1	ล้านบาท	(2554:	1	ล้านบาท)

	 (2)	บริษัทฯ	ค้ำาประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน	1	ล้านบาท	(2554:	1	ล้านบาท)

25. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กสำาหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเป็น	

	 การขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการขายต่างประเทศรวม	

	 คิดเป็นประมาณร้อยละ	5.3	(31	ธันวาคม	2554:	ร้อยละ	3.4)	ของยอดขายรวม	ยอดขายในต่างประเทศเฉพาะของบริษัทฯ	สำาหรับปี	

	 ส้ินสุดวันเดียวกันประมาณร้อยละ	5.4	(31	ธันวาคม	2554:	ร้อยละ	4.2)	ของยอดขายของบริษัทฯ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยดำาเนินธุรกิจ	

	 ในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวคือในประเทศไทย	ดังน้ันรายได้	กำาไรและสินทรัพย์ท้ังหมดท่ีแสดงในงบการเงินจึงเก่ียวข้องกับส่วนงาน	

	 ทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวกันตามที่กล่าวข้างต้น

26. เครื่องมือทางการเงิน

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและการ	

	 เปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหนี้การค้า	เงินลงทุน	เงินกู้ยืมระยะ	

	 สั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายการบริหาร	

	 ความเสี่ยงดังนี้

	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่น	ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดย	

	 การกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	ดังนั้นบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหาย	

	 ที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อ	นอกจากนี้	การให้สินเชื่อของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ	และ	

	 บริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย	จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการ	

	 ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้า	และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	เงินเบิกเกินบัญชี	เงินกู้ยืม	

	 ระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น	

	 ลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ	จึงอยู่ใน	

	 ระดับต่ำา

	 อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สินการเงินข้างต้นมีรายละเอียดตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	6,	7	และ	15
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	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการกู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่จะครบกำาหนดภายใน	1	ปี	ซึ่งไม่ได้มีการ	

	 ทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

หนี้สินทางการเงิน	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

2555 2554 2555 2554 2555 2554

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 0.4 9.9 15.9 30.7750 31.8319

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยใน	

	 ตลาด	บริษัทฯ	จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความ	

	 รอบรู้	และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน	วิธีการกำาหนด	

	 มูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือกำาหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์	

	 การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	

27. การบริหารจัดการทุน

	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	คือการจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ	

	 บริษัทฯ	และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	

		 1.0:1	(2554:	0.8:1)	และ	เฉพาะบริษัทฯ	มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำากับ	1.1:1	(2554:	0.8:1)

28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

	 เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2556	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

	 จากผลการดำาเนินงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2555	ในอัตราหุ้นละ	0.25	บาท	คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ	165	ล้านบาท

	 ทั้งนี้	มติดังกล่าวจะนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

29. การอนุมัติงบการเงิน

	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2556
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Message from Chief Executive Officer
	 In	a	year	of	2012,	Global	economic	is	still	weaknesses	and	high	fluctuation	

from	the	impact	of	the	crisis,	debt	issue	of	the	European	Union	which	is	more	

severe	including	the	problem	of	unemployment	in	many	countries.	For	these		

factors	 cause	 the	 expansion	 of	world	 economic	 decreased.	Moreover,	 the		

problems	of	natural	disasters	are	one	more	factor	that	all	over	the	world	are		

experiencing.	For	Thailand,	our	country	still	faced	to	the	economic	fluctuation	

even	though	the	overall	economy	recovered	with	the	expansion	of	the	investment	

construction	both	of	private	sector	and	the	Government	to	repair	the	damage	

from	the	impact	caused	by	the	great	flood	in	the	last	year	of	2011	as	well	

as	 the	 household	 income	have	 likely	 expansion	 in	a	good	 trend	 from	 the	

strong	 support	 of	Measures	 to	 stimulate	 the	 economy	by	 the	Government.		

Especially,	 the	policy	of	 restructuring	 social	 security	 income	and	consuming		

stimulus	measures	which	enables	the	domestic	consumption	of	private	sector	

grows.	Moreover,	interest	rates	are	likely	low	to	help	stimulate	and	recover	the	

economy	but	 there	are	negative	 factors	 that	effected	continually	 from	the		

economic	slowdown	of	the	country’s	partners	of	Thailand.

Mr. Somchai Lekapojpanich
   Chief Executive Officer

	 Even	in	2012,	a	competitive	situation	in	the	world	steel	

industry	is	higher	due	to	a	major	manufacturer	such	China,	send	

low	steel	priced	to	compete	in	Thai	market	more	than	ever	

while	the	Government	has	executed	several	measures	whether		

standard	conventions	for	imported	steel	products	industry	(TIS)	

according	 to	 Section	 21	 bis*,	 Anti–Dumping	Measures	 and		

Safeguard	Measure:	SG	that	affect	the	management	of	the	raw	

materials.	Moreover	in	year	of	2012,	the	labor	cost	has	changed	

higher	than	last	year	but	the	company	can	operate	the	business	

in	the	good	level	and	maintain	the	growth	level	continuously	

with	the	growth	of	sale	revenue	24.30%,	total	revenue	7,277.72	

Million	Baht	and	the	net	profit	265.04	Million	baht	which	increase	

1.31%	from	last	year.	The	Company	operates	the	business	by	

good	planning	and	 follow	 the	 risks	closely	both	of	planning	

and	cooperating	with	all	department	whether	our	production,		

marketing,	warehouse	and	efficient	financial	management.	As	

a	result,	all	departments	can	operate	with	systematically	and	

coherence	to	make	the	best	interest	with	customers,	employees,	

shareholders	and	all	connected	parties.

	 The	Company	is	determined	to	operate	its	business	comply	

with	the	good	corporate	governance	with	integrity,	transparency	

and	disclosure	information	with	correctly,	completely	and		

adequately.	All	stakeholders	can	access	the	information	and

the	company	is	awareness	of	the	interests	of	all	stakeholders	

and	customers	in	mind.	All	along,	the	Company	has	carried	out	

projects	on	social	responsibility	by	starting	from	the	closer	society	

such	as	employee	and	the	community	is	located	near	the	plants	

so	that	social	and	organizational	are	growing	together.

In	addition,	from	the	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	

Companies	2012	by	the	Thai	Institute	of	Directors	Association,	

the	Company	received	a	“Very	Good”	CG	score	and	received	

a	“Excellent”	level	from	the	quality	measures	to	the	annual	

general	meeting	of	shareholders	by	the	Securities	and	Exchange	

Commission	and	Thai	investor	Association.

	 Finally,	the	company	directors	would	like	to	thank	you	

to	shareholders,	business	partners	and	financial	institutions	for	

giving	strong	support	as	well	as	our	employees	for	their	cooperation	

with	the	work	and	being	a	part	of	our	company’s	success	as	

always.	Our	company	promises	to	considerably	operate	the	

business	and	strictly	follow	good	governance	in	order	to	ensure	

	most	interests	to	every	related	party.



Mission
     Be the company that has the innovative 
production, distribution and on time delivery as 
customer requirement and in a competitive 
price. The company aims to develop personnel 
and modern technology, innovative management 
as the result of intention, expertise and team 
working of personnel at all level.

Vision
     Be the quality steel pipes leader as 
the needs of consumer. Participate in 
economic development, society and 
environment of the country which can 
develop valuable business to sustainable 
yield to stakeholders.

 Value	
	 			Achievement Orientation   

      Teamwork                    

  Customer focus 

 Leadership

 Knowledge Management



รายงานประจำาปี 255588

Directors of the Company and Management Team
Mr.Somchai Lekapojpanich
Chairman and Chief Executive Officer

Age	 	 53	years

Tenure		 	 8	years	(from	17	March	2004	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 72,011,500	shares	(10.91%	As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship  Mr.Vichai	Lekapojpanich’s	brother.

among Management	 	

Education	 		•	Master	of	Business	Administration,	Chulalongkorn	University

	 		•	Bachelor	of	Mechanical	Engineer,	

	 	 		King	Mongkut’s	Institute	of	Technology	North	Bangkok

Training from Thai Institute	 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	13/2004)

of Directors Association (IOD)		 		•	Certificate,	Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	21/2009)

Work Experience in the past 5 years	 		•	2009	-	Present			Chairman	and	Chief	Executive	Officer,	

	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2008	-	2009	 President,	Metal	Tube	and	Cold	-	Forming	Steel	Association

	 		•	1999	-	Present		 Director,	Tamose	Trading	Company	Limited

	 		•	1996	-	Present		 Director,	Meesup	Transport	Company	Limited

Current Director Position 	 		•	In	listed	companies	:						-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	

	 	 	 Director,	Tamose	Trading	Company	Limited	(Subsidiary)

	 	 	 Director,	Meesup	Transport	Company	Limited	(Subsidiary)

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:		-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.
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Mr.Somkiat Jitvutthichod
Independent Director and Chairman of Audit Committee

Age	 	 55	years

Tenure		 	 8	years	(from	17	March	2004	to	31	December	2012)

Number of Shares includes	 	 -None-	(As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Bachelor	of	Business	Administration	(Accounting),	Ramkhamhaeng	University

	 		•	Bachelor	of	Law,	Thammasat	University

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	11/2004)

of Directors Association (IOD)		 		•	Certificate,	Audit	Committee	Director	(ACD	2/2004)

	 		•	Certificate,	Director	Certification	Program	(DCP	53/2005)

	 		•	Certificate,	Chartered	Director	Class	(CDC	6/2012)

Other	Trainings		 		•	The	Professional	of	Advisor,	The	Institute	of	Social	and	Economic	Policy	(ISEP)	

	 		•	Mini	MBA	in	Marketing,	University	of	the	Thai	Chamber	of	Commerce	

	 		•	Management	Problem	Solving	and	Decision	Making	Program	from		

	 	 		Kepner	-	Tregoe	International	Princeton,	New	Jersey,	U.S.A.

Work Experience in the past 5 years	 		•	2009	-	June	2012		Director	of	Compliance,	The	Thai	Credit	Retail	Bank	and	

		 					 			Credit	Review	Department	Public	Company	Limited																

	 		•	2007	-	Present					Independent	Director	and	Chairman	of	Audit	Committee,

	 	 	 			Peerapat	Technology	Public	Company	Limited												

	 		•	2004	-	Present					Independent	Director	and	Chairman	of	Audit	Committee,

	 	 	 					Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

Current Director Position 	 		•	In	listed	companies	:	Independent	Director	and	Chairman	of	Audit	Committee,	

In Other Organization	 	 																							Peerapat	Technology	Public	Company	Limited				

	 		•	In	non-listed	companies	:	-None-

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.



รายงานประจำาปี 255590

Mr.Surin Wanpensakul
Independent Director, Chairman of Remuneration Nomination and Corporate Committee and Director of Audit Committee

Age	 	 49	years

Tenure		 	 8	years	(from17	March	2004	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 -None-	(As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education	 		•	Master	of	Business	Administration,	Chulalongkorn	University

	 		•	Bachelor	of	Accounting,	Thammasat	University

Other	Qualifications		 		•	CPA	(Thailand)	Federation	of	Accounting	Professions

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	1/2003)

of Directors Association (IOD)		 		

Work Experience in the past 5 years	 		•	Fabruary	2012	-	Present			The	Chairman	of	The	Remuneration	Nomination

	 	 	 and	Corporate	Committee,	

	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2007	-	February	2012						Chairman	of	Remuneration/Nomination	Committee,	

	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	

	 		•	2004	-	Present				 Independent	Director	and	Director	of	Audit	Committee,	

	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:		-None-	

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:		-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.
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Dr.Somchai Hanhiran
Independent Director

Age	 	 56	years

Tenure		 	 4	years	(from	1	January	2009	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 -None-	(As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Doctor	of	Philosophy	of	Economics,	Concordia	University,	Canada

	 		•	Master	of	Art	(Economics),	Queen’s	University,	Canada

	 		•	Master	of	Economics	Development,		

	 	 		National	Institute	of	Development	Administration	(NIDA)

	 		•	Bachelor	of	Economics,	Thammasat	University

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	79/2009)

of Directors Association (IOD)	

Other Trainings	 		•	Senior	Executive,	Office	of	the	Civil	Service	Commission

	 		•	National	Defence	College		

Work Experience in the past 5 years	 		•	2010	-	Present		Inspector,	Ministry	of	Industry	Thailand

	 		•	2009	-	Present		Independent	Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2009	-	2010					Deputy	Director,	General	Office	of	Industrial	Economics

	 		•	2007	-	2008					Director,	Industrial	Economics	Information

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:		-None-	

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:		-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.



รายงานประจำาปี 255592

Mr.Kriengkrai Rukkulchon
Independent Director and Director of Remuneration Nomination and Corporate Committee

Age	 	 56	years

Tenure		 	 5	years	(from	20	April	2007	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 300,000	shares	(0.05%	As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Bachelor	of	Law,	Ramkhamhaeng	University

	 		•	Barrister	at	Law,	Thai	Bar	Association	The	Institute	of	Legal	Education

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	66/2007)

of Directors Association (IOD)	 		

Work Experience in the past 5 years	 		•	February	2012	-	Present					 Director,	The	Remuneration	Nomination	and		

	 	 	 	 	 Corporate	Committee,

	 	 	 		 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	April	2007	-	February	2012		 Independent	Director,	Director	of	Remuneration/	

	 	 	 	 			Nomination	Committee,	

		 	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	 		

	 		•	2004	-	June	2008				 	 Managing	Director,	Tato	Company	Limited

	 		•	2002	-	June	2011				 		 Managing	Director,		

	 	 	 		 Accounting	Pikanet	Company	Limited

	 		•	2001	-	Present							 	 Managing	Director,	Pikanet	Company	Limited

	 		•	1998	-	Present							 		 Managing	Director,	Proaction	2002	Company	Limited

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Managing	Director,	Pikanet	Company	Limited	

		 	 	 Managing	Director,	Proaction	2002	Company	Limited

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:		-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.
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MissPiyanus Chaikajornwat
Independent Director, The Chairman of Risk management Committee and Audit Committee

Age	 	 37	years

Tenure		 	 4	years	(from	12	June	2008	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 200,000	shares	(0.03%	As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Science	(Management),	Assumption	University

	 		•	Bachelor	of	Business	Administration	(Marketing	Management),			

	 				Assumption	University

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	77/2009)

of Directors Association (IOD)	 		

Work Experience in the past 5 years	 		•	February	2012	-	Present	 Chairman	of	the	Risk	Management	Committee,

	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	March	2010	-	Present					Audit	Committee,	

	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2008	-	Present						 	 Independent	Director,	

	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2006	-	Present	 	 Director,	Clover	Enterprises	Company	Limited

	 		•	2006	-	Present	 	 Import	&	Export	Manager,	

	 	 	 	 Victory	Industrial	Company	Limited

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Director,	Clover	Enterprises	Company	Limited	

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:		-None-

Criminal offence record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during the past 10 years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.



รายงานประจำาปี 255594

Mr.Charin Hansuebsai
Independent Director

Age	 	 68	years

Tenure		 	 1.8	years	(from	11	April	2011	to	31	December	2012)

Number of Shares includes	 	 -None-	(As	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master’s	Degree	in	Business	Administration,	University	of	Wisconsin	-	Madison,	U.S.A.

	 		•	Bachelor’s	Degree	in	Political	Science	(Second	honors),	Chulalongkorn	University

	 		•	High-level	Executive	Certificate,	Class	18,	Office	of	the	Civil	Service	Commission

	 		•	Certificate	of	Government	Organization	Management	and	Laws,	Class	2,		

	 	 		King	Prajadhipok’s	Institute

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	Class	26/2004)

of Directors Association (IOD)		 		•	Certificate,	Director	Certification,	Program	(DCP	Class	101/2008)

Work Experience in the past 5 years	 		•	2012	-	Present			Director,	Ini	3	Digital	Company	Limited

	 		•	2011	-	Present			Independent	Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2007	-	Present			Audit	Committee,	Sahaviriya	Plate	Mill	Plc.				

	 		•	2005	-	Present			Audit	Committee,	Bangsapan	Barmil	Plate	Mill	Plc.

	 		•	2008	-	Present			Senator	of	Tak	Province

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:	Audit	Committee,	Bangsaphan	Barmill	Public	

In Other Organization		 	 	 Company	Limited	 				

	 	 	 Audit	Committee,	Sahaviriya	Plate	Mill	Public		

	 	 	 Company	Limited	 	

	 		•	In	non-listed	companies	:	Ini	3	Digital	Company	Limited

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.
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Mr.Vichai Lekapojpanich
Director and director of the Remuneration Nomination and Corporate Committee

Age	 	 51	years

Tenure		 	 2	years	(from	23	April	2010	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 67,340,500	shares	(10.20%	as	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 Mr.Somchai	Lekapojpanich’s	brother

among Management

Education 	 		•	Stamford	College,	Singapore

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	84/2010)

of Directors Association (IOD)		 		

Work Experience in the past 5 years	 		•	February	2012	-	Present			Director	of	the	Remuneration	Nomination		

	 	 	 and	Corporate	Committee,

	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2010	-	Present			 Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	1999	-	Present			 		 Director,	Tamose	Trading	Company	Limited				

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Director,	Tamose	Trading	Company	Limited	(subsidiary)	

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.



รายงานประจำาปี 255596

MissViriya Ampornnapakul
Executive Director, Risk Management Committee, Managing Director and Company Secretary

Age	 	 51	years

Tenure		 	 3	years	(from	20	January	2011	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 3,400,000	shares	(0.52%	as	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Business	Administration,	Kasetsart	University

	 		•	Bachelor	of	Business	Administration,	Ramkhamhaeng	University

Training from Thai Institute		 		•	Certificate,	Director	Accreditation	Program	(DAP	13/2004)

of Directors Association (IOD)	 		•	Certificate,	Director	Certification	Program	(DCP	48/2004)

Work Experience in the past 5 years	 		•	February	2012	-	Present			Director	of	the	Risk	Management	Committee,

	 	 	 	 												Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2009	-	Present		 Director	and	President,		

	 	 	 	 		 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2004	-	2008					 Director	and	Financial	Director,		

	 	 	 	 		 Pacific	Public	Company	Limited	

	 		•	2006	-	Present		 	 Director	of	Meesup	Transport	Company	Limited

	 		•	1999	-	Present		 	 Director	of	Tamose	Trading	Company	Limited

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Director,	Tamose	Trading	Company	Limited,	(subsidiary)	

	 	 	 Director,	Meesup	Transport	Company	Limited,	(subsidiary)

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.
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MissSunisa Kwanbunbumphen
Executive Director and Business Relations Director

Age	 	 56	years

Tenure		 	 2	years	(from	23	April	2010	to	31	December	2012)

Number of Shares includes		 	 3,100,000	shares	(0.47%	as	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Management	(With	President	Award	for	Academic	Excellence),	

	 				Assumption	University

	 		•	Bachelor	of	Art	(French),	Remkamhaeng	University

Training from Thai Institute		 		•	Director	Accreditation	Program	(DAP	72/2008)

of Directors Association (IOD)		 		

Work Experience in the past 5 years	 		•	2010	-	Present			Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited.

	 		•	2010	-	Present			Director,	The	Federation	of	Thai	Industrial.			 	

	 		•	2004	-	Present			Director,	Tamose	Trading	Company	Limited.

	 		•	2002	-	Present			Treasurer	of	Thai	Iron	and	Steel	Industry	Club,	

	 	 	 		The	Federation	of	Thai	Industries.

	 		•	1994	-	Present			Business	Relations	Director,	

	 	 	 	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Director,	Tamose	Trading	Company	Limited	(subsidiary)

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.



รายงานประจำาปี 255598

Mr.Nantawat Sathirachaiyawit
Executive Director and Engineering Director

Age	 	 54	years

Tenure		 	 2	years	(from	23	April	2010	to	31	December	2012)

Number of Shares includes			 	 5,000,000	shares	(0.76%	as	of	11/01/2013)

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Business	Administration,	Siam	University

	 		•	Bachelor	of	Industrial	Engineer,	Rajamangala	University	of	Technology

Training from Thai Institute	 		•	Director	Accreditation	Program	(DAP	84/2010)

of Directors Association (IOD)

Work Experience in the past 5 years	 		•	2010	-	Present			Director	and	Engineering	Director,		

	 	 	 	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2009	-	Present			Director,	Meesup	Transport	Company	Limited

	 		•	2008	-	2009							Production	Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	1991	-	2007						Plant	Director,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

Current Director Position		 		•	In	listed	companies	:		-None-

In Other Organization	 		•	In	non-listed	companies	:	Director,	Meesup	Transport	Company	Limited	(subsidiary)

	 		•	In	listed	companies	or	other	organizations	that	may	cause	any		

	 				conflict	of	interest	to	PAP	:	-None-

Criminal	offence	record		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	in	criminal	offence

during	the	past	10	years		 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	to	be	bankrupt	or	insolvent

	 		•	Never	been	sentenced	by	a	judgment	as	management	or	authorized	person	

		 				in	the	bankrupt	or	insolvent	company.

Mrs.Phathra Chanyavilas
Marketing Director

Age	 	 49	years

Number of Shares includes			 	 -None-

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Business	Administration,	Chulalongkorn	University

Work Experience in the past 5 years	 		•	2009	-	Present			Marketing	Director,Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	 		

	 		•	2008					 		Business	Director,Organon	(Thailand)	Company	Limited

	 		•	2005	-	2007					Business	Manager,Organon	(Thailand)	Company	Limited
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MissThitima Vattanasakdakul
Director of the Risk Management Committee and Production Director

Age	 	 32	years

Number of Shares includes		 	 -None-

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education  	 		•	Master	of	E-Commerce	with	Distinction	Award,	

	 	 		University	of	Wollongong,	Australia	

	 		•	Master	of	International	Economics	and	Finance,	Chulalongkorn	University

	 		•	Bachelor	of	Finance,	Chulalongkorn	University

Work Experience in the past 5 years	 		•	February	2012	-	Present	 Director	of	tthe	Risk	Management	Committee

	 		•	2010	-	Present												Production	Director,

	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2009				 		 			Business	Development	Director,

	 	 	 		 		 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2009	-	Present				 		 Director	of	Meesup	Transport	Company	Limited	

	 		•	2007	-	2008	 	 Assistant	Managing	Director,

	 	 	 	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		

Mr.Pert Leevilaikulrat
Assistant Director

Age	 	 34	years

Number of Shares includes			 	 -None-

spouse and minor children

Family Relationship	 	 -None-

among Management

Education 	 		•	Master	of	Business	Administration,	Thammasat	University

	 		•	Bachelor	of	Accounting,	Chulalongkorn	University

	 		•	CPA	(Thailand)	Federation	of	Accounting	Professions

Work Experience in the past 5 years	 		•	May	2010	-	Present	Assistant	Vice	President,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2008	-	May.	2010		Accounting	Manager,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 		•	2001	-	2008								Audit	Manager,	Price	Waterhouse	Coopers	ABAS	Ltd.
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 Financial Highlight
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Financial Ratio

Return	on	Equity	(%)

Return	on	Assets	(%)

2010 2011 2012

Financial Position

Sales	and	service	income 4,414.84 5,711.38 7,099.10

Total	Revenue 4,544.36 5,874.00 7,277.72

Operating	Profit 302.15 425.03 401.26

Net	Profit	(Loss) 207.54 261.62 265.04

Total	Assests 3,248.91 3,446.36 4,056.50

Total	Liabilities 1,465.24 1,530.52 2,053.83

Total	Equity 1,783.68 1,915.84 2,002.67

Financial Ratio

Net	Profit	on	Total	Revenues	(%) 4.57 4.45 3.64

Return	on	Equity	(%) 11.64 13.66 13.23

Return	on	Assets	(%) 6.39 7.59 6.53

Debt	to	Equity	(Times) 0.82 0.80 1.03

Earning	per	share	(Baht/Share)	 0.30 0.36 0.33

Dividend	Payout	(%)	 60.00 75.00 75.76

Book	Value	Per	Share	(Baht/Share) 2.70 2.90 3.03

Share	and	Fully	Paid-up	Share	Capital	(Million	Shares) 660.00 660.00 660.00

Note	:	Earnings	per	share	(Baht/share)	and	Dividend	Payout	(%)	are	calculated	from	Financial	Statement	of	company	only.



The leading steel pipes 
manufacturers in the world
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General Information

Company name		 	 :	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

Logo		 	 :	

Ticker	 	 :	PAP

Type of Operation		 	 :	Manufacturing	and	selling	steel	pipes

Phra pradang plant location		 	 :	298,298/2	Suksawad	Rd.,	Ampher	Prasamut	Chede,		
	 	 		Samutprakarn	10290

Mahachai plant location (I)		 	 :	1/112	Samutsakorn	Industrial	Park,	Moo	2,	Rama	II	Road,		 	 	
			 	 		Tambol	Tasai,	Ampher	Muang,	Samutsakorn	74000

Mahachai plant location (II)		 	 :	1/97	Samutsakorn	Industrial	Park,	Moo	2,	Rama	II	Road,	
		 	 		Tambol	Tasai,	Ampher	Muang,	Samutsakorn	74000

Distribution Centre location (I)		 	 :	158	Moo	6	Tambol	Bangbor,	Ampher	Bangbor,	

	 				Samutprakarn	10560

Distribution Centre location (II)		 	 :	50/6	Moo2	Tambol	Namai,	Ampher	Lad	Lum	Kaew,		 	 	
	 				Pratumthani	12140

Office location		 	 :	1168/74	Lumpini	Tower	Fl.26	Rama	IV	Rd.,	

	 	 		Bangkok	10120

Registered number		 	 :	Bor	Mor	Jor	0107547000206

Telephone (office)		 	 :	0-2679-9000

Facsimile (office)		 	 :	0-2679-9074

Website		 	 :	www.pacificpipe.co.th

Registered Capital		 	 :	Baht	660,000,000

Paid up Capital		 	 :	Baht	660,000,000

Type of securities		 	 :	Common	share

No. of paid up common share		 	 :	660,000,000	shares

Par value		 	 :	Baht	1	per	share
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Investment in other companies with more than 10% shareholding

Company name		 	 :	Tamose	Trading	Company	Limited	(subsidiary)

Logo	 	 :	

Office location	 	 :	1168/68-69	Lumpini	Tower	Fl.24	Rama	IV	Rd.,	Bangkok	10120

Type	of	Operation		 	 :	Selling	steel	pipes

Registered	Capital		 	 :	Baht	1,000,000

Paid	up	Capital		 	 :	Baht	1,000,000

Type	of	securities		 	 :	Common	share

No.	of	paid	up	common	share		 	 :	10,000	shares

Par	value		 	 :	Baht	100	per	share

Company	name		 	 :	Meesup	Transport	Company	Limited	(subsidiary)

Logo	 	 :	

Office	location		 	 :	298/2	Suksawad	Rd.,	Ampher	Prasamut	Chede,	Samutprakarn	10290

Type	of	Operation		 	 :	Transportation

Registered	Capital		 	 :	Baht	14,000,000

Paid	up	Capital		 	 :	Baht	9,200,000

Type	of	securities		 	 :	Common	share

No.	of	paid	up	common	share		 	 :	92,000	shares

Par	value		 	 :	Baht	100	per	share

Reference

									Registrar		 	 :	Thailand	Securities	Depository	Company	Limited	

	 				62	The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building	4th,	6th,	-	7th	
		 	 		Floor,	Ratchada	Pisek	Road,Klongtoey,	Bangkok	10110

									Auditor		 	 :	Ernst	&	Young	Office	Limited	

	 				33rd	Floor,	Lake	Rajada	Office	Complex		
	 				193/136-137	New	Rajadapisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110
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The Company’s History
1972		 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	was	established	

		 as	Tang	Mong	Seng	factory	by	the	Lekapojpanich	

		 family	which	initially	produced	and	sold	toy	cars.

1981		 Expanded	the	business	into	steel	pipes	industry,	which	

		 this	was	the	start	of	our	success	as	the	leading	steel	

		 pipe	manufacturer	in	Thailand.

1991		 Since	the	steel	pipe	sector	had	proved	considerably	

		 successful	and	grown	extensively,	the	Family	then	

		 decided	to	switch	their	focus	to	solely	on	this	business,	

		 and	therefore,	set	up	Pacific	Pipe	Company	Limited	

		 on	September	19th,	1991	as	a	manufacturer	and	

		 distributor	of	steel	pipes.

2003		 To	restructure	the	Company,	some	of	the	Family	

		 members	jointly	set	up	Tang	Mong	Seng	Holding	Co.,	

		 Ltd.	In	order	to	hold	shares	in	the	Company	instead		

	 of	individual	holding.	The	Company	decided	to	

		 purchase	shares	of	Tamose	Trading	Co.,Ltd.	(Tamose)	

		 from	Lekapojpanich	family	by	holding	99.94%	of	

		 total	paid	up	shares	of	Tamose.	Currently,	Tamose	

		 is	responsible	for	operating	sales	and	marketing	

		 functions	in	both	domestic	and	international	scales	

		 on	behalf	of	Pacific	Pipe	PLC.

2004		 As	of	March	17th,	2004,	the	Company	was	converted	

		 to	a	public	company	under	the	name	“Pacific	Pipe	

		 Public	Company	Limited”	with	the	registered	capital	

		 of	660	million	baht	by	means	of	share	offering	of	16	

		 million	shares	with	the	par	value	of	10	baht	per	share.	

	 The	Company	conducted	Initial	Public	Offering	(IPO)	

		 of	15.3	million	shares	at	the	offering	price	of	45	baht	

		 per	share	and	issued	700,000	warrants	to	seven	

		 directors.

The Securities were listed on the Stock  
Exchange of Thailand on November 8th, 2004
2006		 The	Company	took	over	Meesub	Transport	Co.,	Ltd.	

	 by	purchasing	99.97%	of	Meesub’s	total	shares.	Meesub	

		 Transport	Co.,	Ltd.	is	currently	responsible	for	operating	

		 the	 logistics	 function	 on	 behalf	 of	 Pacific	 pipe	

		 Public	Company	Limited.

	 On	April	7th,	2006,	the	Annual	General	Meeting	of	

the	year	passed	the	resolution	allowing	the	Company	to	split	

par	value	of	ordinary	shares	from	10	baht	to	5	baht,	which	

resulted	to	the	increase	in	the	number	of	the	Company’s	

ordinary	shares	from	66	million	shares	to	132	million	shares.

	 The	construction	project	of	the	large	size	steel	pipe	

factory	at	the	Industrial	Park	at	Samutsakorn	province	was	

completed.	This	plant	has	the	total	production	capacity	of	

100,000	tons	per	year,	enables	the	Company	to	enlarge	the	

maximum	size	of	our	steel	pipes	from	8	inches	to	16	inches.

2007		 The	distribution	center	construction	project	at	Lad	

		 Lump	Kaew	district	was	completed	and	started		

	 operations	ever	since.

2008		 As	of	July	30th,	2008,	the	Extra	Ordinary	General	

		 Shareholder	Meeting	No.1/2008	passed	the	resolution	

		 allowing	the	Company	to	split	par	value	of	ordinary	

		 share	from	5	baht	to	1	baht,	which	resulted	to	the	

		 increase	in	the	number	of	the	Company’s	ordinary	

		 shares	from	132	million	shares	to	660	million	shares	

		 which	the	operating	completed	on	August	13th,	2008.

	 As	of	September.	2008,	the	Board	of	Directors	meeting	

No.11/2008	passed	the	resolution	about	the	treasury	Stock	

Program	for	Financial	Management.	The	amount	for	the	

share	repurchase	should	not	exceed	Baht	21	million.	Number	

of	shares	repurchased	equal	3.18%	of	total	paid-up	capital.

2009		 As	of	December	9th,	2009	the	Extra	Ordinary	General	

	 Shareholder	Meeting	No.1/2009	approved	the	purchasing	

	 land	at	Samutsakorn	Industrial	instead	of	rental	land.	

		 The	land	at	Samutsakorn	is	a	plant	for	producing		

	 large	steel	pipes.

2010		 As	of	March	8th,	2010,	the	Company	has	completed	

		 in	Treasury	Stock	Program	which	sales	of	repurchase	

		 share	in	the	total	of	1,450,700	shares	which	purchased	

		 in	the	rate	of	0.93	Baht	per	share	and	sale	in	the	

		 rate	of	1.63	Baht	per	share.

2011	 Pacific	Pipe	get	a	standard	guarantee	by	JIS	Mark	

		 Scheme	Certificate	of	Compliance	from	JQA.	JQA	

	 is	a	Japanese	non-profit	organization	which	has	a	

		 main	responsibility	to	issue	a	guarantee	document	

		 for	the	products	which	are	in	line	with	the	Japanese	

		 Industrial	Standards	(JIS)	condition.	The	guarantee	

		 product	will	be	allowed	to	put	the	symbol					or	JIS		

	 Mark	upon	it	then	the	customers	will	acknowledge	

		 that	this	product	can	be	used	correctly	and	safely	

	 with	reference	to	the	Japanese	industrial	standard.	
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Overall Business	

	 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	(“PAP”)	is	a		

manufacturer	which	the	core	business	of	the	Company	is		

manufacturing	and	distributing	steel	pipes,	produced	by	

process	of	Electric	Resistance	Welded	production	system	

(ERW).	Presently,	the	Company	offers	more	than	5,000	product	

choices	to	our	customers,	which	those	of	our	products	can	be	

categorized	into	2	types,	which	are	(i)	black	steel	pipes	and	

(ii)	galvanized	steel	pipes,	and	in	each	type,	there	are	2	

grades,	which	are	either	(i)	standard	grade	and	(ii)	commercial	

grade.	Steel	pipes	with	standard	grade	are	labeled	and	sold	

under	Pacific	Pipe	brand	“							”	while	steel	pipes	with		

commercial	grade	are	labeled	and	sold	under	Tamose	brand	

“								”.	

	 The	Operation	between	Pacific	Pipe	and	Tamose	

Trading	is	well	designed	to	achieve	the	highest	efficiency	by	

having	Pacific	Pipe	operating	as	steel	pipes	manufacturer,	

while	Tamose	Trading	as	the	marketing	arm,	being	responsible	

for	coordinating	with	customers	thoroughly	the	sales	process,	

of	the	Company.	Marketing	functions	of	Tamose	Trading	can	

be	categorized	as	follows:

Revenue Structure

	 -	For	standard	grade	product,	Tamose	Trading	acts	

as	a	selling	agent	that	sells	the	product	under	the	brand	

Pacific	Pipe	“								”	and	receives	the	commission	in	return.

	 -	For	commercial	grade	product,	Tamose	Trading	

purchases	the	product	directly	from	PAP	and	resell	it	to	

external	customers	under	its	own	brand	Tamose	“								”.

	 However,	since	Tamose	Trading	is	one	the	Company’s	

subsidiaries,	the	Company	and	Tamose	Trading	then		

collaborate	closely	in	order	to	generate	the	best	and	most	

effective	production	and	marketing	plans.	Tamose	Trading	

will	purchase	products	from	the	Company	only	when	receiving	

orders	from	customers	in	order	to	keep	Tamose	Trading’s	

working	capital	usage	at	the	most	appropriate	level.	Moreover,	

with	good	corporation	with	Meesup	Transport,	another		

subsidiary	of	the	Company	which	takes	care	of	the	Company’s	

delivery	function,	the	Company	has	continuously	maintained	

the	high	standard	of	delivery.

2010 2011 2012

MB. % MB. % MB. %

Sale of steel pipe revenue

			Domestic 4,029.80 					88.68	 	5,425.91	 					92.37	 	6,657.54	 					91.48	

			International 				326.03	 						7.17	 			239.57	 						4.08	 			378.79	 						5.20	

   Service income 59.01 1.30 45.90 0.78 62.77 0.86 

Total Sales and service income  4,414.84      97.15  5,711.38      97.23  7,099.10      97.55 

			Net	foreign	exchange	gain 				10.29	 					0.23	 									-			 								-			 18.96 						0.26	

			Other	revenues 				119.23	 						2.62	 				162.62	 					2.77	 				159.66	 						2.19	

Total Revenue 4,544.36    100.00  5,874.00     100.00  7,277.72     100.00 

Note:	Other	revenues	include	scrap	sales	revenue,	galvanizing	revenue,	interest	income,	etc.

Nature of Business Operations
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concrete	in	structure	such	as	foundation	pile,	scaffold,		

structural	roof	or	roof	batten	and	can	be	adapted	to	the	

steel	roof	structure.	Because	of	the	strength	of	steel	pipes,	

durable	lightweight	easy	to	connect,	less	damaged	during	

transport.	This	makes	the	construction	quality.	In	the	meantime,	

we	can	save	time	and	money	which	compared	to	the	use	

of	wood	and	concrete.

	 In	addition,	the	use	of	steel	also	has	advantages	of	

steel	categories.	The	iron	curtain,	Steel	Guide,	Steel	structure	

of	the	image	description	or	H	I	(H,	I	Beam)	because	steel	is		

lightweight	and	has	a	symmetry	which	can	contribute	to	

weight	all	directions.	As	a	result,	the	structure	is	made	from	

steel	pipes	and	lower	costs.	Current	use	of	formability	is	

accepted	and	used	by	engineers	in	construction	increased	

continuously	especially	for	large	structure	that	resembles	the	

hollow	or	buildings,	with	most	area,	minimum	number	of	pillar

	 For	example	the	formability	of	use	to	a	structure	both	

in	and	abroad	and	from	the	Government	and	the	private	

sector	such	as	transport	station,	airport,	office	buildings	

including	official	residence,	the	building’s	dome	shape	such	

sport	stadium,	warehouse	and	garden	vegetables,	etc.

Example	of	steel	pipes	for	construction	work

Business Characteristics   
Products 
 Our	steel	pipes	are	manufactured	by	the	process	of	

Electric	Resistance	Welded	production	system	(ERW).	The	

company	offers	both	of	made	to	order	and	finished	products	

which	can	divide	to

	 • Steel pipes for general work

	 General	Steel	can	be	util ized	in	a	variety	of	

applications	such	as	utility	work,	water	transmission	work,	

fire	extinguishing	work,	and	the	trend	of	using	steel	pipe	for	

other	purposes	such	as	implemented	as	an	aquifer	pipes	or	

hose	for	fire	water	system	in	lubricate	for	high	building	

compensation	using	PVC	because	there	is	strength	and	can	

accommodate	more	than	pressure	hose	commonly	PVC	up	

to	5	times	and	can	be	adapted	more	convenient	than		

pipes	PVC.	In	addition,	steel	pipes	can	also	be	exploited	in	

the	agriculture,	fence,	doors	and	general	decoration	such	

as	banister,	fence	houses	and	blocking	roads,	structure	of	

bill	board	sign	etc.

	 • Steel pipe for construction work 

	 Steel	for	structural	steel	pipe	is	large	an	alternative	

to	using	wood,	the	iron	rail,	steel	curtain,	steel	structure	of	

the	H	&	I	format	description	(H,	I	Beam),	as	well	as	the

Example	of	steel	pipes	for	general	work
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The shape and size of company’s steel pipes

 The	Maximum	thickness	that	the	Company	is	able	to	

product	is	at	12	mm.	Moreover,	steel	pipes	nominal	dimension	

10-16	inches	which	produce	under	ERM	system	(Electric	

Resistance	-	Welded	Pipes)	in	Thailand	are	considered	as	

special	size	products.

The type of steel manufacture

Our	products	can	be	categorized	into	2	types,	which	are	

 • black steel pipes 

 • galvanized steel pipes

There are 2 grades of both types, which are either

Standard grade

	 The	standard	grade	is	labeled	and	sold	under	the	

brand	“							”	(Pacific	Pipe)	which	is	certified	quality	by	

international	standards	that	are	commonly	accepted	with	

both	domestic	and	overseas.	The	company’s	products	have	

through	the	production	process	and	ensure	the	product	

quality	standards	that	define	both	of	raw	material,	size,	

thickness,	and	other	properties	such	as	receiving	pressure.	

Most	standard	grade	is	used	for	construction	or	the	system	

which	is	necessary	to	use	high	quality	products	and	is	

certified	on	both	domestic	and	overseas	for	benefit	of	

security	mainly.

Commercial grade	

	 The	Commercial	grade	is	labeled	and	sold	under	

the	brand	“								”	(Tamose).	The	production	process	of	

commercial	grade	is	as	same	as	producing	standard	grade	

but	different	in	quality	raw	materials	and	does	not	pass	test	

in	the	process	as	defined	in	various	standards.	Most	commercial	

grade	is	used	for	general	used	such	as	general	plumbing	or	

banister	and	fence	houses	etc.

	 Moreover,	to	select	the	shape	of	steel	pipes	is	depending	

on	the	needs	of	customers	such	as	round	pipes	looks	beautiful	

and	can	bend	the	curve	better	than	rectangular	steel	pipes	

so	round	pipes	are	popular	to	use	as	the	building’s	dome	

shape	or	interior	design.	While	rectangular	steel	pipes	are	

sturdy	and	convenient	to	weld	so	rectangular	steel	pipes	

are	suitable	for	the	general	structure	and	system	for	high	

buildings.

Certificates of Pacific Pipe Products

	 The	Company’s	products	are	manufactured	by	reliable	

machines	with	modern	technology	and	are	inspected		

thoroughly	the	entire	production	process.	The	inspection	is	

strictly	controlled	by	our	proficient	technicians	and	skillful	

workers	in	order	to	assure	that	all	the	products	meet	the	

expected	quality	standard	and	are	worth	the	customers’	

confidence.	The	Company	also	issues	product	quality	warranty	

to	every	time	when	purchasing	standard	grade	steel	pipe.	

	

Shape Size

Round	pipe Nominal	dimension	

1/2	inch	(15	mm.)	

to	16	inches	(400	mm.)

Square	pipe Side	length	12	x	12	mm.	to	

300	x	300	mm.

Rectangular	pipe Side	length	19	x	38	mm.	to	

200	x	400	mm.

C	pipe Side	length	

60	x	30	x	10	mm.	

to	200	x	75	x	25		mm.
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This	enables	the	Company	stand	firmly	in	the	leading	position	

of	the	standard	grade	steel	pipe	market	in	Thailand.	Moreover,	

our	reputation	of	offering	premium	product	has	been	swelled		

to	overseas	markets.	Presently	Asia,	Middle	East	and	Australia	

regions	are	our	main	export	destinations.	But	the	Company	

also	plans	to	expand	its	coverage	to	all	over	the	world.	This	

will	help	not	only	mounting	the	revenue,	but	also	creating	

opportunities	to	cooperate	with	clients	in	order	to	reap	the	

technology	advantages	as	well	as	new	standards	development.

Inventory Management Policy

 The	Company	has	the	policy	in	the	inventory	

management,	both	raw	material	and	finished	goods,	as	a	

flexible	manner.	We	manage	our	inventory	based	on	the	

current	economy	situation.	Our	experienced	management	will	

closely	monitor,	analyze,	and	estimate	the	future	demand	

in	order	to	adjust	the	optimum	quantity	of	inventory	to	support	

the	market.

Business Goals

 The	Company	aims	to	secure	the	leading	position	in	

the	domestic	market	through	its	high	product	quality,	vast	

product	variety	and	superior	delivery.	To	achieve	such	objective,	

the	Company	has	emphasized	aggressively	on	the	continuous	

development	of	product	quality	and	the	promotion	of		

“Pacific	Pipe”	bran	in	order	to	be	internationally	recognized	

and	accepted	as	a	world	class	steel	pipe	manufacturer.	In	

additional,	the	Company	has	increasingly	focused	on	large	

steel	pipes	for	contractions.	Also,	the	Company	is	determined	

to	expand	its	customer	base	to	retail	customers	throughout	

the	country	by	improving	our	distributing	network	through	

establishing	more	distribution	centers	in	several	strategic	

areas.

	 The	Company	has	quality	standards	from	widely	

accepted	domestic	and	international	organizations	as	

described	below.

	 		DIN	EN	ISO	9002	:	1994	from	an	institution	of	the		

	 		TUV	NORD	CERT	Certification	Body	of	Rheinsch	-		

	 		Westfalischer	TUV	e.V,	The	Federal	Republic	of		

	 		German

	 		DIN	EN	ISO	9001	:	2000	from	an	institution	of	the	

		 		TUV	NORD	CERT	Certification	Body	of	RWTUV	

			 		Anlagentechnik	GmbH,	The	Federal	Republic	of	

		 		German

	 		DIN	EN	ISO	9001	:	2008	from	an	institution	of	the	TUV	

		 		NORD	CERT	GmbH,	The	Federal	Republic	of	German

	 The	Company	is	the	first	steel	pipes	producer,	who	

awarded	ISO	9001	:	2008	which	be	able	to	guaranty	our	

quality	to	customer	satisfaction	and	the	Company’s	

sustainable	growth.	By	maintaining	superior	quality,	the	

Company	has	successfully	managed	to	have	its	products		

been	consistently	granted	quality	standard	products	from	

widely	accepted	domestic	and	international	organizations	

as	described	below.

	 -	Thai	Industrial	Standard	Certification	(TIS)	from	the	

Thai	Industrial	Standard	Institute	of	the	Ministry	of	Industry

	 -	Productivity	Standard:	MATALLIC	SPRINKLER	PIPE	

from	an	institute	of	Underwriters	Laboratories	Inc®,	USA.	In	

2007

	 -	Industry	standard	quality	assurance	(JIS):	Japan	

Industry	Standard	from	Japan	Quality	Assurance	Organization,	

Japan

	 In	addition,	the	Company	is	the	first	steel	pipes	

producer,	whose	product	is	awarded	TIS	of	entire	group	of	

steel	pipe	from	the	Ministry	of	Industry.	This	enables	



Annual Report 2012    109

Plants and Distribution Centers

Plant Location Details Area

1.	Phra	pradang	plant 298,298/2	Soi	Krupcharoen,	Suksawat	

Road,	Amphur	Prasamut	Chede,		

Samutprakarn	Province

Manufacturing	steel	pipe.

Installed	capacity	of	140,000	

tons	per	annum.

24	rais	1	ngan	

69	sq.wa.	3	buildings

2.	Mahachai	plant	(I) 1/112	Samutsakorn	Industrial	Park,		

Moo	2,	Rama	II	Road,	Amphur	Muang,		

Samutsakorn	Province

Galvanizing	steel	pipe.

Installed	capacity	of	50,000	

tons	per	annum.

8	rais	2	ngan	

5	sq.	wa.	1	building

3.	Mahachai	plant	(II) 1/97	Samutsakorn	Industrial	Park,	Moo	

2,	Rama	II	Road,	Tambol	Tasai,	Ampher	

Muang,	Samutsakorn	Province

Manufacturing	large-size	steel	

pipe.	Installed	capacity	of	

160,000	tons	per	annum.

20	rais	3	ngan		

98	sq.wa.	1	building

4.	Distribution	Center	at	

			Bangna-Trad	km.29

158	Moo	6	Tambol	Bangbor,	Ampher	

Bangbor,	Samutprakarn	Province

Storage	for	sales.	Storage	

capacity	of	40,000	tons.

22	rais	22	sq.wa.

2	building

5.	Distribution	Center		

			at	Lad	lum	Kaew

50/6	Moo2	Tambol	Namai,	Ampher	Lad	

lum	Kaew,	Pratumthani	Province

Storage	for	sales.	Storage	

capacity	of	40,000	tons.

25	rais	2	ngan	

31	sq.wa.	2	building

6.	Sales	Department																		

			at	Lumpini

1168/74	26th,	Lumpini	Tower,	Rama	IV	

Road,	Bangkok,	Thailand	10120

Sales	office. 1,772.17	sq.m.

and	manufacturing	ready	for	sales	products.	Generally,	when	

the	production	utilization	reaches	to	approximately	75%,	the	

Company	will	consider	an	expansion	in	production	capacity.	

The	decision	will	bid	on	the	analysis	on	steel	pipe	consumption	

trend	and	the	company’s	directions	and	plans.	In	additional,	

in	order	to	maintain	machine	conditions,	the	Company	has	

scheduled	to	have	every	major	machine	check	up	once	a	

week,	which	each	takes	a	few	hours.	The	company’s	installed	

capabilities	of	black	steel	pipes	and	galvanized	steel	pipes	are	

300,000	tons	per	annum	and	50,000	tons	per	annum,	respectively.	

	 In	2012,	the	actual	production	capabilities	were	

approximately	254,306	tons	for	black	steel	pipes	and	22,782	

tons	for	galvanized	steel	pipes.

Raw materials

	 The	Company’s	major	raw	material	of	producing	steel	

pipes	is	hot	rolled	coil,	which	accounts	for	approximately	98%		

of	total	raw	materials	purchased.	According	to	the	Company’s	

policy,	which	highly	emphasizes	on	product	quality	and	prompt	

delivery,	raw	materials	quality	and	trusted	suppliers	are	the	

most	crucial	factors	when	purchasing	raw	materials.	The	

Company	also	regularly	evaluates	the	suppliers’	performance.	

At	present,	70%-80%	of	consumed	HRC	is	from	domestic	source	

with	Sahaviriya	Steel	Industries	Plc.,	and	retail	traders.

Production policy and production capability

	 The	Company	offers	both	made	to	order	and	finished	

products.	Its	placing	order	policy	for	domestic	customers	is	

as	follows:

	 1)	In	case	that	the	finished	products,	the	Company	

will	immediately	deliver	the	products	to	customers	once	

receiving	their	orders.

	 2)	In	case	that	there	is	raw	materials	available	in		

inventory	for	manufacturing	such	products,	the	Company	

will	deliver	the	product	to	customers	within	20	days	after	

receiving	orders.

	 3)	In	case	that	there	is	no	raw	materials	available	in	

inventory	for	manufacturing	such	products,	the	Company	

will	deliver	the	product	to	domestic	customers	within	45	days	

after	receiving	orders.

	 4)	For	oversea	customers,	the	Company	will	deliver	

the	product	within	60-75	days	after	receiving	orders,	depending	

on	the	order	period	of	customers.	

	 The	management,	production	team	and	marketing	

team	usually	work	closely	to	effectively	plan	for	raw	material	

and	finished	product	inventories.	This	efficient	management	

enables	the	Company	to	maintain	its	effectiveness	in	product	

delivery	and	to	immediately	and	actively	respond	to	changing	

demands,	division	work	closely	and	have	regular	meetings	

with	management	to	plan	for	raw	materials	procurement
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Risk Factors

The Interest rate Risk

	 Due	to	the	economic	uncertainty,	the	Company	may	

encounter	risk	from	the	interest	rate	volatility	which	impacts	

both	positive	and	negative	to	the	Company.	However,	the	

Company	expects	such	risk	to	be	insignificant	as	all	the	

Company’s	loans	are	short	term.

Risk Related to Credit

	 Trade	receivables	are	money	owed	to	the	Company	

by	customers	who	buy	merchandises	with	a	condition	to	

make	payment	within	the	agreed	period,	so	the	Company	may	

take	risks	from	payment	failures	or	late	payment.	To	mitigate	

the	risks,	the	Company	has	set	credit	lines	based	on	purchasing	

demand	and	payment	ability	of	customers.	The	credit	lines	

require	written	approval	of	authorized	executives.

Thai’s Politics uncertainty

	 Thai’s	politic	uncertainty	has	directly	impacted	

investments	in	country	because	it	affects	the	investor		

confidence.	If	the	situation	is	uncertainty,	the	investors	will	

delay	or	postpone	the	projects.	On	the	other	hand,	if	the	

situation	is	stable,	the	investment	projects	will	initiate	rapidly	

from	not	only	the	public	but	also	the	government.

Risk related to the influence of major shareholder

	 Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited	and	its	

founders	held	71.08	%	stakes	in	the	Company.	This	enables	

Tang	Mong	Seng	to	gain	almost	absolute	control	over	the	

resolution	of	shareholders’	meeting	in	the	matter	of	director	

appointment	or	other	issues,	which	require	majority	vote	

from	shareholders’	meeting,	but	except	for	the	issues	that	is	

required	by	laws	or	related	rules	to	have	minimum	of	75%	

vote.

The risk from natural disasters

	 The	result	of	the	great	flood	in	quarter	4/2011	which	

affected	companies,	even	though	it	was	not	catastrophic	

damage	such	other	industries	but	the	company	is	aware	of		

the	importance	of	risk	from	a	variety	of	natural	disasters.	The	

company	has	made	Business	Continuous	Planning:	BCP	to	

prepare	if	the	disasters	that	may	occur	such	as	flood	and	

fire,	etc.

The Fluctuation of Raw Material and Product Prices Risk

	 The	Company’s	main	raw	material	is	hot-rolled	coil		

which	varies	in	relation	to	the	global	steel	price.	This	risk	is	

the	most	important	because	the	Company	may	encounter	

some	risk	which	affect	from	the	movement	of	the	hot-rolled	

coil	price.	The	movement	impacts	the	Company	in	both	

directions,	positive	and	negative.	Moreover,	the	Company	

may	encounter	the	loss	from	diminutive	in	value	of	raw	

materials	if	the	price	decreases	dramatically.	The	fluctuation	

of	raw	material	and	price	products	arose	from	external	risk	

and	beyond	the	control	of	the	Company.	The	Company	has	

set	a	policies	(1)	closely	monitoring	world	steel	price	and	

procuring	raw	material	with	more	prudence	(2)	controlling	

inventory	at	the	appropriate	level.

Risk of economic condition in domestic and overseas 

	 From	the	economic	crisis	around	the	world	that	is	a	

side	effect	from	European	public	debt	together	with	slow	

growth	of	the	United	State	of	America	and	Republic	of	

China	which	redound	to	higher	competition	in	both	domestic	

and	overseas.	

	 Due	to	one	of	the	Company’s	competitive	advantages	

are	quality	control	and	the	product	variety,	the	measure	to	

reduce	the	risk	were	(1)	retain	existing	customers	that		

emphasize	using	quality	products.	(2)	Breaking	a	variety	of		

customer	groups	and	can	expand	production	to	meet	a	variety	

of	needs	from	customers.	This	is	an	advantage	if	compared	

with	the	production	company	that	has	a	specific	item	group.	

From	these	reason	shows	that	the	company	has	the	flexibility	

of	operation	in	order	to	accommodate	changes	and	respond	

to	the	needs	of	the	market	quickly.	(3)	Increasing	production	

efficiency	to	decrease	cost	of	production.	(4)	Stressing	

customer	service	by	prompt	delivery

The Exchange Rate Risk

	 Since	the	Company	imports	some	of	the	raw	materials	

from	oversea	and	exports	its	products	to	overseas	customers,	

the	Company	may	encounter	the	risk	from	the	exchange	

rate	volatility.	However,	since	most	of	the	import	and	export		

are	set	in	the	US	dollars	and	most	of	the	Company’s	imported	

raw	materials	are	used	to	manufacture	products	for	exporting,	

the	exchange	rate	risk	is	then	prevented	through	the	natural	

hedge.
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Company Structure
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Name of shareholders Shareholding Percentage

1.		Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited	and	its	founders/1 469,127,000 71.08

2.		Mrs.Pranee Koowuttayakorn 18,528,000 2.81

3.		MissWareeya Lekapojpanich 15,000,000 2.27

4.		MissWanalee Lekapojpanich 15,000,000 2.27

5.		Thai	NVDR	Company	Limited 10,492,900 1.59

6.		Mr.Vitit Pongpirodom 6,400,000 0.97

7.		Mr.Anan Raveesangsoon 5,904,200 0.89

8.		Mr.Nantawat Sathirachaiyawit 5,000,000 0.76

9.		Mr.Chuwit Jittarasakul 3,424,000 0.52

10.	MissViriya Ampornnapakul 3,400,000 0.52

Total 552,276,100 83.68

 
 

Name of shareholders Shareholding (share) Percentage

1.	Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited 257,762,500 39.06

2.	Mr.Prayoon Lekapojpanich 20,450,000 3.10

3.	Mr.Somchai Lekapojpanich		 54,199,000 8.21

4.	Mr.Vichai Lekapojpanich 49,528,000 7.50

5.	Mrs.Sasithorn Lekapojpanich 17,812,500 2.70

6.	Mrs.Sumalee Lekapojpanich 17,812,500 2.70

7.	Mrs.Sukanya Lekapojpanich 17,812,500 2.70

8.	Mrs.Sumon Lekapojpanich 33,750,000 5.11

Total 469,127,000 71.08

 

Shareholding and Management Structure

Shareholder

List	of	Major	shareholders	as	of	January	11,	2013

	

	/1
	Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited	has	the	shareholders	consist	of	Mr.Prayoon	Lekapojpanich	and	his	spouse,	

Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	his	spouse,	Mr.Vichai	Lekapojpanich	and	his	spouse	and	Mrs.Sumon	Lekapojpanich.

	 PAP shareholding of Tang Mong Seng Holding Company Limited 
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Structure of The Board of Director
 1.	Introduction	to	the	Directors	on	legal,	rules	and	

regulations	of	the	company,	the	Board	of	Directors	shall	know	

and	monitor	compliance	by	properly	and	regularly	including	

reporting	the	changes	in	legal	definitions	that	are	significant	

to	the	Committee.

	 2.	To	set	the	meeting	of	shareholders	and	the	Board	

of	Directors,	in	accordance	with	the	law,	the	company’s	

regulations	and	other	best	practices.

	 3.	Provide	the	minute	of	shareholders	meeting	and	the	

Board	of	Directors’	meeting	including	monitoring	compliance	

with	resolutions	at	the	Annual	General	Meeting	of	shareholders	

and	at	the	meeting	of	the	Board	of	Directors.

	 4.	Provide	the	Annual	Reports	of	the	Company,	notice	

of	the	shareholders	‘	meeting	and	the	Board	of	Directors	

meeting	and	the	minute	of	meeting.

	 5.	Responsible	to	disclose	the	Company	information,	

report,	in	accordance	with	the	relevant	laws	and	regulations.

	 6.	Contact	and	communicate	the	rights	of	shareholders	

to	the	shareholders.	

2. The Audit Committee

			The	Audit	Committee	consists	of	3	independent	directors	

which	have	3	terms	of	director	since	4th	March	2010	to	3rd	

March	2013	namely;

	 The	Audit	Committees	respectively	at	1	and	2	have	

sufficient	knowledge	and	experience	that	can	serve	to	review	

the	reliability	of	financial	statements.

	 	The	details	of	duties	and	responsibilities	of	the	Audit	

Committee	are	shown	in	Good	Corporate	Governance	which	

is	on	page	122.

	 The	Secretary	of	Audit	Committee	is	Mr.	Naritchai	

Bhurepongsanond.

3. The Remuneration Nomination and Corporate Committee

	 The	Remuneration	Nomination	and	Corporate	Committee	

consists	of	2	independent	directors	and	1	executive	director	

which	have	3	terms	of	director	since	4th	February	2012	to	4th	

February	2015,	namely;

Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	consists	of	4	committees	

which	are

	 1.	The	Board	of	Director

	 2.	Audit	Committee

	 3.	The	Remuneration	Nomaination	and	Corporate		

	 			Committee

	 4.	The	Risk	Management	Committee

1. The Board of Director

 The	board	of	director	consists	of	11	directors	divide	to	

6	independent	directors	and	5	executive	directors,	namely;

Note	:		Director	No.	1,8,10	and	11	are	authorized	directors	

		 which	is	required	to	have	the	two	Co-signatures	and	

		 affix	with	the	Company’s	seal.

Scope of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

	 The	board	of	directors	shall	perform	their	duties	in	good	

faith	in	accordance	with	the	laws,	objectives,	and	articles	

of	Association	and	resolution	of	the	shareholders’	meeting	

of	the	Company	except	in	particular	matter	that	the	resolution	

of	the	shareholders’	meeting	is	required,	for	instance,	entering	

into	a	connected	transaction,	acquisition	or	sale	of	major	

assets	under	the	SET	regulations	or	regulations	of	other	

government	agencies.	The	details	of	roles	and	duties	of	the	

Board	of	Directors	are	shown	in	Corporate	Governance	Policy	

which	is	on	page	121.		

	 The	Company	secretary	is	Miss	Viriya	Ampornnapakul.

Role of the Company Secretary

	 The	main	responsibilities	of	a	Company	Secretary	are	

to	support	the	work	of	the	Board	of	Director	in	the	relevant	

with	rules	and	regulations.	For	specific	responsibilities	of	the	

Company	Secretary	are	as	follow;	

1.		Mr.	Somchai Lekapojpanich Chairman

2.		Mr.Somkiat Jitvuthichod Independent	Director

3.		Mr.Surin Wanpensakul Independent	Director

4.		Dr.Somchai Harnhiran Independent	Director

5.		Mr.Kriengkri Rukkulchon Independent	Director

6.		Miss	Piyanus Chaikajornwat Independent	Director

7.		Mr.Charin Hansuebsai Independent	Director

8.		MissViriya Ampornnapakul Director

9.		Mr.Vichai Lekapojpanich Director

10.	MissSunisa Kwanbunbumphen Director

11.	Mr.Nantawat Sathirachaiyawit Director

1.	Mr.Somkiat Jitvutthichod Chairman	of	the	
Audit	Committee

2.	Mr.Surin Wanpensakul Audit	Committee

3.	MissPiyanus Chaikajornwat Audit	Committee
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1.	Mr.Surin Wanpensakul Chairman	of	Remuneration	
Nomination	and	Corporate	
Committee

2.	Mr.Kriengkri Rukkulchon Remuneration	Nomination	
and	Corporate	Committee

3.	Mr.Vichai Lekapojpanich Remuneration	Nomination	
and	Corporate	Committee

	 3.	No	business	relation,	no	benefit	or	conflict	of	

interest	whether	directly	or	indirectly	both	in	finance	and	

business	management	of	the	Company,	affiliated	company,	

associated	company	or	any	person	who	has	conflict	of	

interest	in	a	way	that	will	cause	loss	of		independence	such	

as	purchasing	or	selling	raw	material/	products/	service/	

lending	and	loan	amount.

	 4.	Not	being	a	person	who	has	a	blood	relation	or	legal	

registered	relationship	in	the	way	of	fatherhood,	motherhood,	

spouse,	brother,	sister,	son	or	daughter,	including	spouse	of	

son	or	daughter	or	executives,	major	shareholder,	controlling	

person	or	person	who	are	about	to	be	nominated	an	executives	

or	controlling	person	of	the	Company	or	its	subsidiary.

	 5.	Be	a	director	who	is	not	appointed	as	a	representative	

to	safeguard	interest	of	the	Company’s	directors,	majority	

shareholders	or	shareholders	who	are	related	to	the	Company’s	

majority	shareholders.	In	addition,	an	independent	director	

must	feel	free	to	give	optional	report	work	performance	as	

required	by	his	duties,	free	of	any	personal	interest,	benefit	

or	position	and	free	of	the	control	of	any	party	and	does	not	

act	under	the	influence	of	any	person	or	group	of	person	

including	any	circumstance	by	which	pressure	may	be	exerted	

and	make	an	independent	opinion	impossible.	

	 6.	Not	being	or	used	to	be	auditor	for	the	Company,	

affiliated	company,	associated	company	or	any	juristic	person	

who	may	have	a	conflict	of	interest.	And	also	not	being	a	

major	shareholder,	non-independent	director,	management	

or	being	part	of	manager	of	audit	firm	which	has	the	auditor	

of	the	Company,	affiliated	company,	associated	company	

or	any	juristic	person	who	may	have	a	conflict	of	interest	

unless	at	least	2	year	before	the	date	of	filing	the	request	is	

allowed	by	Securities	Exchange	Commission	Thailand.

	 7.	Not	being	or	used	to	be	Consultant	including	legal	

consultant	or	financial	consultant	who	earns	consultant	fee	

for	more	than	2	million	Baht	per	annum	for	the	Company,	

affiliated	company,	associated	company	or	any	juristic	person	

who	may	have	a	conflict	of	interest.	In	case	of	the	Consultant	

operates	under	juristic	person,	the	Independent	director	shall	

not	be	the	major	shareholder,	Nondependent	director,	

Management	or	being	a	part	of	any	juristic	person	who	may	

have	a	conflict	of	interest	for	at	least	2	years	before	the		

date	of	filing	the	request	is	allowed	by	Securities	Exchange		

Commission	Thailand.

	

	

	 The	details	of	duties	and	responsibilities	of	the	

Remuneration	Nomination	and	Corporate	Committee	are	

shown	in	Good	Corporate	Governance	which	is	on	page	123.	

	 The	secretary	of	the	Remuneration	Nomination	and	

Corporate	Committee	is	Miss	Nantana	Lakkham.

4. The Risk Management Committee

	 The	Risk	Management	Committee	consists	of	1	

independent	director,	1	executive	director	and	1	executive	

which	have	3	terms	of	director	since	23	February	2012	to	23	

February	2015,	namely;	

	

	 The	details	of	duties	and	responsibilities	of	the	Risk	

management	Committee	are	shown	in	Good	Corporate	

Governance	which	is	on	page	123.	

	 The	secretary	of	the	Risk	Management	Committee	

is	Miss	Methita	Charoensurapirom.

Criteria for Appointment of the Independent Directors

 Qualification of the Independent Directors

	 An	Independent	Director	is	qualified	and	independent	

person	according	to	the	definition	established	by	the	Stock	

Exchange	of	Thailand,	which	are	as	follows:

	 1.	Holding	not	more	than	1	percent	of	paid-up	shares	

of	the	Company,	affiliated	company,	associated	company	

or	any	juristic	person	who	may	have	a	conflict	of	interest.	

These	include	shares	held	by	individuals	associated	with	it.

	 2.	Not	to	participate	in	business,	not	being	an	employee,	

staff	member	of	advisor	who	receives	a	regular	salary	from	

the	Company	or	controlling	person	of	the	Company,	affiliated	

company,	associated	company	or	any	juristic	person	who	

may	have	a	conflict	of	interest	for	at	least	2	years	before	

the	date	of	filing	the	request	is	allowed	by	Securities	and	

Exchange	Commission	Thailand.

1.	MissPiyanus Chaikajornwat Chairman	of	Risk	
Management	Committee

2.	MissViriya Ampornnapakul Risk	Management	Committee

3.	MissThitima Vattanasakdakul Risk	Management	Committee
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Director

Total	of	Meeting	/	Attendance

The	Board	of	
Director

The	Audit	
Committee

The	Risk	
Management	
Committee

The	Remuneration
Nomination	and	

Corporate	Committee

1.	Mr.Somchai Lekapojpanich 9/9 - - -

2.	MissViriya Ampornnapakul 9/9 - 5/5 -

3.	Mr.Somkiat Jitvutthichod 9/9 12/12 - -

4.	Mr.Surin Wanpensakul 9/9 12/12 - 6/6

5.	Mr.Kriengkri Rukkulchon 9/9 - - 6/6

6.	Dr.Somchai Harnhiran 9/8 - - -

7.	Mrs.Piyanus Chaikajornwat 9/9 12/12 5/5 -

8.	Mr.Vichai Lekapojpanich 9/8 - - 6/5

9.	MissSunisa Kwanbunbumphen 9/9 - - -

10.	Mr.Nantawat Sathirachaiyawit 9/9 - - -

11.	Mr.Charin Hansuebsai 9/9 - - -

12.	MissThitima	 Vattanasukdakul
/1 - - 5/5 -

	/1	The	resolution	of	the	Board	of	Director	no.2/2012	dated	on	23	February	2012	appointed	MissThitima	Vattanasukdakul,	

	Production	Director	as	the	director	of	Risk	Management	Committee.

Meeting of Directors

The	Meeting	attendance	of	the	directors	in	2012	are	as	below	:

2. The Nomination of Executives

	 Executive	will	consider	and	appoint	person	who	have	

knowledge,	abilities	and	appropriate	experienced.	In	addition	

the	Company	prepares	the	successor	plan	for	personnel	who	

have	good	knowledge,	abilities	and	ethic	acts	as	the		

Company’s	management	in	the	future.

Rights of Minor Shareholders in the Appointment of Company 

Directors

	 1	A	shareholder	shall	have	voting	rights	equal	to	the	

number	of	shares	held.

	 2	Shareholders	vote	to	appoint	individuals	director.

	 3	Those	who	receive	the	most	votes	are	considered	

to	be	elected	as	directors,	in	the	order	of	most	votes	received	

to	least,	up	to	the	number	of	directors	to	be	elected	at	that	

time.	If	two	or	more	candidates	receive	the	same	number	of	

votes	for	the	position	available,	the	Chairman	of	the	meeting	

shall	make	the	decision	on	which	candidate is to be chosen.

The Nomination of directors and Executives 

1. The Nomination of directors

	 Remuneration	Nomination	and	Corporate	Committee	

will	select	individuals	suitable	for	nomination	both	of	knowledge	

and	work	experience	which	related	company’s	business	or	

support	company’s	benefits	in	the	future.	Then,	propose	their	

names	to	a	meeting	of	the	Board	of	Directors	and/or	a	

shareholders’	meeting	for	consideration	as	the	case	maybe.	

The	qualified	person	must	dedicate	enough	time	for	regularly	

meeting;	have	good	background	of	work	in	the	past	and	

good	ethic.	Moreover	the	Company	also	considers	the	number	

of	director	position	in	other	companies	of	each	nominee	

because	it	may	affect	with	director’s	duties	when	the	nominee	

acts	as	company	director.
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Management Team

As	of	December	31st,	2012,	the	management	team	comprises	of	7	persons	as	follows:

Name Position

1.	Mr.	Somchai Lekapojpanich Chief	Executive	Officer

2.	Miss	Viriya Ampornnapakul Managing	Director

3.	Miss	Sunisa Kwanbunbumphen Business	Relation	Director

4.	Mr.	Nantawat Sathirachaiyawit Engineering	Director

5.	Mrs.	Phathra Chanyavilas Marketing	Director

6.	Miss	Thitima Vattanasakdakul Production	Director

7.	Mr.	Pert Leevilaikulrat Assistance	of	Director

2. Remuneration for Executives

 In 2012, the Company paid the remuneration to 7 

executives in the total of 29,426,601 Baht which divided to 

salary, bonus and provident fund.  

Other remuneration

	 -None-

Employee

As	of	December	31st,	2012	number	of	employees	in	the	

company’s	main	line	is	as	follows.	(Excluding	Executives)

Remuneration of employee 2012 (excluding Executives)

 In	2012,	the	Company	paid	the	remuneration	to	the	

employee	(excluding	Executives)	in	the	total	of	116,305,226.74	

Baht	which	divided	to	salary,	bonus	and	provident	fund.

Name	 Remuneration	2012

1.	Mr.Somchai Lekapojpanich 240,000

2.	MissViriya Ampornapakul 157,500

3.	Mr.Somkiat Jitvuthichod 720,000

4.	Mr.Surin Wanpensakul 870,000

5.	Mr.Kriengkri Rukkulchon 570,000

6.	Dr.Somchai Hanhiran 400,000

7.	MissPiyanus Chaikajornwat 840,000

8.	Mr.Vichai Lekapojpanich 165,000

9.	MissSunisa Kwanbunbumphen 120,000

10.	Mr.Nantawat Sathirachaiyawit 120,000

11.	Mr.Charin Hansuebsai 420,000

12.	MissThitima Vattanasakdakul/1 37,500

Total 4,660,000
/1	MissThitima	Vattanasak	 is	a	member	of	 sub-committee	

which	is	the	Risk	Management	Committee.

Position Quantity

1.	Production		 382

2.	Engineering 59

3.	Warehouse 114

4.	Management 62

Total 617

Remuneration for Directors and Executives

 1. Remuneration for Board of Directors

 For	fiscal	year	ended	December	31st,	2012,	the		

Company	paid	the	meeting	allowance	and	gratuity	to	

independent	directors	while	the	executive	directors	was	

paid	only	gratuity.

Unit:	Baht
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	 				1.1.3	Rights	to	elect	and	deprive	directors	and	

		 	 approve	the	appointment	of	independent	

		 	 auditors.

				 				1.1.4	Rights	to	the	equally	divided	profits.

			  2. Entitle to receive information and express opinion in 

shareholders’ meeting

	 2.1	The	company	aware	of	Thai	and	foreigners’		

shareholders,	the	company	shall	prepare	the	related		

documents	of	shareholders’	meeting	and	memorandum	

in	both	of	Thai	and	English.	

	 2.2		The	company	publishes	documents	30	days	in	

advance	in	company’s	web	site	at	www.pacificpipe.co.th	

before	meeting	and	before	sending	documents	to		

shareholders.	For	sending	process,	the	company	granted	

Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	which	is	the	registrar	

of	company.	All	the	documents	are	delivered	to	the		

shareholders	meeting	14	days	in	advance	before	meeting.

	 2.3	The	company	gives	an	opportunity	to	shareholders	

for	propose	agendas	or	sending	the	questions	in	advance	3	

months	before	the	end	of	fiscal	year	via	www.pacificpipe.co.th.

	 2.4	In	the	general	meeting	of	shareholders’	meeting,	

the	Directors	and	financial	executives,	including	the	company’s	

independent	auditors	will	attend	the	meeting.	The	Chairman	

will	allow	all	shareholders	to	question	with	enough	time.	The	

directors	who	involve	in	questions	will	explain	all	questions	

completely.	The	minutes	of	annual	general	meeting	of	

shareholder	is	published	within	14	days	count	from	the	

meeting	day	via	www.pacificpipe.co.th.

Equitable Treatment of Shareholders

Attending the shareholders’ meeting

	 1.	The	Company	details	to	shareholders	bring	necessary	

document	to	completeness	in	meeting	for	maintains	rights	

to	attendees	by	company’s	articles	in	the	part	of	shareholder	

meeting.	The	company	has	attach	proxies	to	shareholder	

who	objectives	and	may	authorize	others	to	attend	the	

meeting	instead	or	authorize	to	company’s	independent	

directors.	The	shareholders	can	download	the	proxies	via	

company’s	website	at	www.pacificpipe.co.th.

The Company’s Good Corporate Governance Policy
Definition

 The	company’s	good	corporate	governance	policy	

is	based	on	the	principle	of	The	Organization	for	Economic	

Co-Operation	and	Development	(OECD),	and	Principle	of	

Corporate	Governance	Year	2006	by	The	Stock	Exchange	of	

Thailand	and	Securities	and	Exchange	Commission	Thailand.

The	company	uses	the	two	organization’s	principles	as	the	

company’s	corporate	governance	guideline.

	 A	definition	of	the	company’s	corporate	governance	

is	a	system	that	provides	a	relevance	structure	of	every	

group	of	stakeholders	including	the	Board	of	Directors,	

managements,	and	shareholders.	Also,	the	stakeholders	must	

be	treated	with	fairness	and	equality.

	 In	addition	corporate	governance	policy	also	includes	

management	system	and	internal	control	of	company	to	

achieve	goals	for	most	of	benefit	to	the	shareholders	in	the	

long	term.	The	company	hold	4	principles	to	create	confidence	

to	related	parties	and	as	the	basis	of	sustainable	growth	of	

the	business	such	as	transparency,	integrity,	accountability	

and	competitiveness	with	the	guidelines	in	practice	divided	

into	5	categories	as	follow;

	 1.	Right	of	Shareholders

	 2.	Equitable	Treatment	of	Shareholders

	 3.	Role	of	Stakeholders

	 4.	Disclosure	and	Transparency

	 5.	Board	Responsibilities

Rights	of	shareholders

1. Fundamental right

	 1.1	The	Company’s	Board	of	Directors	defines	the	

Company’s	good	corporate	governance	policy	with	regard	

to	shareholders’	rights	as	defined	by	law	which	comprise	of;

	 				1.1.1	Rights	to	receive	and	transfer	shares	and	

		 									rights	to	receive	sufficient	information	on	time	

		 									via	the	communication	channel	provided	by	

		 									the	company	to	enable	the	shareholders	to	

		 									consider	the	impact	which	may	occur	both	

		 									of	the	Company	and	shareholders.	

	 				1.1.2	Rights	to	attend	the	shareholders’	meeting,		

	 									express	opinions,	recommendations	and	jointly	

		 									consider	the	company’s	agenda	during	the	

		 									shareholders’	meeting.
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	 2.	The	company	provides	a	chance	for	the	shareholders	

to	propose	a	person	to	position	the	company’s	director.		

For	more	information,	the	shareholders	are	able	to	visit	the	

company’s	website	at	www.pacificpipe.co.th.

	 3.	During	every	shareholder’s	meeting,	the	chairman	

shall	inform	the	shareholders	of	the	voting	method	and	the	

number	of	the	quorum	and	enable	the	shareholders	to		

equally	exercise	the	rights	in	expressing	their	opinions	and		

recommendations.	In	addition,	the	chairman	shall	be	entitled	

to	use	the	voting	ballot	for	the	important	agenda	items	and	

inform	the	meeting	of	the	result	of	voting.

	 4.	During	the	agenda	of	directors’	appointment,	the	

voting	shall	be	conducted	individually.

	 5.	The	company	grants	shareholders	to	vote	in	the	

agenda	that	is	in	pending	and	undetermined	by	vote.

	 6.	The	company	shall	not	add	any	agendas	which	

have	not	originally	been	included	in	such	meeting	without	

prior	notification	to	the	shareholders.

The conflict of interest	

	 The	Board	of	Directors	defines	the	measures	to	use	of	

inside	information	in	the	Ethics	and	Code	of	Business	Conduct.	

This	to	prevent	personnel	used	the	inside	information	for	

private	benefit	in	the	wrong	way.	The	details	are	as	follow;

	 1. The conflict of interest	

	 		1.1	Should	avoid	any	action	which	may	cause	the

	 conflict	of	interest	with	company	whether	due	to	

		 contact	with	relevant	company’s	business,	such	

		 as	trade	partners,	customers,	trade	competitors	

		 or	opportunity	or	Information	that	obtained	

	 by	position	to	make	personal	advantage	and	

		 competing	with	the	company	or	perform	other	

		 works	which	has	an	impact	on	employees’	duties.	

	 		1.2	Should	omit	ownerships	of	trade	competitors’

	 shares	if	this	ownership	made	employee	act	or	

		 omit	on	the	employees’	jobs	or	affected	deeply	

		 to	the	work	task.	In	the	case	that	the	employees	

		 hold	the	stocks	before	working	at	the	company,	

		 before	the	company	enter	the	same	business,	or	

		 by	heritage,	the	employees	must	report	to	their	

		 chief.

	

	 		1.3	The	company’s	employees,	who	be	part	of	the	

		 	 stakeholding	are	prohibit	to	enter	any	transactions	

		 	 on	behalf	of	the	company	in	order	to	prevent	

		 	 the	conflict	of	interest	that	might	be	occurred.

									1.4	Any	business	transactions	on	behalf	of	personal,		

	 family	or	any	corporate	that	having	stakeholding	

		 must	disclose	to	the	Company	before	involving		

	 the	transactions.

	 		1.5	Performing	a	job	of	subsidiaries	will	be	allowed	

		 					only	by	managements	or	directors	approval.	

		 	 When	an	approval	from	the	management	is	

		 		 received.	However,	the	company’s	employees	

		 	 must	not	perform	a	job	from	outside	that	would	

	 			 compete	with	the	company	or	lead	to	the	conflict	

		 	 of	interest	no	matter	it	is	a	temporary	or	permanent	

		 	 job.	Unless	it	is	approved	by	the	managements	

		 	 or	directors.

	 		1.6	When	agendas	are	raised	during	the	meetings,	

		 	 any	person	with	a	conflict	of	interest	shall		

	 	 temporarily	leave	the	meeting	to	allow	other		

	 	 attendees	to	consider,	analyse	and	discuss	the	

		 	 item	without	the	influence	of	such	person.

	 		1.7	The	Board	and	managements	shall	consider	

		 	 connected	transactions	between	company	

		 	 and	its	subsidiaries	or	affiliates	independently	

	 	 with	prudence,	honesty	and	ethically	taking	

	 	 into	account	the	company’s	benefits.

	 		1.8	The	Board	of	Director,	managements	must	report	

		 	 a	related	transaction	that	relate	to	the	company	

		 	 or	subsidiaries’	business	management.

	 2. Use of inside information

	 			Inside	information	is	the	data	management	operation	

which	is	the	company’s	confidential	information	and	undisclosed	

to	the	public.	If	disclosed,	would	affect	the	company	or	

company’s	subsidiaries.	Particularly	affect	the	value	of	stock	

trading	in	the	stock	market.	The	Company	employees	and	

subsidiaries	do	not	disclose	inside	information	derived	from	

their	duties	to	others	or	not	to	seek	advantage	from	inside	

information	for	yourself	or	make	the	company’s	benefits	

reduced.
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 2.1 Directors, managements and employees at all

 levels of the company are prohibited to use inside 

  information which are essence and undisclosed 

  to the public for their benefit or others until after  

 24 hours disclosing information to the public.

 2.2 The company’s employees shall maintain and not 

   disclose customer’s data information to the public. 

   All personnel do not and trad disclose the customers’ 

  confidontial data to any personnel and outsider 

   who not involve unless it is required by law, for  

  court cases, or approve by Board.

 2.3 The directors, managements, and the employees 

  or person who related to the information are 

   prohibited to disclose or transmit the company’s 

   information or secret to people who are not related 

     to the information such as family, relatives and 

   friends etc. 

 2.4 Unauthorized personnel shall not disclose the 

   information. If any unauthorized person is asked 

   to disclose information, a direct enquiry must be  

  made to the authorized person to ensure the 

   correctness and consistency of the disclosed 

   information.

 2.5 Do not give an advice about the company’s

  securities trading unless it is related to a duty  

 that is assigned from the company.

 2.6 The company will release a notice of security 

  trade forbidden during a financial statement

   making period both quarterly and yearly via the 

   company internal communication to the directors, 

  managements, and all personnel. The notice 

   will be valid until a security commonly trading 

   day is announce in written form

 2.7 The directors, managements, and the employees  

  up from a head of department, accounting  

  officer, data analysis officer, and internal audit 

   officer must prepare a report of security trade 

   within 3 working days to an internal audit manager 

  when the company’s security trade is occurred.

	

	 2.8	The	directors,	managements,	and	all	personnel	up	

		 	 from	a	head	of	department,	accounting	officer,	

		 	 data	analysis	officer,	and	internal	audit	officer	must	

		 	 quarterly	report	a	security	holding	of	their	own	

		 	 and	a	related	person	as	a	rule	of	securities	and		

	 	 exchange	Act.	to	the	internal	audit	manager.

Role of stakeholders

The practices with Customers

	 1.	Deliver	products	that	have	quality	standards	under	

fairer	conditions	and	on	the	basis	of	the	obtained	yield	fairer	

to	both	parties.	

	 2.	All	of	employee	must	be	dedicated,	strive	to	develop	

quality	products,	service	at	a	reasonable	price	in	current	

situation,	fair	terms	and	conditions	without	any	restriction	of	

consumers’	fundamental	rights.

	 3.	Contract	compliance	or	conditions	that	agree	strictly	

in	case	of	unable	to	comply	one	of	the	criteria,	must	notify	

the	partner	and/or	creditors	in	advance	to	joint	consideration	

for	solutions.

	 4.	Keep	customers	confidentiality	seriously	unless	the	

customer	agrees	to	disclosure	of	written	or	legal	including	

not	use	for	the	own	benefit	and	the	persons	involved.

Practices with Trade Competitors

	 1.	All	of	employee	operates	its	business	by	free	and	

fair	competition.	untruthful	accusations	libel,	unreasonable	

or	doubtful	information	to	discredit	competitors	shall	not	be	

tolerated.

	 2.	Not	to	seek	the	confidential	information	of	trade	

competitors	by	the	way	is	not	honest	or	inappropriate	such	

bribe	to	employees	of	competitors	etc.

	 3.	Do	not	damage	the	reputation	of	trade	competitors	

by	the	accusation	untrue	and	not	to	blame	without	information	

reasonably.

The practices with trade partner

	 1.	Purchasing	supply	must	have	the	audited	procedure	

to	provide	transparency	and	maximum	benefit.	

	 2.	The	Company	must	conduct	to	trader	partner	with	

equality	on	the	basis	of	fairer	competition.
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	 3.	The	company	employee	must	procure	products	and	

services	by	consideration	of	needs,	value,	prices	and	quality.	

The	employee	must	give	accurate	and	equal	information	to	

trade	partner	without	bias	and	no	discrimination	against	trade	

partner	including	purchasing	and	supply	concisely	consistent	

with	suited	to	the	circumstances.

	 4.	When	contracting	with	trade	partners,	employee	

shall	retain	documents	relevant	to	negotiations,	drafting,	contract	

making	and	contract	monitoring	as	supporting	evidence	for	

a	specific	period.

	 5.	The	company	employee	must	not	to	take	advantage	

from	purchasing	supply.	The	employee	must	place	neutral,	

not	closely	to	trade	partner	if	it	cause	influence	decision	

with	company’s	employee.

	 6.	The	employee	shall	strictly	adhere	to	contractual	

agreements.	If	either	the	company	or	the	trade	partner	should	

fail	to	comply	with	the	agreed	terms	and	conditions,	or	

circumstances	arise	that	render	compliance	impossible.	The	

company	employee	shall	report	to	their	supervisor	to	seek	

corrective	action.

The Practices with shareholders	

	 The	company	is	committed	to	creating	sustainable	

business	growth	and	ability	to	competitive	to	generate	value	

added	to	shareholders	in	the	long	term	by;

	 1.	The	Company	has	the	dividend	policy	to	pay	the	

shareholders	at	the	rate	of	no	less	than	40	percent	of	the	net	

profit.	The	company	currently	reserves	10	percent	the	company’s	

capital	by	law.	In	order	that,	such	dividend	payment	can	

be	changed,	depending	on	the	Company’s	performance,	

financial	status	and	the	company	investment’s	plan.

	 2.	To	establish	the	Board	of	Director	and	sub-committee	

to	approves	the	business	direction,	planning,	objectives	and	

budget.	As	well	as	to	review	the	operation	of	the	company,	

in	accordance	with	the	laws	and	relate	regulations	with	

consideration	the	highest	interests	of	the	company,	shareholders	

including	stakeholders.

	 3.	Shareholders	and	stakeholders	can	report	or	complain	

to	the	director	in	anything	that	may	cause	damage	to	the	

company	via;

	

	 			Investor	Relations	Department

	 			Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 			Address													1168/74	Floor	26th	Lumpini

		 	 	 Tower	Building,	Rama	IV	Rd.,	

		 	 	 Bangkok	10120

	 			Telephone	number		(662)	679-9000

	 			Facsimile	number			(662)	679-9074

	 			E-mail	Address						ir.dep@pacificpipe.co.th

	 			Investor	relations	will	collect	reports	or	a	complaint	

by	shareholders	to	the	Remuneration	Nomination	and	Corporate	

Directors	who	take	the	responsible	in	issue	or	complaint	to	

investigate	and	report	to	the	Board	of	Director.

The practices with creditor

	 The	Company	complies	with	the	terms	of	the	loan	

agreement	and	gives	the	accurate	financial	information	

including	debt	payments	are	paid	promptly	every	times	and	

follow	the	terms	of	the	contract	or	agreed	strictly.	If	the	company	

should	fail	to	comply	with	the	agreed	terms	and	conditions,	

the	company	shall	inform	to	creditor	in	advance	to	joint	

consideration	for	solutions.	In	business	negotiations	should	

ignore	any	request	or	pay	any	benefits	in	dishonest	trade.

The practices for the Community and Social Responsibilities

	 1.	Take	responsible	and	provide	helps	in	aspects	of	

environment,	religious,	education,	cultural,	arts	as	well	as	local	

custom	and	tradition	where	the	company	is	located	in.

	 2.	Conduct	activities	and	cooperate	with	the		

governments	and	community	in	order	to	enhance	quality	of	

life,	social,	community,	and	environment	constantly.

	 3.	Prevent	accidents	and	control	dispose	of	waste	to	

be	under	acceptable	standard	level.

	 4.	The	Company	foster	awareness	of	individual	social	

and	environmental	responsibilities	in	all	personnel	at	all	levels.

The practices for Treatment of Employees

	 1.	The	company	treats	its	personnel	equally	without	

discrimination,	regardless	of	race,	religion,	educational	

background,	or	other	status	that	is	not	directly	related	to	

their	working	performance.

	 2.	The	company	realizes	the	importance	of	employee	

and	aware	that	employees	as	valuable	resources	which	as	

the	key	of	company’s	success.	For	these	reason,	the	company	

give	precedence,	take	care	of	employees	and	train	any	

skills	in	working	by;
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	 			2.1	To	give	the	fair	salary	and	appropriate	with	

		 							duties	and	responsibilities.

	 			2.2	To	organize	orientation	and	give	manuals	to	

		 	 new	employees	to	acknowledge	and	understand	

		 	 the	benefits	that	the	employee	should	receive,		

	 						ethics	and	comply	with	Labor	law	strictly.

	 			2.3	Focus	on	development	and	provide	training	to	

		 						educate	employees	continuously	to	increase	

		 	 the	potential	for	work	efficiently	and	promote	

		 	 the	employee	to	advance	in	careers	by	testing	

	 		 to	get	a	promotion	in	each	year.

	 			2.4	Set	up	the	provident	fund	to	employee	for	

		 						supporting	in	saving	account	in	long	term	for		

	 	 themselves	and	their	family	when	employee		

	 	 resign,	retire,	disabled	person	or	died.

	 3.	Establish	a	Security	Committee	to	maintain	an	

environment	that	is	secure	against	the	life	and	property	of	

the	employee.

Anti-corruption Policy

	 1.	The	company’s	employees	are	prohibited	from	

trying	to	illegally	and	unethically	predominant	a	business	

partner	and	competitor	such	as	offering	a	discriminately		

assistance	and	bribery.

	 2.	Do	not	operate	or	be	part	of	an	illegal	business.

	 3.	In	term	of	dealing	with	a	business	partner,	the	

employees	must	avoid	giving	or	receiving	a	stuff	that	involved	

in	a	business	negotiation,	contract	making	or	delivering	a	

contract.	For	a	receiving	or	giving	stuff,	it	must	be	in	a	proper	

value	or	be	legally	approved.	Moreover,	the	regulation	is	

forced	to	use	for	both	giver	and	receiver.

	 4.	The	company	has	an	anti-	bribery	policy	to	both	

a	government	officer	and	others.

Disclosure and Transparency

Information and report

	 1.	The	Company	ensures	that	all	important	information	

related	to	the	Company,	both	financial	and	non-financial	is	

disclosed	correctly,	accurately,	equitably,	on	a	timely	by	the	

regulation	of	the	Securities	and	Exchange	Commission	Thailand	

(SEC)	and	regulation	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	

By	addition	disclose	information	through	Annual	Statement	

(56-1	Form),	Annual	Report	(56-2	Form)	and	company	

website.	This	allows	shareholders,	customers,	and	others	who	

are	interested	can	easy	access	information	with	an	equitable	

and	reliable.

	 2.	The	Board	of	Directors	assigned	to	have	investor	

relations	as	the	company	representative	to	communicate	

information	to	shareholders,	broker	analysis	and	others	and	

they	also	get	the	information	equitably	with	the	Board	of	

Directors.	To	contact	investor	relations	department	at;	

	 			Investor	Relations	Department

	 			Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 			Address													1168/74	Floor	26th	Lumpini

		 	 	 Tower	Building,	Rama	IV,	

		 	 	 Bangkok	10120

	 			Telephone	number		[662]	679-9000	[Auto]

	 			Facsimile	number			[662]	679-9074

	 			E-mail	Address						ir.dep@pacificpipe.co.th

	 3.	The	company	reports	the	responsibility	of	the	

Board	of	Directors	for	the	Financial	Report	and	discloses	the	

performance	of	the	board	of	director	and	sub-committee.

Rules and duties of the Board of Director and Top executive

The Board of Director 

	 The	board	of	directors	shall	perform	their	duties	in	good	

faith	in	accordance	with	the	laws,	objectives,	and	articles	of	

Association	and	resolution	of	the	shareholders’	meeting	of	

the	Company	except	in	particular	matter	that	the	resolution	

of	the	shareholders’	meeting	is	required,	for	instance,	entering	

into	a	connected	transaction,	acquisition	or	distribution	of	

major	assets	under	the	Stock	Exchange	of	Thailand	regulations	

or	regulations	of	other	government	agencies.	The	scopes	of	

duties	of	the	Board	of	directors	are	as	follow;

	 1.	To	establish	and	approve	the	Company’s	business	

direction	and	business	objective	by	authorizing	the	power	to	

The	Chief	Executive	Officer	to	set	forth	the	business	policies	

and	strategies.	The	management	will	act	according	to	the	

policy,	which	should	respond	to	the	objectives	set	forth	by	

the	Board	of	Directors.	The	Audit	Committee	will	inspect	the	

company’s	performance	in	line	with	the	relevant	law	and	

regulations.
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	 2.	To	perform	duty	with	caution	and	be	accountable	

to	the	Company’s	shareholders	and	perform	the	duty	in	the	

manner	consistent	to	the	applicable	laws,	the	Company’s	

objectives	and	regulations	as	well	as	the	resolutions	from	the	

shareholders	in	good	faith	and	honesty.

	 3.	To	ensure	that	the	Company	has	an	effective	written	

corporate	good	governance	policy	and	approve	the	policy	

thereof.

	 4.	To	conduct	the	policy	reviews	to	evaluate	the	overall	

effectiveness	of	the	policy	implementation	at	least	once	a	

year.

	 5.	To	determine	the	level	of	The	Chief	Executive	Officer	

and	the	managing	director’s	financial	authority	and	establish	

the	guidelines	for	the	company’s	procurement	policy	in	writing.

	 6.	To	consider	endorsing	and/or	approving	the	matters,	

which	relate	to	the	company	and	its	subsidiaries	according	

to	the	relevant	notifications	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

	 7.	To	consider	and	approve	the	important	decisions	

such	as	investment	projects	and	any	operation	required	by	law.

	 8.	To	provide	for	credible	accounting	system,	financial	

statements	and	audit.

The Audit Committee 

	 1.	To	review	that	the	Company’s	financial	reports	are	

disclosed	accurately	and	adequately	by	coordinating	with	

auditor	and	management	for	preparing	both	quarterly	and	

annual	financial	reports.

	 2.	To	review	that	that	the	Company	has	established	

appropriate	and	effective	internal	control	system	and	internal	

audit	system.

	 3.	To	approve	the	appointment,	transfer,	dismissal,	

and	performance	evaluation	of	Internal	Audit	Manager.

	 4.	To	approve	internal	audit	plans,	budget	and		

manpower	of	internal	audit	department.

	 5.	To	consider	and	review	independence	and		

performance	report	of	internal	audit	department.

	 6.	To	review	that	the	Company	has	established	

appropriate	and	effective	risk	management	system.

	 7.	To	review	the	internal	process	of	the	company	about	

the	whistle	-	blowing	and	complaint	policy.	To	ensure	that	the	

policy	is	independent	and	appropriately	management,	aware	

of	confidentially	and	preventive	measure	the	whistle	-	blower.

	 8.	To	review	that	the	Company	has	conducted		

business	in	compliance	with	the	securities	and	exchange	

law,	the	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand,	or	

any	relevant	laws	governing	the	Company’s	business.	

	 9.		To	evaluate	the	Company’s	auditor	in	the	following	

issues.

	 	 9.1	To	consider	audit	fee	based	on	creditability,	

		 	 	 	 resource	adequacy,	workload	of	the	audit	firm	

		 	 	 		and	experience	of	auditor	who	takes	responsible	

		 	 				for	auditing	the	Company.

	 	 9.2	To	consider	independence	of	the	auditors

	 10.	To	consider	the	Company’s	information	disclosure	

of	connected	transactions	or	transactions	that	may	involve	

conflict	of	interest	in	accordance	with	the	relevant	laws	and	

regulations.

							11.	To	perform	other	tasks	as	delegated	by	the	

Company’s	Board	of	Directors	with	consent	from	the	Audit	

Committee.

	 12.	To	prepare	report	on	activities	of	the	Audit		

Committee	and	disclose	in	the	Company’s	annual	report.

	 13.	To	report	any	issues	deemed	necessary	to	be	

disclosed	to	shareholders	and	general	investors	under	scope	

of	duties	and	responsibilities	as	delegated	by	the	Company’s	

Board	of	Directors.

	 14.	To	prepare	corporate	governance	report	of	the	

Audit	Committee	and	disclose	in	the	Company’s	annual	

report.	Such	report	must	be	signed	by	Chairman	of	the	Audit	

Committee.	

	 15.	To	conduct	performance	evaluation	of	the	Audit	

Committee	by	relevant	persons	at	least	once	a	year	to	

improve	operations	for	the	highest	benefit	to	shareholders	

and	organization.

	 16.	Reporting	on	its	regular	activities	to	the	Board	of	

	Director	for	their	acknowledgement.

	 				In	performing	the	duties	of	the	Audit	Committee,	

when	transactions	or	actions	that	may	materially	affect	the	

financial	status	or	operating	performance	of	the	Company	

are	found	or	suspected,	the	Audit	Committee	must	report	to	

the	Company’s	Board	of	Directors	for	rectification	within		

period	the	Audit	Committee	deems	appropriate.	Such	

transactions	or	actions	are	as	follows:
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	 			16.1	Transaction	with	conflict	of	interest.

	 			16.2	Fraud,	irregularity	or	material	defect	in	the	

internal	control	system.								

			 			16.3	Violation	of	the	securities	and	exchange	law,		

	 	 the	regulations	of	the	Stock	Exchange	of		

	 	 Thailand,	and	any	other	laws	related	to	the	

		 	 Company’s	business.

	 In	the	case	that	the	Audit	Committee	report	the	

suspicious	transactions	or	actions	that	may	materially	affect	

financial	position	and	operating	performance	to	the	Company’s	

Board	of	Directors	and	management,	but	they	fail	to	make	

the	rectification	within	the	specified	period	without	appropriate	

reason,	any	member	of	the	Audit	Committee	may	report	

such	matter	to	the	Securities	and	Exchange	Commission	

and/or	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

	 17.	To	report	preliminary	findings	of	investigation	to	

the	Audit	Company	and	auditor	within	1	month	from	the	

notification	date	of	the	auditor	upon	the	Board	of	Directors,		

manager	or	any	designated	person	against	the	Securities	

and	Exchange	Act	(No.4)	B.E.	2551.

The Remuneration Nomination and Corporate Committee		

	 1.	The	determine	necessary	and	appropriate		

compensation	both	in	terms	of	money	and	other	benefits	

for	the	directors,	sub-committee’s	directors	and	the	executive	

directors	each	year.	The	compensation	proposal	shall	be	

forwarded	to	the	Board	of	Directors	for	approval,	or	to	the	

shareholders’	meeting,	as	the	case	may	be.

	 2.	To	be	accountable	to	the	Company’s	Board	of	

Directors	by	explaining	and	answering	the	questions	regarding	

the	directors’	compensation	during	the	shareholders’	meeting.

	 3.	To	select	the	qualified	persons	to	the	position	of	

director	by	nominating	the	persons	to	the	Company’s	Board	

of	Directors	for	approval	and/or	to	the	shareholders’	meeting,	

as	the	case	may	be.

	 4.	Specify	and	propose	the	good	corporate	governance,	

ethics	and	code	of	business	conduct	to	the	board	of	director	

approval.	

	 5.	Specify	and	set	the	scopes	of	corporate	social	

responsibilities’	activities.

	 6.	To	execute	any	other	works	as	assigned	by	the	

Board	of	Directors.

The Risk management Committee	

	 1.	To	defines	the	risk	management	policy	to	the	board	

	of	director	approval

	 2.	To	define	strategy	and	method	of	company’s	risk	

management	in	each	issue	to	comply	with	the	policy.	The	

strategy	and	method	of	risk	management	can	be	assessed,	

reviewed	and	protected	risks	in	the	appropriate	level.	There	

are	guidelines	in	practice	to	get	to	an	event	when	that	risk	

happen.	There	are	guidelines	that	can	receive	events	when	

the	risk	occurs.

	 3.	To	learn,	review	and	assess	the	risks	that	may	occur	

including	the	impact	of	the	trend	may	occur	to	company	

and	its	subsidiaries	in	the	following	issues;

	 		•	Risk	strategy	

	 		•	Operating	risks	

	 		•	Financial	risks	

	 		•	The	compliance	risk

	 4.	To	follow	up,	conduct	and	review	the	risk	management	

policy	including	review	the	strategies	and	practices	when	

the	risks	happened	at	least	1	times	per	year	to	ensure	that	

the	risk	strategies	are	appropriate	in	that	events	and	effectively	

apply.	

	 5.	To	give	advice	and	support	to	the	company’s	

Management	Committee	in	enterprise	risk	management.	

Include	the	promotion	and	support	to	improve	risk	management	

system	development	in	company	continuously	and	regularly.	

	 6.	To	communicate,	information	exchange	and	

coordination	in	risk	management	and	internal	control	to	the	

Audit	Committee.

	 7.	To	appoint	team	and/or	management	team	to	

support	the	process	and	risk	management	activities,	as		

appropriate	and	necessary.	

	 8.	To	execute	any	other	works	as	assigned	by	the	

Board	of	Directors.

Chief Executive Officer

	 1.	To	conduct	and	propose	the	Company’s	business	

policies,	goals,	operational	plans,	business	strategies,	and	

annual	budgets	to	the	Company’s	Board	of	Directors	for	

approval.

	 2.	To	set	business	plans,	budgets,	and	management	

authorities	to	seek	approval	from	the	Company’s	Board	of	

Directors.
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	 3.	To	authorize	approval	of	financial	activities	to	

purchase	raw	materials	with	amount	not	exceeding	100	million	

baht	for	each	supplier	and	up	to	200	million	baht	in	total.	To	

authorize	approval	for	the	higher	amount	if	such	purchase	is	

deemed	necessary	to	prevent	impact	on	the	Company’s	

operations	but	it	must	seek	ratification	from	the	Company’s	

board	meeting.

	 4.	To	authorize	approval	of	and	sub-grant	authority	to	

others	to	approve	the	Company’s	investment	transactions,	

and	financial	activities	as	follows:

	 		•	Investment	transactions	with	amount	not	exceeding	

		 	 		30	million	baht.

	 		•	Asset	procurement	for	the	Company’s	business	

	 	 		expansion	with	amount	not	exceeding	50	million		

	 	 		per	transaction	and	up	to	100	million	in	total.	In	

	 				case	that	the	amount	exceeds	100	million	baht,	

		 	 		ratification	is	a	must	upon	completion.	If	less	than	

		 				the	limit,	it	must	be	contained	in	annual	report	to	

		 				propose	to	the	board’s	meeting.

	 5.	To	monitor	the	Company’s	business	operations	to	

be	in	accordance	with	business	policies,	goals,	operational	

plans,	business	strategies,	and	budgets	approved	by	the	

board	with	efficiency	and	in	favor	of	business	circumstance.

	 6.	To	set	efficient	organization	and	management	

structures	by	covering	the	Company’s	employee	selection,	

training,	hiring	and	termination.

	 7.	To	supervise	and	approve	matters	related	to	the	

Company’s	operations.	It	may	appoint	or	authorize	any	one

or	several	persons	to	engage	in	any	activity	as	it	deems	

appropriate.	Chief	Executive	Officer	is	entitled	to	repeal,	

change	or	modify	the	scope	of	the	authorization.

	 8.	To	perform	any	other	duties	as	delegated	by	the	

Company’s	Board	of	Directors.	

	 	 Duties	and	responsibilities	shall	not	be	granted	or	sub	

-granted	in	a	manner	that	proxy	can	approve	any	transaction	

in	which	Chief	Executive	Officer	or	any	person	may	have	

any	interest	or	conflict	of	interest	with	the	Company	or	subsidiary	

companies	(as	prescribed	in	the	Notification	of	the	Securities	

and	Exchange	Commission).	Such	approval	must	be	proposed	

to	the	meeting	of	the	Company’s	Board	of	Directors	and/or	

the	meeting	of	shareholders	(whichever	is	applicable)	for	

the	approval	as	stipulated	in	the	Articles	of	Association	of	

the	Company	or	its	subsidiary	companies,	or	any	applica-

ble	laws,	but	approval	of	transactions	in	the	normal	course	

of	business.

Internal Control and internal auditing	

	 The	company	has	internal	audit	department	which	

perform	in	auditing	all	of	department	of	the	company	to	

comply	the	regulations.	Including	evaluate	performance	and	

sufficient	internal	control.	This	helps	managements	ensure	in	

internal	control	system	that	are	actual	operating	regularly	

and	suitably.	Moreover	seek	for	fault,	weakness	and	develop	

operating	system	more	effectively.	The	internal	audit	department	

can	audit	and	take	equilibrium	due	to	the	report	direct	to	

the	Audit	Committee	as	below	structure;

The	Board	of	Director

Internal	Audit

Chief	Executive	Office

Planning	and	Develop Business	Management

Audit	Committee
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The Organization and the environment

	 1.	The	company	is	targeting	explicit	business	goal	and	

can	be	assessed.	Then	present	to	the	Board	of	Directors	to	

consider	as	guidelines	for	employees’	practices.

	 2.	The	Company	provides	the	Ethics	and	code	of	

business	conduct	for	good	practice	and	notifies	all	employees	

have	signed	to	acknowledge	to	all	of	employee.	This	to	help	

all	employee	duty	without	against	with	ethics	and	code	of	

business	conduct.

	 3.	The	company	structure	is	divided	the	duties	and	

responsibilities	clearly	and	set	the	approval	authority	as	written	

to	help	the	operations	as	efficiently	as	possible,	appropriate	

with	company’s	size.		

	 4.	Define	and	provide	job	description	that	defines	

type	of	work,	duties,	knowledge	and	skills	to	recruit	appropriate	

personnel.				

	 5.	The	company	has	human	resources	management	

policy	both	in	recruiting	personnel	to	suit	the	position,	personnel	

development	and	training,	promotion,	raise	of	salary	and	

reasonable	of	incentive	and	reward.

To control

	 1.	Use	KPI	that	is	clearly	defined	as	a	tool	of	planning	

and	controlling	operating	results.

	 2.	For	each	type	of	transaction,	the	company	has	

set	approval	authority	in	finance	as	written.		

To follow up and evaluation	

	 1.	To	provide	the	report	that	compares	an	actual	

operation	with	quarter	forecasts.

	 2.	The	company	has	internal	audit	department	and	

data	analysis	department	which	are	knowledgeable	personnel.	

The	reports	will	be	present	to	the	board	of	directors	and	top	

management.

Risk Management

	 The	Board	of	Directors	shall	support	the	establishment	

of	the	risk	management	within	the	organization	by	deeming	

the	management	and	employees	as	the	risk	owners,	who	

have	the	responsibility	to	evaluate,	administer	and	manage	

the	risk	to	the	acceptable	level.	In	addition,	the	Board	shall	

support	the	efforts	to	make	risk	management	a	part	of	

the	corporate	culture	that	everyone	shall	be	aware	of.	The	

Company	shall	provide	for	the	effective	risk	management	at	

every	level	according	to	the	good	corporate	governance

to	increase	the	opportunity	for	business	success	by	effectively	

using	the	limited	resources	and	reducing	the	uncertainty	in	

the	overall	operation.	The	Company’s	risk	management	

consists	of	5	steps	as	follows:

	 1.	The	objective	determination.	

	 The	Company’s	objective	or	goal	shall	be	clearly	set	

forth	and	there	should	be	sufficient	communications	among	

various	agencies	to	ensure	the	objectives	and	goals	are	fully	

understood.

	 2.	Risk	identification.

	 The	management	shall	identify	the	risk	factors	that	may	

arise	in	the	future	and	will	affect	to	the	company’s	objectives	

and	goal,	or	any	incidents	that	make	the	organization	lose	

the	best	opportunity.	Risk	can	be	identified	from	both	external	

and	internal	causes	such	as	strategic	risk,	operation	risk	and	

risk	from	various	circumstances.

	 3.	Risk	Assessment

	 Having	identified	risk,	the	company	shall	assess	the	

risk	by	considering	how	the	current	operation	manages	risk	

based	on	the	following	items:

	 •	The	company’s	operation	system

	 •	The	internal	control	activities

	 •	The	company’s	structure	and	the	system	to	report	

		 		result

	 •	Performance	evaluation	and	follow-up	activities

	 •	Treatment	to	trading	par tners	and	business		

	 		contractual	parties

	 •	Internal	and	external	communications.	These	factors	

		 		shall	be	used	in	the	consideration	to	assess	risk	both	

		 		in	terms	of	quality	and	quantity.	The	assessment	

		 		should	be	made	by	considering	the	following	issues:

	 		1.	The	chances	of	the	risks:	the	likelihood	of	the	risk	

	 	 by	considering	the	probability	or	the	frequency	

		 	 of	the	incidents.

	 		2.	The	impact:	to	what	extent	the	company	will	be

	 	 affected	by	the	risk,	if	it	happens,	in	terms	of	

		 	 financial,	business	operation,	the	company’s	

		 	 reputation,	customers’	satisfaction	and	personnel.

	 4.	Risk	management

	 To	reduce	the	risk	to	the	level	acceptable	by	the	

Company,	high-leveled	management	shall,	reasonably,	

identify	the	acceptable	risk	level	with	clear	guidelines.	The	

risk	management	shall	be	executed	as	follow:
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Method Details

Risk	Avoidance Discontinue	the	activities	or	reduce	the	size	of	activities.	Objectives	may	be	altered.

Risk	Transfer Transfer	risk	to	others	such	as	insurance	company.

Risk	Control Set	up	the	internal	control	system	in	the	activities

Risk	Acceptance Continue	the	ongoing	operations.

	 5.	Follow-up	and	reports

	 		•	The	key	factors	of	follow-up	and	reports	are	Evaluate

	 	 the	quality	and	appropriateness	in	the	operation	

		 	 to	reduce	risks	and	identify	risk	that	can	be	

		 	 transferred	to	outside	the	Company.	

	 		•	Every	department	shall	consistently	produce	risk	

		 	 reports	by	clearly	and	timely	determining	the	

		 	 reporting	system	so	that	the	management	can	use	

		 	 it	to	inspect	the	risk	status	and	risk	management	

		 	 plan.	The	information	thus	shall	be	used	to	ensure	

		 	 the	decisions	be	made	effectively	and	timely.	Such	

		 	 status	reports	include,	for	example,	weekly	and	

		 	 monthly	risk	management.

Board Responsibilities		

1. Composition of the Board of directors

	 1.1	The	member	of	the	board	of	directors	of	PAP	

according	to	the	company’s	articles	number	11	details	that	

“The	Company	shall	have	a	Board	of	Directors	which	consists	

of	at	least	5	persons.	The	Board	of	Directors	shall	provided	

that	at	least	half	(1/2)	of	the	directors	shall	reside	within	the	

Kingdom	of	Thailand.	The	directors	shall	have	qualifications	

as	specified	by	law.”	At	the	present	the	company	director	

consists	of	11	persons	who	divide	to	5	executive	directors	and	

6	independent	directors.

	 1.2	Although	the	Chairman	and	Chief	Executive	

Officer	(CEO)	is	the	same	person,	to	prevent	anyone	from	

exercising	unlimited	power.	The	Board	of	Directors	shall	

thoroughly	consider	and	approve	the	CEO’s	authority.	Extra	

authority	bestowed	upon	the	CEO	has	to	be	approved	by	

the	Board	of	Directors.

	 1.3	The	process	of	searching	and	appointing	the	

directors	shall	be	transparent	and	applied	in	a	manner	

consistent	to	applicable	laws	and	rules	and	regulations	of

the	Company.	The	selection	must	be	proposed	to	the	

Remuneration/Nomination	Committee	for	their	consideration	

and	presented	for	approval	to	the	Company’s	Board	of	Director	

and/or	to	the	shareholders’	meeting,	as	the	case	may	be.

	 1.4	The	Chairman	of	the	board	shall	not	be	the	

chairperson	or	the	member	of	the	sub	-	committee.

	 1.5	The	company	secretary	shall	be	appointed	to	

assist	the	company’s	directors	in	the	exercise	of	their	duties	

and	responsibilities	in	the	manner	consistent	with	all	applicable	

laws,	rules	and	regulations.

2. Qualification of directors

	 2.1	Be	knowledgeable,	abilities	and	ethical	with	

dedicate	their	time,	knowledge	and	abilities	including	an	

attempt	to	perform	duties	and	independence	in	making	

decisions.

	 2.2	The	directors	shall	not	have	any	forbidden		

qualifications	set	forth	by	the	Public	Company	Limited	

law	and	applicable	legislation.

	 2.3	Limit	the	number	of	director	positions	in	other	

companies	as	follows:

	 				-	Be	director	position	in	other	companies	not	over	

		 	 		5	companies	if	the	company	is	a	company		

	 	 		registered	in	the	Stock	Market.

	 	 -	Be	director	position	in	other	companies	not	over	

		 	 		10	companies	if	the	company	is	non	-	listed	

		 	 		company.

	 	 -	Unlimited	if	be	director	position	in	PAP’s	subsidiary.

	 2.4	The	Company’s	qualification	for	Independent	

Directors	is	in	compliance	with	the	qualifications	specified	

by	the	SEC	and	the	SET.
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	 2.5	Term	of	directors	is	under	the	condition	of	each	

committee’s	charter.	According	to	the	company’s	articles	

in	number	13,	define	that	at	every	annual	general	meeting,		

one-third	(1/3)	of	directors,	or,	if	their	number	is	not	a	multiple	

of	three	(3),	then	the	number	nearest	to	one-third	(1/3)	shall	

retire	from	office.	The	directors	retiring	in	the	first	year	following	

the	establishment	of	the	Company	shall	be	drawn	by	lots.	In	

subsequent	years,	the	directors	who	have	been	longest	in	

office	shall	retire.	The	director	who	retires	by	rotation	can	be	

re-electing	in	the	director	position.

3. Sub-committee

	 Apart	from	the	Board	of	Directors,	the	Company	also	

has	three-sub	committees:	Audit	Committee,	Remuneration	

Nomination	Corporate	Committee	and	Risk	management	

Committee.	The	scope	of	duties	and	responsibilities	of	the	

sub-committees	are	stipulated	as	following:

	 3.1 Audit committee

	 The	Audit	committee	consists	of	3	independent	

directors	who	are	also	the	company’s	directors.	At	least	one	

of	them	must	have	an	expertise	in	accounting/finance.	The	

term	limit	of	the	committee	is	three	years.

	 3.2 Remuneration Nomination and Corporate Committee

	 The	Remuneration	Nomination	Corporate	Committee	

consists	of	3	members.	Two	of	the	committee’s	members	are	

independent	directors,	with	the	term	limits	of	3	years.

	 3.3 Risk Management Committee

	 The	Risk	management	Committee	consists	of	3	members	

which	are	1	independent	director,	1	executive	director	and	

1	management,	with	the	term	limits	of	3	years.

4. The Meetings

	 The	company	secretary	will	send	the	invitation	and	

distribute	the	materials	including	information	and	data	that	

are	important	to	the	Board	of	Directors	at	least	7	days	prior	

to	such	meeting.	Every	director	is	free	to	suggest	the	inclusion	

of	agenda	items	for	that	meeting.	Each	director	is	required	

to	inform	the	Company	at	least	1	to	2	days	prior	to	the	meeting	

if	they	cannot	attend	such	meeting.	During	the	meeting,	the	

Board	of	Directors	shall	allocate	sufficient	time	for	the	

participants	to	express	their	opinions	and	debate	the	issues.	

Senior	executives	shall	respond	to	the	inquiries	in	their	

capacities	as	the	accountably	persons	through	the	executive

directors.	The	minutes	of	the	meeting	shall	be	recorded	in	

writing.

5. Compensation

	 5.1	The	Remuneration	Nomination	and	Corporate	

Committee	shall	set	forth	the	compensation	for	the	Board	of	

Directors	by	making	the	recommendation	to	the	Board	of	

Directors	and	the	shareholders	for	approval.	The	Company’s	

policy	is	to	compensate	the	directors	based	on	the	Company’s	

performance	and	the	benefits	expected	to	gain	from	the	

Board	of	Directors.	Such	compensation	should	be	competitively	

relative	to	comparable	companies	and	high	enough	to	attract	

exceptional	talent	to	its	board.	The	compensation	thereof	is		

divided	into	the	directors’	meeting	allowances	and	gratuity.

	 5.2	As	for	the	compensation	for	the	Chief	Executive	

Officer,	The	Remuneration	Nomination	and	Corporate	

Committee	will	determine	the	compensation	and	offer	an	

approval	from	the	board	of	directors	based	on	the	annual		

assessment	and	the	annual	performance.	The	compensation	

of	Managing	Director	and	Executive	Director,	CEO	will	assess	

and	determine	the	compensation	and	offer	to	the	Board	of	

Director	to	approve.

6. The board of directors’ report

	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	consolidated	

balance	sheets	of	the	Company	and	its	subsidiaries.	Such	

balance	sheets	shall	be	executed	according	to	the	accounting	

standard.	The	applicable	accounting	method	shall	be	

appropriate	and	consistent.	The	method	selection	shall	be	

done	with	cautions	with	best	assessment.	They	must	ensure	

that	the	Company	has	effective	disclosure	in	the	financial	

statements.	The	Board	of	Directors	shall	be	accountable	for	

the	financial	information	in	the	financial	statement	appeared	

on	the	annual	report.	Audit	committee	consists	of	independent	

directors	who	shall	be	accountable	to	the	quality	of	the	

financial	statements	and	adequate	systems	of	internal	control.	

The	comments	from	the	Audit	Committee	shall	be	made	

available	in	the	annual	report.
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7. Succession Planning

	 The	Board	of	Directors	shall	establish	the	succession	

plan	of	the	management	and	knowledge	among	the	directors	

and	management,	and	to	transfer	responsibilities	systematically.	

Therefore,	investors	can	be	sure	that	the	Company’s	succession	

plan	is	well	managed.

8. Training and education for directors

	 Newly-appointed	directors	shall	be	informed	of	the	

important	rules	and	regulations	applicable	to	the	Board	of	

	Directors,	sub-committees	as	well	as	the	Company’s	policy	

and	important	information.	The	company	encourages	every	

director	to	participate	in	seminar	courses	by	the	organization	

of	State	regulatory	agencies	or	independent	organizations	

which	are	beneficial	to	newly-directors	to	better	perform	

duties	such	as	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	by	the	

Thai	Institute	of	Director

9. Evaluation of the Board of Directors’ performance.

 The Board of Directors 

	 To	perform	duties	efficiently	and	the	most	effectively,	

the	company	defines	to	evaluate	all	of	committees’		

performance.	Moreover	evaluation	can	review,	develop	

and	improve	the	committees’	performance	better	according	

to	the	good	corporate	governance	policy.	All	evaluation	

will	be	summarized	and	add	the	agenda	in	the	board	of	

director	meeting	number	1	in	every	year	to	apply	the	results	

of	the	evaluation	to	analysis	and	opinions	on	each	issue	

together.

	 The Chief Executive Officer	

	 The	evaluation	of	Chief	Executive	Officer	by	the	Board	

of	Directors	is	the	tool	that	helps	the	CEO’s	improvement.	

In	Addition,	the	results	will	be	considered	to	the	annual	

remuneration	of	the	Chief	Executive	Officer.	The	evaluation	

is	divided	into	2	parts:	Section	1	as	a	measure	of	successful	

goals,	section	2	is	the	assessment	of	duty	of	the	Chief	Executive	

Officer.	The	Board	of	Directors	will	evaluate	individual.
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confidentiality	associated	with	assembling	business	with	conflict	

of	interest	person.	These	regulations	have	been	published;	

executives	and	employees	are	aware	of	and	comply	to	all	

organizations	worldwide	as	the	details	on	the	subject	of	role	

with	stakeholders	on	page	119.

	 Moreover	the	company	opened	an	opportunity	to	

inform	indications	or	complaints	in	respect	of	violation	of	law	

or	ethics	through	The	Remuneration	Nomination	and	Corporate	

Committee	or	the	Audit	Committee.	The	Company	provides	

actions	process	after	an	indication	has	been	received,	by	

assigning	internal	investigation	and	reporting	the	outcome	

to	the	Board	of	Directors.

Human Right and Labour Practice

 The company respects human dignity, treating all 

employees with equality, no discrimination racist, religious, 

education or any other status that is not directly related to 

performance as well as the operating principle is based on 

the treatment of impartiality employees whether to give the 

fair salary and appropriate with duties and responsibilities. 

In the annual awards such as bonuses and salary, the company 

considers using a fairly assessed.

	 Our	business	operation,	we	conduct	business	with	
righteousness,	transparency	regardless	of	the	benefits	and	
affected	that	may	happen	with	all	stakeholders	and	also	
covers	human	rights,	labor	rights,	fair	business	practices,	
producing	high-quality	providing	a	safe	and	pleasant	work	
environment	for	our	personnel.	To	comply	with	the	laws	and	
regulations	regarding	safety,	health,	and	environment	as	well	
as	CSR	reporting.

The Good Corporate Governance Policy
	 The	Company	defined	the	guideline	on	the	Good	
Corporate	Governance	Policy	including	best	practice	of	code	
of	business	conduct	and	acknowledges	to	all	of	personnel	
and	disclose	on	the	Annual	Report	on	page	117

Fair Business Conduct
	 The	company	promotes	employees	at	all	levels	follow	
the	guidelines	of	code	of	business	conduct	that	describe	the	
business	operation	policy	with	all	stakeholders.	The	main	base	
of	operations	on	the	basis	of	honesty	and	fairness	to	create	
the	behavior	standards	in	the	practice	of	executives	and	
employees	act,	based	on	honesty,	transparency,	honest	and	
do	not	seek	personal	benefit	that	conflicts	with	the	interests	
of	the	company	and	conflict	of	interest	person	as	well	as	the

Corporate Social Responsibility
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Activities for Education

	 › Donated	steel	pipes	to	the	faculty	of	Engineering	of	
		 	 Thai-Nichi	Institute	of	Technology.

	 › Set	the	Site	Visit	to	show	the	process	of	steel	pipe		
	 	 production	to	university	student,	customer,	shareholders	

		 	 and	investors.

	 › Managed	the	narration	to	educate	dealers.
	 › Provided	the	stationeries	and	toys	to	the	school	around	
		 	 the	Company’s	plants	in	The	National	Children’s	Day.

Activities for Religion

Encourage	personnel	to	maintain	and	preserve	culture	and	

religion.

	 › Melting	candle	and	produced	the	new	one	and	send		
	 	 to	the	temples	in	the	community	which	the	priests	will	

		 	 use	in	the	temple	during	the	rainy	season.

	 › Activities	merit,	listen	to	sermon,	listen	to	the	Dharma	
		 		in	the	morning	before	starting	work	as	a	monthly.

	 › Activity	“Rod	Num	Dum	Hua”	which	is	about	to	be	
		 	 honor	adult	and	auspicious	to	employees	in	Songkran	

		 	 day.

The	Activities	of	Corporate	Social	Responsibility	in	2012	
are	as	follow;

Activities for Environment
Aware	of	the	environment	in	our	company	and	support	the	
company’s	volunteers	who	help	the	community	near	the	
Company.
	 › Activities	to	cultivate	tree	around	the	Plant
	 › Managed	to	spray	mosquito-repellent	at	community	
	 			area	surrounding	Plant

Activities for social
Nurture	our	personnel	to	aware	of	value	of	used	things	that	
can	be	used	to	benefit	to	someone	who	lack	of	including	
the	company	is	aware	of	the	importance	and	care	in	the	
health	of	personnel.
	 › Donated	used	calendar	to	Foundation	for	a	blind	in	
		 			Thailand.
	 › Provide	UHT	donation	box	to	deliver	with	external		
	 			agencies	to	recycle.
	 › The	Project	of	Paper:	The	Rebirth	which	is	a	project	that	
		 			brought	the	used	one	side	paper	to	make	the	second	
		 		hand	notebook	to	the	shortage	school	and	children.
	 › Provide	annual	health	checks	for	all	employees.
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Connected Transaction

from	Mr.Vichai	Lekapojpanich	to	a	group	of	persons	led	by	

Mr.Prayoon	Lekapojpanich.	Regard	to	the	conflict	of	interest,	

Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	Mr.Prayoon	Lekapojpanich	

did	not	attend	this	meeting	and	their	votes	were	recorded	

as	abstentions.

Rental	rate	Summary	since	2004	-	Present

	 Since	1st	September,	2004	-	31st	August,	2007,	rental	

rate	was	1,200,000	Baht	per	year.

	 Since	1st	September,	2007	-	31st	August,	2010,	rental	

rate	was	1,200,000	Baht	per	year.

	 Since	1st	September,	2010	-	31st	August,	2013,	rental	

rate	is	1,320,000	Baht	per	year.

	 The	rental	rate	is	considered	by	the	Audit	Committee	

and	The	Board	of	Director,	respectively.	Regard	to	this	agenda,	

the	directors	who	have	the	conflict	of	interests	(Executive	

Directors	who	is	in	the	group	of	the	Lekapojpanich)	did	not	

attend	and	their	votes	were	record	as	abstentions.	The	rental	

rate	method	is	on	page	132

Rental rate summary since 2005 - Present

	 Since	1st	July,	2005	-	30th	June,	2008,	rental	rate	was	

1,500,000	Baht	per	year.

	 Since	1st	July,	2008	-	30th	June,	2011,	rental	rate	was	

1,650,000	Baht	per	year.

	 Since	1st	July,	2011	-	30th	June,	2014,	rental	rate	is	

2,000,000	Baht	per	year.

	 The	rental	land	rate	is	considered	by	the	Audit	Committee	

and	The	Board	of	Director,	respectively.	Regard	to	this	agenda,	

the	conflict	of	interests	(Executive	Director	in	the	group	of	

the	Lekapojpanich)	did	not	attend	and	their	votes	were	record	

as	abstentions.	The	rental	rate	method	is	on	page	132

1. Rental Land of Distribution Center at Bangna - Trad km. 29

 The	Board	of	Directors’	meeting	no.	4/2004	dated	on	

July	21st,	2004	passed	the	resolution	allowing	the	Company	

rented	the	land	for	constructed	distribution	center	in	the	area	

of	22	rais	22	square	wah	and	adjust	the	rental	rate	in	every	

3	years.	Landowner	is	Mr.	Vichai	Lekapojpanich	which	is	the	

brother	of	Mr.	Somchai	Lekapojpanich,	Managing	Director		

and	Mr.	Prayoon	Lekapojpanich,	Chairman	at	that	time.

	 The	Board	of	Directors’	meeting	no.8/2005	dated	on	

August	10th,	2005	passed	the	resolution	to	consent	the	lessor,	

namely	Mr.Vichai	Lekapojpanich	sold	part	of	land	at	Bangna	

Trad	to	Mr.Prayoon	Lekapojpanich	according	to	the	formally

requested	of	his	letter.	The	Company	decided	not	to	purchase	

the	outright	because	the	Company	didn’t	add	the	burden	

of	investment	besides	the	conditions	of	lease	dated	on	1st	

September,	2004	didn’t	change.	After	careful	consideration,	

the	Board	of	Directors	unanimously	agreed	that	the	company	

would	not	in	any	way	be	disadvantaged	by	the	lessor’s	

decision	to	sell	part	of	the	land	so	the	lessor	has	been	changed

2. Rental Land of Distribution Center at Lad Lum Kaew

 The	Board	of	directors’	meeting	no.	3/2005	dated	on	

March	16th,	2005	passed	the	resolution	allowing	the	Company	

rented	the	land	at	Bang	Bua	Tong	-	Supanburi	road	(highway	

number	340,	between	km.32-	km.33),	Tambol	Namai,	Ampher	

Lad	Lum	Kaew,	Pratumthani	Province	from	a	group	of	person	

led	by	Mr.Somchai	Lekapojpanich	(The	landowner	are	

Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	Mr.Prayoon	Lekapojpanich)	

which	constructed	the	distribution	center	in	the	area	of	25	

rais	2	ngan	31	square	wah,	the	rental	rate	is	active	when	the	

construction	is	started	and	adjust	every	3	years.	In	May	2007,	

the	Company	started	to	construct	the	distribution	center;	the	

rental	rate	was	calculated	from	May	2007	onwards.

Parties Involved Relationship Rental period Rental rate 2012

Lessee

Pacific Pipe PLC. (PAP)

-	Mr.Prayoon	Lekapojpanich	and	

		together	with	his	related	person	held	to		

		5.80	%	stake	of	the	Company.

-	Mr.Vichai	Lekapojpanich	and	

		together	with	his	related	person	held	to

		10.20%	stake	of	the	Company.

10	Years	since

Sep.	1st	2004	-

Aug.	31st	2014

1,320,000	Baht

Lessor
Mr.Prayoon	Lekapojpanich
and	Mr.Vichai	Lekapojpanich

-	Mr.Vichai	Lekapojpanich	is	a	director	
-	They	are	brother.

Rental Land of Bangna - Trad Km.29 is summarized as follow:
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Parties Involved Relationship Rental period Rental rate 2012

Lessee
Pacific	Pipe	PLC.	(PAP)

-	Mr.Prayoon	Lekapojpanich	and	together	with	
		his	related	person	held	to	5.80	%		stake	of	the	
		Company.
-	Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	together	with				
		his	related	person	held	to	10.91	%	stake	of	the				
		Company.

10	Years	since
July	1st	2005	-
30th	June	2015

2,000,000	Baht

Lessor
Mr.Prayoon	Lekapojpanich
and	Mr.Somchai	Lekapojpanich

-	Mr.Somchai	Lekapojpanich	is	the	Chairman			
		and	Chief	Executive	Officer.	
-	They	are	brother.

Parties Involved Relationship Rental period Rental rate 2012

Lessee
Pacific Pipe PLC. (PAP)

-	Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	together	with	

		his	related	person	held	to	10.91	%	stake	of	the	

		Company.

3	Years	since
Jun.	1st	2010	-
May	31st	2013

-

Lessor
Mr.Somchai Lekapojpanich

-	Mr.Somchai	Lekapojpanich	is	Chairman	and				

		Chief	Executive	Officer.

3. Rental Land of Distribution Center at Bang Khun Tien

	 The	Board	of	directors’	meeting	no.	3/2010	dated	on	

May	13rd,	2010	passed	the	resolution	allowing	the	Company	

rented	the	land	at	Bang	Khun	Tien	SoiTientalae30	BangKhunTien	

-	Chaitalae	Rd.,	KwangTahkam	Khet	Bangkhuntien	Bangkok	

from	Mr.Somchai	Lekapojpanich	to	build	the	warehouse	in	

the	area	of	10	rais	3	ngan	45.2	square	wah	with	rental	rate	

of	900,000	baht	per	year.	Regard	to	the	conflict	of	interest,	

Mr.Somchai	Lekapojpanich	and	Mr.Vichai	Lekapojpanich	did	

not	attend	this	meeting	and	their	votes	were	recorded	as	

abstentions.	The	audit	committee	considered	and	found	

that	the	rental	fee	was	appropriate	due	to:	

	 -	The	rental	rate	is	determined	using	fair	value	of	the	

land	appraised	by	2	independent	appraisals,	namely	Agency

A process for changing a calculation method for land 

rental fee

	 The	Company	has	leased	the	land	around	Bangna-	

Trad	Road,	km	29.	from	a	group	of	person	led	by	Mr.	Prayun	

Lekhaphotphanit	and/or	Mr.	Vichai	Lekhaphotphanit	that	is	

due	for	every	3	year	rental	rate	adjustment	according	to	the	

original	lease	dated	on	1st	September	2004.	Due	to	the	Board	

of	Director	no.9/2007	dated	on	12nd	Sep,	2007	passed	the	

resolution	allowing	the	Company	to	change	the	calculation	

method	for	rental	fee	of	three	centers,	which	are	the	distribution

for	Real	Estate	Affairs	Co.,	Ltd.	(AREA)	and	Active	Valuation	

Co.,	Ltd.	Timed	with	the	3	-	year	fixed	deposit	rate	(as	of	25th	

March,	2010)	to	calculate	an	annual	fee	(Information	about	

government	bond’s	yield	from	a	Thai	BMA.).	

	 -	The	Audit	Committee	has	reviewed	the	rental	rate	

with	the	average	rental	rate	appraised	by	independent	

appraisals.	The	Audit	Committee	agreed	that	such	rental	

rate	was	appropriate.

	 In	2011	the	Company	has	adjusted	the	distribution	

center	plan	this	cause	the	construction	postpone	so	the	

Board	of	Director	no.3/2011	dated	on	2nd	March,	2011	

passed	the	resolution	to	cancel	the	payment	of	rental	land	

since	March	2011	onwards.

center	at	Bangna	Trad,	the	distribution	center	at	Lad	Lum	

Kaew,	and	the	large	steel	pipe	plant	at	Samutsakorn	Industrial	

Estate.		This	decision	was	due	to	the	request	from	Mr.Vichai	

Lekapojpanich,	the	landlord.	Mr.Vichai	lekapojpanich	had	

filed	the	letter	to	the	Company	calling	for	setting	the	calculation	

method	for	rental	fee	using	at	Samutsakorn	Industrial	Estate.	

Withal,	it	must	be	noted	that	Mr.Somchai	lekapojpanich	and	

Mr.Prayoon	Lekapojpanich	did	not	attend	this	meeting	and	

	their	votes	were	recorded	as	abstentions.

Rental Land of Lad Lum Kaew is summarized as follow:

Rental Land of Bang Khun Tien is summarized as follow:
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	 		5.2	Evaluating	the	rental	rate	by	using	the	current	

		 	 market	rate,	which	is	appraised	by	two	independent	

		 	 appraisals	who	are	qualified	according	to	the	

		 	 regulations	of	the	Stock	Exchange	Commission	

		 	 of	Thailand.

	 		5.3	Item	1	and	item	2	are	used	as	criteria	for	the	

		 	 board	of	directors	to	renew	the	rental	rate.

4.	Lease	office	space	on	24th	floor	of	Lumpini	Tower	by	

Tamase	Trading	Co.,	Ltd	(subsidiary)

	 At	the	meeting	of	the	Company’s	Board	of	Directors	

No.6/2007	on	June	20th,	2007,	it	resolved	Tamase	Trading	

Co.,	Ltd	(“Tamase”)	to	lease	condominium	units	address	

1168/68-69,	24th	floor,	Lumpini	Tower	Building,	Rama	4	Road,	

Tungmahamek,	Sathorn,	Bangkok	for	the	office	as	space	of	

the	unit	address	1168/74,	26th	floor,	Lumpini	Tower	Building	

where	Tamase	rented	from	Pacific	Pipe	PCL	as	the	office	is	

not	sufficient	for	business	expansion.	Mr.	Prayoon	Lekapojpanich	

and	Mr.Somchai	Lekapojpanich	were	absent	and	abstain	

from	voting	in	this	agenda	as	both	are	directors	of	Tang	Mong	

Seng	Holding	Co.,	Ltd.,	which	is	the	major	shareholder	of	

Pacific	Pipe	PCL.	Both	are	then	considered	as	connected	

persons	and	persons	with	vested	interest	as	prescribed	by	

the	Stock	Exchange	of	Thailand.

	 As	of	31st	July,	2010	was	due	to	adjust	the	rental	fee	

condominium	units	address	1168/68-69,	24th	floor,	Lumpini	

Tower	Building,	Rama	4	Road,	Tungmahamek,	Sathorn,	

Bangkok	The	Board	of	Directors’	meeting	no.4/2010	dated	

on	10th	August,	2010	passed	the	resolution	to	adjust	the	

rental	fee	from	320	Baht	per	square	meter	to	380	Baht	per	

square	with	retroactive	from	1st	August,	2010.

	 After	thorough	consideration,	the	Board	of	Directors	

has	agreed	to	change	a	calculation	method	for	land	rental	

fee	with	reasons	as	follows;

	 1.	To	appraise	the	fair	rental	basing	on	the	appropriately	

current	market	rate,	rather	on	the	initial	fair	rate.

	 2.	To	make	the	yield	(of	a	3	-	year	government	bond	

from	Thai	BMA),	used	in	the	calculation	of	the	fair	rental	rate,	

which	vary	each	bank,	of	either	Thai	Military	Bank	or	other	

commercial	banks.	

	 3.	For	the	Board	of	Directors	to	receive	valuable	and	

objective	opinions	about	rental	rates	proposed	from	three	

renters	from	independent	appraisals,	and	to	utilize	such	

information	to	set	up	a	fair	and	appropriate	rental	rate	that	

will	provide	the	greatest	benefit	to	the	Company.

	 4.	For	the	Board	of	Directors	to	have	the	most	reliable	

information	to	best	fairly	set	up	the	rental	rate	for	the	greatest	

good	of	the	Company.

	 5.	To	standardize	the	criteria	and	method	for	calculating	

rental	fee.	This	is	not	only	for	the	greatest	good	of	the	Company,	

but	also	for	three	land	renters,	who	are	major	shareholders	of	

the	Company,	to	receive	the	best	and	the	most	reasonable	

benefits.	The	Board	of	Directors	has	agreed	on	the	calculation	

method	for	rental	fee.	The	details	are	as	follows;

	 		5.1 Timing the fair value of such land, which is  

  appraised by two independent appraisals who  

  are qualified according to the regulations of 

   the Stock Exchange Commission of Thailand, 

   with the three-year government bond’s yield  

  on the due date of each renewal interval. 

   (Information about government bond’s yield  

  must be from a Thai BMA.)

Parties Involved Relationship Rental period Rental rate 2012

Lessee

Tamose Trading Company 

Limited (TMS)

-	Tang	Mong	Seng	Holding	Company	

			Limited	holds	39.06	%	stake	of			

			PAP’s	paid-up	capital.

3	Years	since

Aug.	1st	2010	-

Jul	31st	2013

3,157,800	Baht

Lessor

Tang Mong Seng Holding 

Company Limited. (MH)

-		Mr.Somchai	Lekapojpanich	is	

		a	director	of	Pacific	Pipe	Pcl.	and

		Tang	Mong	Seng	Holding	Co.,	Ltd.

Office lease on the 24th Floor of Lumpini Tower Building could be summarized as follows:
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5. Borrowing between related parties

	 Meesup	Transport	Company	Limited	(MT),	a	subsidiary	

of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	(PAP)	borrowed	

money	from	Tang	Mong	Seng	Holding	Co.	Ltd.	(MH),	major	

shareholder	with	39.06	%	of	total	shares.	Moreover	

Mr.	Somchai	Lekapojpanich	is	a	director	both	of	Pacific	Pipe	

Public	Company	Limited	and	Tang	Mong	Seng	Holding	Co.,	

Ltd.	The	details	of	borrowing	are	as	follows:

	 5.1 Between Meesup Transport Company Limited 

and Tang Mong Seng Holding Co., Ltd.

	 The	meeting	of	the	Board	of	Directors	No.3/2010	

dated	on	May	13th,	2010	approved	the	borrowing	money	in	

the	total	of	10	Million	Baht	from	Tang	Mong	Seng	Holding	

Co.,	Ltd.	with	a	3-year	term	starting	from	May	31st,	2010	to	

May	30th,	2013	with	the	condition	to	paid	principle	and	interest	

at	the	end	of	every	month.	By	interest	rate	of	4.50	%	per	year.

	 Transaction	date		 	 May	31st,	2010

	 Borrowing	amount		 	 10,000,000	Baht

	 Interest	rate		 	 4.50%	per	year

	 Condition		 	 is	paid	capital	and		

	 	 	 interest	at	the	end	of	

		 	 	 every	month

	 Paid	up	interest	in	2010		 692,304.12	Baht	as	of	

		 	 	 	 	 December	31st,	2012

	 5.2	Between	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	

and	Tang	Mong	Seng	Holding	Co.,	Ltd.

	 The	meeting	of	the	Board	of	Directors	No.5/2012	on	

July	18th,	2012	approved	the	borrowing	money	in	the	total	

of	75	-Million	Baht	from	Tang	Mong	Seng	Holding	Co.,	Ltd.	

with	1-year	term	starting	from	July	20th,	2012	to	July	19th,	2013	

with	the	condition	to	paid	principle	and	interest	at	the	end	

of	every	month.	By	interest	rate	of	4.00	%	per	year.

	 Transaction	date		 	 July	20th,	2012

	 Borrowing	amount			 75,000,000	Baht

	 Interest	rate		 	 4.00	%	per	year

	 Condition			 	 is	paid	capital	and		

	 	 	 	 	 interest	at	the	end	of		

	 	 	 	 	 every	month

	 Paid	up	interest	in	2010		 1,350,000	Baht	as	of		

	 	 	 	 	 December	31st,	2012

Potentials of future connected transactions

	 The	related	transactions	possibly	incurred	in	the	future	

are	subjected	to	2	categories,	which	include	normal	business	

transaction	and	extraordinary	transaction.	The	procedures	of	

transaction	approval	of	any	related	transactions	are	as	follow:

1. Normal business transaction

	 Normal	business	transaction	includes	selling	and		

purchasing	transaction,	which	occurs	in	continuous	basis.	

Therefore,	the	company	has	established	guideline	and		

procedures	when	dealing	with	such	transactions,	for	instance,	

using	market	price	or	fair	price	as	a	benchmark.	This	guideline	

was	proposed	and	approved	by	the	Company’s	audit		

committee.	Moreover,	an	audit	committee	also	conducts	

quarterly	reviews	to	ensure	that	the	Company	conforms	to	

the	guideline.

2. Extraordinary transaction

	 When	dealing	with	any	extraordinary	transactions,	the	

Company	will	request	opinion	in	relation	to	reasonableness	

of	the	transaction	from	an	audit	committee.	If	the	expertise	in	

certain	areas	is	necessary,	the	Company	will	seek	independent	

opinion	from	external	specialists	such	as	auditor,	land	appraisal	

and	legal	advisor.	The	opinion	of	audit	committee	and/or	

other	expertise	will	be	incorporated	in	decision	making	process	

of	the	Board	of	Directors	and/or	shareholders	depending	

upon	the	related	rule	and	regulatory

	 The	Company	has	determined	to	create	sustainable	

economic	growth	and	enhance	the	competitiveness	to		

increase	the	value	to	the	shareholders	in	the	long	term.	The	

Company	has	a	policy	to	pay	the	shareholders	the	dividend	

at	the	rate	of	no	less	than	40	per	cent	of	the	net	profit	after		

withholding	reserves	according	to	the	law.	Nonetheless,	such	

dividend	payment	can	be	changed,	depending	on	the	

Company’s	performance,	financial	status	and	investment	plan.

	 In	year	2012,	the	Company	paid	the	dividend	payment	

to	Shareholders	according	to	the	resolution	of	the	Annual	

General	Meeting	of	shareholders	dated	on	April	19th,	2012	at	

the	rate	of	Baht	0.27	per	share	or	75%	from	the	net	profit	of	

financial	statement	of	the	year	2011	ended	December	31st,	

2011	(The	Company	Only).	The	dividend	payment	was	on	

May	11st,	2012.

Dividend Payment Policy and Dividend Payment
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Internal Audit
 Approved	audit	plan	and	workforces	for	2012,	determined	
adequacy	of	internal	auditor	staff	development	to	achieve	the	
annual	audit	plan,	reviewed	performances	and	recommendations
of	internal	audit	department,	and	monitored	adjustments	in	
accordance	with	recommendations.	The	Audit	Committee	
concluded	that	the	Company’s	internal	audit	process	was	
performed	with	adequate	independence	and	effectiveness.

Good corporate governance
 Monitored	dissemination	of	the	Company’s	employee	
code	of	conduct,	which	stipulates	employees	of	associated	
companies	to	report	names	of	related	persons	that	may	involve	
conflict	of	interests	or	connected	transactions	to	the	Audit	
Committee	every	time,	and	inform	shareholding	in	the	Company	
on	quarterly	basis	to	report	to	the	Company’s	Board	of	Directors.	
In	2012,	no	transaction	involving	conflict	of	interests	was	found.

The Audit Committee performance
	 Presented	the	Audit	Committee’s	performance	results	
to	the	Company’s	Board	of	Directors	in	each	board	meeting.	
The	Audit	Committee	made	opinions	and	recommendations	
that	were	useful,	to	management,	considered	the	evaluation	
results	of	the	Audit	Committee	conducted	by	the	Board	for	
2012,	and	taken	the	performance	results	into	account	for	
performance	improvement.

Auditors
	 Evaluated	independence	of	auditors	and	opined	auditors’	
remuneration	present	to	the	Board	of	Directors	and	the	Annual	
General	Meeting	of	Shareholders	2013	for	appointment	auditors	
from	Ernst&Young	Office	Limited	as	the	Company’s	auditors	
for	2013.
	 From	aforementioned	activities	throughout	2012,	the	
Audit	Committee	noted	that	the	Board	of	Directors	and	the	
Company’s	management	were	determined	to	following	good	
corporate	governance	policy	and	business	ethics,	and	achieving	
the	Company’s	goals	professionally,	including	the	development	
of	critical	risk	management	system	to	maximum	effectiveness	
and	promotes	the	effective	internal	control	system	and	
appropriate.	An	internal	audit	is	independent	and	has	the	
auditing	process	comply	with	the	International	standards	of	
practice	for	professional	internal	audit	with	the	development	
of	operating	system	updates,	internal	audit,	continuous.

	 	 	 									Sincerely	Yours,

	 	 	 				Mr.	Somkiat	Jitvutthichod
	 	 	 Chairman	of	the	Audit	Committee
	 	 	 								27	February,	2013

	 The	Company’s	Board	of	Directors	approved	an	

appointment	of	3	Audit	Committee	members	who	are	also	

Independent	Directors	which	have	knowledge	and	meet	all	

requirements	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand.	The	committee	

consists	of	:

	 1.	Mr.Somkiat		 Jitvutthichod	,	Chairman	of	the	

		 	 	 	 Audit	Committee

	 2.	Mr.Surin		 Wanpensakul	,	Director	of	the		

	 	 	 	 Audit	Committee

	 3.	MissPiyanus		 Chaikajornwat,	Director	of	the		

	 	 	 	 Audit	Committee	

	 And	Mr.Naritchai	Bhureepongsanoon,	

	 Secretary	of	the	Audit	Committee

	 In	2012	accounting	period,	the	Audit	Committee	

independently	and	completely	performed	their	duties	assigned	

by	the	Board	of	Directors.	The	Audit	Committee	held	meetings	

with	the	Company’s	management,	external	auditors,	and	

internal	auditors	to	present	information,	discuss	and	exchange	

opinions	in	related	agendas.	The	Audit	Committee	performed	

their	duties	in	accordance	with	the	established	charter	through	

internal	auditors,	which	are	directly	under	the	committee.		

This	allowed	the	Audit	Committee	to	perform	duties	with	

independence	and	transparency	in	compliance	with	good	

corporate	governance	practice	to	protect	the	Company’s	

interests	without	any	data	access	restriction.	In	2012	there		

were	12	meetings,	including	to	set	meetings	with	the	Auditors	

without	management	for	4	meetings.	The	Audit	Committee’s		

performances	were	summarized	as	follows:

Financial statements	

	 Reviewed	quarterly	financial	statements	and	annual	

financial	statements	for	2012	by	coordinating	with	auditors	

and	considered	recommendation	about	internal	control	

system.	The	Audit	Committee	noted	that	the	Company’s	

financial	reports	were	prepared	in	conformity	with	generally	

accepted	accounting	principles	and	with	adequate		

information	disclosure.

Connected transactions

	 Reviewed	and	provided	opinions	concerning	connected	

transactions	or	transaction	that	may	involve	conflict	of	interests	

to	assure	transactions’	fairness	and	the	company’s	best	

interests.	The	Company	pursued	good	corporate	governance	

practice	with	transparency	and	adequate	information	disclosure.	

The	significant	transaction	was	the	consideration	of	borrowing	

money	from	PAP’s	parent	company.

The Audit Committee’s report
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	 6.	To	review	and	update	the	corporate	governance	

policy	of	year	2012	which	resulted	the	evaluation	of	CGR	

from	“good”	to	“very	good.”	by	Thai	Institute	of	Director	

(IOD).

	 7.	Consideration	to	appoint	the	Risk	management	

Committee	and	nominated	the	appropriate	person	take	a	

position	in	such	Committee.

	 8.	To	manage	and	publicize	the	activities	of	corporate	

social	responsibility	and	environment,	reflecting.

	 9.	To	report	the	activity	of	2012	corporate	social	

responsibility.

	 10.	To	update	and	review	A	Self-Assessment	Form		

of	the	Board	of	Directors,	and	the	Evaluation	Form	of	the		

Performance	of	the	Chief	Executive	Officer.

	 The	Remuneration	Nomination	and	Corporate	Committee	

operated	the	duties	as	the	Board	of	Director’s	assigned	

carefully	with	awareness	reasonable	and	practice	with		

independent	without	overpower	from	managements.	In	year	

2012	the	directors	received	the	remuneration	as	shown	in	

the	subject	of	2012	directors’	remuneration	which	is	considered	

from	Thai	Directors	Compensation	Survey	Report	compared	

with	the	overview	of	all	listed	companies,	companies	in	the	

same	industry	and	the	company	had	sales	and	net	profit	close	

to	the	company.	From	the	above	reasons,	The	Remuneration	

Nomination	and	Corporate	Committee	deemed	appropriate	

for	fairness	with	the	company	and	directors	that	correspond		

to	the	responsibility	which	is	approve	by	the	Board	of	Directors	

and	shareholders’	meeting,	respectively	with	the	benefit	of	

the	shareholders,	according	to	corporate	governance	principles.

	

Sincerely	Yours,

	 According	to	the	year	of	2012,	the	Board	of	Directors	

assigned	the	duties	on	corporate	governance	to	the		

Remuneration/Nomination	Committee.	For	suitability	and		

comply	with	duties	and	responsibilities,	such	Committee	is	

renamed	as	the	Remuneration	Nomination	and	Corporate	

Committee	which	has	3	years	of	term	of	committee	and	will	

terminate	on	February	4th,	2015.	The	members	of	committee	

are	as	follows;

	 					1.	Mr.Surin	Wanpensakul

	 					2.	Mr.Kriengkri	Rukkulchon

	 					3.	Mr.Vichai	Lekapojpanich

There were 6 meeting in the year of 2012 which summary 

are as follows ;

	 1.	To	review	the	Charter	to	comply	with	the	duties	and	

responsibilities	which	are	assigned	by	the	Board	of	Director.	

The	current	of	the	Committee’s	name	is	The	Remuneration	

Nomination	and	Corporate	Committee.

	 2.	Considering	and	nominate	director	replace	the	

director	who	resign	by	rotation	regarding	to	properties	such	

knowledge,	abilities,	skills	and	wide	rank	of	experiences	which	

has	benefits	for	company	including	regard	to	the	size,	structure	

and	the	element	of	the	Board	of	director	properly.	This	to	

promote	the	good	corporate	governance	and	help	the	

corporate	management	efficiently	comply	with	the	regulation	

of	the	Stock	Exchange	of	Thailand

	 3.	Considering	remuneration	of	the	Chief	Executive	

Officer	by	defining	the	principle	assessment	reflecting	which	

is	considered	from	achievement	of	operation	compare	with	

KPIs	including	consider	the	growth	of	sales	and	increasing	

net	profit	from	last	year.

	 4.	Considering	directors’	compensation	to	be	clear	

and	suitable	with	the	company’s	current	structure	including	

defining	the	principle	of	assessment	of	the	Board	of	Director.

	 5.	To	review	and	update	the	corporate	governance	

policy,	the	code	of	business	conduct	and	the	directors’	guideline	

as	well	as	public	relations	to	the	personnel	acknowledge.

The Remuneration Nomination and
Corporate Committee Report of 2012

Mr. Surin Wanpensakul

Chairman	of	the	Remuneration	Nomination	and		

Corporate	Committee
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The Risk Management Committee Report

2.  Consideration of risk response

	 To	consider	appropriateness	and	worthiness	of	action	

plan	that	is	provided	by	the	managements	to	ensure	that	

risks	are	managed	and	controlled	in	the	proper	level	that	

the	company	can	be	accepted.

3. To follow up of the risk management activities

	 To	set	the	meeting	with	managements	to	follow	up	

the	progress,	the	efficiency	and	effectiveness	of	the		

performance	as	well	as	considering	the	trend	of	risk	in	overall	

image	that	changes	after	making	the	risk	management	plan	

to	know	and	define	the	guidelines	to	prevent	or	promptly	

resolve.

4. To make the Business Continuous Planning: BCP

	 The	Company	learns	and	provides	the	Business		

Continuous	Planning	(BCP)	due	to	the	company	aware	of	

the	importance	of	business	management	in	crisis.	At	the	

present	the	action	plan	of	Business	Continuous	Planning	has	

done.

	 From	the	above	operations,	the	Risk	Management	

Committee	believes	that	the	risk	management	process		

systematically	and	closely	following	will	help	the	Company	

to	achieve	the	objectives	of	the	planned	business	operations	

including	creating	the	value	added	to	the	company	and	

requite	with	the	shareholders	and	stakeholders	sustainable.

Miss	Piyanus	Chaikajornwat

The	Chairman	of	the	Risk	Management	Committee

27	February	2013

	 The	Board	of	Director	of	Pacific	Pipe	Public	Company	

appointed	the	3	members	of	the	Risk	Management	Committee	

which	has	3	terms	of	committee	and	the	independent	

director	is	the	Chairman	of	Committee.	All	committees	are	

knowledgeable	person	and	suitable	qualification	and	the	

member	of	committees	are;

	 1.	Miss	Piyanus		Chaikajornwat		 	

	 			Chairman	of	the	Risk	Management	Committee

	 2.	Miss	Viriya		 Ampornnapakul			

	 	 Committee	of	the	Risk	Management	Committee

	 3.	Miss	Thitima			Vatanasakdakul		

	 	 Committee	of	the	Risk	Management	Committee	

	 And	Miss	Methita	Charoensurapirom	

	 	 Secretary	of	the	Risk	Management	Committee

	 In	year	2012	is	the	first	year	that	the	Company	has	set	

the	Risk	Management	Committee	to	conduct,	opine	and	

support	the	management	about	the	risk	management	system.	

Develop	risk	management	system	all	over	the	organization,	

with	continuous	performance	as	well	as	promoted	cooperation	

in	all	levels	of	the	company.	The	summary	of	the	risk	management	

activities	are	as	follows;

1. Consideration of the risk factors

	 To	set	the	meeting	with	managements	to	determine	

the	company	risk	factors	that	impact	the	strategy,	operation,	

finance	including	the	other	factors	and	consider	the		

effectiveness	of	the	existing	internal	control	to	rearrange	in	

residual	risks	in	overall	image.
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	 The	financial	statement	of	the	Company	and	the	

consolidated	financial	statements	of	the	Company	and	its	

subsidiaries	have	been	examined	by	an	external	audit,	Ernst	

&	Young	Office	Limited.	To	conduct	the	audits	and	express	

an	opinion	in	accordance	with	generally	accepted	auditing	

standards,	the	auditor	was	provided	all	of	the	Company’s	

record	and	related	data	as	requested.	The	auditor’s	opinion	

is	presented	in	the	auditor’s	report	included	in	this	annual	

report.

	 The	Board	of	Directors	believes	that	the	Company’s	

overall	internal	control	system	has	functioned	at	a	satisfactory	

level	and	rendered	credibility	and	reliability	to	the	financial	

reporting	of	the	company	and	its	subsidiaries	for	the	year	

ended	December	31,	2012	with	reliability,	using	generally	

accepted	 accounting	 principles	 and	 operating	 correctly	

according	to	the	relevant	law	and	regulations.

Mr.Somchai	Lekapojpanich	

Chairman

	 The	Board	of	Director	is	responsible	for	financial	reports	

of	the	Company	and	its	subsidiaries	and	place	importance	

policies	on	the	Company’s	activities	comply	with	good	corporate	

governance	policies.	This	to	ensure	the	financial	report	of		

company	and	its	subsidiaries	and	other	financial	information	are	

accurate,	complete	and	accordance	with	generally	accepted	

accounting	principles	by	choosing	accounting	policies	and/or	

practices	that	are	appropriate	and	comply	regularly.	Discretion	

carefully	in	the	budget	accounts	to	provide	reasonable	including	

important	information	is	sufficiently	disclosed	and	audited	by	

an	independent	certified	public	accountant	that	expresses	

an	unqualified	opinion.

	 The	Board	of	Director	provides	an	appropriate	

and	efficient	internal	control	system	to	ensure	the	financial		

information	is	accurate,	complete	and	adequate	for	maintain	

on	assets	along	with	preventing	corruption	or	malfunction	with	

pivot.	In	this	regard,	the	Board	of	Director	has	appointed	an	

Audit	Committee	to	serve	as	a	review	an	appropriate	and	

effective	the	internal	control	system	and	internal	auditing.

Report on the Responsibility of the Board of Director 
for the Financial Report of 2012
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Management’s Discussion and Analysis of 
Financial Condition and Results of Operations

Results of Operations
	 For	fiscal	year	ended	December	31,	2012,	the	Company	
reported	the	sales	and	service	income	of	Baht	7,099.10	million,	
which	increased	from	2011	of	Baht	1,387.72	million	or	increased	
24.30%.	The	Company	had	net	profit	of	Baht	265.04	million	
or	3.73%	and	earnings	profit	per	share	(EPS)	of	Baht	0.40

	 Revenues	 	
		 In	2012,	the	Company	reported	the	sales	and	service		
	 income	Baht	7,099.10	million	which	was	97.55%	of	total	
	 revenue,	which	equaled	to	the	growth	rate	of	24.30%	from	
	 2011.	This	sales	revenue	could	be	categorized	into		
	 domestic	and	export	sales	of	Baht	6,657.54	million	and	
		 Baht	378.79	million	or	accounting	for	91.48%	and	5.20%	
		 respectively.	The	total	revenue	of	the	Company	increased	
		 from	Baht	5,874.00	million	in	2011	to	Baht	7,277.72	million	

		 in	2012	or	23.90%	of	total	revenue.	

	 Cost of sales and service 	

	 In	2012,	the	Company	reported	cost	of	sales	and	service		

	 of	Baht	6,536.34	million	or	92.07%	of	sales	and	service	

		 income,	which	increased	from	2011	of	Baht	1,398.06		

	 million	or	increased	27.21%

	 Selling and administrative expenses 

	 In	2012,	the	Company	reported	Selling	and	administrative	

		 expenses	of	Baht	340.12	million,	which	increased	from		

	 2011	of	Baht	43.68	million	or	increased	14.73%

	 Other expenses	

	 In	2012,	the	Company	reported	finance	cost	of	Baht	61.81	

	 million,	which	increased	from	2011	of	Baht	11.80	million	or	

		 increased	23.59%	

 Return on Equity 

	 In	2012,	the	Company	had	net	profit	of	Baht	265.04	million.	

		 The	return	on	equity	was	13.23%	which	decreased	from	

	 return	on	equity	13.66%	in	2011.

Financial Position
Assets

 Total assets 	

	 At	the	end	of	year	2012,	the	Company	had	total	assets	

		 of	Baht	4,056.50	million,	which	increased	from	2011	of	

		 Baht	610.15	million	or	increased	17.70%

Account receivable  

	 Account	receivable	in	2012	was	Baht	599.73	million,	which	

		 increased	from	2011	of	Baht	111.04	million	or	increased	

	 22.72%

	 Inventory	

	 In	2012,	the	Company	had	an	inventory	of	Baht	1,649.22	

		 million,	which	increased	from	2011	of	Baht	49.08	million	

		 or	increased	3.07%

 Liquidity	

	 The	Company’s	current	ratio	2012	and	2011	were	1.44	

		 and	1.51	respectively,	while	its	cash	cycle	ratio	in	2012	

		 and	2011	were	26	and	33	days	respectively.	In	terms	of	

		 debt	service	capability,	the	Company’s	interest	coverage	

		 ratio	at	the	end	of	2012	and	2011	were	6.49	and	8.50	

		 respectively.	

Source of Funds
	 Liabilities	 	

	 As	at	31	December	2012,	the	Company’s	Trade	and	

		 other	payables	was	Baht	117.52	million	which	increased	

		 of	Baht	51.76	million	from	year	2011	and	short-term	loan	

		 from	financial	institutions	in	2012	was	Baht	1,774.07	million,	

	 which	increased	from	2011	of	Baht	403.69	million.	The	

		 payments	day	was	93	days.	The	total	liabilities	were	Baht	

		 2,053.83	million,	which	increased	from	year	2011	of	Baht	

		 523.32	million	or	increased	34.19%.	The	short-term	loan	

		 from	financial	institutions	was	86.40%	of	total	liabilities	of	

		 the	Company.

	 Shareholders Equity 	

	 The	shareholders’	equity	of	the	Company	was	Baht		

	 2,002.67	million	in	2012,	which	increased	of	Baht	86.83		

	 million	from	2011	or	increased	4.53%.

 Capital Structure 	

	 The	debt	to	equity	ratio	at	31	December,	2012	and	31	

		 December	2011	were	1.03	and	0.80	respectively.

Audit Fee
1.  Audit Fee

			 In	2012,	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	and	its	

		 subsidiaries	paid	the	audit	fee	to	Ernst	&	Young	Office	

		 Limited.	The	details	are	as	below;

NO. Company Audit	Fee	(Baht)

1 Pacific	Pipe	Public	Company	Limited 		960,000

2 Tamose	Trading	Company	Limited		
(subsidiary)

		275,000

3 Meesup	Transport	Company	Limited	
(subsidiary)

		230,000

TOTAL 1,465,000
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Independent Auditor’s Report 

Chonlaros	Suntiasvaraporn

Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	4523

Ernst	&	Young	Office	Limited

Bangkok:	27	February	2013

To	the	Shareholders	of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited

	 I	have	audited	the	accompanying	consolidated		

financial	statements	of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	

and	its	subsidiaries,	which	comprise	the	consolidated	statements	

of	financial	position	as	at	31	December	2012,	and	the	related	

consolidated	statements	of	comprehensive	income,	changes	

in	shareholders’	equity	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	

and	a	summary	of	significant	accounting	policies	and	other	

explanatory	information,	and	have	also	audited	the	separate	

financial	statements	of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	

for	the	same	period.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

	 Management	is	responsible	for	the	preparation	and	

fair	presentation	of	these	financial	statements	in	accordance	

with	Thai	Financial	Reporting	Standards,	and	for	such	internal	

control	as	management	determines	is	necessary	to	enable	

the	preparation	of	financial	statements	that	are	free	from	

material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error.

Auditor’s Responsibility

	 My	responsibility	is	to	express	an	opinion	on	these	

financial	statements	based	on	my	audit.	I	conducted	my	

audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing.	Those	

standards	require	that	I	comply	with	ethical	requirements	and	

plan	and	perform	the	audit	to	obtain	reasonable	assurance	

about	whether	the	financial	statements	are	free	from	material	

misstatement.

	 An	audit	involves	performing	procedures	to	obtain	

audit	evidence	about	the	amounts	and	disclosures	in	the	

financial	statements.	The	procedures	selected	depend	on	

the	auditor’s	judgment,	including	the	assessment	of	the	risks	

of	material	misstatement	of	the	financial	statements,	whether	

due	to	fraud	or	error.	In	making	those	risk	assessments,	the	

auditor	considers	internal	control	relevant	to	the	entity’s

preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	

in	order	to	design	audit	procedures	that	are	appropriate	in	

the	circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	

opinion	on	the	effectiveness	of	the	entity’s	internal	control.	

An	audit	also	includes	evaluating	the	appropriateness	of		

accounting	policies	used	and	the	reasonableness	of	accounting	

estimates	made	by	management,	as	well	as	evaluating	the	

overall	presentation	of	the	financial	statements.

	 I	believe	that	the	audit	evidence	I	have	obtained	is	

sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	audit	

opinion.

Opinion

	 In	my	opinion,	the	financial	statements	referred	to	above	

present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	position	

of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	and	its	subsidiaries	

and	of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	as	at	31	December	

2012,	and	their	financial	performance	and	cash	flows	for	the	

year	then	ended,	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	

Standards.	

Other matter

	 The	financial	statements	of	Pacific	Pipe	Public	Company	

Limited	and	its	subsidiaries	for	the	year	ended	31	December	

2011	were	audited	by	another	auditor	who,	under	her	report	

dated	23	February	2012,	expressed	an	unqualified	opinion	

on	those	financial	statements.
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Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries  
Statement of financial position  
As at 31 December 2012 

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

 Note 2012 2011 2012 2011

Assets

Current assets

Cash	and	cash	equivalents 7 	287,435,328	 	149,084,263	 	160,239,922	 	47,873,115	

Trade	and	other	receivables 8 	599,732,065	 	488,696,189	 	597,037,488	 	501,012,723	

Inventories	 9 	1,649,216,505	 	1,600,141,304	 	1,648,648,767	 	1,600,141,304	

Advance	for	raw	material 12 	352,995,942	 	55,781,025	 	352,995,942	 	55,781,025	

Other	current	assets 	52,161,809	 	3,003,133	 	51,163,887	 	1,992,576	

Total current assets  2,941,541,649  2,296,705,914  2,810,086,006  2,206,800,743 

Non-current assets

Restricted	bank	deposits 10 	-	 	66,168,520	 	-	 	66,168,520	

Investments	in	subsidiaries 11 	-	 	-	 	11,996,100	 	11,996,100	

Property,	plant	and	equipment	 13 	1,071,035,898	 	1,038,098,135	 	1,032,792,602	 	1,005,758,473	

Intangible	assets	 14 	43,800,251	 	45,258,655	 	43,691,950	 	45,153,783	

Other	non-current	assets 	125,127	 	124,227	 	-	 	-	

Total non-current assets  1,114,961,276  1,149,649,537  1,088,480,652  1,129,076,876 

Total assets  4,056,502,925  3,446,355,451  3,898,566,658  3,335,877,619 

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	 	 	 	

(Unit:	Baht)
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Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries  
Statement of financial position (continued)  
As at 31 December 2012   

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

 Note 2012 2011 2012 2011

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Short-term	loans	from	financial	institutions 15 1,774,606,603	 1,370,913,129	 1,774,606,603	 1,370,913,129	

Trade	and	other	payables 16 	117,518,388	 	65,755,528	 	119,956,902	 	69,597,376	

Short-term	loan	from	related	party 6 	75,000,000	 	-	 	75,000,000	 	-	

Current	portion	of	long-term	loan

			from	related	party 6 	1,470,734	 	3,419,534	 	-	 	-	

Income	tax	payable 	45,418,652	 	27,953,785	 	37,384,095	 	20,306,583	

Other current liabilities  27,401,892  48,964,076  20,962,265  45,674,623 

Total current liabilities 2,041,416,269 1,517,006,052 2,027,909,865 1,506,491,711 

Non-current liabilities

Long-term	loan	from	related	party,

			net	of	current	portion 6 	-	 	1,470,734	 	-	 	-	

Provision	for	long-term	employee	benefits 17 	12,417,517	 	12,039,368	 	10,054,939	 	9,434,720	

Total non-current liabilities  12,417,517  13,510,102  10,054,939  9,434,720 

Total liabilities 2,053,833,786 1,530,516,154 2,037,964,804 1,515,926,431 

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	 	 	 	

(Unit:	Baht)
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Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries  
Statement of financial position (continued)  
As at 31 December 2012   

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

2012 2011 2012 2011

Shareholders' equity

Share	capital

			Registered

						660,000,000	ordinary	shares	of	Baht	1	each	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	

			Issued	and	fully	paid	up

						660,000,000	ordinary	shares	of	Baht	1	each	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	 	660,000,000	

Share	premium

			Share	premium	on	ordinary	shares 	514,845,000	 	514,845,000	 	514,845,000	 	514,845,000	

			Surplus	on	treasury	shares 	1,010,911	 	1,010,911	 	1,010,911	 	1,010,911	

Retained	earnings

			Appropriated	-	statutory	reserve 	67,000,000	 	67,000,000	 	67,000,000	 	67,000,000	

			Unappropriated 	759,813,228	 	672,983,386	 	617,745,943	 	577,095,277	

Total shareholders' equity  2,002,669,139  1,915,839,297  1,860,601,854  1,819,951,188 

Total liabilities and shareholders' equity  4,056,502,925  3,446,355,451  3,898,566,658  3,335,877,619 

(Unit:	Baht)

The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	 	 	 	
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The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.	 	 	 	

Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries     
Statement of comprehensive income   
For the year ended 31 December 2012 

Consolidated financial 
statements 

Separate financial 
statements 

Note 2012 2011 2012 2011

Profit or loss

Revenues

Sales	and	service	income 6 	7,099,098,065	 	5,711,381,042	 	7,024,005,116	 	5,663,706,905	

Exchange	gain 	18,962,596	 	-	 	18,962,596	 	-	

Dividend	income 11 	-	 	-	 	15,171,996	 	14,512,944	

Other	income 	159,661,949	 	162,623,687	 	175,358,909	 	161,294,982	

Total revenues 7,277,722,610 5,874,004,729 7,233,498,617 5,839,514,831 

Expenses

Cost	of	sales	and	services 	6,536,343,958	 	5,138,284,373	 	6,535,555,672	 	5,138,284,373	

Selling	expenses 	132,895,532	 	106,768,343	 	179,251,019	 	135,346,575	

Administrative	expenses 	207,220,622	 	189,668,134	 	183,275,769	 	167,170,376	

Exchange	losses 	-	 	14,249,419	 	-	 	14,249,419	

Total expenses  6,876,460,112  5,448,970,269  6,898,082,460  5,455,050,743 

Profit before finance cost

   and income tax expenses  401,262,498  425,034,460  335,416,157 

 

384,464,088 

Finance	cost 	(61,813,821) 	(50,016,529) 	(60,906,867) 	(49,138,190)

Profit before income tax expenses  339,448,677  375,017,931  274,509,290  335,325,898 

Income	tax	expenses 20 	(74,410,831) 	(113,401,115) 	(55,658,624) 	(96,940,478)

Profit  for the year  265,037,846  261,616,816  218,850,666  238,385,420 

Other comprehensive income for the year  -  -  -  - 

Total comprehensive income for the year  265,037,846  261,616,816  218,850,666  238,385,420 

Basic earnings per share

			Profit 21 	0.40	 	0.40	 	0.33	 	0.36	

(Unit:	Baht)
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	The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.		 	 	 	

Consolidated financial 
statements 

 Separate financial 
statements 

2012 2011 2012 2011

Cash flows from operating activities

Profit	before	tax 	339,448,677	 	375,017,931	 	274,509,290	 	335,325,898	

Adjustments	to	reconcile	profit	before	tax	to	

			net	cash	provided	by	(paid	from)	operating	activities:

			Depreciation	and	amortisation 	102,406,582	 	96,230,397	 	95,318,926	 	89,912,807	

			Allowance	for	doubtful	accounts	 	1,068,073	 	582,664	 	1,053,575	 	356,784	

			Reduction	of	inventory	to	net	realisable	value	(reversal) 	(17,919,341) 	2,440,224	 	(17,919,341) 	2,440,224	

			Allowance	for	impairment	loss	on	advance	for	raw	material 	-	 	18,000,000	 	-	 	18,000,000	

			Loss	on	write-off/disposals	of	equipment 	165,623	 	402,739	 	163,643	 	402,729	

			Write-off	of	intangible	assets 	983,235	 	-	 	983,235	 	-	

			Loss	on	inventory	shortage 	3,813	 	319,757	 	3,813	 	319,757	

			Provision	for	long-term	employee	benefits 	1,503,314	 	1,393,499	 	1,165,219	 	1,079,514	

			Unrealised	loss	(gain)	on	exchange 	(118,840) 	18,756,583	 	(118,840) 	18,756,583	

			Dividend	income 	-	 	-	 	(15,171,996) 	(14,512,944)

			Interest	income 	(2,043,638) 	(2,523,792) 	(1,583,695) 	(2,128,463)

			Interest	expenses 	58,417,858	 	50,016,529	 	58,267,752	 	49,138,190	

Profit	from	operating	activities	before		

			changes	in	operating	assets	and	liabilities 	483,915,356	 	560,636,531	 	396,671,581	 	499,091,079	

Operating	assets	(increase)	decrease

			Trade	and	other	receivables (112,078,583) (103,038,623) 	(97,052,974) (131,200,239)

			Inventories 	(31,159,673) (204,930,129) 	(30,591,935) (204,959,896)

			Advance	for	raw	material (297,214,917) 	104,519,536	 (297,214,917) 	104,519,536	

			Other	current	assets 	(49,239,731) 	49,639,013	 	(49,252,366) 	49,418,290	

			Other	non-current	assets 	(900) 	-	 	-	 	-	

Operating	liabilities	increase	(decrease)

			Trade	and	other	payables 	49,186,519	 	(76,721) 	47,783,184	 	2,502,068	

			Other	current	liabilities 	(21,562,184) 	31,841,476	 	(24,712,358) 	28,921,143	

			Other	non-current	liabilities 	(1,125,165) 	-	 	(545,000) 	-	

Cash	flows	from	(used	in)	operating	activities 	20,720,722	 	438,591,083	 	(54,914,785) 	348,291,981	

			Cash	paid	for	interest	expenses 	(55,841,517) 	(49,098,333) 	(55,691,410) 	(48,219,994)

			Cash	paid	for	corporate	income	tax 	(56,945,964) (107,543,611) 	(38,581,112) 	(94,305,760)

Net cash flows from (used in) operating activities  (92,066,759)  281,949,139  (149,187,307)  205,766,227 

(Unit:	Baht)

Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries  
Cash flow statement  
For the year ended 31 December 2012   
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Consolidated financial 
statements 

 Separate financial 
statements 

2012 2011 2012 2011

Cash flows from investing activities

Decrease	(increase)	in	restricted	bank	deposits 	66,168,520	 	(15,456,495) 	66,168,520	 	(15,456,495)

Acquisition	of	property,	plant	and	equipment 	(130,365,221) 	(84,512,073) 	(117,407,042) 	(83,723,038)

Acquisition	of	intangible	assets	 	(4,819,578) 	(26,637,965) 	(4,781,057) 	(26,637,965)

Dividend	income 	-	 	-	 	15,171,996	 	14,512,944	

Interest	income 	2,124,693	 	2,442,737	 	1,664,749	 	2,047,409	

Proceeds	from	sales	of	equipment 	150,000	 	742,543	 	150,000	 	742,543	

Net cash flows used in investing activities  (66,741,586)  (123,421,253)  (39,032,834)  (108,514,602)

Cash flows from financing activities

Increase	in	short-term	loans	from	financial	institutions	 	403,786,948	 	11,740,364	 	403,786,948	 	11,740,364	

Cash	receipt	from	short-term	loan	from	related	party 	75,000,000	 	-	 	75,000,000	 	-	

Repayment	of	long-term	loan	from	related	party 	(3,419,534) 	(3,269,341) 	-	 	-	

Dividend	paid 	(178,208,004) 	(118,807,056) 	(178,200,000) 	(118,800,000)

Net cash flows from (used in) financing activities  297,159,410  (110,336,033)  300,586,948  (107,059,636)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  138,351,065  48,191,853  112,366,807  (9,808,011)

Cash	and	cash	equivalents	at	beginning	of	year 	149,084,263	 	100,892,410	 	47,873,115	 	57,681,126	

Cash and cash equivalents at end of year  287,435,328  149,084,263  160,239,922  47,873,115 

(Unit:	Baht)

Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries  
Cash flow statement (continued)  
For the year ended 31 December 2012   

	The	accompanying	notes	are	an	integral	part	of	the	financial	statements.		 	 	 	
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Pacific Pipe Public Company Limited and its subsidiaries 
Notes to consolidated financial statements
For the year ended 31 December 2012

1.  General information

				Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	(“the	Company”)	is	a	public	company	incorporated	and	domiciled	in	Thailand.		

				Its	major	shareholder	is	Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited,	which	was	incorporated	in	Thailand.	The	Company	

				is	principally	engaged	in	manufacturing	and	distribution	of	steel	pipes	for	construction	work.	The	registered	office	of	the	

				Company	is	at	298,	298/2,	Soi	Klabcharoen,	Suksawat	Road,	Tambon	Pakklongbangplakod,	Amphur	Phrasamutjedi,		

				Samutprakarn.

2.  Basis of preparation

2.1	The	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	accounting	standards	enunciated	under	the	Accounting	

				Professions	Act	B.E.	2547	and	their	presentation	has	been	made	in	compliance	with	the	stipulations	of	the	Notification	

				of	the	Department	of	Business	Development	dated	28	September	2011,	issued	under	the	Accounting	Act	B.E.	2543.

				The	financial	statements	in	Thai	language	are	the	official	statutory	financial	statements	of	the	Company.	The	financial	

				statements	in	English	language	have	been	translated	from	the	Thai	language	financial	statements.

				The	financial	statements	have	been	prepared	on	a	historical	cost	basis	except	where	otherwise	disclosed	in	the		

				accounting	policies.

2.2	Basis	of	consolidation

				a)	The	consolidated	financial	statements	include	the	financial	statements	of	Pacific	Pipe	Public	Company	Limited	(“the	

							Company”)	and	the	following	subsidiary	companies	(“the	subsidiaries”):

				b)	Subsidiaries	are	fully	consolidated,	being	the	date	on	which	the	Company	obtains	control,	and	continue	to	be		

							consolidated	until	the	date	when	such	control	ceases

	 	 	c)	The	financial	statements	of	the	subsidiaries	are	prepared	using	the	same	significant	accounting	policies	as	the		

						 Company.

				d)	Material	balances	and	transactions	between	the	Company	and	its	subsidiary	companies	have	been	eliminated	from	

							the	consolidated	financial	statements.

Company’s	name Nature	of	business Country	of	
incorporation

Percentage	of
shareholding

2012 2011

Percent Percent

Tamose	Trading	Company	

			Limited

Distribution	of	steel	pipes	

			for	construction

Thailand 99.94 99.94

Meesup	Transport	Company	

			Limited

Transportation Thailand 99.97 99.97
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Accounting	standards:

		TAS	12	 Income	Taxes

		TAS	20	(revised	2009) Accounting	for	Government	Grants	and	Disclosure	of	Government	Assistance

		TAS	21	(revised	2009) The	Effects	of	Changes	in	Foreign	Exchange	Rates

Financial	Reporting	Standard:

		TFRS	8 Operating	Segments

Accounting	Standard	Interpretations:

		SIC	10 Government	Assistance	-	No	Specific	Relation	to	Operating	Activities

		SIC	21 Income	Taxes	-	Recovery	of	Revalued	Non-Depreciable	Assets

		SIC	25 Income	Taxes	-	Changes	in	the	Tax	Status	of	an	Entity	or	its	Shareholders

Effective	date

Accounting	Treatment	Guidance	for	Transfers	of	Financial	Assets 1	January	2013

Accounting	Standard	Interpretation:

SIC	29 Service	Concession	Arrangements:	Disclosures 1	January	2014

Financial	Reporting	Standard	Interpretations:

TFRIC	4	 Determining	whether	an	Arrangement	contains	a	Lease 1	January	2014

TFRIC	12 Service	Concession	Arrangements 1	January	2014

TFRIC	13 Customer	Loyalty	Programmes 1	January	2014

2.3	 The	 separate	 financial	 statements,	which	present	 investments	 in	 subsidiaries	under	 the	cost	method,	have	been		

				prepared	solely	for	the	benefit	of	the	public.

3.  New accounting standards not yet effective

				The	Federation	of	Accounting	Professions	issued	the	following	new/revised	accounting	standards	that	are	effective	for	

				fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2013.

	 		The	Company’s	management	believes	that	these	accounting	standards	will	not	have	any	significant	impact	on	the	

				financial	statements	for	the	year	when	they	are	initially	applied,	except	for	the	following	accounting	standard.

		  TAS 12 Income Taxes

	 This	accounting	standard	requires	an	entity	to	identify	temporary	differences,	which	are	differences	between	the	carrying	

		 amount	of	an	asset	or	liability	in	the	accounting	records	and	its	tax	base,	and	to	recognise	deferred	tax	assets	and		

	 liabilities	under	the	stipulated	guidelines.	The	management	of	the	Company	expects	the	adoption	of	this	accounting		

	 standard	to	have	the	effect	of	increasing	the	Company	and	its	subsidiaries’	brought-forward	retained	earnings	of	the		

	 year	2013	by	approximately	Baht	4.8	million	(the	Company	only:	approximately	Bath	1.1	million).

	 In	addition,	the	Federation	of	Accounting	Professions	has	issued	Notification	No.	30/2555	-	34/2555,	published	in	the	Royal		

	 Gazette	 on	 17	 January	 2013,	mandating	 the	 use	 of	 accounting	 treatment	 guidance	and	accounting	 standard		

	 interpretations	as	follows.
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				The	management	of	the	Company	has	assessed	the	effect	of	these	standards	and	believes	that	Accounting	Treatment	

				Guidance	for	Transfers	of	Financial	Assets,	SIC	29,	TFRIC	4,	TFRIC	12	and	TFRIC	13	are	not	relevant	to	the	business	of	the		

				Company.	

4.  Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

    Sales of goods

				Sales	of	goods	are	recognised	when	the	significant	risks	and	rewards	of	ownership	of	the	goods	have	passed	to	the	buyer.	

		 Sales	are	the	invoiced	value,	excluding	value	added	tax,	of	goods	supplied	after	deducting	discounts	and	allowances.

 Rendering of services

	 Service	revenue	is	recognised	when	services	have	been	rendered	taking	into	account	the	stage	of	completion.	

	 Interest income 

	 Interest	income	is	recognised	on	an	accrual	basis	based	on	the	effective	interest	rate.		

	 Dividends

	 Dividends	are	recognised	when	the	right	to	receive	the	dividends	is	established.

4.2 Cash and cash equivalents

	 Cash	and	cash	equivalents	consist	of	cash	in	hand	and	at	banks,	and	all	highly	liquid	investments	with	an	original	maturity		

	 of	three	months	or	less	and	not	subject	to	withdrawal	restrictions.

4.3 Trade accounts receivable 

	 Trade	accounts	receivable	are	stated	at	the	net	realisable	value.	Allowance	for	doubtful	accounts	is	provided	for	the	

		 estimated	losses	that	may	be	incurred	in	collection	of	receivables.	The	allowance	is	generally	based	on	collection		

	 experience	and	analysis	of	debt	aging.

4.4 Inventories 

	 Finished	goods	are	valued	at	the	lower	of	weighted	average	cost	and	net	realisable	value.	Cost	includes	all	production	

		 costs	and	attributable	factory	overheads.

	 Raw	materials	and	factory	supplies	are	valued	at	the	lower	of	weighted	average	cost	and	net	realisable	value	and	are	

		 charged	to	production	costs	whenever	consumed.

4.5 Investments 

	 Investments	in	subsidiaries	are	accounted	for	in	the	separate	financial	statements	using	the	cost	method.

4.6 Property, plant and equipment/Depreciation

	 Land	is	stated	at	cost.	Buildings	and	equipment	are	stated	at	cost	less	accumulated	depreciation	and	allowance	for	loss		

	 on	impairment	of	assets	(if	any).

	 Depreciation	of	plant	and	equipment	is	calculated	by	reference	to	their	costs	on	the	straight-line	basis	over	the	following	

		 estimated	useful	lives:
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	 	 Land	improvement	 	 	 	 10	-	20	years

	 	 Buildings	and	building	improvement	 	 20	-	30	years

	 	 Machinery	and	factory	equipment	 	 10	-	32	years

	 	 Office	equipment	 3	-	5	years

	 	 Motor	vehicles	 	 5	-	10	years

					Depreciation	is	included	in	determining	income	

	 	No	depreciation	is	provided	on	land	and	assets	under	construction.

	 	An	item	of	property,	plant	and	equipment	is	derecognised	upon	disposal	or	when	no	future	economic	benefits	are		

	 	expected	from	its	use	or	disposal.	Any	gain	or	loss	arising	on	disposal	of	an	asset	is	included	in	profit	or	loss	when	the	asset		

	 	is	derecognised.

4.7  Borrowing costs

	 	Borrowing	costs	directly	attributable	to	the	acquisition,	construction	or	production	of	an	asset	that	necessarily	takes	a		

	 	substantial	period	of	time	to	get	ready	for	its	intended	use	or	sale	are	capitalised	as	part	of	the	cost	of	the	respective	

		 	assets.	All	other	borrowing	costs	are	expensed	in	the	period	they	are	incurred.	Borrowing	costs	consist	of	interest	and	other	

		 	costs	that	an	entity	incurs	in	connection	with	the	borrowing	of	funds.

4.8  Intangible assets

	 	Intangible	assets	with	finite	lives	are	amortised	on	a	systematic	basis	over	the	economic	useful	life	and	tested	for		

	 	impairment	whenever	there	is	an	indication	that	the	intangible	asset	may	be	impaired.	The	amortisation	period	and	the		

	 	amortisation	method	of	such	intangible	assets	are	reviewed	at	least	at	each	financial	year	end.	The	amortisation		

	 	expense	is	charged	to	profit	or	loss.

	 	A	summary	of	the	intangible	assets	with	finite	useful	lives	is	as	follows:

	 	 	 	 Useful	lives

	 	 Computer	software	 10			years

4.9  Related party transactions

	 	Related	parties	comprise	enterprises	and	individuals	that	control,	or	are	controlled	by,	the	Company,	whether	directly		

	 	or	indirectly,	or	which	are	under	common	control	with	the	Company.

	 	They	also	include	associated	companies	and	individuals	which	directly	or	indirectly	own	a	voting	interest	in	the		

	 	Company	that	gives	them	significant	influence	over	the	Company,	key	management	personnel,	directors,	and	officers		

	 	with	authority	in	the	planning	and	direction	of	the	Company’s	operations.

4.10 Foreign currencies

	 	Transactions	in	foreign	currencies	are	translated	into	Baht	at	the	exchange	rate	ruling	at	the	date	of	the	transaction.		

			 	Monetary	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies	are	translated	into	Baht	at	the	exchange	rate	ruling		

	 	at	the	end	of	reporting	period.

	 	Gains	and	losses	on	exchange	are	included	in	determining	income.
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4.11 Impairment of assets

	 At	the	end	of	each	reporting	period,	the	Company	and	its	subsidiaries	perform	impairment	reviews	in	respect	of	the		

	 property,	plant	and	equipment	and	other	intangible	assets	whenever	events	or	changes	in	circumstances	indicate		

	 that	an	asset	may	be	impaired.	An	impairment	loss	is	recognised	when	the	recoverable	amount	of	an	asset,	which		

	 is	the	higher	of	the	asset’s	fair	value	less	costs	to	sell	and	its	value	in	use,	is	less	than	the	carrying	amount.	

	 An	impairment	loss	is	recognised	in	profit	or	loss.	

4.12 Employee benefits

 Short-term employee benefits

	 Salaries,	wages,	bonuses	and	contributions	to	the	social	security	fund	are	recognised	as	expenses	when	incurred.

 Post-employment benefits

 Defined contribution plans

	 The	Company	and	its	subsidiaries	and	their	employees	have	jointly	established	a	provident	fund.	The	fund	is	monthly		

	 contributed	by	employees	and	by	the	Company	and	its	subsidiaries.	The	fund’s	assets	are	held	in	a	separate	trust		

	 fund	and	the	Company	and	its	subsidiaries’	contributions	are	recognised	as	expenses	when	incurred.

 Defined benefit plan

	 The	Company	and	its	subsidiaries	have	obligations	in	respect	of	the	severance	payments	it	must	make	to	employees	

		 upon	retirement	under	labor	law.	The	Company	and	its	subsidiaries	treat	these	severance	payment	obligations	as		

	 a	defined	benefit	plan.

	 The	obligation	under	the	defined	benefit	plan	is	determined	by	a	professionally	qualified	independent	actuary	based		

	 on	actuarial	techniques,	using	the	projected	unit	credit	method.	

	 For	the	first-time	adoption	of	TAS	19	Employee	Benefits	in	2011,	the	Company	elected	to	recognise	the	transitional		

	 liability,	 which	 exceeds	 the	 liability	 that	 would	 have	 been	 recognised	 at	 the	 same	 date	 under	 the	 previous		

	 accounting	policy,	through	an	adjustment	to	the	beginning	balance	of	retained	earnings	in	2011.

4.13 Provisions

	 Provisions	are	recognised	when	the	Company	and	its	subsidiaries	have	a	present	obligation	as	a	result	of	a	past	event,		

	 it	is	probable	that	an	outflow	of	resources	embodying	economic	benefits	will	be	required	to	settle	the	obligation,	and	

		 a	reliable	estimate	can	be	made	of	the	amount	of	the	obligation.	

4.14 Income tax

	 Income	tax	is	provided	in	the	accounts	at	the	amount	expected	to	be	paid	to	the	taxation	authorities,	based	on		

	 taxable	profits	determined	in	accordance	with	tax	legislation.

5. Significant accounting judgements and estimates

	 The	preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	financial	reporting	standards	at	times	requires	management		

	 to	make	subjective	judgements	and	estimates	regarding	matters	that	are	inherently	uncertain.	These	judgements	and		

	 estimates	affect	reported	amounts	and	disclosures;	and	actual	results	could	differ	from	these	estimates.	Significant		

	 judgements	and	estimates	are	as	follows:
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 Allowance for doubtful accounts

	 In	determining	an	allowance	for	doubtful	accounts,	the	management	needs	to	make	judgement	and	estimates	based	

		 upon,	among	other	things,	past	collection	history,	aging	profile	of	outstanding	debts	and	the	prevailing	economic		

	 condition.	

 Property, plant and equipment/Depreciation

	 In	determining	depreciation	of	plant	and	equipment,	the	management	is	required	to	make	estimates	of	the	useful	lives		

	 and	residual	values	of	the	plant	and	equipment	and	to	review	estimate	useful	lives	and	residual	values	when	there	are		

	 any	changes.	

	 In	addition,	the	management	is	required	to	review	property,	plant	and	equipment	for	impairment	on	a	periodical	basis		

	 and	record	impairment	losses	when	it	is	determined	that	their	recoverable	amount	is	lower	than	the	carrying	amount.		

	 This	requires	judgements	regarding	forecast	of	future	revenues	and	expenses	relating	to	the	assets	subject	to	the	review.

	 Post-employment benefits under defined benefit plans

	 The	obligation	under	the	defined	benefit	plan	is	determined	based	on	actuarial	techniques.	Such	determination	is	made		

	 based	on	various	assumptions,	including	discount	rate,	future	salary	increase	rate,	mortality	rate	and	staff	turnover	rate.

6. Related party transactions
	 The	followings	are	relationships	between	the	Company	and	related	parties.

	 During	the	years,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	significant	business	transactions	with	related	parties.	Such		

	 transactions,	which	are	summarised	below,	arose	in	the	ordinary	course	of	business	and	were	concluded	on		

	 commercial	terms	and	bases	agreed	upon	between	the	Company	and	those	related	parties.

Name of entities Nature of relationships

Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited Major	shareholder,	39.05%	shareholding

Tamose	Trading	Company	Limited Subsidiary,	99.94%	shareholding,	all	directors	are	

			representatives	of	the	Company

Meesup	Transport	Company	Limited Subsidiary,	99.97%	shareholding,	all	directors	are		

			representatives	of	the	Company

Key	management	personnel Persons	having	authority	and	responsibility	for	planning,			

			directing	and	controlling	the	activities	of	the	entity,		

			directly	or	indirectly,	including	any	director	(whether		

			executive	or	otherwise)	of	the	Group.
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For	the	years	ended	31	December

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements Transfer	Pricing	Policy

2012 2011 2012 2011

Transactions	with	subsidiary	companies

(eliminated	from	the	consolidated	

			financial	statements)

Sales	of	goods - - 3,238 2,692 Reference	to	market	price

Rental	income - - 0.7 0.4 Contract	price

Service	income - - 0.8 0.4 Contract	price

Commission	paid - - 69 55 Contract	price

Transportation	expenses - - 74 54 Reference	to	market	price

Transactions	with	related	party

Interest	expenses 1.5 0.3 1.4 - 4	and	4.5	percent	per	

annum

Office	rental	and	service	expenses 3 3 - - Contract	price

Transaction	with	related	persons

Land	rental 3 3 3 3 Contract	price

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

2012 2011 2012 2011

Trade receivable - related party (Note 8)

Tamose	Trading	Company	Limited - - 221,299 221,107

Total trade receivable - related party - - 221,299 221,107

Other receivables - related parties (Note 8)

Tamose	Trading	Company	Limited - - - 258

Meesup	Transport	Company	Limited - - - 80

Total other receivables - related parties - - - 338

Other payables - related parties (Note 16)

Tamose	Trading	Company	Limited - - 12,641 10,796

Meesup	Transport	Company	Limited - - 2,692 2,102

Total other payables - related parties - - 15,333 12,898

(Unit:	Million	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)

 The balances of the accounts as at 31 December 2012 and 2011 between the Company and those related parties  

 are as follows:
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Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Short-term	employee	benefits 32,075 29,162 27,863 25,604

Post-employment	benefits 753 653 606 569

Total 32,828 29,815 28,469 26,173

	 Loans	from	related	party

	 As	at	31	December	2012	and	2011,	the	balances	of	short-term	and	long-term	loans	from	related	company	and	the		

	 movement	are	as	follows:

	 The	above	short-term	loan	represents	the	loan	that	the	Company	has	borrowed	from	Tang	Mong	Seng	Holding		

	 Company	Limited,	carrying	interest	at	a	rate	of	4	percent	per	annum.	This	loan	is	unsecured	and	due	for	repayment		

	 in	July	2013.

	 The	above	 long-term	 loan	represents	the	 loan	that	the	subsidiary	has	borrowed	from	Tang	Mong	Seng	Holding		

	 Company	Limited.	This	loan	carries	interest	at	a	rate	of	4.5	percent	per	annum	(2011:	4.5	percent	per	annum)	and		

	 to	be	repaid	on	a	monthly	basis	for	36	months	from	the	contract	date.	The	loan	is	secured	by	the	pledge	of	the		

	 subsidiary’s	vehicles.

	 Directors	and	management’s	benefits

	 During	the	years	ended	31	December	2012	and	2011,	the	Company	and	its	subsidiaries	had	employee	benefit		

	 expenses	payable	to	their	directors	and	management	as	below.

	 Guarantee	obligations	with	related	party

	 The	Company	has	outstanding	guarantee	obligations	with	its	related	party,	as	described	in	Note	24	to	the	financial		

	 statements.

Consolidated / Separate financial statements

Short-term	loan

Balance	as	at

31	December	2011

Movement	during	the	year Balance	as	at

31	December	2012Increase Decrease

Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited - 75,000 - 75,000

Consolidated financial statements

Long-term	loan

Balance	as	at

31	December	2011

Movement	during	the	year Balance	as	at

31	December	2012Increase Decrease

Tang	Mong	Seng	Holding	Company	Limited 4,890 - (3,419) 1,471

(Unit:	Thousand	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)
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7. Cash and cash equivalents

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Cash 266 211 195 135

Bank	deposits	 287,169 148,873 160,045 47,738

Total 287,435 149,084 160,240 47,873

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Trade	receivable	-	related	party

Aged	on	the	basis	of	due	dates

		Not	yet	due - - 175,410 174,533

		Past	due

					Up	to	3	months - - 45,889 46,574

Total	trade	receivable	-	related	party	(Note	6) - - 221,299 221,107

Trade	receivables	-	unrelated	parties

Aged	on	the	basis	of	due	dates

		Not	yet	due 449,783 423,911 264,598 241,449

		Past	due

					Up	to	3	months 138,224 63,463 101,598 37,430

					3	-	6	months 2,064 662 2,135 662

					6	-	12	months 8,820 107 6,623 -

					Over	12	months 24,285 22,929 8,473 6,663

Total 623,176 511,072 383,427 286,204

Less:	Allowance	for	doubtful	debts (23,444) (22,376) (7,689) (6,636)

Total	trade	receivables	-	unrelated	parties,	net 599,732 488,696 375,738 279,568

Total	trade	receivables	-	net 599,732 488,696 597,037 500,675

	 As	at	31	December	2012,	bank	deposits	in	saving	accounts	carried	interests	between	0.625	and	0.875	percent	per		

	 annum	(2011:	between	0.750	and	0.875	percent	per	annum).

8. Trade and other receivables

(Unit:	Thousand	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)
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Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

Other	receivables

Other	receivables	-	related	parties - - - 338

Total	other	receivables	(Note	6) - - - 338

Total	trade	and	other	receivables	-	net 599,732 488,696 597,037 501,013

(Unit:	Thousand	Baht)

9. Inventories

Consolidated	financial	statements

Cost

Reduce	cost	to	net	

realisable	value Inventories-net

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Finished	goods 608,576 733,745 (5,769) (10,214) 602,807 723,531

Raw	materials 1,005,160 881,485 (4,461) (17,935) 1,000,699 863,550

Factory	supplies	and	others 15,284 12,860 - - 15,284 12,860

Goods	in	transit 30,427 200 - - 30,427 200

Total 1,659,447 1,628,290 (10,230) (28,149) 1,649,217 1,600,141

Separate	financial	statements

Cost

Reduce	cost	to	net	

realisable	value Inventories-net

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Finished	goods 608,008 733,745 (5,769) (10,214) 602,239 723,531

Raw	materials 1,005,160 881,485 (4,461) (17,935) 1,000,699 863,550

Factory	supplies	and	others 15,284 12,860 - - 15,284 12,860

Goods	in	transit 30,427 200 - - 30,427 200

Total 1,658,879 1,628,290 (10,230) (28,149) 1,648,649 1,600,141

(Unit:	Thousand	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)

10. Restricted bank deposits

	 The	balance	as	at	31	December	2011	represented	fixed	deposits	pledged	with	the	banks	to	secure	credit	facilities	as	

		 discussed	in	note	15	to	the	financial	statements.
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11. Investments in subsidiaries

	 Details	of	investments	in	subsidiaries	as	presented	in	separate	financial	statements	are	as	follows:

12. Advance for raw material

Company’s	name Paid-up	capital

Shareholding	

percentage Cost

Dividend	received	

during	the	year

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

(%) (%)

Tamose	Trading	

			Company	Limited

1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 11,493 8,995

Meesup	Transport	

			Company	Limited

9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 3,679 5,518

										Total 11,996 11,996 15,172 14,513

(Unit:	Thousand	Baht)

	 The	advance	payment	for	raw	materials	included	advance	cash	payment	of	Baht	33	million	(31	December	2011:	Baht		

	 36	million)	to	purchase	raw	materials	from	a	supplier.	However,	the	supplier	was	unable	to	deliver	the	raw	materials		

	 to	the	Company	during	the	year	2011.	Subsequently,	the	Company	negotiated	a	revised	delivery	schedule	but	the		

	 supplier	failed	to	meet	the	schedule	again	and	stopped	delivering	the	goods	to	the	Company	from	June	2012		

	 onwards.	However,	the	Company	has	already	set	up	allowance	for	impairment	of	Baht	18	million	into	accounts.

	 From	the	causes	above,	the	supplier	has	negotiated	with	the	Company	how	to	settle	the	advance	for	raw	materials.		

	 A	 conclusion	 to	 return	 the	 advance	 for	 raw	 materials	 has	 not	 yet	 been	 reached.	 However,	 the	 Company’s		

	 management	does	not	expect	to	incur	losses	in	excess	of	the	impairment	loss	as	recorded	in	the	financial	statements.

Consolidated	/	Separate																					

financial	statements

31	December	2012 31	December	2011

Advance	for	raw	material 370,996 73,781

Less:	Allowance	for	impairment (18,000) (18,000)

352,996 55,781

(Unit:	Thousand	Baht)
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Consolidated financial statements

Land

Land	

improvement

Buildings	

and	building		

improvement

Machinery	

and	factory	

equipment

Office	

equipment

Motor		

vehicles

Assets	

under	

construction Total

Cost:

1	January	2011 196,157 473 513,530 903,735 50,926 80,446 80,933 1,826,200

Additions - - 87 4,036 3,886 1,396 62,426 71,831

Transfers - 10,779 25,596 60,220 5,121 - (101,716) -

Disposals - - (97) (13,206) (7,654) - - (20,957)

31	December	2011 196,157 11,252 539,116 954,785 52,279 81,842 41,643 1,877,074

Additions 35,361 - 130 4,802 9,376 10,806 69,890 130,365

Transfers - - 24,899 48,876 - 600 (74,375) -

Disposals - - - (1,940) (3,224) (249) - (5,413)

31	December	2012 231,518 11,252 564,145 1,006,523 58,431 92,999 37,158 2,002,026

Accumulated depreciation:

1	January	2011 - 37 174,915 509,151 40,504 41,056 - 765,663

Depreciation	for	the	year - 226 25,417 55,885 5,577 6,021 - 93,126

Depreciation	on	disposals - - (62) (12,202) (7,549) - - (19,813)

31	December	2011 - 263 200,270 552,834 38,532 47,077 - 838,976

Depreciation	for	the	year - 586 25,881 56,121 7,542 6,981 - 97,111

Depreciation	on	disposals - - - (1,705) (3,143) (249) - (5,097)

31	December	2012 - 849 226,151 607,250 42,931 53,809 - 930,990

Net book value:

31	December	2011 196,157 10,989 338,846 401,951 13,747 34,765 41,643 1,038,098

31	December	2012 231,518 10,403 337,994 399,273 15,500 39,190 37,158 1,071,036

Depreciation for the year

2011	(Baht	72.41	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	selling	and	administrative	expenses) 93,126

2012	(Baht	72.34	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	selling	and	administrative	expenses) 97,111

13. Property, plant and equipment

(Unit:	Thousand	Baht)
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Separate financial statements

Land

Land	

improvement

Buildings	

and	building		

improvement

Machinery	

and	factory	

equipment

Office	

equipment

Motor		

vehicles

Assets	

under	

construction Total

Cost:

1	January	2011 196,157 473 513,530 903,735 40,903 15,292 80,395 1,750,485

Additions - - 87 4,036 3,618 1,396 62,426 71,563

Transfers - 10,779 25,596 60,220 4,583 - (101,178) -

Disposals - - (97) (13,206) (7,468) - - (20,771)

31	December	2011 196,157 11,252 539,116 954,785 41,636 16,688 41,643 1,801,277

Additions 35,361 - 130 4,802 8,211 1,215 67,688 117,407

Transfers - - 22,697 48,876 - 600 (72,173) -

Disposals - - - (1,940) (3,090) (249) - (5,279)

31	December	2012 231,518 11,252 561,943 1,006,523 46,757 18,254 37,158 1,913,405

Accumulated depreciation:

1	January	2011 - 37 174,915 509,151 33,499 10,702 - 728,304

Depreciation	for	the	year - 226 25,417 55,885 4,246 1,068 - 86,842

Depreciation	on	disposals - - (62) (12,202) (7,363) - - (19,627)

31	December	2011 - 263 200,270 552,834 30,382 11,770 - 795,519

Depreciation	for	the	year - 586 25,875 56,121 6,163 1,313 - 90,058

Depreciation	on	disposals - - - (1,705) (3,011) (249) - (4,965)

31	December	2012 - 849 226,145 607,250 33,534 12,834 - 880,612

Net book value:

31	December	2011 196,157 10,989 338,846 401,951 11,254 4,918 41,643 1,005,758

31	December	2012 231,518 10,403 335,798 399,273 13,223 5,420 37,158 1,032,793

Depreciation for the year

2011	(Baht	72.41	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	selling	and	administrative	expenses) 86,842

2012	(Baht	72.34	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	selling	and	administrative	expenses) 90,058

(Unit:	Thousand	Baht)

	 As	at	31	December	2012,	certain	equipment	items	of	the	Company	and	its	subsidiaries	have	been	fully	depreciated		

	 but	are	still	in	use.	The	gross	carrying	amount	before	deducting	accumulated	depreciation	of	those	assets	amounted		

	 to	approximately	Baht	185	million	(2011:	Baht	157	million)	(the	Company	only:	Baht	159	million,	2011:	Baht	138	million).

	 As	at	31	December	2011,	the	Company	has	mortgaged/pledged	property,	plant	and	equipment	with	net	book		

	 values	amounting	to	approximately	Baht	187	million	as	collateral	against	credit	 facilities	 received	from	financial		

	 institutions	as	discussed	in	note	15	to	the	financial	statements.
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14. Intangible assets 

	 The	net	book	value	of	intangible	assets	as	at	31	December	2012	and	2011	is	presented	below.

15. Short-term loans from financial institutions

	 A	reconciliation	of	the	net	book	value	of	intangible	assets	for	the	years	2012	and	2011	is	presented	below.

Consolidated	financial	statements Separate	financial	statements

Computer	

software

System		

development	

under	process Total

Computer	

software

System	

development	

under	process Total

As	at	31	December	2012

Cost 53,729 3,451 57,180 53,322 3,451 56,773

Less		Accumulated	amortisation (13,380) - (13,380) (13,081) - (13,081)

Net	book	value 40,349 3,451 43,800 40,241 3,451 43,692

As	at	31	December	2011

Cost 51,814 1,529 53,343 51,446 1,529 52,975

Less		Accumulated	amortisation						 (8,084) - (8,084) (7,821) - (7,821)

Net	book	value 43,730 1,529 45,259 43,625 1,529 45,154

(Unit:	Thousand	Baht)

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Net	book	value	at	beginning	of	year 45,259 21,725 45,154 21,588

Acquisition	of	computer	software 4,819 768 4,781 768

Increase	of	system	development		

			under	process - 25,870 - 25,870

Amortisation (5,295) (3,104) (5,260) (3,072)

Write	off (983) - (983) -

Net	book	value	at	end	of	year 43,800 45,259 43,692 45,154

Interest	rate

(Percent	per	annum)

Consolidated	/	Separate	financial	statements

2012 2011

Short-term	loans	from	financial	institutions 3.46	-	3.95 1,469,778 863,946

Trust	receipt 2.19	-	2.27 304,829 506,967

1,774,607 1,370,913

(Unit:	Thousand	Baht)

(Unit:	Thousand	Baht)
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	 The	credit	facilities	agreement	of	the	Company	contain	covenants	that,	among	other	things,	required	the	Company		

	 to	be	restricted	on	the	disposal	of	its	assets	or	the	creation	of	lien	thereon	without	prior	consent	from	banks,	the		

	 maintenance	of	certain	debt	to	equity.

	 As	at	31	December	2012,	the	credit	facilities	of	the	Company	and	its	subsidiaries	which	have	not	yet	been	drawn		

	 down	amounted	to	Baht	2,587	million	(2011:	Baht	1,941	million).

	 As	at	31	December	2011,	the	Company	has	mortgaged/pledged	property,	plant	and	equipment	as	discussed	in		

	 note	13	to	the	financial	statements	and	fixed	deposits	with	bank	as	discussed	in	note	10	to	the	financial	statements		

	 as	collateral	against	credit	facilities	received	from	financial	institutions.	During	the	year	2012,	the	financial		

	 institutions	released	all	of	the	obligations	of	these	assets.

16. Trade and other payables

17. Provision for long-term employee benefits 

	 Provision	for	long-term	employee	benefits,	which	is	compensations	on	employees’	retirement,	was	as	follows:

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Trade	payables	-	unrelated	parties 26,624 1,156 24,892 -

Other	payables	-	related	parties	(Note	6) - - 15,333 12,898

Other	payables	-	unrelated	parties 46,744 30,824 44,031 30,824

Accrued	expenses 44,150 33,775 35,701 25,875

Total	trade	and	other	payables	 117,518 65,755 119,957 69,597

(Unit:	Thousand	Baht)

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Provision for long-term employee benefits  

   at beginning of year 12,039 10,646 9,435 8,355

Current	service	cost	 1,010 957 778 737

Interest	cost	 494 436 387 343

Benefits	paid	during	the	year (1,125) - (545) -

Provisions for long-term employee benefits    

   at end of year 12,418 12,039 10,055 9,435

(Unit:	Thousand	Baht)
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	 Long-term	employee	benefit	expenses	included	in	the	profit	or	loss	was	as	follows:

	 Principal	actuarial	assumptions	at	the	valuation	date	were	as	follows:

	 Amounts	of	defined	benefit	obligation	for	the	current	and	previous	two	periods	are	as	follows:

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Current	service	cost	 1,010 957 778 737

Interest	cost	 494 436 387 343

Total expense recognised in profit or loss 1,504 1,393 1,165 1,080

Line	items	under	which	such	expenses	are			

			included	in	profit	or	loss	

Cost	of	sales 303 281 303 281

Selling	and	administrative	expenses 1,201 1,112 862 799

(Unit:	Thousand	Baht)

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

(%	per	annum) (%	per	annum) (%	per	annum) (%	per	annum)

Discount	rate 4.1 4.1 4.1 4.1

Future	salary	increase	rate		

			(depending	on	age)

3	-	9 3	-	9 3	-	9 3	-	9

Defined	benefit	obligation

Consolidated		

financial	statements

Separate															

financial	statements

Year	2012 12,418 10,055

Year	2011 12,039 9,435

Year	2010 10,646 8,355

(Unit:	Thousand	Baht)

18. Statutory reserve

	 Pursuant	to	Section	116	of	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	set	aside	to	a		

	 statutory	reserve	at	least	5	percent	of	its	net	profit	after	deducting	accumulated	deficit	brought	forward	(if	any),		

	 until	the	reserve	reaches	10	percent	of	the	registered	capital.	The	statutory	reserve	is	not	available	for	dividend	d	

	 istribution.	At	present,	the	statutory	reserve	has	fully	been	set	aside.
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19. Expenses by nature

	 Significant	expenses	by	nature	are	as	follows:

20. Corporate income tax

	 Corporate	income	tax	for	the	year	of	the	Company	and	its	subsidiaries	have	been	calculated	on	profit	before	

	 income	tax	for	the	year	after	adding	back	expenses	and	deducting	income	which	are	disallowable	for	tax		

	 computation	purposes.

	 In	October	2011,	the	cabinet	passed	a	resolution	to	reduce	the	corporate	income	tax	rate	from	30	percent	to	23		

	 percent	in	2012,	and	then	to	20	percent	from	2013.	In	addition,	in	order	to	comply	with	the	resolution	of	the	cabinet,		

	 in	December	2011,	the	decreases	in	tax	rates	for	2012	-	2014	were	enacted	through	a	royal	decree.

21. Earnings per share

	 Basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	for	the	year	(excluding	other	comprehensive	income)	by		

	 the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	in	issue	during	the	year.

22. Provident fund

	 The	Company,	its	subsidiaries	and	their	employees	have	jointly	established	a	provident	fund	in	accordance	with		

	 the	Provident	Fund	Act	B.E.	2530.	Employees,	the	Company	and	its	subsidiaries	contribute	to	the	fund	monthly	at	the		

	 rate	of	5	percent	of	basic	salary.	The	fund	will	be	paid	to	employees	upon	termination	in	accordance	with	the		

	 fund	rules.	During	the	year	2012,	the	Company	and	its	subsidiaries	contributed	Baht	2.1	(2011:	Baht	2.0)	to	the	fund.

Consolidated	

financial	statements

Separate	

financial	statements

2012 2011 2012 2011

Salary	and	wages	and	other	employee	benefits 226,693 216,133 206,087 163,722

Depreciation	and	amortisation	expenses 102,407 96,230 95,319 89,913

Loss	on	impairment	of	advance	payment	for		

			raw	material - 18,000 - 18,000

Transportation	expenses 40,734 30,087 101,100 73,213

Commission	expenses 4,772 2,549 71,276 55,931

Raw	materials	and	consumables	used 6,171,982 5,100,906 6,171,982 5,100,906

Changes	in	inventories	of	finished	goods	 (125,169) (181,828) (125,737) (181,858)

(Unit:	Thousand	Baht)
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24. Commitments and contingent liabilities

24.1 Capital commitments

	 As	at	31	December	2012,	the	Company	had	capital	commitments	of	approximately	Baht	2.7	million	(2011:	Baht	1		

	 million),	relating	to	acquisition	of	new	plant	and	software	system	development.

24.2 Letters of credit

	 The	Company	had	commitments	under	 letters	of	credit	with	overseas	suppliers	amounting	to	approximately	USD		

	 16.6	million	(2011:	USD	13.6	million).

24.3 Operating lease commitments

	 The	Company	and	its	subsidiaries	had	entered	into	several	lease	agreements	in	respect	of	the	lease	of	land	and		

	 motor	vehicles	with	related	parties	and	other	companies.	The	terms	of	the	agreements	were	generally	between	3		

	 and	10	years.

	 Future	minimum	lease	payments	required	under	these	non-cancellable	operating	leases	contracts	were	as	follows.

23. Dividends

Dividends Approved	by Total	dividends Dividend	per	share

(Million	Baht) (Baht/share)

Final dividends for 2010 Annual	General	Meeting	of	the		

			shareholders	on	11	April	2011 118.8 0.18

			Total	for	2011 118.8 0.18

Final dividends for 2011 Annual	General	Meeting	of	the		

			shareholders	on	19	April	2012 178.2 0.27

   Total for 2012 178.2 0.27

Consolidated	financial	statements

Related	parties Unrelated	parties

2012 2011 2012 2011

Payable	within	:

			In	up	to	1	year 6.2 7.1 1.9 -

			In	over	1	and	up	to	5	years 2.2 8.4 2.9 -

(Unit:	Million	Baht)

Separate	financial	statements

Related	parties Unrelated	parties

2012 2011 2012 2011

Payable	within	:

			In	up	to	1	year 3.3 3.3 1.9 -

			In	over	1	and	up	to	5	years 1.9 5.2 2.9 -

(Unit:	Million	Baht)
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24.4 Guarantees 

	 (1)	As	at	31	December	2012,	there	were	outstanding	bank	guarantees	of	approximately	Baht	22	million	(2011:	Baht		

	 				28	million),	issued	by	banks	on	behalf	of	the	Company	in	respect	of	certain	performance	bonds	as	required	in		

	 	 the	normal	course	of	business.	These	included	letters	of	guarantee	amounting	to	Baht	9	million	(2011:	Baht	17		

	 	 million)	 to	 guarantee	 payments	 due	 to	 Customs	 Department,	 Baht	 12	 million	 (2011:	 Baht	 10	 million)	 to		

	 	 guarantee	electricity	use	and	Baht	1	million	(2011:	Baht	1	million)	to	guarantee	as	a	Gold	Card	importer	and		

	 	 exporter	to	the	Customs	Department.

	 (2)	The	Company	guaranteed	credit	card	facility	of	its	subsidiary	company	amounting	to	Baht	1	million	(2011:	Baht	1	

		 	 million).

25. Financial information by segment

	 The	Company	and	its	subsidiaries’	operations	mostly	comprise	the	manufacture	and	distribution	of	steel	pipes	for		

	 construction	work	for	both	domestic	and	export	markets.	For	the	year	ended	31	December	2012,	export	sales	of		

	 the	Company	and	its	subsidiaries	represented	approximately	5.3	percent	(31	December	2011:	3.4	percent)	of	total		

	 sales.	The	export	sales	of	the	Company	only	for	the	year	then	ended	represented	approximately	5.4	percent	(31		

	 December	2011:	4.2	percent)	of	the	Company’s	sales.	The	Company	and	its	subsidiaries’	operations	are	carried		

	 out	from	a	single	geographic	area	in	Thailand.	As	a	result,	all	of	the	revenues,	income	and	assets	as	reflected	in		

	 these	financial	statements	pertain	to	the	aforementioned	business	segment	and	geographic	area.

26. Financial instruments

26.1 Financial risk management

	 The	Company	and	its	subsidiaries’	financial	instruments,	as	defined	under	Thai	Accounting	Standard	No.107	“Financial	

	 Instruments:	Disclosure	and	Presentations”,	principally	comprise	cash	and	cash	equivalents,	trade	accounts	receivable,		

	 investments,	and	short-term	and	long-term	loans.	The	financial	risks	associated	with	these	financial	instruments	and		

	 how	they	are	managed	is	described	below.

 Credit risk

	 The	Company	and	its	subsidiaries	are	exposed	to	credit	risk	primarily	with	respect	to	trade	accounts	receivable	and		

	 other	receivable.	The	Company	manages	the	risk	by	adopting	appropriate	credit	control	policies	and	procedures		

	 and	therefore	do	not	expect	to	incur	material	financial	losses.	In	addition,	the	Company	and	its	subsidiaries	do	not		

	 have	high	concentrations	of	credit	risk	since	it	has	a	large	customer	base.	The	maximum	exposure	to	credit	risk	is		

	 limited	to	the	carrying	amounts	of	trade	receivables	and	other	receivables	as	stated	in	the	statement	of	financial		

	 position.

 Interest rate risk

	 The	Company	and	its	subsidiaries’	exposure	to	interest	rate	risk	relates	primarily	to	its	cash	at	banks,	bank	overdrafts,		

	 short-term	and	long-term	borrowings.	However,	since	most	of	the	Company	and	its	subsidiaries’	financial	assets	and		

	 liabilities	bear	floating	interest	rates	or	fixed	interest	rates	which	are	close	to	the	market	rate,	the	interest	rate	risk	is		

	 expected	to	be	minimal.	

	 The	details	of	interest	rates	of	the	above	financial	assets	and	liabilities	are	described	in	the	notes	6,	7	and	15	to		

	 the	financial	statements.
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 Foreign currency risk

 The	Company’s	exposure	to	foreign	currency	risk	arises	mainly	from	trading	transactions	and	borrowings	that	are		

	 denominated	in	foreign	currencies.

	 The	Company	has	financial	assets	and	financial	liabilities	denominated	in	foreign	currency	which	mature	within	one		

	 year	and	are	unhedged	for	the	foreign	currency	risk	as	follows:

Foreign	currency

Financial	assets

as	at	31	December

Financial	liabilities

as	at	31	December

Average	exchange	rate

as	at	31	December

2012 2011 2012 2011 2012 2011

(Million) (Million) (Million) (Million) (Baht	per	1	foreign	currency	unit)

US	dollar 0.7 0.4 9.9 15.9 30.7750 31.8319

26.2 Fair values of financial instruments

 Since	the	majority	of	the	Company’s	financial	instruments	are	short-term	in	nature	or	bear	floating	interest	rates,		

	 their	fair	value	is	not	expected	to	be	materially	different	from	the	amounts	presented	in	statement	of	financial	position.	

	 A	fair	value	is	the	amount	for	which	an	asset	can	be	exchanged	or	a	liability	settled	between	knowledgeable,		

	 willing	parties	in	an	arm’s	length	transaction.	The	fair	value	is	determined	by	reference	to	the	market	price	of	the		

	 financial	instruments	or	by	using	an	appropriate	valuation	technique,	depending	on	the	nature	of	the	instrument.	

27. Capital management

	 The	primary	objective	of	the	Company’s	capital	management	is	to	ensure	that	it	has	appropriate	capital	structure	in		

	 order	to	support	its	business	and	maximise	shareholder	value.	As	at	31	December	2012,	the	Group’s	debt-to-equity		

	 ratio	was	1.0:1	(2011:	0.8:1)	and	the	Company’s	was	1.1:1	(2011:	0.8:1).

28. Events after the reporting period

	 On	27	February	2013,	the	Company’s	Board	of	Directors	meeting	approved	for	payment	of	a	final	dividend	of	Baht		

	 0.25	per	share,	or	a	total	of	approximately	Baht	165	million,	from	the	operating	results	for	the	year	ended	31		

	 December	2012.

	 However,	this	resolution	will	be	further	proposed	for	the	shareholders’	approval	in	the	Ordinary	General	Meeting	of		

	 Shareholders	for	fiscal	year	2013.

29. Approval of financial statements

	 These	financial	statements	were	authorised	for	issue	by	the	Company’s	Board	of	Directors	on	27	February	2013.






