


เป็นผู้น�ำในธุรกิจท่อเหล็ก 1.	มีนวัตกรรมกำรผลิต	กำรจัดจ�ำหน่ำยและ 
	 กำรส่งมอบท่อเหล็กที่มีคุณภำพโดดเด่นทันตำม 
	 เวลำที่ลูกค้ำต้องกำร	ในรำคำที่แข่งขันได้	
2.	มุ่งกำรพัฒนำบุคลำกร	เทคโนโลยี	และกำรบริหำร
	 จัดกำรที่เป็นเลิศของบุคลำกรในทุกระดับ
3.	มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ	สังคม 
	 และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4.	พัฒนำธุรกิจให้มีคุณค่ำ	ก่อเกิดผลตอบแทน 
	 อย่ำงยั่งยืน	ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณค่ำ
FAST

Focus on Customer
(มุ่งมั่นให้ความส�าคัญ
กับลูกค้าเป็นที่สุด)

Achievement 
Orientation
(มุ่งบรรลุเป้าของ 
องค์กร ของทีม  
และของบุคลากร)

Share for 
Knowledge 
Management
(มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชิง
บริหารจัดการจาก 
ผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้
ปฏิบัติการ)

Teamwork
(มุ่งท�างานร่วมกันอย่าง
เป็นอันหน่ึงอันเดียวเพื่อ
ผลิตสินค้าและบริการที่
มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ



ส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท
04 สารจากประธานกรรมการ
05 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
06 ข้อมูลทั่วไป
08 ความเป็นมาของบริษัท
12 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
21 ปัจจัยความเสี่ยง
24 รายการระหว่างกัน

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
29 คณะกรรมการและผู้บริหาร
43 โครงสร้างองค์กร
44 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
56 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
81 นโยบายต่อต้านการทุจริต
86 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
88 รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
90 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รำยงำนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
93 ด้านเศรษฐกิจ
97 ด้านสังคม

107 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

รำยงำนทำงกำรเงิน
110 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
111 คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
116 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
118 งบการเงิน
125 หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำรบัญ

PACIFIC PIPE PUBLIC COMPANY LIMITED
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QUALITY STEEL PIPE
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้นำาการผลิตท่อเหล็กใน
ประเทศไทย ผลติภณัฑ์ของเราซึง่มทีัง้ท่อเหลก็กลมผวิดำา ท่อเหลก็กลมชปุสงักะสี 
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเหล็กรูปตัวซี ด้วย
ประสบการณ์ในการผลิตท่อเหล็กมานานกว่า 35 ปี และการผลิตโดยเครื่องจักร
ที่ทันสมัย ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ และควบคุมโดยวิศวกร 
ผู้เชี่ยญชาญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ ของเรา จึงล้วน
ได้มาตรฐานสากล และได้รบัการรบัรองจากสถาบนัทีม่ชีือ่เสยีงหลายแห่งทัว่โลก 
ทัง้นีท้ำาให้ผลติภณัฑ์ของเราเป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างขวางทัง้ตลาดภายในประเทศ
และมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

Construction Industry
System Industrial

Manufacture Industry
Agro Industry

Energy Industry

6.04%

83.76%

0.57%

9.63%

ตัวแทนจำาหน่าย
โครงการ
อุตสาหกรรม
อื่นๆ

งานทั่วไป
งานโครงสร้าง
งานระบบ

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์	(ตำมประเภทลูกค้ำ)

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์	(ตำมประเภทผลิตภัณฑ์)

50.00%
46.00%

4.00%
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

พล.ต.อ. 

(วิเชียร พจน์โพธ์ศรี)
ประธานกรรมการ

สำรจำกประธำนกรรมกำร
ปี 2557 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2556 โดยเฉพาะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการลดลงของปัญหาการว่างงาน ส่วนเศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังมีปัญหาอัตราการว่างงานอยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจในภาค 
พื้นเอเชีย เช่น ประเทศญี่ปุ่นขยายตัวเล็กน้อยจากการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศจีนชะลอตัว สำาหรับ
ประเทศไทย ในครึ่งปีแรกสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อจากปลายปี 2556 ทำาให้ทำาให้ความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชน 
ลดลง ขณะท่ีภาคครัวเรือนก็ยังขาดความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังสถานการณ์ทางการเมืองจะเริ่มคลี่คลาย 
และมีการจัดตั้งรัฐบาล แต่การลงทุนของโครงการภาครัฐยังไม่ชัดเจน ตลอดจนการเบิกจ่ายของภาครัฐที่ล่าช้า และมีอัตราตำ่ากว่า 
เป้าหมาย ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

สำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 
2557 มปีรมิาณการผลติและจำาหน่ายเหลก็ลดลง
จากปี 2556 ในทิศทางเดียวกัน  นอกจากนี้
สถานการณ์ราคาเหลก็ลดลงอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่
ไตรมาสที่ 3 ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยในปี 2557 บริษัทมียอดขาย 
ลดลงร ้อยละ 5.89 โดยมีรายได ้รวมอยู ่ที่ 
7,019.95 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 181.08 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 55.54

นอกจากการให้ความสำาคัญเชิงบริหาร
จัดการแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำาคัญในด้าน
จรยิธรรม และส่งเสรมิให้พนกังานทกุระดบัปฏบิตัิ
หน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบโดยยดึหลกัการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธรุกจิต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ จากการให้ความ
สำาคัญทั้งในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
การดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยในปี 2557 บริษัทได้รับผลการประเมินการ
กำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ในเกณฑ์ “ดีมาก” และได้รับการประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญ ผู ้ถือหุ ้น 100 
คะแนนเต็ม โดยสมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย 
นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทยังได้มีการดำาเนิน
กิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทกลุ่มต่างๆ ของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคม
ภายใน คือ พนักงาน และ ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวโน้มเศรษฐกจิโลกปี 2558 ยงัคงมคีวาม
แตกต่างของเศรษฐกิจประเทศต่างๆ  เศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ฟื ้นตัวอย่างต่อเนื่องจากตลาด
แรงงานและนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย ใน
ขณะทีป่ระเทศในแถบยโุรปและญีปุ่น่ยงัคงเผชญิ
กับภาวะวิกฤติทางการเงิน สำาหรับประเทศไทย
คาดว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวโดยมีแรงขับเคลื่อน
หลกัจากการเบกิจ่ายงบประมาณของภาครฐั โดย
เฉพาะงบลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่ง
จะเป็นปัจจยัหลกัทีจ่ะทำาให้ปรมิาณการใช้เหลก็ใน
ปี 2558 สูงขึ้นด้วยเช่นกัน 

ท้ายสดุนี ้คณะกรรมการบรษิทัขอขอบคณุ
ท่านผูถ้อืหุน้ คูค้่า ผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย และสถาบนั
การเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการดำาเนินงานท่ีดี 
ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การทำางาน และเป็นส่วนร่วมในความสำาเร็จของ
บริษัทตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะดำาเนิน
ธรุกจิอย่างรอบคอบ และยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย 
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BEYOND EXPECTATION

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

2555 2556 2557
ฐานะทางการเงิน                                         

รายได้จากการขายและบริการ 7,099.10 7,277.99 6,849.02

รายได้รวม 7,277.72 7,470.80 7,019.95

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 401.26 560.38 277.97

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 257.81 407.30 181.08

สินทรัพย์รวม 4,061.27 3,454.87 4,000.96

หนี้สินรวม 2,053.83 1,209.48 1,838.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,007.43 2,245.40 2,162.46

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 3.54 5.45 2.58

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 12.84 18.14 8.37

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 6.35 11.79 4.53

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.02 0.54 0.85

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.32 0.55 0.21

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 78.13 72.73 76.19

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.04 3.40 3.28

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660.00 660.00 660.00

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ก�ำไร(ขำดทุน)สุทธิ อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

หมายเหตุ : ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) ค�านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

โลโก้ : 

ชื่อย่อ : PAP

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็ก

ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง : เลขที่ 298, 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1) : เลขที ่1/112 นคิมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที ่2 ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2) : เลขที ่1/97 นคิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย  
 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3) : เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
 จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1) : 158 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางบ่อ อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2) : 50/6 หมู่ 2 ต�าบลหน้าไม้ อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ที่ตั้งสำานักงาน : 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107547000206

โทรศัพท์ (สำานักงาน) : 02 679 9000

โทรสาร (สำานักงาน) : 02 679 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
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)

โลโก้ : 

ชื่อย่อ : TMS

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

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว : 1,000,000 บาท

ชนิดหุ้น : หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว : 10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท

ชื่อบริษัท : บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)

โลโก้ :

ชื่อย่อ : MT

ที่ตั้งสำานักงาน : 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 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 

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6 - 7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ผู้ตรวจสอบบัญชี
บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด
เลขที่ 193/136 - 137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ควำมเป็นมำของบริษัท

2515 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) เริม่ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครวัเลขะพจน์พานชิ ภายใต้ 

ชื่อ โรงงานต้ังหมงเส็ง ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้นโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่น  
เพียงอย่างเดียว

2524  
ขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจ�าพวกท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆ อันเป็นก้าวแรก  

สู่ความส�าเร็จของบริษัท ในฐานะผู้น�าด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย

2534  
เนื่องจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคง  

ครอบครวัเลขะพจน์พานชิ  จงึตดัสนิใจจดัตัง้บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 
พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ
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2546  
สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช จัดต้ังบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด โดยมี

วัตถุประสงค์เพือ่ประกอบธรุกจิโฮลดิง้ โดยเข้าถอืหุน้บางส่วนในบรษิทัแทนการถอืหุน้โดยตรง 
และเข้าซือ้หุน้ของบรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ�ากดั  (“ทาโมเสะ”) จากครอบครวัเลขะพจน์พานชิ 
คดิเป็นร้อยละ 99.94 ของทนุช�าระแล้ว เพือ่ดแูลด้านการขายและการตลาดทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศให้กับบริษัท

2547  
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 

มีนาคม พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่า
หุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปคร้ังแรกจ�านวน 15,300,000 หุ้น  
ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการบริษัท 7 ท่าน จ�านวน 700,000 หน่วย

บริษัทนำาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

2549 
ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

ของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับ การ
เติบโต

ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2549 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท 
ส่งผลให้จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น132 ล้านหุ้น

เปิดด�าเนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมี
ก�าลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุด
เพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว
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2550  
เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551  
ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท 
ส่งผลให้หุน้สามญัของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 132 ล้านหุน้ เป็น 660 ล้านหุน้ ณ วนัที ่13 สงิหาคม 
2551

ณ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติ
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จ�านวนหุ้นที่ซื้อ
คืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2552 
ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการ 

ซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเช่า

2553  
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน 

โดยจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมดซึ่งจ�านวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ�านวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืน ใน
ราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจ�าหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น
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2554 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE 

จาก JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือองค์กรไม่หวังผลก�าไรของ
ประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก�าหนดเป็นไป
ตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards) โดย 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาติให้ใส่เครื่องหมาย  หรือ JIS Mark ลงบน
ผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทราบว่าสินค้าดังกล่าว สามารถน�ามาใช้งานได้
ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นก�าหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE ทั้ง
ท่อเหล็กกล้าส�าหรับงานโครงสร้างทั่วไป และท่อเหล็กกล้าส�าหรับงานระบบต่างๆ

2556      
ปลายปี 2556 บริษัทเริ่มด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงาน

และคลังสินค้าพื้นที่ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ PM3 โดยคาดว่าจะมีก�าลัง 
การผลติเพ่ิมขึน้จากเดมิประมาณ 150,000 ตนัต่อปี และคาดว่าจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในช่วง
ปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2557
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ลักษณะนโยบายการแบ่งการด�าเนนิงานของ บริษทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั 
(มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (“TMS”) มีความ
ชัดเจนในการด�าเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ 
ท�าหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อ
ประสานงานกับลูกค้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาดของ
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

การจ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทน
จ�าหน่าย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้
รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนทางการตลาด (Commission) เป็นอัตรา 
ร้อยละของยอดขาย

การจ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก 
PAP โดยตรง เพือ่น�าไปจ�าหน่ายให้กบัลูกค้าภายนอกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“  ” (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อยและท�าหน้าที่  
การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงานในการวางแผน
การผลิตและการขายอย่างใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมี 
ค�าสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อมิให้ TMS ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก เกินความ
จ�าเป็น โดยมีบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อย
ของ PAP ท�าหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าสู่ลูกค้า จึงท�าให้การบริการของบริษัท
ครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง  2 แห่ง ดังนี้ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ
จ�าหน่ายท่อเหล็ก โดยใช้ระบบผลิตแบบการ
เชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า 
(Electric Resistance Welded: ERW)  
ในปัจจุบัน PAP ผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็ก
ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดย
จ�าแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ท่อเหลก็ด�า 
และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท ่อเหล็กทั้ง 
สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็ก แบบ
มาตรฐานซึ่งจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมาย 
การค้า “  ” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็ก
แบบคุณภาพทั่ วไปซึ่ งจ� าหน ่ายภายใต ้
เครื่องหมายการค้า “  ” (ทาโมเสะ)
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โครงสร้างรายได้

2555 2556 2557
ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท %

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการ

ภายในประเทศ 6,657.54 91.48 7,043.91 94.29 6,632.78 94.48

ต่างประเทศ 378.79 5.20 162.46 2.17 124.38 1.77

รายได้จากการบริการ 62.77 0.86 71.62 0.96 91.86 1.31

รายได้จากการจำาหน่าย

 และบริการรวม

7,099.10 97.55 7,277.99 97.42 6,849.02 97.57

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 18.96 0.26 - - 0.44 -

รายได้อื่น 159.66 2.19 192.81 2.58 170.49 2.43

รายได้รวม 7,277.72 100.00 7,470.80 100.00 7,019.95 100.00

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
(PAP)

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด
(TMS)

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด
(MT)

บริษัทย่อย

99.94% 99.97%
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การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์   

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric  

Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามค�าสั่งลูกค้า (Made to order) และผลิต
พร้อมส�าหรับการจ�าหน่าย โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น  
2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 1. ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป
 โดยทัว่ไปท่อเหล็กสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย  และยังมีแนวโน้ม
ที่จะขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้
อกีมากมาย เช่น สามารถน�ามาใช้เป็นท่อน�า้บาดาล หรือท่อส�าหรับอดัฉดีน�า้ในระบบอคัคภัีย
ส�าหรับอาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดัน
ได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า และสามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี นอกจากนี้ 
ท่อเหลก็ยงัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรัว้ ประต ูและตกแต่งทัว่ไป

ตามความต้องการ เช่น ใช้ท�าราวบันได รั้วบ้าน และแนวกั้นถนน ป้ายโฆษณา เป็นต้น

 2.  ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง
 ท่อเหล็กส�าหรับงานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ 

เหล็กรางน�้า เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวมทั้งคอนกรีต
ในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้าน ราวหลังคาหรือระแนง จั่วหลังคา ตลอดจน
สามารถน�ามาดัดแปลงเป็นโครงหลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เน่ืองจากท่อเหล็กมีความ 
แข็งแรง ทนทาน น�้าหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย 

ตัวอย่ำงกำรใช้ท่อเหล็กส�ำหรับงำนทั่วไป
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ตัวอย่ำงกำรใช้ท่อเหล็กส�ำหรับงำนโครงสร้ำง

ซึ่งท�าให้งานก่อสร้างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดเวลาและ 
ค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต 

 นอกจากนี้ การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
เหล็กฉาก เหล็กรางน�้า เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจาก 
ท่อเหล็กมีน�้าหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่งท�าให้สามารถกระจายการรับน�้าหนักได ้
ทกุทศิทาง ส่งผลให้โครงสร้างทีท่�าจากท่อเหลก็จะมค่ีาใช้จ่ายและต้นทนุทีต่�า่กว่า ปัจจบุนัการ
ใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะส�าหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่
ใช้สอยมากที่มีจ�านวนเสาน้อย 

 ตัวอย่างการน�าท่อเหลก็  ของบรษิทัมาใช้เพือ่ในงานโครงสร้างทัง้ในและต่างประเทศ
และจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารส�านักงานต่างๆ รวมทั้ง
บ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และแปลงปลูกผัก เป็นต้น

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต

ท่อเหล็กกลม
ตั้งแต่ ½ นิ้ว (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.
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 บรษิทัสามารถผลติท่อเหลก็ไดค้วามหนาถึง 12 มม. และท่อเหล็กของบริษทัขนาด 
10 นิ้ว - 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded 
Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กด�าและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กด�าและ 

ท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัท ยังมีคุณภาพและมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” (แปซิฟิกไพพ์)
เป็นท่อเหลก็ที่ได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบให้
ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ทัง้ในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และ
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะน�ามาใช้
ส�าหรับงานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจ�าเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่
รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” (ทาโมเสะ) 
กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็ก 

แบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่าน 
การทดสอบตามที่ก�าหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะถูกน�ามาใช้
ส�าหรับงานที่ไม่มีการก�าหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ท�าราวบันได  
รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี ้การเลอืกใช้ท่อเหลก็รปูแบบต่างๆ ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 
เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและสามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กส่ีเหล่ียมจึงเป็นที่
นิยมน�ามาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่งภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม 
มีความแข็งแรงและสะดวกในการเชื่อมต่อจึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไปและงานระบบ
ส�าหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และท�าการติดตั้งระบบ

ทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญ 
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า โดยบริษัท
จะออกใบรับรองคุณภาพสินค้าทุกคร้ังที่มีการจ�าหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อ
เป็นการรับประกันคุณภาพ 
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บริษัทได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังนี้
• ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ 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 จากสถาบัน  
The TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

•  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ DIN EN ISO 9001: 2008 จาก TUV NORD 
CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้าน 
คุณภาพอันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ  
อกีทัง้บรษิทัยงัได้การรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทัง้ในและตา่งประเทศซึง่เป็นทีย่อมรบัระดบั
ประเทศและระดับสากล ดังนี้

•  ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส�านกังานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

•  ได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ประเภท MATALLIC SPRINKLER PIPE จาก
สถาบัน Underwriters Laboratories Inc ® ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550

•  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) 
จาก Japan Quality Assurance Organization ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจากน้ี บริษัทยังเป็นผู ้ผลิตท่อเหล็กรายแรกในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภท
ผลติภณัฑ์ และจดัได้ว่าเป็นผูน้�าทางการตลาดอนัดบัหนึง่ ในตลาดของท่อเหล็กแบบคณุภาพ
มาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้น�าทางการตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทยังเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้า 
ไปจ�าหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะขยาย
การส่งออกให้ครอบคลมุทกุภมูภิาค ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพิม่รายได้ให้กบับรษิทัแล้วยงัเป็น
โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ ์
อีกด้วย
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
 ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 4 แห่ง มีก�าลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจาย

สินค้า 2 แห่ง และส�านักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

โรงงำน	/	
ศูนย์กระจำยสินค้ำ

ที่ตั้ง รำยละเอียด พื้นที่

1. ศูนย์พระประแดง ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 
ถนนสุขสวัสดิ์ อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานส�าหรับผลิตท่อเหล็ก พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 
69 ตารางวา มี 3 อาคาร

2. ศูนย์มหาชัย 1 ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2  
ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานส�าหรับชุบสังกะสีท่อ พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 
5 ตารางวา มี 1 อาคาร

3. ศูนย์มหาชัย 2 
 

ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานส�าหรับผลิตท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่ 

พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 
98 ตารางวา มี 1 อาคาร

4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3 ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าทราย 
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โรงงานส�าหรับผลิตท่อเหล็ก
ขนาดกลาง

พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร

5. ศูนย์กระจายสินค้า 
 บางนาตราด กม.29 

ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางบ่อ  
อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส�ารอง
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 22 ไร่  
22 ตารางวา มี 2 อาคาร

6. ศูนย์กระจายสินค้า
   ลาดหลุมแก้ว

ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ต�าบลหน้าไม้  
อ�าเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส�ารอง
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน
31 ตารางวา มี 2 อาคาร

7. ส�านักงานขายลุมพินี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1168/74 ชั้น 26 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
จังหวัดกรุงเทพ

ส�านักงานขาย พื้นที่ 1,772.17 ตารางเมตร
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นโยบายการผลิตและกำาลังการผลิต
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมทีัง้ทีผ่ลติตามค�าสัง่ลกูค้าและผลติพร้อมส�าหรบัการจ�าหน่าย โดย

การผลติตามค�าสัง่ลกูค้าจะข้ึนอยู่กับลกูค้าแต่ละรายทีจ่ะส่งค�าสัง่ซือ้เข้ามา ซึง่บรษิทัมนีโยบาย
รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้าและด�าเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศ ดังนี้

1) ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมจ�าหน่าย บริษัทจะด�าเนินการจัดส่งสินค้าทันที
2) ในกรณีที่มีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า บริษัทจะด�าเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน
3) ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเพิ่มเติม บริษัทจะด�าเนินการจัดส่งสินค้าภายใน  

45 วัน
4) ส่วนกรณีของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทจะด�าเนินการส่งมอบสินค้าภายใน 60 - 75 

วัน
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการวางแผนการผลิต จาก 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคล่ือนไหว 
ของความต้องการสินค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการก�าหนดนโยบายการผลิต
และการวางแผนการจัดซ้ือวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และ
ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดยทั่วไปเมื่อมีการใช้ก�าลังการผลิต
ของเครื่องจักรถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทจะท�าการประเมินความเหมาะสมในการขยาย
ก�าลงัการผลติโดยพจิารณาถงึแนวโน้มความต้องการท่อเหล็กประกอบกบักลยทุธ์และแผนงาน
ของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทได้มีการ
ก�าหนดการตรวจเชค็และปรบัปรงุเครือ่งจกัรทกุสปัดาห์และแต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 
ชั่วโมง ก�าลังการผลิตของเครื่องจักรส�าหรับท่อเหล็กด�าและท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 
400,000 และ 50,000 ตามล�าดับ 

ในปี 2557 บริษัทใช้ก�าลังการผลิตท่อเหล็กด�า เท่ากับ 264,137 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 
18,526 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled 
coil) โดยบรษิทั มปีรมิาณการใช้เหลก็แผ่นสดัส่วนประมาณ ร้อยละ 98.26 ของมลูค่าวตัถดุบิ
รวม 

จากนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความส�าคัญในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จัดจ�าหน่าย
วัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีการจัดท�าประเมิน
ผลการด�าเนนิงานของผูจ้�าหน่ายวตัถดุบิเป็นประจ�า ในปัจจบุนั บริษทัได้มีการส่ังซือ้เหล็กแผ่น
ประมาณร้อยละ 70 - 80  ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้ผลิตในประเทศ คือ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) และจากผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ
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นโยบายสินค้าคงคลัง
การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบาย 

ที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิง
ตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจัดการและปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
บรษิทัมเีป้าหมายจะรกัษาความเป็นผูน้�าในการผลติและจ�าหน่ายท่อเหลก็ในประเทศ ท้ัง

ในด้านคุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพท่อเหล็กของบริษัทควบคู่ไปกับ
การพัฒนาตราสินค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับ
สากล ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขนาดใหญ่ส�าหรับงานโครงสร้าง
มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูบ้รโิภคทีม่เีพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้บริษทัยงัมุง่มัน่ทีจ่ะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลกูค้า
ปลายทางมากขึ้นให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศโดยการพัฒนาระบบการกระจายสินค้า 
ให้มีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทในปี 2557 สรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณที่ 
 จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัท คือแผ่นเหล็ก ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก 
ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ เพราะ
ผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยง
จากการด้อยค่าของวัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิดผลกระทบ
ต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย (1) ติดตาม
ราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ และ 
(2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องจากบริษัทมีการน�าเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเคร่ืองจักรบางส่วนจากต่างประเทศ 

รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงจากการ
เปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  เพือ่ลดความเสีย่ง บรษิทัได้จดัท�ารายการงานเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ  
นอกจากนี้บริษัทยังได้น�าเครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward และ Option มาใช้เพื่อลด 
ความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ  
(Natural Hedge) จากการที่มีทั้งซื้อวัตถุดิบและขายสินค้าในสกุลเงินเดียวกัน

3.  ความเสีย่งจากกระแสเงนิสดไมเ่พยีงพอตอ่การขยายตวัของ 
 ธุรกิจ 

เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย โดยกู้เงิน
ระยะยาวส่วนหนึ่งจากสถาบันการเงิน และใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทเองอีกส่วนหนึ่ง

บริษัทได้จัดท�ารายงานเพื่อติดตามกระแสเงินสด ยอดวงเงินสินเชื่อ และสินเชื่อที่ใช้จริง
อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีระแสเงินสดเพยีงพอส�าหรบัการขยายตวัของธุรกิจ  
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4.  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เช่น น�้าท่วม อัคคีภัย 

เป็นต้น จึงได้จัดท�าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : 
BCP) และมกีารซ้อมแผนเป็นประจ�า เพือ่เตรยีมความพร้อมรบัมอืจดัการหากเกดิภยัพบิติัได้
อย่างทันท่วงที

5.  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.85 ของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจท�าให้ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้นอ่ืนจึง
อาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได้ 
ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น

6. ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยรายและการออก 
 มาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ

ภาครฐัได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทัง้มาตรการการทุม่ตลาด (Anti-Dumping) และ 
มาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่ง
เป็นวตัถดุบิหลกัของบริษทั รวมถงึมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย ซึง่อาจก่อให้เกดิความเส่ียงใน
กรณวีตัถดุบิไม่เพยีงพอ หรือขาดตลาด บริษทัตระหนกัถงึความเส่ียงดงักล่าว ด้วยการวางแผน
การผลติและสัง่ซือ้วตัถดุบิล่วงหน้า มีการเกบ็สต๊อคในปริมาณทีเ่หมาะสม  และมองหาผู้ผลติ
รายใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

7.  ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตรา

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อบริษัท 
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

 หนี้สินระยะยาวของบริษัท ที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (MLR) มีจ�านวนน้อยหาก
เทียบกับหนี้สินระยะสั้นของบริษัท  หนี้สินของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้นส�าหรับซื้อ
วัตถุดิบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงท�าให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก
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8.  ความเสี่ยงจากภาวะเศรษกิจภายในและต่างประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และความ

หลากหลายของสินค้า โดย (1) รักษาฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่ม
ลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
จากลกูค้า ซึง่ถอืเป็นข้อได้เปรยีบหากเปรยีบเทยีบกบับริษทัทีมี่การผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จาก
จุดนี้แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงานเพื่อสามารถรองรับการ
เปลีย่นแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิม่ประสิทธภิาพด้าน
การผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต และ (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบที่
ตรงเวลา 

9.  ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ 
ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุน หาก

การเมอืงภายในประเทศเกดิความขดัแย้งหรอืความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดบัความม่ันใจ
ของนักลงทุน ท�าให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุน ในทางตรงข้าม หากภาวะทาง 
การเมืองของประเทศมีความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาล
สามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

10. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า 
ในการท�าธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการจ�าหน่ายสินค้าภายใต้

เงื่อนไขการช�าระเงินภายในก�าหนดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ช�าระ
ค่าสินค้า หรือการช�าระที่ไม่ตรงเวลาที่ก�าหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วย
การก�าหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความ
สามารถในการช�าระหนี ้ซึง่ต้องผ่านการอนมุตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารทีม่อี�านาจใน
เรื่องดังกล่าว  นอกจากนี้บริษัทมีการจัดท�าประกันลูกหนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การที่ลูกค้าไม่สามารถช�าระหนี้
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รำยกำรระหว่ำงกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29
 ในปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 
มมีติให้บรษิทัต่อสญัญาเช่าทีด่นิบนถนนบางนา-ตราด เนือ้ที ่  22 ไร่ 22 ตารางวา ซึง่ปัจจบุนั
เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ  
นายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน 
ทั้งน้ี ในการก�าหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
 อัตราค่าเช่าปีที่ 1 - 3 2,208,000 บาท / ปี
 อัตราค่าเช่าปีที่ 4 - 6 2,428,800 บาท / ปี
 อัตราค่าเช่าปีที่ 7 - 9  2,671,680 บาท / ปี
 อัตราค่าเช่าปีที่ 10 - 11  2,938,848 บาท / ปี
 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วน
ได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู ่
ในหน้า 25

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม. 29

2.  การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2548 มีมติให ้
บริษัทเช่าที่ดิน ที่ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่าง 
หลักกิโลเมตรที่ 32-33) ต�าบลหน้าไม้ อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จากคณะบุคคล

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

• นายประยูร เลขะพจน์พานิชและผู้ที่ เกี่ยวข้อง
รวมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.77 ของทุน
ช�าระแล้ว

• นายวชิยั เลขะพจน์พานชิ และผู้ที ่เกีย่วข้องรวม
กันถือหุ ้นในสัดส่วนร้อยละ 11.61 ของทุน 
ช�าระแล้ว

• บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

11 ปี นับตั้งแต่       
1 กันยายน 2557 
- 31 สงิหาคม 2568

2,208,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
นายประยูร เลขะพจน์พานิช 
และนายวิชยั เลขะพจน์พานชิ
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โดย นายประยูร เลขะพจน์พานิช (ที่ดินที่ลาดหลุมแก้วมีนายประยูร เลขะพจน์พานิช และ
นายสมชาย เลขะพจน์พานิช เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน) เพื่อก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า โดย
มีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวาโดยจะคิดค่าเช่าตั้งแต่วันที่มีการก่อสร้างเป็นต้นไปและ 
มีการทบทวนอัตราค่าเช่าที่ดินทุก 3 ปี ซึ่งบริษัทเริ่มด�าเนินการก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้า
ลาดหลุมแก้ว ในเดือนพฤษภาคม 2550 ดังนั้นค่าเช่าจึงเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2550 
เป็นต้นไป

สรุปอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2548 - ปัจจุบัน
 ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2548 - 30 มถินุายน 2551 บรษิทัช�าระอตัราค่าเช่าปีละ 1,500,000 บาท
 ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2551 - 30 มถินุายน 2554 บรษิทัช�าระอตัราค่าเช่าปีละ 1,650,000 บาท
 ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2554 - 30 มถินุายน 2557 บรษิทัช�าระอตัราค่าเช่าปีละ 2,000,000 บาท
 ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มถินุายน 2558 บรษิทัช�าระอตัราค่าเช่าปีละ 2,400,000 บาท

 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย จะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้ง   ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่า
จะอยู่ในหน้า 25

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

   

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณค่าเช่าที่ดิน
 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 ที่
ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลง วิธีการค�านวณค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 3 แห่ง คือศูนย์กระจายสินค้า
บางนา, ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว และโรงงานผลิตท่อขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรม

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

• นายประยูร เลขะพจน์พานิชและผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมกันถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 4.77 ของทุน
ช�าระแล้ว

• นายสมชัย เลขะพจน์พานิช และผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวมกนัถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 4.24 ของทนุ
ช�าระแล้ว

• นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธาน
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

10 ปี นับตั้งแต่       
1 กรกฏาคม 2548 
- 30 มิถุนายน 2558

2,400,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
นายประยูร เลขะพจน์พานิช 
และนายสมชยั เลขะพจน์พานชิ
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สมุทรสาคร เนื่องจากเบื้องต้นคณะบุคคลโดยนายวิชัย เลขะพจน์พานิช เจ้าของที่ดินได้ 
ยื่นจดหมายถึงบริษัทเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค�านวณให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซึ่งในการประชุมเรื่องดังกล่าวนายสมชัย เลขะพจน์พานิช 
และนายประยูร เลขะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วให้เหตุผล ดังนี้
 1.  เพื่อให้การพิจารณาก�าหนดค่าเช่ามีราคายุติธรรม ของทรัพย์สินเป็นปัจจุบันตาม 
การประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระแทนการก�าหนดตามราคายุติธรรมครั้งแรก
 2.  เพื่อให้การพิจารณาอัตราผลประโยชน์ [อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี 
จากสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai BMA)] ที่น�ามาค�านวณกับราคายุติธรรม เป็นที่ยอมรับ 
โดยทัว่ไปและมีให้อ้างองิตลอดเวลาแทนอตัราดอกเบีย้ของธนาคารทหารไทยหรือของธนาคาร
พาณิชย์อื่นๆ ซึ่งเป็นเฉพาะของแต่ละธนาคาร
 3.  เพื่อให้คณะกรรมการได้รับความเห็นจากผู้ประเมินอิสระในเรื่องอัตราค่าเช่าจาก 
ผู้ให้เช่าทั้ง 3 รายเพื่อประกอบการพิจารณาในการก�าหนดอัตราค่าเช่าที่เป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 4.  เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั มขีอบเขตในการใช้ดลุยพนิจิในการก�าหนดค่าเช่าอย่าง
เป็นธรรมได้มากกว่าเดิมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
 5  เพื่อให้เงื่อนไขการก�าหนดอัตราค่าเช่าของผู้ให้เช่าที่ดินทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นไปอย่างยุติธรรมในแนวทางเดียวกันและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดย 
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติให้ใช้วิธีการค�านวณค่าเช่า ดังนี้
  5.1 พิจารณาโดยใช้มูลค่ายุติธรรม ซึ่งได้จากการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้
รับอนุญาตจาก กลต.จ�านวน 2 ราย คูณอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล อายุ 3 ปี ณ  
วนัครบก�าหนดการปรบัค่าเช่า [ข้อมูลอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสาร
หนี้ไทย (Thai BMA)]
  5.2 พิจารณาโดยใช้ค่าเช่าในอัตราตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับ
อนุญาตจาก กลต.จ�านวน 2 ราย
  5.3 ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้คณะกรรมการก�าหนดอัตรา 
ค่าเช่าใหม่

3. การเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ  
 บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติ
ให้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคาร 
ลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็น
ส�านกังาน เนือ่งจากห้องชดุ เลขที ่1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพนิทีาวเวอร์ ที ่ทาโมเสะ ได้เช่า
เพื่อเป็นส�านักงานจากบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) (“PAP”) มีพื้นที่ไม่เพียงพอ 
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ต่อการขยายงาน ซึ่งในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ คุณประยูร เลขะพจน์พานิช และ  
คุณสมชัย เลขะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระน้ี เน่ืองจากบุคคล 
ทั้งสองเป็นกรรมการของ  บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ PAP บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันและเป็นผู้มีส่วนได้เสีย  
ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้ครบก�าหนดการเช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69  
ชัน้ 24 อาคารลมุพนิทีาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติ
ให้ต่อสัญญาเช่า ส�าหรับการเช่าพื้นที่ส�านักงานดังกล่าว เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่  
1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ในอัตราค่าเช่า 380 บาท ต่อตรางเมตร  
ต่อเดือน

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

4. การกู้ยืมระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ  
 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด
 จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อ 
วันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมัติการกู้เงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) จาก
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ในวงเงิน 
100 ล้านบาท เพือ่ใช้ส�าหรบัการปรบัปรงุกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการช�าระคนื 5 ปี ตัง้แต่ 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 โดยช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และ
ช�าระเงินต้นเมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาเงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร 
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 7%  
ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผูเ้ช่า บจก. ทาโมเสะ เทรดดิง้
(TMS)

• บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จ�ากัด ในสัดส่วน 
ร้อยละ 39.05 ของทุนช�าระแล้ว

• มีกรรมการร่วมกันกับ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ คือ 
นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

3 ปี นับตั้งแต่
1 สิงหาคม 2556 
- 31 กรกฎาคม 

2559

3,157,800 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)
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วันที่เกิดรายการ 2 กรกฎาคม 2556

จ�านวนเงินที่กู้ 100,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย MLR (KBANK) -1.5%

เงื่อนไข ช�าระเป็นเงินสด โดยช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน  
และช�าระเงินต้นเมื่อครบก�าหนดอายุสัญญาเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยที่จ่าย 5,282,054.78 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

วันที่ครบก�าหนดสัญญาการกู้ยืม 1 กรกฎาคม 2561

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกตแิละต่อเนือ่ง และรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นคร้ังคราว โดยมีขัน้ตอน
การอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้
 1.  รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนือ่ง
  เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น เป็นรายการที่จะ 
ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะก�าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติส�าหรับรายการดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการ 
ด�าเนินการส�าหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่
ยตุธิรรม สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูพ้จิารณาอนมุตัหิลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏบิตัดิงักล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของ
รายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
 2.  รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
  บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี
หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือส�านักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญพิเศษจะถูกน�าไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมกำรและคณะผู้บริหำร	

พล.ต.อ.วิเชียร	พจน์ โพธ์ิศรี
ประธำนกรรมกำร

อายุ    61 ปี    
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : [ครัง้ที ่1] วนัที ่1 มกราคม 2552 ถงึ 11 สงิหาคม 2553
    [ครั้งที่ 2] วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขารัฐประสานศาสตร์ 
     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    •  ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม •  2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certification Program (DCP 46/2547)
(IOD)   • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Audit Committee Program (ACP 2/2547)
    • 2557 หลกัสตูร Financial Statements for Directors 

(FSD 23/2557)
    • 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of the  

Chairman (RCP 33/2557)
ประสบการณ์การทำางาน
• 2556 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน)
• 2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
• 2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
• 2554 - 2555 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
• 2553 - 2554 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : •  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
    •  2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท เอเชียน อินซู เลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย •  ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา 
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง •  ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 
     ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    •  ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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อายุ    55 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 17 มีนาคม 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  •  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
     สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 13/2547) 
(IOD)   • 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Role of the Chairman Program (RCP 21/2552)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2551 - 2552   นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  •  2542 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
    • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นำยสมชัย	เลขะพจน์พำนิช
รองประธำนกรรมกำร	และ	
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
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ดร.วิชำญ	อร่ำมวำรีกุล
กรรมกำรอิสระ	และ	ประธำนคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ    66 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 24 เมษายน 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา   • ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ 
     California Coast University ประเทศสหรัฐอเมรกิา
    • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์
     และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  the Director Diploma Award (Director Diploma  
(IOD)     Examination No.37/2556)
    • 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Director Certification Program (DCP 107/2556)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2553 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จ�ากัด
• 2552  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เวลเท็ค เฮลท์แคร์ จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  • 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ และ ประธาน 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
     บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

ดร.สมชำย	หำญหิรัญ
กรรมกำรอิสระ,	
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ	
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
และ	กรรมกำรตรวจสอบ

อายุ    57 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 1 มกราคม 2552
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 
     Concordia University ประเทศแคนาดา
    • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ 
     Queen’s University ประเทศแคนาดา
    • ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ 
     สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
    • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 79/2552)
(IOD)
หลักสูตรอบรมอื่นๆ  • นักบริหารระดับสูง 
     สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
    • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2557 - ปัจจุบัน รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2556 - 2557  ผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
• 2553 - ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
• 2552 - 2553   รองผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นำยสมเกียรติ	จิตรวุฒิโชติ
กรรมกำร,	ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง	และ
กรรมกำรสรรหำ	
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

อายุ    57 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 17 มีนาคม 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา   • ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
    • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   Director Accreditation Program (DAP 11/2547)
(IOD)   • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Audit Committee Program (ACP 2/2547)
    • 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Director Certification Program (DCP 53/2548)
    • 2555 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Chartered Director Class (CDC 6/2555)
หลักสูตรอบรมอื่นๆ • ที่ปรึกษามืออาชีพ 
     สถาบันนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
    • Mini MBA in marketing มหาวทิยาลัย หอการค้าไทย
    • Management Problem Solving and Decision 

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

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2552 - 2555  ผู้อ�านวยการอาวโุส ฝ่ายก�ากบัและสอบทานสินเชือ่ ธนาคารไทยเครดติ 
   เพื่อรายย่อย จ�ากัด (มหาชน)
• 2547 - มี.ค. 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
     และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

นำงสำวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์
กรรมกำรอิสระ	และ	
กรรมกำรตรวจสอบ	

อายุ    39 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 12 มิถุนายน 2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
     สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 
     สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  • 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตร 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 77/2552)
(IOD)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี 
• 2555 - พ.ค. 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  • 2549 - ปัจจุบัน 
     กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นำยเกรียงไกร	รักษ์กุลชน
กรรมกำรอิสระ	และ	กรรมกำร
สรรหำ	ค่ำตอบแทน	
และบรรษัทภิบำล

อายุ    57 ปี     
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 20 เมษายน 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต 
     มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
    • เนตบิณัฑติไทย ส�านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติ

บัณฑิตยสภา (รุ่น 33)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  • 2550 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 66/2550)
(IOD)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2550 - 2555 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 
• 2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศการบัญชี จ�ากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  • 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท พิฆเณศทนายความ จ�ากัด
    • 2541 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ 
     บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จ�ากัด
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

อายุ   70 ปี
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 11 เมษายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
     University of Wisconsin - Madison, U.S.A.
    • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต 
     (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง 
     (นบส 1 รุ่นที่ 18) ส�านักงาน ก.พ. 
    • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน (ปรม.รุน่ที2่) สถาบนัพระปกเกล้า 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 26/2547) 
(IOD)   • 2551 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Director Certification Program (DCP 101/2551) 
ประสบการณ์ทำางาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา)
• 2551 - 2556  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  • 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ากัด (มหาชน)
    • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 
     บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
     บริษัท อินิทรีดิจิตัล จ�ากัด
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นำยชรินทร์	หำญสืบสำย
กรรมกำรอิสระ
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อายุ    61 ปี      
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทูต 
     (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
     มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
    • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2557 หลักสูตรประกาศนียบัตร
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Accreditation Program (DAP 112/2557)
(IOD)     
ประสบการณ์ทำาางาน (ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา) 
• 2555 - 2556   เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสหรัฐอเมริกา
• 2553 - 2555   เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
• 2550 - 2553   เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ดร.ชัยยงค์	สัจจิพำนนท์
กรรมกำรอิสระ
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

อายุ    53 ปี
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : [ครัง้ที ่1] วนัที ่17 มนีาคม 2547 ถงึ 19 เมษายน 2551
    [ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   Director Accreditation Program (DAP 13/2547)
(IOD)   • 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
     Director Certification Program (DCP 48/2547) 
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2547 - 2551   ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  • 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
    • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นำงสำววิริยำ	อัมพรนภำกุล
กรรมกำรบริหำร,	กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง,	ประธำนเจ้ำหน้ำที่ 
ฝ่ำยกำรเงิน	(กรรมกำรผู้จัดกำร)	
และ	เลขำนุกำรบริษัท
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อายุ    34 ปี
วนัทีไ่ด้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั : วันที่ 23 เมษายน 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม,  

University of Wollongong, Australia 
    • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง

ประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขา

การเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม • 2556 หลักสูตรประกาศนียบัตร
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certificate Program (DCP 177/2556) 
(IOD)
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2553 - 2556  ผู้อ�านวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2552   ผู้อ�านวยการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  • 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
    • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมาย • ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามกีารกระท�าความผดิทางอาญา
ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง • ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ 

ถูกพิทักษ์ทรัพย์
    • ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท

และห้างหุน้ส่วนทีถ่กูพพิากษาให้เป็นบคุคลล้มละลาย
หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นำงสำวธิติมำ	วัฒนศักดำกุล
กรรมกำรบริหำร,	กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	และ	ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปฏิบัติกำร
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

อายุ    58 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  • ปริญญาโท Master of Management 
     มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (With President Award for 

Academic Excellence)
    • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาภาษาฝรั่งเศส
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2553 - ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย
• 2545 - ปัจจุบัน  เหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อายุ    56 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
    • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     สาขาอุตสาหการ
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2553 - 2556  กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
• 2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด
• 2551 - 2552  ผู้อ�านวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

นำงสำวสุนิสำ	ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ
ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจสัมพันธ์

นำยนันทวัฒน์	สถิรไชยวิทย์
ผู ้อ�ำนวยกำรวิศวกรรม
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อายุ    51 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2551 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จ�ากัด

อายุ    36 ปี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • ปริญญาตรี คณะพาณชิยศาสตร์ และการบญัช ีสาขา

บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
• 2551 - 2553   ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

         

นำงภัทรำ	จรรยำวิลำส
ผู้อ�ำนวยกำรกำรตลำด

นำยพฤทธิ์	ลี้วิไลกุลรัตน์
ผู ้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรบัญชี
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

รำยชื่อ

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556

เพิ่ม	(ลด)	ระหว่ำง
รอบบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2557 สัดส่วน
กำรถือหุ้น

(%)ตนเอง
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ตนเอง
คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี - - - - - -

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 54,199,000 17,812,500 (44,011,500) 10,187,500 17,812,500 4.24%

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล - - - - - -

ดร.สมชาย หาญหิรัญ - - - - - -

นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ - - - - - -

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ - - - - - -

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 1,491,400 - (1,491,400) - - 0.00%

นายชรินทร์ หาญสืบสาย - - - - - -

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ - - - - - -

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52%

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล - - - - - -

นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 3,150,000 - - 3,150,000 - 0.48%

นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 5,000,000 - (400,000) 4,600,000 - 0.70%

นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส - - - - - -

นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - -

หมายเหตุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนช�าระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น)
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โครงสร้ำงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้จัดการ)

สายตรวจสอบภายใน สายงานบริหาร สายงานผลิต

สายงานการเงิน สายงานประกนัคณุภาพ

สายงานธุรกิจสัมพันธ์ สายงาน Supply Chain

สายงานวิศวกรรม

สายงานพัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

โครงสร้ำงกำรถือหุ ้นและกำรจัดกำร

ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนกำรถือครอง
หุ้น	PAP	(หุ้น)

ร้อยละ

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด 1

กลุ่มเลขะพจน์พานิช 2 
257,762,500
229,640,000

39.05%
34.79%

น.ส.สิรี คูวุฒยากร 25,500,000 3.86%

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 6,477,300 0.98%

นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 4,600,000 0.70%

นายชูวิทย์ จิตรสกุล 3,460,000 0.52%

น.ส.วิริยา อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52%

นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์ 3,350,000 0.51%

Mr. Peter Eric Dennis 3,310,600 0.50%

นางศิริจันทร์ เอี่ยมชีรางกูร 3,160,000 0.48%

น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 3,150,000 0.48%

รวม 543,810,400 82.40%

หมายเหตุ : 1 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตาราง 
  ถัดไป (ตารางที่ 1)

 2 การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)



Page  

45
BEYOND EXPECTATION

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนกำรถือครอง
หุ้น	PAP	(หุ้น)

ร้อยละ

นายประยูร  เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07%

นางศศิธร  เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54%

นางสุมาลี  เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

นายวิชัย   เลขะพจน์พานิช 58,687,500 8.89%

นางสุกัญญา  เลขะพจน์พานิช 17,952,500 2.72%

นางปราณี  คูวุฒยากร - 0.00%

น.ส.วรียา  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

น.ส.วนาลี  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

น.ส.วรัญญา  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

น.ส.นลิน  เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%

นายคณิน   เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%

น.ส.ณัฐพร  เลขะพจน์พานิช - 0.00%

นายศุภณัฐ  เลขะพจน์พานิช - 0.00%

รวม 229,640,000 34.79%

หมายเหตุ : รายชื่อในล�าดับที่ 1 - 6 และ 8 - 12 เป็นบุคคลเดียวกันกับท่ีปรากฎอยู่ในตารางท่ี 2 (กลุ่ม 

 เลขะพจน์พานิช)
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

(ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนกำรถือครอง
หุ้น	PAP	(หุ้น)

ร้อยละ

นายประยูร  เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07%

นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54%

นายวิชัย  เลขะพจน์พานิช 58,687,500 8.89%

นางศศิธร  เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

นางสุมาลี  เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

นางสุกัญญา  เลขะพจน์พานิช 17,952,500 2.72%

น.ส.วรียา  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

น.ส.วนาลี  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

น.ส.นลิน  เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%

นายคณิน   เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%

น.ส.วรัญญา  เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27%

รวม 229,640,000 34.79%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื และสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการก�าหนดนโยบายที่จะ 
จ่ายปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักส�ารองตาม
กฎหมาย ทัง้น้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขึน้อยูก่บัผลการด�าเนนิงาน 
ฐานะการเงนิ และแผนงานการลงทนุของบรษิทั ส�าหรบันโยบายจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 
คณะกรรมการของบรษิทัจะพจิารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลอืเทยีบกบังบลงทนุของบรษิทัย่อย 
หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและได้ตั้งส�ารองตามกฎหมายแล้ว

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 จากมติที่ประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2557 ของบริษทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) เม่ือวนัที ่24 เมษายน 2557 
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการส�าหรับผลการด�าเนินงาน 
ประจ�าปี 2556 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.73 
ของก�าไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
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โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริษัท   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ     
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอสิระ 7 ท่าน กรรมการ 1 ท่าน 

และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้
 1. พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี ประธานกรรมการ
 2. นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ
 3. ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
   ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 

    บรรษัทภิบาล
 5. นายสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ กรรมการ, กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทั- 

    ภบิาล และ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
 6. นางสาวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
 7. นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 

    และบรรษัทภิบาล 
 8. นายชรินทร์  หาญสืบสาย กรรมการอิสระ
 9. ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ
 10. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ  

    เลขานุการบริษัท
 11. นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : กรรมการในล�าดบัที ่2, 10 และ 11 เป็นกรรมการทีม่อี�านาจลงนามผกูพนั โดยการลงนามนัน้ กรรมการ 

  สองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราส�าคัญบริษัท
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการ 
เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 66 

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อ

ท�าหน้าที่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ส�าหรับ
หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของ
บริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ 
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตาม
ให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดท�ารายงานประจ�าปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชุม

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่ 

วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2559 มีรายนาม ดังนี้
 1. ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 2. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ  กรรมการตรวจสอบ
 3. คุณปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งกรรมการตรวจสอบล�าดับที่ 1 มีประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 67 ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบแต่งตั้งคุณนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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3.  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 มีรายนาม ดังนี้
 1. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ 

     บรรษัทภิบาล
 2. คุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 3. คุณเกรียงไกร  รักษ์กุลชน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 โดยขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 68 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา  
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาลแต่งต้ังคุณนันทนา หลกัค�า เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายนาม 
ดังนี้

 1. คุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. คุณวิริยา  อัมพรนภากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. คุณธิติมา  วัฒนศักดากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 โดยขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มรีายละเอยีดปรากฏ

ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 69 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง 
คุณนภาพร พรอนุวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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การประชุมคณะกรรมการ
 ในปี 2557 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมกำร จ�ำนวนครั้งที่ร่วมประชุม	/	จ�ำนวนครั้งกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ	ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น

 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 7/7 - - - 2/2

 2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 7/7 - - - 2/2

 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 5/5 5/5 - - 1/1

 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ 7/7 5/5 4/4 - 2/2

 5. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 7/7 3/3 2/2 3/3 2/2

 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 7/7 8/8 - 1/1 2/2

 7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 7/7 - 4/4 - 2/2

 8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 7/7 - - - 2/2

 9. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 2/2 - - - 1/1

 10. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 7/7 - - 4/4 2/2

 11. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล 7/7 - - 4/4 2/2

 12. นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล 2/2 3/3 2/2 - 1/1

 13. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 4/5 - - - 1/1

หมายเหตุ : 1.  บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557

  2.  บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2557

  3.  นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

  4.  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557  

   (แทนคุณสุรินทร์)

  5. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ ลาออกจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม 2557

  6. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม  

   2557 (แทนคุณปิยะนุส)

  7. นางสาวสนุสิา ขวญับญุบ�าเพญ็ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2557

  8. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2557  

   (แทนคุณสุนิสา)



Page  

51
BEYOND EXPECTATION

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1.  การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อก�าหนดขั้นต�่าของ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัท 

ในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 
ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ 
เงินเดือนประจ�า หรือ เป็นผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอค�าอนุญาตต่อส�านักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมทั้งในด้าน การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทและบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายโดยไม่ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต�าแหน่งหน้าที่ และ
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบ
บังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ผู้บรหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ของส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัในเครอื 
บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่
ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รึกษาทางการเงินซึง่ได้รับค่าบริการเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ผูบ้รหิารหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผู้ให้บริการทางวชิาชพีน้ัน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะท�าหน้าที่ในการพจิารณาคดัเลือก

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม และสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มีความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือ 
เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวัติการท�างานและมีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง
พิจารณาถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่าสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะน�าบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าว
มาข้างต้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุม   ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ อย่าง
สม�่าเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2.  การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะท�าหน้าทีพ่จิารณาคดัเลอืกบคุคล

ที่มีความหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือ
สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอชือ่ต้องสามารถทุม่เทอุทศิเวลาได้อย่าง
เต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการท�างานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนี้จะพิจารณาถึง
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบ 
ต่อบริษัทหรือไม่

3.  การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรภายใน ในการสืบทอดต�าแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต
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สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ

เท่าจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่ง
ได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน ดังนี้
 1. นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 2.  นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
   (กรรมการผู้จัดการ)
 3.  นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 
 4.  นางสาวสุนิสา  ขวัญบุญบ�าเพ็ญ ผู้อ�านวยการธุรกิจสัมพันธ์
 5. นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ ผู้อ�านวยการวิศวกรรม
 6.  นางภัทรา  จรรยาวิลาส ผู้อ�านวยการการตลาด
 7.  นายพฤทธิ์  ลี้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบัญชี



Page  

54
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ : ส�าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 นั้น บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จ
กรรมการบรษิทัให้กบักรรมการอสิระ ในขณะทีก่รรมการบรหิารจะค่าตอบแทนกรรมการ ในรปู
ของค่าบ�าเหน็จโดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

รำยชื่อ ค่ำตอบแทนกรรมกำร	(บำท)

คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำ	
ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

รวม

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี 1 650,000 - - - 650,000

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช  4 360,000 - - - 360,000

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 2 290,000 170,000 - - 460,000

ดร.สมชาย หาญหิรัญ 2 410,000 110,000 190,000 - 710,000

นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 3 410,000 75,000 87,500 135,000 707,500

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 2 410,000 170,000 - 85,000 665,000

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 2 410,000 - 130,000 - 540,000

นายชรินทร์ หาญสืบสาย 2 410,000 - - - 410,000

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 2 170,000 - - - 170,000

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 4 240,000 - - 90,000 330,000

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล 4 240,000 - - 90,000 330,000

นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล 120,000 52,500 65,000 - 237,500

นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 140,000 - - - 140,000

รวม 4,260,000 577,500 472,500 400,000 5,710,000

หมายเหตุ : 1 หมายถึง ประธานกรรมการ l  2 หมายถึง กรรมการอิสระ l  3 หมายถึง กรรมการ l  4 หมายถึง กรรมการบริหาร

  - นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

  - ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 (แทนคุณสุรินทร์)

  - นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ ลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

  - นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (แทนคุณปิยะนุส)

  - นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  - ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เข้ารับต�าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 (แทนคุณสุนิสา)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ใน
รูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,251,000 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : 
• วงเงินค่ารักษาพยาบาล 
•  ค่าบ�าเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัท
ในปี 2557 มีกรรมการอิสระที่ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งตามนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการของบริษัท (ด�ารงต�าแหน่งครบ 9 ปี) จ�านวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่าบ�าเหน็จเป็น
จ�านวนเงิน 840,000 บาท

ค่าตอบแทนอืน่ของผูบ้รหิาร : บรษิทัได้จดัให้มีกองทนุส�ารองเล้ียงชพีให้แก่ผู้บริหาร โดย
บริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ 
ให้กับผู้บริหารเป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 975,000 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) โดย
แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้        

สำยงำน จ�ำนวน	(คน)

1. Supply Chain 44

2. ศูนย์กระจายสินค้า 38

3. ตรวจสอบภายใน 5

4. บริหาร 93

5. ประกันคุณภาพ 44

6. ผลิต 316

7. วิศวกรรม 72

8. พัฒนาองค์กร 46

ยอดรวม 658

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
 
ในปี 2557 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126,238,219.56 บาท
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

นิยาม
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบริษทั เป็นการน�าหลักการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีของ 

The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) และหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีปี 2549 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน ก.ล.ต.  
มาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นยิามการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทั คอื ระบบทีจ่ดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
ของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร นั่นคือ คณะกรรมการ  
ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเสมอภาค

นอกจากนี้การก�ากับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการด�าเนินงาน
ภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
และเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ได้แก่ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์            
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขัน โดยมี
แนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น  5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.   ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน
1.1 คณะกรรมการของบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการโดยได้ค�านึงถึง

สิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อันประกอบด้วย
 1.1.1 สทิธิในการได้รบัใบหุน้และสทิธกิารโอนสทิธกิารได้รบัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีม

ในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทและได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทาง
ติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้ง 
ต่อตนเองและบริษัท

 1.1.2 สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ซึง่ผู้ถอืหุน้สามารถแสดงความเหน็ให้ข้อเสนอแนะ
และร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
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 1.1.3 สิทธิในการเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบใน
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

 1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2.   ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดท�าเอกสาร 

ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการน�าเข้าที่ประชุมหรือส่งค�าถาม 

ที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th 
ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้ง 
ผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม 
โดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น 
อย่างครบถ้วนและเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที่  
www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้ประชุม

2.4 ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี 
โดยการเสนอน้ันบรษิทัจะแจ้งหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมทัง้ข้อมลู
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็น 
รายบุคคล

2.6 บรษิทัมกีารก�าหนดวาระการประชมุเป็นเรือ่งๆ อย่างชดัเจนและจะไม่มกีารเพิม่วาระ
การประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th  

ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัท
มอบให้บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั
เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
ทกุคน ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของสถานทีจ่ดัประชมุ ทีเ่ดนิทางได้สะดวก การเข้าถงึข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์บรษิทั บรษิทัได้แจ้งรายละเอยีดให้ผูถ้อืหุน้น�าเอกสารหลกัฐานทีจ่�าเป็นมาให้ครบถ้วน
ในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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กับการประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะ
ให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทเข้าประชุมแทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ท่ี 
www.pacificpipe.co.th 

3. จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้
โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์  
www.pacificpipe.co.th

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน
เสียงและจ�านวนองค์ประชุม ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระ

5. บรษิทัให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ภายหลังเร่ิมการประชมุแล้ว โดยให้สทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริษัทก�าหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการน�าไปใช้ 

เพือ่ประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคูมื่อจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ สรปุ
ได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 1.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่า

จะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจาก
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่อง 
การท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท ซึ่งส่งผล 
กระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่ 

 1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุท�าให้พนักงาน
กระท�าการหรอืละเว้นการกระท�าทีค่วรท�าตามหน้าที ่หรือมีผลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที่ 
ในกรณทีี่ได้หุน้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบรษิทั หรอืก่อนทีบ่รษิทัจะเข้าไปท�าธรุกจินัน้ หรอื
ได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นทราบ

 1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าท�ารายการ 
หรือกระท�าการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจ 
เกิดขึ้น

 1.4 การท�าธรุกจิใดๆ กบับริษทัทัง้ในนามส่วนตวั ครอบครัว หรือในนามนติบิคุคล
ใดๆ ทีพ่นกังานนัน้มส่ีวนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบรษิทัก่อนเข้าท�ารายการ

 1.5 การรบัท�างานจากบรษิทัย่อย ย่อมท�าได้โดยได้รบัการอนมุตัจิากผูบ้งัคบับญัชา
ฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการ แต่พนกังานของบริษทัต้องไม่รับงานภายนอกทีเ่ป็นการแข่งขนักบั
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การด�าเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือ
ถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจง จากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ

 1.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการ  
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานบรษิทัผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้ ต้องออกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราวเพือ่ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคล 
ผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

 1.7 คณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแย้งของผลประโยชน์เกีย่วกบั
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้วยความ
ซือ่สตัย์สจุรติอย่างมเีหตผุลและเป็นอสิระภายใต้กรอบจริยธรรมทีด่โีดยค�านงึถงึประโยชน์สูงสุด
ของบริษัท

 1.8 กรรมการผูบ้รหิารต้องรายงานรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิาร
จัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน
 ข้อมลูภายในเป็นข้อมลูในการด�าเนนิการบริหารกจิการอนัเป็นข้อมูลลับของบริษทั

ท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยของ
บรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีม่กีารซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ พนกังาน
บริษัทต้องไม่น�าข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน�า
ข้อมลูภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบเสยีเองหรอืท�าให้ประโยชน์ของบรษิทัลดลง

 2.1 กรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานบริษทัทกุระดบัต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside 
Information) ของบรษิทั ทีม่สีาระส�าคญัและยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ประโยชน์ของ
ตนเองหรอืผู้อืน่จนกระทัง่ถงึภายหลงัจากที่ได้มกีารเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 
24 ชั่วโมง

 2.2 พนกังานบรษิทัทกุระดบัต้องรกัษาและปกปิดข้อมลูลกูค้า และข้อมลูทางการค้า
ไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน  
และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผย
เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย 

 2.3 ห้ามกรรมการผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทัและบคุคลทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู เปิดเผย
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลใน
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

 2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มีอ�านาจหน้าที่ พนักงาน
ทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน�า
ผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ เพือ่ให้การให้ข้อมูลถกูต้องและเป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน

 2.5 ไม่ให้ค�าแนะน�าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทั เว้นแต่เป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้อง
กับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 
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 2.6 บริษทัจะมกีารออกประกาศแจ้งห้ามซือ้/ขายหลักทรพัย์ในช่วงเวลาการจัดท�า
งบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปีผ่านช่องทางการสือ่สารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนักงานบริษัทจนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถ
ท�าการซื้อ/ขายได้ตามปกติ

 2.7 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไปและพนักงาน
ช�านาญการหน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท  
ให้จัดท�ารายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วันท�าการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

 2.8 กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงาน
ช�านาญการหน่วยงานบญัช ี และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์ของตน
หรือบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบญัญตัิหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
เป็นรายไตรมาสต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    

การปฏิบัติต่อลูกค้า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมีราคาที่ 

สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ�ากัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเง่ือนไขที ่
เป็นธรรมส�าหรับผู้บริโภค

3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ต้องรบีแจ้งให้คูค้่า และ/หรอืเจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข

4. พงึรกัษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจงัเว้นแต่ลูกค้ายนิยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมายรวมทั้งไม่น�าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธี

อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น
3. ไม่ท�าลายชือ่เสยีงของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตคีูแ่ข่งโดย

ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 
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การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อ

ประโยชน์สูงสุด
2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการโดยค�านึงถึงความต้องการ ความ 

คุม้ค่าราคา และคณุภาพมกีารให้ข้อมลูแก่ผูค้้าอย่างเท่าเทยีมถกูต้องไม่มีอคตไิม่เลือกปฏบิตัิ
ต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์

4. ในการตดิต่อคูค้่าให้ผูต้ดิต่อเกบ็เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสัญญาการท�าสัญญา
และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง
ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนท�าให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

6. ปฏบิตัติามข้อสญัญาอย่างเคร่งครดั เมือ่พบว่าไม่สามารถปฏบิตัติามสัญญาหรือคูค้่า
ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอ่ืนใดที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้รายงาน 
ผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย
1. มกีารก�าหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัส�ารอง

ตามกฎหมายให้แก่ผู ้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทด�ารงเงินส�ารองครบร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียนของบริษัทตามกฏหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลง
ได้ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริษัท

2. จัดต้ังคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการ
ก�าหนดทศิทางเป้าหมายทางธรุกจิ แผนธรุกจิ และงบประมาณประจ�าปีรวมถงึเป็นผูส้อบทาน
การปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ

3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองที่อาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียด
ด้านล่างนี้

	 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 ที่อยู่	1168/74	ชั้น	26	อำคำรลุมพินีทำวเวอร์	ถนนพระรำม	4	กรุงเทพ	10120	
	 โทรศัพท์	 [662]	679-9000	
	 โทรสำร	 [662]	679-9074	
	 อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th
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 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) รำยงำนประจ�ำปี 2557

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงานหรือเรื่องร้องเรียนที่ผู้ถือหุ้นส่ง ให้คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาลเป็นผู้รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียน ท�าการสอบสวนและ
รายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง 

รวมทั้งมีการจ่ายช�าระหนี้ตรงตามเวลาทุกคร้ัง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ที่
ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษทัจะรบีแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข ในการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจน

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
2. ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือ

ให้ชมุชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยูม่คีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ ทัง้ทีด่�าเนนิการเองและร่วมมอืกบัรฐั และชมุชน
3. ป้องกนัอบุตัเิหตแุละควบคมุการปล่อยของเสยีให้อยู่ในระดบัค่ามาตรฐานทีย่อมรบัได้
4. บริษัทปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น  

รวมทัง้การใช้ทรพัยากรธรรมชาต ิวสัด ุหรืออปุกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
1. ไม่สนบัสนุนการบงัคับใช้แรงงาน (forced labour) หรอื แรงงานนักโทษและไม่ใช้การ

ลงโทษทางกายหรอืการคกุคามจากการถกูกระท�ารนุแรงหรอืรปูแบบอืน่ๆ ของการข่มเหงทาง
กาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระบียบวินัยหรือการควบคุม

2. ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเดก็ (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบคุคลอายตุ�า่กว่า 15 ปี 
ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงานประจ�าหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการท�างานแบบมีค่าจ้าง
และไม่มีค่าจ้าง

3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระท�าอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฏหมาย
แรงงาน

4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดย
ค�านึงถงึคณุสมบัตขิองแต่ละต�าแหน่งงาน คณุวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ และข้อก�าหนด
อื่นๆ ที่จ�าเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มี 
ข้อกดีกนัเรือ่งเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา สถานศกึษา หรือสถานะอืน่ใดทีม่ไิด้เกีย่วข้องโดยตรง
กับการปฏิบัติงาน
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5. บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากร 
อันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จ บริษัทจึงให้ความส�าคัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะ 
ในการท�างานและมีความมั่นคง โดย

 5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
 5.2 จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ

และเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ และ 
ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

 5.3 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
เพ่ิมศกัยภาพในการท�างานให้มปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามก้าวหน้าในอาชพี 
โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนต�าแหน่งในแต่ละปี

 5.4 จดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีให้แก่พนกังานเพือ่สนบัสนนุให้พนกังานออมเงนิ
ระยะยาวไว้ส�าหรับตนเองและครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายุทุพพลภาพหรือ 
เสียชีวิต

6. จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัเพือ่ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวาม
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ 
ประวัติการท�างาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ
จะท�าได้ต่อเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบจากพนกังานผูน้ั้น ทัง้น้ีการล่วงละเมิดถอืเป็นความผิดทาง
วินัยเว้นแต่ได้กระท�าไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำางาน
บริษัทได้ค�านึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการท�างานซึ่งเป็นความรับผิดชอบ 

พื้นฐานของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการก�าหนด
นโยบาย ดังนี้

1.ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน เป็นหน้าที่ของพนักงาน 
ทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้ง 
ของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท

2. บรษิทัจะเสรมิสร้างให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ และมีจติส�านึกในการปฏบิตังิานด้วย
ความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี

3. บรษิทัตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรการป้องกนัอบุตัเิหตอุนัเกดิขึน้จากการท�างาน
ที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

4. บรษิทัจะสนบัสนนุและส่งเสรมิให้มกีารปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวธิปีฏบิตังิานอย่าง
ปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
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5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน โดยจะจัด
ฝึกอบรมให้ความรู ้ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เพือ่สร้างจติส�านกึ
ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของ
พนักงาน

7. บริษัทฯ จะส�ารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงาน
ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้
พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

8. บรษิทัฯ ถอืว่าพนกังานทกุคนมีส่วนร่วมในการป้องกนัอบุตัเิหต ุและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะน�าไปพิจารณา ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงาน
มากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

ตามกฏหมายเท่านั้น
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 

ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่  
ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน

3. พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอ่ืนเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เนทเข้าไปยัง Website  
ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

4. กรณีที่พนักงานบริษัทขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบ
สารสนเทศของบริษัทน้ัน พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติ
งานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบ
สารสนเทศนั้น

5. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบ
สารสนเทศของพนักงานบริษัท เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

6. พนักงานบริษัทที่น�าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบัติ
งานในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา



Page  

65
BEYOND EXPECTATION

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือ

ลิขสิทธิ โดยการน�าผลงาน หรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะน�า
มาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวม

ไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาต

ของเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น  
เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน�ามาใช้
ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน
1. บรษัิทได้ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักจิการทัง้ ข้อมลูทางการเงนิ

และข้อมูลอืน่ๆ อย่างถกูต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ และทนัเวลาตามข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของบรษิทั ซึง่ช่วยให้ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า และผูท้ีส่นใจ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายมคีวาม
เท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

2. คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
เพ่ือเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท โดย
สามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

 	 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	(มหำชน)	
	 	 ที่อยู่	1168/74	ชัน้	26	อำคำรลมุพนิทีำวเวอร์	ถนนพระรำม	4	กรงุเทพ	10120	
	 	 โทรศัพท์	 [662]	679-9000	[อัตโนมัติ]				
	 	 โทรสำร			 [662]	679-9074	
	 	 อีเมล์	 ir.dep@pacificpipe.co.th
3. บริษัทจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ

เปิดเผยการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
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บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์  

ข้อบังคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในเรือ่งทีต้่องได้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อน
ด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการ 
เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทที่ส�าคัญ มีดังนี้

1. พจิารณาและให้ความเหน็ชอบในการก�าหนด วสัิยทศัน์ พนัธกจิ ทศิทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจ โดยมอบหมายอ�านาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายบริหารด�าเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับ 
เป้าหมายทีค่ณะกรรมการก�าหนดและมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏบิตังิาน
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏบัิติหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3. ส่งเสริมให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ

4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. ก�าหนดระดับอ�านาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

รวมทั้งการก�าหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท และ 

บริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พจิารณาอนุมตัริายการส�าคญั เช่น โครงการลงทนุ และการด�าเนนิการใดๆ ทีก่ฎหมาย

ก�าหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

ประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานท่ี
ก�าหนดไว้
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2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นตัวแทนในการน�าเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร
4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน 

องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมีความจ�าเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์
หลักของบริษัท

5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่าง 

เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทาง 
การเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความ 
เหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 4. พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน

 5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน

 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมท้ังสอบทานกระบวนการภายในบรษิทัเกีย่วกบัการรบัแจ้งเบาะแส และการรบัข้อร้องเรยีน 

 7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
บริษัทฯ

 8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้
  8.1 พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความ 

เพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานสอบบัญชีนั้น รวมทั้ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

  8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
 9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเห็นชอบด้วย
 11. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 

ประจ�าปีของบริษัท
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 12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่
เกีย่วข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่น�ามาปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้เกดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุ้น 
และองค์กรสูงสุด

 14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

 15. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมข้ีอสงสยัว่ามรีายการ 
หรอืการกระท�าซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานของ
บรษิทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่ด�าเนนิการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึ่งประเภทรายการหรือการกระท�าที่ต้อง
รายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

  15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุม

ภายใน
  15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ทีม่ผีลกระทบ

อย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกบัคณะกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้
ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีารเพกิเฉยต่อการด�าเนนิการแก้ไขดงักล่าวโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าว 
ต่อส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้

 16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ  
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระท�าความผิด
ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1. ก�าหนดค่าตอบแทนที่จ�าเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
หรือน�าเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

2. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค�าชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับ 
ค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น
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3. เสนอแต่งตัง้กรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการบรษิทัให้มคีวามเหมาะสม และเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

5. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธรุกจิ และการด�าเนนิงานด้านกจิกรรมเพือ่สงัคมของบริษทัเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
2. ก�าหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ในแต่ละเร่ืองให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกัน 
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับกับเหตุการณ์ เมื่อ
เกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

3. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบ
ที่อาจมีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

 • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 • ความเสี่ยงด้านการเงิน
 • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ
4. ติดตาม ก�ากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

กลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การ
บริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้น�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้ค�าแนะน�า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการ
บริหารความเส่ียงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

6. สือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลู และประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่ง และการควบคมุภายใน
กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

7. แต่งตัง้คณะท�างาน และ/หรอืฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เพือ่ให้การสนบัสนนุกระบวนการ 
และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจ�าเป็น

8. ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. จดัท�าและน�าเสนอนโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการด�าเนินงาน กลยทุธ์ทางธรุกจิ 

และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน  

350 ล้านบาท และให้มอี�านาจในการท�ารายการจดัซือ้วตัถดุบิในกรณทีีว่งเงนิที่ได้รบัไม่เพยีงพอ
ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการด�าเนินกิจการของบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจ
ด�าเนินการรายการนั้นๆ แต่ให้น�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอ
สัตยาบัน

4. มีอ�านาจอนุมัติและมอบอ�านาจช่วงอนุมัติรายการลงทุนและการด�าเนินการทาง 
การเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทดังนี้

 • การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท 
 • การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทรายการละไม่เกิน  

50 ล้านบาท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท  
จะมกีารขอสตัยาบนัเมือ่จบโครงการถ้าอยู่ในวงเงนิจะจดัท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อทีป่ระชมุ 
คณะกรรมการ 

5. ควบคุมดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย
แผนการด�าเนนิงาน กลยุทธ์ทางธรุกจิ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพโดยครอบคลมุทัง้เรือ่ง
การคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด

7. ก�ากับดูแลและอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯและอาจแต่งตั้งหรือ
มอบหมายให้บุคคลใดบคุคลหนึง่หรอืหลายคนกระท�าการอย่างหนึง่อย่างใดตามทีเ่หน็สมควร
ได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆได้

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
การมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรอื

มอบอ�านาจช่วง ที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อืน่ใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย
ของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซึง่การอนมุตัริายการในลักษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัและ/หรอื
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน
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การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
บรษัิทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระของบรษิทัซึง่ท�าหน้าทีต่รวจสอบ

การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคมุภายในของหน่วยงานนัน้ๆ ซึง่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกดิความ
มัน่ใจว่าระบบการควบคมุทีม่อียูน่ัน้มกีารปฏบัิตจิรงิอย่างสม�า่เสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม
รวมทัง้ช่วยค้นหาข้อบกพร่องจดุอ่อนและพฒันาระบบการด�าเนนิงานทีม่อียู่ให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้นโดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบดังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 
43

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 
1. บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้น�าเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทจัดท�าคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอันดีมีการ

แจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท

3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมีการก�าหนด
อ�านาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ

4. มกีารก�าหนดและจัดท�า JOB DESCRIPTION ซึง่ก�าหนดถงึลกัษณะงานหน้าทีร่ะดบั
ความรู้ความสามารถทักษะของต�าแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับต�าแหน่ง 
การพัฒนาบคุลากรและการฝึกอบรมการเลือ่นต�าแหนง่การเล่ือนขัน้เงินเดอืนพจิารณาการให้
สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม
1. ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก�าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือ 

ในการวางแผนและควบคุมผลการด�าเนินงาน
2. ส�าหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการก�าหนดผู ้มีอ�านาจอนุมัติวงเงินเป็น 

ลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล
1. มีการจัดท�ารายงานเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็น 

รายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถและให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
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ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรซึ่ง

เป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของ 
ความเสีย่งมบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิบรหิารและจดัการความเสีย่งทีร่บัผดิชอบ
ให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีบ่ริษทัยอมรับได้ พร้อมทัง้ส่งเสริมและกระตุน้ให้การบริหารความเสีย่ง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง โดย 
จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบ
โครงสร้างการบริหารความเส่ียงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of  
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบ
แนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง  
(Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วย
เพิ่มโอกาสแห่งความส�าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความ 
ไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบ ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
 เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อท�าความเข้าใจ หลักการ และ

เหตุผลในการก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การก�าหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรม
ที่ส�าคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทก�าหนดกลยุทธ์ โดยเร่ิมจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
ก�าหนดพันธกิจประจ�าปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการน�ากลยุทธ์ไปสู่ภาค
ปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละหน่วยงานหรือ
กิจกรรม ทีจ่ะตอ้งก�าหนดแผนงานประจ�าปี และงบประมาณ โดยพจิารณาจากกิจกรรมต่าง ๆ  
ใน BSCทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งก�าหนด KPI’s เพื่อใช้วัดผลความส�าเร็จของ
ทุกกิจกรรม 

2.  การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
 การก�าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทั และจะต้องมีความสอดคล้องกนัตัง้แต่ระดบับริษทั หน่วยงาน กจิกรรม 
จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการ 
ด�าเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น
วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง 
กระบวนการในการปฏิบัติ 
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3.  การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุเหตุการณ์

ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจงกระบวนการปฏิบัติงานที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานและบริษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ท�าให้เกิดความผิดพลาด  
ล้มเหลว เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และ
บรษิทั โดยไม่ต้องพจิารณาการควบคมุทีม่อียูปั่จจบุนั และความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ หรือ
ความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม 

 น�าเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุของ
ความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุ
ของความสัมพันธ์ เพื่อก�าหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเส่ียง (Risk 
Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จ�าแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น  
3 ลักษณะคือ

 • Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
 • Operation and Compliance Risk คอื ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องในระดบัปฏบิตักิาร 

และการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • Financial Riskคือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการวัดระดับ 

ความเสีย่งว่าอยูใ่นระดบัใด เมือ่เทยีบกบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ของบริษทั ซึง่จะท�าการวดัระดบั
ความเสีย่งโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการด�าเนินการใดๆ [Inherent Risk] และท�าการ
วัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้น  
[Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

 4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยน�าเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีการค้นพบ
หรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาท�าการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือ
โอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความส�าคัญของความเสี่ยง 

 4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว น�ามาจัด
ระดบัความเสีย่งเพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการพจิารณาเลือกปัจจยัเส่ียงน�าไปก�าหนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
 เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของจดุควบคมุภายในทีม่กีารก�าหนดไว้

เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณา 
จดุควบคมุภายใน ภายหลงัการประเมนิ Inherent Risk และ ภายหลังมีการก�าหนดแผนจดัการ
ความเสี่ยง (Risk Response) 
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 ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ของจดุควบคมุภายใน พจิารณาจากการเลอืกใช้ทรพัยากร
ที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่  
เพื่อลด ป้องกัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง หรือลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์
ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนด�าเนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก 
เกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
 หลงัจากประเมนิระดบัความเสีย่ง และจดัระดบัความเสีย่งซึง่ท�าให้ทราบความเส่ียง

ทีค่งเหลอือยู ่และอยู่ในระดบัทีส่งูกว่าความเสีย่งทีย่อมรบัได้ ซึง่ผูร้บัผดิชอบความเสีย่ง (Risk 
Owner) จะต้องพจิารณาแผนการด�าเนนิการ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยค�านึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจะต้องค�านึงถึงลักษณะของความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากรที่
ต้องใช้ในทางเลอืกน้ันๆ เปรียบเทยีบกบัผลทีค่าดว่าจะได้รับ ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ได้มีการก�าหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk 
Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพือ่วดัผลส�าเรจ็ของแผนบรหิารความเสีย่ง 
(Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

 6.1 การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือ
หน่วยงานไม่อาจยอมรบัความเสีย่งได้ ซึง่มผีลกระทบกบัองค์กร งาน โครงการ กจิกรรม หรือ
กระบวนงานอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้องจัดการความ
เสี่ยงนั้นด้วยการหยุดด�าเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื้องานของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่
ก�าหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น

 6.2 การร่วมจัดการ (Share)เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงาน
อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นว่า
เป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติ
หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือ 
ถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการท�าประกันภัย หรือกรณีความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม ่
ช�านาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างบุคคลภายนอกมาด�าเนินการแทน  
เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานท�าความสะอาด เป็นต้น

 6.3 การลด (Reduce)เป็นการลดหรือควบคุมความเส่ียงในกรณีที่หน่วยงานเห็น
ว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้
ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการท�างาน โดยออกแบบวิธีการท�างานใหม่เพื่อ
ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การ
จัดอบรมให้บุคลากร การจดัหาคูมื่อการปฏบิตังิาน เพือ่ลดความเส่ียงจากการท�างานผดิพลาด  
หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจน�ากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้
เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยง
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 6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความ
เสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต�่าหรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมาก
จนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ 
อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 
เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring) 
 เป็นการติดตามประเมนิผลแผนการจัดการความเสีย่ง ตามทีผู่ร้บัผดิชอบความเสีย่ง

มีการก�าหนดไว้ โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผล 
หรือไม่ หากหน่วยงานได้ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจ
ยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการ
ความเสีย่งนัน้อย่างไร จากนัน้จงึเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งพจิารณาให้ความเหน็ 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลส�าเร็จได้ 
ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และน�าความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มาก�าหนด 
วิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
 การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ้นได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบุคลากร
ทกุคนภายในองค์กร ดงัน้ันการให้ทกุคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของ
ตนต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง จะต้องมีการ
วางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ์ การ 
ฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทั้งการติดตามให้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมี
การสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเส่ียง 
(Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  องค์ประกอบคณะกรรมการ 
1.1 จ�านวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบงัคบัข้อ 11 ทีก่�าหนดว่า “คณะกรรมการ

ของบรษิทัประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ�านวน
กรรมการทั้งหมดน้ันต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น 
ผู้มคุีณสมบติัตามทีก่ฎหมายก�าหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย กรรมการ 
11 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน กรรมการอิสระจ�านวน 7 ท่าน 
และกรรมการที่ไม่อิสระจ�านวน 1 ท่าน
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1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
1.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อก�าหนดของ 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล และน�าเสนอเพือ่ขออนมัุตจิากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย 
1.5 มกีารแต่งตัง้เลขานกุารบริษทั (Company Secretary) เป็นผูช่้วยดแูลกจิกรรมต่างๆ 

ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

2. คุณสมบัติของกรรมการ
2.1 กรรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ

และอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และมีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2 มคีณุสมบตัแิละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ�ากดัและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 จ�ากัดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท
2.4 จ�ากดัจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ของกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เกนิ 

3 บริษัท
2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.6 จ�ากัดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี
2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี และหากมีการแต่งตั้งกรรมการ

ท่านนั้นด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 
2.8 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ

คณะตามข้อบังคบัข้อที ่13 ซึง่ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ให้กรรมการออก
จากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภาย
หลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูก
เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้  
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3.  คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง ซึง่มกีารก�าหนดอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชดุต่างๆ พร้อมทัง้ก�าหนด
วาระการด�ารงต�าแหน่งดังนี้ 

3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบ มทีัง้หมด 3 ท่านโดยทกุท่านเป็นกรรมการอสิระและด�ารง

ต�าแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการด�ารงต�าแหน่งวาระ 
ละ 3 ปี

3.2  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี
3.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการ 1 ท่าน 

และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี

4.  การประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและ
เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการ 
ทกุท่านสามารถเสนอวาระเข้าทีป่ระชมุได้ และหากมีเหตจุ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้
กรรมการจะแจ้งบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุประมาณ 1 - 2 วนั ซึง่การประชมุคณะกรรมการ
จะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอรวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูง
ช้ีแจงข้อมูลในฐานะผูเ้กีย่วข้องกบัปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบรหิารและมกีารจดบนัทกึการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการก�าหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น 
ผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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5.  ค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ  

โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั และเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ ซึง่การพจิารณาคา่ตอบแทนบริษทัได้
ค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากคณะกรรมการโดย 
ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็น 
ค่าเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จกรรมการ

5.2 ส�าหรบัค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษทัได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน 
โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท

6.  รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดย 

งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบายบัญชี
ที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรวมทั้ง
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�าซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบในสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ
ในรายงานประจ�าปีและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ
จะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิระบบการควบคมุภายในและ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานประจ�าปี

7.  แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ระดับสูงโดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู ้และ 
ถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการด�าเนินงานและการสืบทอด
ต�าแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชม
โรงงาน
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9.  การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่จะได้รบัทราบหลักเกณฑ์ทีส่�าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งนโยบายและข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับบริษัทโดยบริษัท
ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฎิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระเช่นหลักสูตร
กรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนด
ให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่  
Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ 
Audit Committee Program (ACP) ทั้งน้ีเพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กร 
ต่อไป

10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการให้ดยีิง่ขึน้ไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการบรษิทัจงึก�าหนดให้มกีารประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ  และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน 
และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระ
การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และแสดง
ความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็น 
การประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะน�าผล 
การประเมนิที่ได้รบัมาน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่เสนอแนวทางการปรับปรุงกรณทีี่
มีค�าแนะน�าในประเด็นต่างๆจากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเคร่ืองมือในการ

ช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารโดยคณะกรรมการบรษิทันัน้ เพือ่น�าไปพจิาณาค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยการประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นการวดัความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการ
จะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และน�าผลการ
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ประเมินของกรรมการแต่ละท่านค�านวณเป็นค่าเฉล่ียและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด และ บริษัท มีทรัพย์

ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วม
ในการบรหิารงาน และก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงานทีส่�าคญั  เพือ่ให้เกดิผลประโยชน์สูงสดุ
แก่บริษัทย่อยนั้นๆ และหากบริษัทย่อยมีการด�าเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 
ตวัแทนดงักลา่วจะต้องน�าเสนอเร่ืองนัน้ๆ เพือ่ขออนมัุตต่ิอทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษทั
ก่อน อีกทั้งยังได้มีการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบบรรณในการ
ด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงต่างๆ เพื่อใช้ในการก�ากับดูแล
การปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
และการพฒันาองค์กรทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทัฯ ทัง้นี ้ยงัได้มกีารดแูลในเรือ่งการ
จัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารส�าคัญ และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้
สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท�างบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และทนัก�าหนด
เวลาอีกด้วย

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�านักงานที ่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

บริษัท ค่ำสอบบัญชี	(บำท)

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 1,040,000

2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด 280,000

3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด 220,000

รวม 1,540,000

2. ค่าตอบแทนอื่น
  -ไม่มี-

 ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วน
ได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต

หลักการ
บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัท

จึงไม่ยอมรับการติดต่อหรือท�าธุรกิจที่ไม่โปร่งใส หรือเข้าข่ายที่เป็นการทุจริต ซึ่งเป็นการ
กระท�าที่ขัดแย้งกับการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และเป็นการท�าลายเกียรติและชื่อเสียงทั้งของ
องค์กรและของประเทศ

นิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : ให้หมายความถึงการปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด 

ในต�าแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือ 
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที ่ รวมทัง้การเสนอให้ซึง่ผลประโยชน์เพือ่ให้ได้สิง่ตอบแทนทีม่คิวรได้
โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ส�าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้ง
ด้านการปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย”

นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท กระท�าการอันใดที่เป็นการ

เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง 
ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน  
ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้
ด�าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทจุริต 

คอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าท่ีพจิารณาและอนมุตันิโยบายการต่อต้านทจุรติทกุรปูแบบ

ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ ปฏิบัติของคนทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางส�าหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ส�าหรับการวางแผน
การตรวจสอบและตรวจติดตาม
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4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมิน 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ 
ดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

 4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่ก�าหนดไว้ และเสนอ

รายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน และการประเมินความเส่ียงเกีย่วกบัการทจุรติ
ที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

 5.2 ปฏบัิตงิานตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรือ่งการตรวจสอบการ
ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้ก�าหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 6.1 สือ่สารกบับคุลากรในองค์กรและผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทราบถงึนโยบายการต่อต้าน

การทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี
 1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจ

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  
การให้ของขวัญหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น

 2. ไม่ด�าเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
 3. ในการท�าข้อตกลงกบัคูค้่าทางธรุกจิ พนกังานจะต้องหลกีเลีย่งการให้หรอืยอมรบั

ของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การท�าสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และส�าหรับของ
ขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรอืยอมรบัได้นัน้จะต้องมมีลูค่าทีเ่หมาะสมที่ได้รบัอนญุาตตามระเบยีบบรษิทั 
และ/หรือกฎหมาย ซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

 4. บรษัิทมนีโยบายไม่ส่งเสรมิการให้สนิบนกบัเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืบคุคลอืน่ใดเพือ่
รับประโยชน์ทางธุรกิจ

 5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท  
มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ 
ให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อ
ให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่าง 
ที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
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การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทจะด�าเนินการ 

ดังต่อไปนี้
1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดานประชาสัมพันธ์ของ

บริษัททุกแห่ง
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการส่ือสารของบริษัท 

เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปี 
(56-2)

3. บรษิทัจะจัดให้มกีารอบรมนโยบายการต่อต้านการทจุรติ ให้แก่พนกังานใหม่ และบรรจุ
ลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
 • การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
 • การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
 • การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 • การกระท�าทุจริต
หรือการกระท�าที่ท�าให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนักงานควรสอบถาม 

หรอืปรกึษาผู้บงัคบับญัชาทีต่นเองไว้วางใจในทกุระดบั หากพนกังานไม่สะดวกใจหรอืไม่แน่ใจ
ที่จะท�าเช่นน้ัน พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการ 
ร้องเรียน
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ช่องทางการร้องเรียน
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้
1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจ�าโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของ

บริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ
 2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์
  E-mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
 2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ : ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ  

   บรรษัทภิบาล  E-mail address: harnhirun@yahoo.com
 2.3 คุณนันทนา หลักค�า : เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ  

   บรรษัทภิบาล  E-mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง
 ผู้รับข้อร้องเรียนจะด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องส่งเร่ืองต่อเลขานุการ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน
 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะเรียนเชญิตวัแทน

ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหาร
ที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

 1) ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตัวแทนจากหน่วยงาน
 2) ผู้อ�านวยการในสายงานของผู้ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง 

หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน
 3) ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อ

สังเกตการณ์
3. ก�าหนดมาตรการด�าเนินการ
 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุป

รายงาน และเสนอรายงานในการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อ 
กรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติการ 
ด�าเนินการนั้น 

 ในกรณีที่เป็น เร่ืองที่กระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ
บรษิทั หรอืขดัแย้งกบันโยบายในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารระดบัสงู
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเสนอต่อคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
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การรายงานผลการดำาเนินการและตรวจสอบ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษทัภบิาล จะรายงานผลการด�าเนนิการที่ได้กระท�าไปแล้วทัง้หมดให้ผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

พนกังานทกุคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้ค�ารับรองเพือ่ยนืยนัว่าได้รับรู้เนือ้หาของ
การก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีซ่ึงปรากฏในหน้าสดุท้ายของจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิ
ธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก�าหนดในเรื่องต่างๆ
ทั้งน้ีพนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็น
เหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ มีการยกเลิกข้อก�าหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายนั้น 
การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก�าหนดที ่
ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายก�าหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน เป็น

ความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและความเสียหาย

ของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ

เหมาะสมและเป็นธรรม
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รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) ได้อนุมัตกิารด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน โดยกรรมการทกุท่านเป็นกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุิ 
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล/1

2. ดร. สมชาย หาญหิรัญ/2

3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
และ นายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

/1 ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่  
  29 เมษายน 2557 แทนคุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ ที่ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

/2  ดร. สมชาย  หาญหริญั ได้รบัการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมือ่วนัที ่29 เมษายน  
  2557 แทนคุณสุรินทร์  วรรณเพ็ญสกุล ที่ลาออก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ในรอบปีบญัช ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ และครบถ้วน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 
และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่
เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ภารกิจตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้  โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท�าให้ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่าง
ถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 2557 จ�านวนทั้งสิ้น  
8 ครัง้ รวมทัง้ประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย จ�านวน 4 ครัง้ ซึง่สาระ
ส�าคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2557 
และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่ง 
เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่
มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าท�ารายการมคีวามเป็นธรรม และ
เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบริษทั ซึง่บริษทัได้ถอืปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดย
ถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่ส�าคัญ ได้แก่ พิจารณา
การต่อสัญญาเช่าที่ดิน
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การตรวจสอบภายใน ให้ความเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก�าลังพล ประจ�าปี 2557 
รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุ
แผนการตรวจสอบประจ�าปี และได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่าย 
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า 
การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีได้ตดิตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบรษิทั 
ก�าหนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้น
บรษัิทประจ�าทุกไตรมาส ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยง
กันให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2557 
ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ด�าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 
รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2557 โดย
ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และน�าผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุง
การปฏิบัติงาน

ผูส้อบบญัชี ประเมนิความเป็นอิสระของผูส้อบบญัช ีและให้ความเหน็ต่อค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัช ี เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขออนมุตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
2558 ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส�าหรับปี 2558

จากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นตลอดปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า  
คณะกรรมการ ตลอดจนผูบ้ริหารของบริษทัฯ ถอืนโยบายการก�ากบัดูแลกิจการทีด่ีเป็นส�าคัญ  
และยดึมัน่ในจริยธรรมธุรกิจ โดยมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตัิหน้าทีเ่พือ่ให้บรรลุเป้าหมายของ
บริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงที่ส�าคัญ ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเหมาะสม เพียงพอ  
รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2558
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รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ	ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน 
และกรรมการ 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันท่ี  
4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ

2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
3. นายสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ

ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ 
บรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ทั้งส้ิน  
4 ครัง้ เพือ่พจิารณาเรือ่งส�าคญัตามหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
บริษัท สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.  ด้านการสรรหา
พจิารณาสรรหาและเสนอชือ่ กรรมการ แทนกรรมการทีค่รบวาระ และกรรมการทีล่าออก

จากต�าแหน่ง ซึง่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ได้พจิารณา โดยค�านงึถงึ
คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย  
อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งค�านึงถึงขนาดโครงสร้างและ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านค่าตอบแทน
1) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ให้มีความชัดเจน และเหมาะสม

กับโครงสร้างของบริษัทในปัจจุบัน
2) พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยก�าหนด 

หลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความส�าเร็จของการ 
ปฏิบตัิงาน เปรียบเทยีบกับเป้าหมายทีก่�าหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและ
ก�าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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3.  ด้านบรรษัทภิบาล
1)  ทบทวนกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
2) ทบทวนและปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณใน 

การด�าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ
3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ประจ�าปี 2557 เพื่อยกระดับ

มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลักการก�ากับดูแลสากลที่เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

4) ด�าเนนิการและประชาสมัพนัธ์กจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม

5) จดัท�ารายงานการด�าเนนิงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษทั 
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในรายงานประจ�าปี 2557 เพ่ือส่ือสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของ
องค์กร

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมนิคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมาย

อย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูก
ครอบง�าจากฝ่ายบรหิารแต่อย่างใด และในปี 2557 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามทีแ่สดงไว้
ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2557 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการส�ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) 
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด 
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและก�าไรสุทธิใกล้เคียงกับ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็น
ธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาเหน็ชอบและเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพือ่พจิารณา โดยค�านงึ
ถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
8 มกราคม 2558
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รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) ได้อนุมัตกิารด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร มีวาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558  
ทุกท่านเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

1. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ

2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์

3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
4. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
และนางสาวนภาพร พรอนุวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(แต่งตั้งใหม่มีผล 1 มิถุนายน 2557)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ลาออกมีผล 31 พฤษภาคม 2557)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นและ
สนับสนุนฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง
ทัว่ทัง้องค์กรให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้สนบัสนนุให้เกดิความร่วมมอืในทกุระดบั
ขององค์กร โดยในปี 2557 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุ 4 ครัง้ โดยกรรมการ
บรหิารความเสีย่งทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ ซึง่ สามารถสรปุสาระส�าคญัของการด�าเนนิ
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1.  ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
จัดท�าแบบประเมินความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ และด้านปฏิบัติการ ส�าหรับปี 2557 และ

แนวโน้มปี 2558 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง 

2.  พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อร่วมพิจารณาคัดกรองปัจจัยเส่ียงระดับ

องค์กรที่ส่งผลกระทบด้านกลยุทธ์ การด�าเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจัยเสี่ยง
ทัง้หมดตามความเหน็ของเจ้าของปัจจยัเสีย่ง (Risk Owner) ทีม่กีารพจิารณาประสทิธผิลของ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดล�าดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ใน
ภาพรวม
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3.  พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
พิจารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดท�า 

เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงน้ันจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับ 
เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

4.  ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลการด�าเนินงานของปัจจัยเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง โดยด�าเนินการติดตาม
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อพิจารณาแนวโน้มของความเส่ียงภาพรวมที่เปล่ียนแปลง 
ภายหลังจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง และก�าหนดแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขได้อย่าง 
ทันท่วงที

5.  แผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuous  
 Planning: BCP) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ด�าเนินการ
ศึกษา จัดท�า แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจ�าทุกปี

จากการด�าเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยงที่ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวม
ถึงการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดจะช่วยท�าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ 
ด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิทีก่�าหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ให้องค์กร เพือ่ส่งมอบ
ให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน 

นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
20 กุมภาพันธ์ 2558
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ขอบเขตของรายงานฉบับนี้
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) (PAP) ได้จัดท�ารายงานฉบับนี้ขึ้นภายใต้แนวทาง
การจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงแนวทางที่บริษัทใช้ด�าเนินธุรกิจ และการพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อน�าไปสู่การเติบโต
ของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2557 เพื่อเปิดเผยให้นักลงทุนรับทราบ
และมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็น
มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
 การน�าเสนอรายงานนี้  เป็นรายงานที่กล่าวถึง นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ได้รบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิธรุกจิของบริษทั เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความรับผดิชอบ
ที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผลกระทบเหล่านั้น ด้วยแนวทางความรับผิดชอบในประเด็นต่าง ดังนี้

 การรายงานในประเด็นที่ได้กล่าวมานี้จะครอบคลุมในส่วนการด�าเนินความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป 

รำยงำนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้า

และบริการ รวมถึงผลประกอบการ

ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับนักลงทุน

ดูแล ควบคุมการปล่อยของเสีย

จากกิจกรรมการด�าเนินงานของ

บริษัท

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน,

การปฏิบัติต่อแรงงาน 

และการช่วยเหลือสังคม
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 ด้านเศรษฐกิจ

โครงสร้างองค์กร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
 • ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่  

19 กันยายน 2534
 • จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ�ากัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2547  

และน�าหุ ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2547

 • ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และทุนช�าระแล้ว 660 ล้านบาท
 • ส�านักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 
  ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

จำานวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2557
664 คน

รายได้สุทธิ ประจำาปี 2557
7,020 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(กรรมการผู้จัดการ)

สายงานตรวจสอบภายใน สายงานบริหาร สายงานผลิต

สายงานการเงิน สายงานประกนัคณุภาพ

สายงานธุรกิจสัมพันธ์ สายงาน Supply Chain

สายงานวิศวกรรม

สายงานพัฒนาองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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โครงสร้างทางธุรกิจ

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จ�ำกัด	(มหำชน) บริษัท	ทำโมเสะ	เทรดดิ้ง	จ�ำกัด	(บริษัทย่อย) บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จ�ำกัด	(บริษัทย่อย)

ผู้ผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กด�า

และท่อเหล็กชุบสังกะสี

ตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้

เครื่องหมายการค้า   /   

ตัวแทนในการจัดส่งสินค้า

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด

ผู ้ผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็กด�า และ 

ท่อเหล็กชุบสังกะสี โดยมีก�าลังการผลิต

รวมอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปี ผลิตโดยวิธี

เชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทาน

ไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: 

ERW) โดยมีทั้งการผลิตตามค�าส่ังลูกค้า 

(Made to order) และผลิตพร้อมส�าหรับ

การจ�าหน่าย แบ่งตามประเภทการใช้งาน 

คือ

• ท่อเหล็กส�าหรับงานทั่วไป

• ท่อเหล็กส�าหรับงานโครงสร้าง

• ท่อเหล็กส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ตวัแทนจ�าหน่ายท่อเหลก็ โดยการจ�าหน่าย

ท่อเหล็ก แบ่งเป็น

• จ�าหน่ายท่อเหลก็แบบคณุภาพมาตรฐาน 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ”  

(แปซฟิิกไพพ์) โดยทาโมเสะ เทรดดิง้ จะ

ได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทน

ทางการตลาด (Commission) เป็นอตัรา

ร้อยละของยอดขาย

• จ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพท่ัวไป 

ภายใต้เครื่องหมายการค้า   “  ”  

(ทาโมเสะ)

ตัวแทนการจัดส่งสินค้าสู่ปลายทาง

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การดำาเนินงานอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้น�าในธุรกิจท่อเหล็ก
พันธกิจ  : 1. มนีวตักรรมการผลติ การจดัจ�าหน่ายและการส่งมอบ ท่อเหลก็ทีม่คีณุภาพ

โดดเด่นทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้
   2. มุ่งการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ

บุคลากรในทุกระดับ
   3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
   4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง
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ค่านิยม :

F Focus on Customer (มุ่งมั่นให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นที่สุด)

A Achievement Orientation (มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร ของทีม และของ
บุคลากร)

S Share for Knowledge Management (มุ่งแบ่งปันความรู้ในเชงิบริหารจดัการ
จากผู้บริหารระดับสูงสู่ผู้ปฏิบัติการ)

T Teamwork (มุง่ท�างานร่วมกนัอย่างเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวเพือ่ผลติสนิค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค)

กลยุทธ์หลักในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
1. การผลิตสินค้าคุณภาพ มีมาตรฐาน การขยายฐานลูกค้า
 บรษิทั แปซิฟิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนินธรุกจิในฐานะผูผ้ลิตท่อเหล็กคณุภาพมากว่า 
35 ปี โดยยึดหลกัการผลติสนิค้าท่อเหลก็ทีม่คีณุภาพ และการส่งมอบทีต่รงเวลา พฒันาระบบ
โลจสิติกส์เพ่ือรองรบัการขยายฐานลกูค้า รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ตราสนิค้า “แปซฟิิกไพพ์”         

 ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

2.  การปรับปรุงกระบวนการภายในอย่างต่อเนือ่ง
 สิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญมาโดยตลอดคือการปรับปรุง พัฒนา ระบบการท�างานและ
กระบวนการภายใน เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีความเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน และ
เป็นการกระตุ้นให้พนกังานเกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง และมกีารถ่ายทอดความรูใ้ห้พนกังาน
ด้วยกันในองค์กร

3. การดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล
 บริษัทฯ ยึดถือการด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และส่ือสารผ่านหลากหลายช่องทาง 
ทั้งระบบ intranet เพื่อให้พนักงานรับทราบ และท�าความเข้าใจนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท และการเปิดเผยผ่านรายงานประจ�าปีและเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้นักลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบข้อมูลของบริษัทในทิศทางเดียวกัน
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การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน คือ กรรมการอิสระ 7 ท่าน 
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน และในจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมดมกีรรมการท่ีเป็นเพศหญงิ 3 ท่าน การจดัโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัเป็นโครงสร้าง
ที่สนับสนุนให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจกับฝ่ายบริหาร สามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการ
พิจารณารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจ ดูแลให้
องค์กรด�าเนนิธรุกจิทีถ่กูต้องตามกฏหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบับรษิทั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และ
ตามหลกัการก�ากับดูแลกจิการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบและเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณชนได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส
 ในการวางแผน จดัท�าด้านกลยทุธ์และแผนงานนัน้ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จดัท�ากลยทุธ์และ
แผนงานเพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายทีผู่บ้รหิารสงูสดุก�าหนดภายใต้งบประมาณประจ�าปีทีจ่ดัสรร 
รวมทั้งก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้
ความเห็นชอบ

 ในการจดัท�าแผนธรุกจิ ผูบ้รหิารสงูสดุจะเป็นผูก้�าหนด Corporate KPIs และงบประมาณ 
โดยมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารจดัท�า SWOT และ Balanced Scorecard (BSC) เพือ่มอบหมาย
ไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้ก�าหนดและจัดท�าแผนงานและงบประมาณ โดยมีฝ่ายบริหารและ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 

จุดเริ่มต้น

การทบทวน
ผู้บริหารสูงสุดก�าหนด
Corporate KPIs และ
งบประมาณประจ�าปี

ฝ่ายบริหารจัดท�า
SWOT/BSC

ทุกหน่วยงานจัดท�า
Action Plan และ

งบประมาณประจ�าปี

ฝ่ายบริหารน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร

การตรวจสอบ
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 การติดตาม ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่างปีนั้น จะมีฝ่ายตรวจสอบภายในเข้า
ตรวจสอบและติดตามถึงการปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้เสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีการรายงานผลการติดตามดังกล่าวต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ  
รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายและแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ภายใต้สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง 
เพื่อเสนอการทบทวน ปรับปรุง หรือรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 ด้านการจดัท�าแผนการบรหิารความเสีย่ง ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายจดัท�าแผนการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา ให้ความเห็น ตลอดจนการ
ติดตามความคืบหน้าของแผนการด�าเนินความเส่ียงในด้านต่างๆ เพื่อสรุปและรายงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัท
 คณะท�างานที่รับผิดชอบงานในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยหน่วยงาน 
การตลาด หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงามด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทั้งสี่หน่วยงานจะร่วมกันจัดท�าแผนงาน/กิจกรรม เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 ด้านสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทได้ยึดถือหลักการประกอบธุรกิจภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนิน
ธุรกิจ ที่ได้จัดท�าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเสมือนคู่มือให้ค�าแนะน�าและแนวทางที่เป็นประโยชน์
ส�าหรบัการปฏบิตัตินให้สอดคล้องกบัคณุค่าส�าคญัและหลักการด�าเนนิธรุกจิของบริษทัทีป่ฏบิตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่แข่ง

คู่ค้า

พนักงาน

ชุมชน/
สังคม
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ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น • พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุถึง 
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นการแสดงถึงศักยภาพของพนักงานทุกคนให้สะท้อนออกมาในรูป
ของผลประกอบการที่ดี มีความเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง สร้างความมั่นใจและคุ้มค่า 
ต่อการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

• การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง และมีความโปร่งใส ให้ข้อมูลต่อ 
นักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า • การสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
ตรงตามมาตรฐานภายใต้ราคาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

• จัดให้มีช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยของสินค้า
และบริการ

คู่แข่งทางการค้า • ประพฤตภิายใต้กรอบกตกิาของการแข่งขนัทีด่ ีไม่บดิเบอืนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วธิอีืน่ใด
ที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธิกีารที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
• ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดย

ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

คู่ค้า • ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ
• ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ตามสัญญาและจรรยาบรรณ
• มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงาน • ก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
• จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากรในองค์กรเพื่อความเติบโตในหน้าที่การงานของ

พนักงาน
• ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมโดยรวม

• ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของ
บริษัท โดยเริ่มจากการช่วยกันประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

• ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
• ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่น การบริจาค
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กระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 คณะกรรมการบริษทัมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนด
และเสนอความเสีย่งระดบัองค์กร เพือ่น�าเสนอต่อทีค่ณะกรรมการบริษทั นอกจากนีท้กุหน่วยงาน
ในบริษัทจะเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่น�าเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะมีการตดิตาม
ความคืบหน้าและผลการด�าเนินการเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย ได้ก�าหนดใน
เรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง
มีการก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือพบเห็น 
สิ่งผิดปกติ โดยมีกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการแก้ไข

การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงาน
 บริษัทเชื่อมั่นและตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากร ที่เป็นปัจจัยในการขับเคลื่อน 
การบริหารงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายข้างหน้า จึงมีกระบวนการปฏิบัติและวางแผนตั้งแต่
การสรรหาบุคลากร การรักษาและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถตามท่ี
องค์กรคาดหวัง  ภายใต้ Corporate Valued ขององค์กร คือ การมุ่งความส�าเร็จ, การท�างาน
เป็นทีม, การให้ความส�าคัญกับลูกค้า, ความเป็นผู้น�า และ Knowledge Management เพื่อ
ให้เกิดการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน และร่วมผลักดันเป้าหมายร่วมสูงสุดขององค์กร

แนวทางการดำาเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ออกแบบโครงสร้ำงองค์กร	 กำรสรรหำและคัดเลือกบุคคลำกร ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกร บริหำรจัดกำรระบบกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม

ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
แรงงำนสัมพันธ์	

ออกแบบโครงสร้างองค์กร 

ตามความเหมาะสมของ

การบริหารจัดการงาน

มกีระบวนการและเลอืกใช้

เครื่องมือ การท�าแบบ

ทดสอบและสมัภาษณ์เพือ่

ให้ได้มาซึ่งผู้สมัครที่ตรง

ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

ตามหน้าที่นั้นๆ

เลือกใช ้ เครื่องมือที่ถูก

พัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสม  

อาทิ การวางแผน พัฒนา

บุคลากร, แผนการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP), 

การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

ต่อการท�างาน

จดัให้มโีครงสร้างเงนิเดอืน 

(Salary Structure) ท่ี

ชัดเจน สอดคล ้องกับ

ตลาดแรงงานและค่างาน 

โดยมีผลตอบแทนท้ังรูป

ตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน 

โดยใช้ระบบการประเมิน

ผลงาน

จั ด ข้ึ น เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม

กิ จ กร รมหลั ก คื อ ก า ร

ปฏิบัติงาน  โดยให้เกิด

ความสมดุลระหว่างการ

ท�างาน  และความสมัพนัธ์

อันดีต ่อพนักงาน และ

พนักงานด้วยกัน รวมทั้ง

ต่อผู้บริหาร
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ด้านบุคคลากร

การจ้างงาน
 • พนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งออกเป็นคนไทย มีอายุ 

ไม่ต�่ากว่า 18 ปี จ�านวนพนักงานคนไทยทั้งหมด 664 คน อายุเฉลี่ย 33 ปี  
อายุงานเฉลี่ย 5 ปี แบ่งเป็นเพศชาย  521 คน และเพศหญิง 143 คน

 • ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก หรือการบังคับใช้แรงงาน
 • ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกับทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม

กระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน (Employee Resourcing)

1. การวางแผนอัตรากำาลังคน (Manpower Planning) 
 การวางแผนอัตราก�าลังคนมาจากการจัดท�าแผนกลยุทธ์(Strategy Map) โดยใช้  
Balanced Scorecard : BSC เป็นเครื่องมือในก�าหนดแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน ดังนั้น 
ทุกหน่วยงานจึงต้องมีการพิจารณาอัตราก�าลังคนให้เหมาะสมกับเป้าหมายหรือแผนกลยุทธ์
ขององค์กร โดยหน่วยงานทรพัยากรมนษุย์ พจิารณาทบทวนเพิม่เตมิเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม
กับปริมาณงานและปริมาณคนต่อไป

2. การสรรหา (Recruitment)
 กระบวนการสรรหาพนักงานในแต่ละต�าแหน่ง จะต้องผ่านการคัดเลือกผู้สมัครจาก 
ใบสมัครที่ส่งมา จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการท�าแบบทดสอบ 3 ประเภท คือ ประเภทความรู้
ทั่วไป และความรู้ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่นั้นๆ รวมทั้งท�าแบบทดสอบบุคลิกภาพ ขั้นตอน
สดุท้ายคือการสมัภาษณ์โดยหน่วยงานของต�าแหน่งงานทีเ่ปิดรบั ร่วมกบัหน่วยงานทรพัยากร
มนุษย์ 

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

• คัดเลือกบุคคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
• จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
• ส่งเสริมให้พนักงานมีความเป็นผู้น�า

• ปฏิบัติตามกรอบ CG ของบริษัท
• เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
• ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

กระบวนการสรรหาและพัฒนาบุคคลากร ปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
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3. ข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากรในองค์กร 

 Training Road Map (TRM)
 หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการวางแผนการฝึกอบรม โดยจัดหลักสูตร วางแผนการ
อบรมร่วมกบัหน่วยงานในองค์กร เพือ่จดัท�าหลกัสตูรการฝึกอบรมภายใน และจดัหาหลกัสูตร
จากสถาบนัภายนอก โดยทกุแผนกจะมกีารพจิารณาแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (Individual 
Development Plan) ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์มีการก�าหนดกรอบการพิจารณาแผนให้
กับผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล ดังนี้

หญิง หญิง
ชาย ชาย

133

456

143

521

2556 2557

ประเมินความสามารถของพนักงาน

ก�าหนดมาตรฐาน
ความสามารถที่ต้องการ

ก�าหนดเครื่องมือ
การพัฒนาบุคลากร

จัดท�าแผนพัฒนา
รายบุคคล

ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา

ด�าเนินการพัฒนา

2

5

4

3

IDP
6

1

อัตราการขยายตัวของบุคลากรในองค์กร
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 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ (Gap Analysis) จะน�ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรโดย
ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การฝึกอบรม (Training), การสอนงาน (Coaching), การฝึกอบรม
ขณะปฏบิติังาน (On the Job Training), พีเ่ลีย้ง(Mentor), Media Training และการท�ากจิกรรม
เพือ่ปิดช่องว่าง (Close Gap Competency) ให้พนกังานมคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ ตามที่
องค์กรคาดหวัง 
 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จัดการอบรม และส่งพนักงานเข้ารับการอบรม คิดเป็นชั่วโมง
การอบรมเฉลี่ยคนละ 4.33 ชม. 

4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)
 บริษัทใช้นโยบายการบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือหลักในการสรรหาและรักษา
พนักงาน ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนในรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน 
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซ่ึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะวัดได้จากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ
พนักงานจากรายได้ที่เติบโตขึ้น โดยใช้การประเมินผลงาน ซึ่งมี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของงาน 
และมกีารเสนอให้พนักงานสอบเลือ่นต�าแหน่ง ส�าหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตวัเงนิ จะเป็นส่วน
ท่ีส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามก้าวหน้าในสายอาชพี มคีวามรู ้ทกัษะในงานทีร่บัผดิชอบได้ดขีึน้ 
ผ่านกิจกรรมการอบรมทั้งอบรมภายในและการส่งพนักงานอบรมกับสถาบันภายนอก มีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานและองค์กร รวมทั้งช่วยให้
พนักงานผ่อนคลายความเครียดจากหน้าที่การงาน เช่น การแข่งขันกีฬาสี การสัมมนา 
นอกสถานที่ (Outing) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น 

5. การบริหารอาชีพ (Career Management)
 บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการวางแผน และก�าหนดแนวทางเพื่อดึงศัยภาพให้ถูกน�ามาใช้
อย่างเหมาะสมเพือ่สนบัสนนุผลการปฏบิตังิานหลกัและส่งเสรมิให้เกดิการเตบิโตในสายอาชพี
อย่างเหมาะสม
 1) ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ (Career Path)
  จัดให้มีการวางแผนความก้าวหน้าตามสายอาชีพ ของพนักงานอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรมตามต�าแหน่งงาน  โดยพิจารณาจากความยาก- ง่ายของงานรวมถึงการแบ่งระดับ
ทักษะในแต่ละต�าแหน่งงาน และน�าไปใช้ในการจัดท�าโครงสร้างเงินเดือน
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 2)  การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion System)
  หลงัจากพนกังานผ่านระบบการพฒันาความรู ้ทกัษะ ความสามารถ เหมาะสมตาม
ต�าแหน่งแล้ว บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ทดสอบเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งทุกระดับตาม
หลักเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 
 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 ในการสรรหาผู้บริหาร บริษัทจะพิจารณาจากบุคลากรในองค์กรก่อนการเปิดรับบุคคล
ภายนอก เนือ่งจากบรษิทัเหน็ว่า การเป็นผูบ้รหิารนอกจากจะต้องมคีวามรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังต้องเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กร และมีความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีด้วยโดยการ
สรรหานัน้บรษิทัจะมอบหมายงานทีม่คีวามท้าทาย และมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน รวมท้ัง 
ต้องศึกษา และปฏิบัติงานด้านอื่นๆในองค์กร เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้น�าและความรอบรู้
ในงานทุกด้าน

6. แรงงานสัมพันธ์ 
 กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้องกันนับจากวันแรกที่เริ่มงานจนกระทั่งลาออก
จากงาน ยกตวัอย่าง เช่น การท�าสญัญาจ้างงาน การมอบหมายงาน การจดัสวสัดกิารแรงงาน 
ความปลอดภัยในการท�างาน การเลื่อนต�าแหน่ง การปรับเงินเดือนประจ�าปี การท�าข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างงานและกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  เป็นต้น
 1)  การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  
  จะจัดขึน้เพ่ือส่งเสริมกจิกรรมหลักคอืการปฏบิตังิาน โดยให้เกดิความสมดลุระหว่าง
การท�างาน ซึ่งหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย และวัตถุประสงค์ที่
แตกต่างกัน   
  กิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์อาจประสบปัญหาในการไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรม
ของพนักงาน ดังน้ันหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ก�าหนดรูปแบบกิจกรรม ซึ่งนอกจากจะตอบสนองความต้องการแล้วยังส่งผลต่อความรู้สึก
อยากเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย
  ผลที่ได้รับจากกิจกรรมนอกจากการพัฒนาบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการที่คาดหวังแล้ว พนักงานต่างได้ร่วมท�ากิจกรรม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานด้วยกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร ให้มีความร่วมมือ 
ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างมั่นคง
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 2)  การสื่อสาร (Communication)
  การประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรม หรอื การท�าความเข้าใจในการสื่อสาร
ข้อมลู กฏระเบียบทีม่กีารออกใหม่ หรอืทีม่กีารปรบัปรงุ บรษิทัได้มกีารจดัเตรยีมช่องทางการ
สือ่สารไว้หลากหลายช่องทาง เนือ่งจากพนกังานในส่วนทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน สายผลติ และ
พนกังานทีป่ฏบิตัิในส�านกังาน จ�าเป็นต้องมกีารประชาสมัพนัธ์ สือ่สารทีแ่ตกต่างกนั ท้ังนีเ้พือ่
ให้พนักงานทกุคนมีความเข้าใจเนือ้หาสาระเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร โดยการส่ือสารมีการจดัผ่าน 
Morning Talk (การสื่อสารกับพนักงานประจ�าที่โรงงานทุกเช้าก่อนเริ่มการปฎิบัติงานและ
เป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการปฎิบัติงาน), ระบบ Intranet ของบริษัท, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ทุกศูนย์ปฏิบัติงาน, E-mail, E-Smart ISO
 กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในปี 2557 มี ดังนี้

กิจกรรม กำรด�ำเนินกำร ผลที่คำดหวัง ผลที่ได้รับ
1. กิจกรรมแข่งขัน 

กีฬาภายใน

จัด ให ้ มีการแข ่ งขันกีฬาภายใน

ประเภทต่างๆ ของโรงงาน 

พนกังานมคีวามพงึพอใจในกจิกรรม และได้รบั

ความเพลินเพลิน ผ่อนคลายจากการท�างาน 

รวมทัง้พนกังานต่างได้ร่วมท�ากจิกรรมส่งเสรมิ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน 

และระหว่างพนักงานและองค์กร เป็นการเสริม

สร้างทัศนคติที่ดีต่อทั้งองค์กร เพื่อนร่วมงาน 

และหวัหน้างาน ในการ่วมกนัท�ากจิกรรมต่างๆ 

ซึง่มส่ีวนส่งเสรมิให้มกี�าลงัใจ เกดิความร่วมมอื

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกัน

อย่างมั่นคง

ความพงึพอใจในการจดั

กิจกรรมในป ี 2557 

เฉลี่ย เท่ากับ 85.28%2. กิจกรรมเสริมสร ้าง 

ความสัมพันธ์ในองค์กร

จัดให้กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ Happy Workplace เป็น

ประจ�าต่อเนื่องของแต่ละส่วนงาน

3. กจิกรรมเสรมิสร้างการ

ท�างานเป ็นทีม(Team 

Building)

จัดกิจกรรม Team Building ให้กับ

พนกังานได้พบปะแลกเปลีย่นทศันคติ 

และวิธีการท�างานร่วมกัน
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กิจกรรม กำรด�ำเนินกำร ผลที่ได้รับ

ให้การสนบัสนนุท่อเหลก็เพือ่ปรบัปรงุภมูทิศัน์

สถานีต�ารวจภูธรพระสมุทรเจดีย์ เพื่อใช้เป็น

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจบริการแก่ประชาชน

เพื่อสาธารณประโยชน์ของคนในท้องถิ่นและ

เพื่อตอบแทนสังคม

เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

การให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ตั้งอยู ่

บริเวณโรงงาน

ทางบริษัท ได้ด�าเนินการติดตั้งไฟแสงสว่าง

ส่องทางตลอดแนวก�าแพงบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใน

บริเวณชุมชนโกเบ เนื่องจากทางชุมชนได้ติด

ตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสอดส่องในชุมชน แต่

บริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ กล้อง

วงจรปิดจึงไม่สามารถมองเห็นได้ 

ความสมัพนัธ์อนัด ีระหว่างชมุชนกบัโรงงาน

การเยี่ยมชมโรงงานของมหาวิทยาลัย บรษิทั เปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้พานกัศกึษา 

ได้เยีย่มชมโรงงาน ซึง่บรษิทัได้ท�าอย่างต่อเนือ่ง

เป็นประจ�า

1. เป็นการสร้างเครือข่าย (Networking)  

 ระหว่างบริษัท กับสถาบันการศึกษา

2. นกัศกึษาได้เหน็กระบวนการในการท�างานจรงิ

การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียนให้นักเรียน 

ในวันเด็ก

บริษัทประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ ถึง

การเปิดรบัอปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของขวญั เพือ่

ส่งมอบให้นักเรียนที่อยู่ใกล้โรงงานแต่ละศูนย์ 

เพื่อส่งมอบให้นักเรียนในวันเด็ก

ความร่วมมือของพนักงานและการตอบสนอง

ในด้านจิตอาสา

การมอบอุปกรณ์เครื่องมือให้กับหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม

บริษัท ได้เห็นถึงการช่วยเหลือสังคม หรือผู้

ขาดโอกาส โดยการน�าอุปกรณ์ วัสดุเหลือใช้ที่

ยงัสามารถน�ามาใช้ได้ บรจิาคให้กบัส่วนงานท่ี

ก่ียวข้อง เพื่อน�าอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์, 

เครือ่งมอื เครือ่งใช้ ดังกล่าวน�าไปใช้ประโยชน์

ทางสังคม

1. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระหว่าง วัด,  

 ชุมชน ต่อบริษัทถึงการช่วยเหลือสังคม

2. น�าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ที่ใช้ได้ แปลงสภาพ 

 เป็นรายได้ให้กับทางวัด และชุมชนต่างๆ

กิจกรรมด้านสังคม
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 ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในด้านการดูแล บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมผลิตท่อเหล็ก และท่อเหล็กชุบสังกะสี ให้บริการและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที ่
มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงาน ให้มี
สภาวะแวดล้อมในการท�างานที่ดีชึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกาย 
และจิตใจ ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ตามที่กฎหมายก�าหนด
 เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่น และสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนาดังกล่าวข้างต้น
อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ โดยประกาศเป็น
นโยบายบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ว่า “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” โดยมีพันธกิจ ดังนี้
 1. บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริมให้มีการจัดการทางด้านความปลอดภัยให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนด กฎหมาย เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงของเหตุที่จะก่อให้เกิดความ 
ไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานภายในบริษัทฯ
 2. บรษิทัฯ จะสนบัสนนุ และส่งเสรมิให้พนกังานของบริษทัฯ มีสุขภาพและพลานามัย
ที่ดี โดยจะจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
และมีความสุขในการท�างาน
 3. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากร สร้างจิตส�านึก และเผยแพร่ข้อก�าหนดกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
 4. บริษัทฯ จะสนับสนุน และส่งเสริม รณรงค์ ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ครั้งที่
เกิดอุบัติเหตุถึงต้องหยุดงาน และไม่หยุดงานในรอบปีลดลง 30% จากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้น
ในปีที่ผ่านมา 
 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ต้องมีการน�าไป
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการรักษา และปรับปรุง โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีการแจ้งให้
พนักงานทุกระดับในองค์กรเข้าใจ และมีส่วนร่วมยึดถือปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
 มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่กฏหมายก�าหนด มีสัดส่วนตัวแทนพนักงานร้อยละ 50 ท�างาน
ร่วมกบัอนกุรรมการด้านความปลอดภยัในระดับปฏบิตักิารอืน่ๆเพือ่ให้การปฏบิตังิานปลอดภยั
ยิ่งขึ้น

การดำาเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทมีการจัดการดูแลด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงาน โดยการ
ให้ความรู้และมีการจัด กิจกรรม ดังนี้
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BEYOND EXPECTATION

ปี	2557

รำยกำรตรวจวัด ผลกำรตรวจวัด ค่ำมำตรฐำน
ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

ค่าที่ปล่อยจาก
ปล่อง boiler

1.ค่าความทึบแสงของเขม่า
2.Total Suspended Particulate 
3.Sulfur dioxide 
4.Nitrogen dioxide
5.Carbon monoxide 

5
181.20
151.66
53.40
389.11

10
320
700
400
690

ค่าที่ปล่อยจาก
ปล่องเตาชุบ

1.ค่าความทึบแสงของเขม่า
2.Total Suspended Particulate 
3.Sulfur dioxide 
4.Nitrogen dioxide
5.Carbon monoxide 

5
81.66
152.40
2.20

171.60

10
320
700
400
690

การจดัการกากอตุสาหกรรมทีเ่หลอืจากขบวนการผลติ (โรงงานทีน่คิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร 
1 และ 2 หรือ PM1 และ PM2)
 ในด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากขบวนการผลิต บริษัทได้ด�าเนินแบ่งออก
เป็น 2 แนวทาง ดังนี้
 1. การว่าจ้างผู้ให้บริการบ�าบัด/ก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น กากตะกอน
จากการบ�าบัดน�้าเสีย) จากโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แห่งที่ 1 ของบริษัท หรือ 
PM1
 กระบวนการผลิต (ชุบ) ของบริษัทฯ  มีกระบวนการที่ต้องใช้น�้าเป็นปัจจัยในการผลิต จึง
ต้องมีการบ�าบัดน�้าเพื่อน�ากลับมาใช้ หรือปล่อยลงบ่อบ�าบัดของการนิคมฯ ทางบริษัทฯ  มี
กระบวนการบ�าบดัน�า้เสยีทีเ่กดิจากขบวนการผลติพือ่ให้ได้ค่าตามมาตรฐานของการนคิม  โดย
ทางนิคมจะท�าการตรวจวัดทุกวัน ก่อนปล่อยไปยังบ่อบ�าบัดของการนิคม เพื่อการนิคมจะ
ท�าการบ�าบัดอีกครั้งก่อนปล่อยออกไปภายนอก 
 2. การขายเป็นเศษเหล็ก (เช่นเหล็กขอบข้างที่เหลือจากการซอย) จากโรงงานที่นิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร แห่งที่ 2 ของบริษัท หรือ PM2

การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปน
 โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ที่เราเรียกว่า PM1 เป็น
โรงชุบ ซึ่งมีเตาชุบสังกะสีที่ใช้น�้ามันเตา และเครื่องก�าเนิดไอน�้าที่ใช้ถ่านหิน และเพื่อเป็นการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณรอบโรงงาน โดยมีการป้องกันควันอันเกิดจากการ 
เผาใหม้โดยผ่าน Wet Scuber ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก ตลอดจนมีตัวดูดไอจากการชุบ
สังกะสีตามเกณฑ์ที่กฏหมายและการนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครก�าหนด ดังนี้

หมายเหต ุ: อ้างองิจากผลการตรวจวดัของ บรษิทั ซี.อ.ีเอม็ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด์) จ�ากดั ซึง่เป็นผูต้รวจวดั
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รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท	

ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

 คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัท
ย่อย และให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงาน
ทางการเงนิของบรษัิทและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี  
มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอใช้
ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัรอบคอบในการประมาณทางการบญัช ีเพือ่ให้สมเหตสุมผล รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
 คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจ 
ได้ว่าข้อมลูทางบญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงไว้ซึง่ทรพัย์สนิ ตลอดจน
เพือ่ไม่ให้เกดิการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั ในการนีค้ณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท�าหน้าที่เป็น 
ผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพ 
 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (บริษัท ส�านักงาน 
เอินส์ แอนด์ ยัง จ�ากัด) ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและ
เอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐาน 
การสอบบัญชีทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัท
และบรษิทัย่อย ส�าหรบัปี 2557 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มคีวามเชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิติั
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 พล.ต.อ.
  (วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)
  ประธานกรรมการ
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กำรวิเครำะห์และค�ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร

1. สรุปภาพรวมการดำาเนินงาน
 ในปี 2557 เป็นปีที่ราคาเหล็กในประเทศมีความผันผวนปีหนึ่ง หลังจากที่มีผู้ผลิตใน
ประเทศมีการร้องขอให้ภาครัฐออกมาตรการปกป้องการน�าเข้าตั้งแต่ปี 2556 ปริมาณการ
บริโภคเหล็กในประเทศไทยมีอัตราลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัญหาความไม่เสถียรภาพ
ทางการเมือง ตลอดจนการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทยและปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของภาครฐัลดลง ท�าให้รายได้ของบรษัิทเติบโตติดลบร้อยละ 6 โดยมรีายได้รวมอยูท่ี ่7,019.95 
ล้านบาท นับเป็นปีแรกที่บริษัทมีรายได้เติบโตติดลบ ในส่วนของก�าไรสุทธิอยู่ที่ 181.08 ล้าน
บาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนถงึ 55.54% ซ่ึงสาเหตมุาจากราคาเหลก็มกีารปรบัตวัลดลงตามทศิทาง
ราคาเหล็กโลกดังที่กล่าวมาแล้ว

2.  ผลการดำาเนินงานปี 2557
 ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปี 2557 บริษทั มีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 
6,849.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 เป็นจ�านวน 428.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.89 
บริษัทมีก�าไรสุทธิ 181.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.64 ของรายได้จากการขายและ
บริการ และคิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.27 บาท
 อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 8.92 ลดลงจากร้อยละ 12.81 ในปี 2556 
เนื่องจากราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาเหล็กโลก อัตราก�าไรสุทธิลดลงจาก
ร้อยละ 5.44 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.58 ในปี 2557 

รายได้  
 ส�าหรับปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 
เท่ากับ 6,849.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.57 ของรายได้รวม ลดลงจาก 
ปี 2556 ร้อยละ 5.89 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 6,632.78 
ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 124.38 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 98.16 และ 1.84 
ตามล�าดบั และรายได้รวมของบรษิทัลดลงจาก 7,470.80 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 7,019.95 
ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงร้อยละ 6.03
 โดยรายได้ของบรษิทัสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลกูค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่ม
ลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2557 คือกลุ่มลูกค้าโครงการที่มียอดขาย 645.32 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2556 เป็นจ�านวน 23.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.86 
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กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
1. ตัวแทนจ�าหน่าย 5,893.52 83.02 5,907.70 81.17 5,545.50 80.96

2. โครงการ 424.86 5.98 621.35 8.54 645.32 9.42

3. อุตสาหกรรม 677.93 9.55 646.37 8.88 518.48 7.57

4. อื่นๆ 40.02 0.56 30.95 0.43 47.86 0.69

รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 7,036.33 99.11 7,206.37 99.02 6,757.16 98.56

รายได้จากการบริการ 62.77 0.89 71.62 0.98 91.86 1.34

รวมรายได้จากการขายและบริการ 7,099.10 100.00 7,277.99 100.00 6,849.02 100.00

ต้นทุนขายและบริการ 
 ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ จ�านวน 6,394.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
93.36 ของรายได้ จากการขายและบริการ เปรียบเทียบกับปี 2556 จ�านวน 6,525.83 คิดเป็น
ร้อยละ 89.67 ของรายได้ จากการขายและบริการ สัดส่วนต้นทนุขายและบริการทีเ่พิม่ขึน้จาก
ปี 2556 เนื่องจากบริษัทไม่สามารถน�าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศที่มีราคาต�่า ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรการปกป้องการน�าเข้าที่ภาครัฐได้ประกาศออกมา ประกอบกับทิศทางราคาวัตถุดิบ 
ยังคงเป็นทิศทางลดลง ท�าให้บริษัทมีขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับในปี 2557 จ�านวน 53.91 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 จ�านวน 4.80  
ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร ในปี 2557 มจี�านวน 347.76 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
จ�านวน 12.32 ล้านบาทหรอืลดลงร้อยละ 3.42 เป็นผลมาจากการลดลงของยอดขายของบรษิทั

รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ
 ปี 2557 บริษัทมีรายการก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ เท่ากับ 0.44 ล้านบาท ขณะที่
ปี 2556 มีรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิจ�านวน 24.50 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณสัดส่วนการน�าเข้าวัตถุดิบที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ส�าหรับปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�านวน 51.66 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 
จ�านวน 3.37 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 6.12 เป็นผลจากการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับ
ลดลงของธนาคารพาณิชย์ 
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
 ในปี 2557 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 181.08 ล้านบาท ท�าให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
ในปี 2557 เท่ากับร้อยละ 8.37 ลดลงจากปี 2556 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 
18.14 เป็นผลมาจากบริษัทมีก�าไรสุทธิลดลงดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบาย 
ผลการด�าเนินงาน

ฐานะการเงิน
 สินทรัพย์
	 สินทรัพย์รวม
 ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวน 4,000.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จ�านวน 546.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.81 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า 
คงเหลือและเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 ลูกหนี้กำรค้ำ
 ส�าหรบัยอดลกูหนีก้ารค้าในปี 2557 มจี�านวน 578.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�านวน 
19.13 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.20 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตารางด้านล่าง

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ปี	2555 ปี	2556 ปี	2557
ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 449.78 406.62 415.79

ค้างช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 138.22 191.12 134.36

 3 - 6 เดือน 2.06 - 16.16

 6 - 12 เดือน 8.82 - 13.66

 มากกว่า 12 เดือน 24.29 23.42 23.41

รวม 623.17 621.16 603.38

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23.44) (23.10) (24.46)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 599.73 598.06 578.92

	 สินค้ำคงคลัง
 มีจ�านวน 1,574.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 181.84 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 13.06 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของบริษัทในปี 2557 และ 2556 อยู่ที่ 85 วัน  
ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ก�าหนด 
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 ที่ดิน	อำคำร	และ	อุปกรณ์
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจ�านวน 1,452.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จ�านวน 
343.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.66 เป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการลงทุนก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัยเพื่อเป็นการขยายก�าลังการผลิต
	 สภำพคล่อง
 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี 2557 และ 2556 เท่ากับ 1.66 และ 2.13 เท่า ตาม
ล�าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2557 และ 
2556 อยู่ที่ระดับ 46 และ 34 วันตามล�าดับ ในด้านความสามารถในการช�าระหนี้นั้น ณ  
สิ้นปี 2557 และ 2556 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการช�าระ ดอกเบี้ย 5.35 เท่า และ 
10.18 เท่า ตามล�าดับ
 ในปี 2557 มีการแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงาน 27.81 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท 
มีก�าไรจากการด�าเนินงานที่ลดลงจากปีก่อน และมีการใช้เงินในการซื้อสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 
โดยงบกระแสเงินสดจ�าแนกตามกิจกรรมแสดงตามตารางด้านล่าง 

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

กระแสเงินสด 2555 2556 2557
จากการด�าเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) (92.07) 1,235.47 (27.81)

จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) (66.74) (131.31) (441.39)

จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) 297.16 (1,093.95) 503.23

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 138.35 10.21 34.03

 แหล่งที่มาของเงินทุน
	 หนี้สิน
 หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 1,838.49 ล้านบาทในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 629.01 
ล้านบาท สาเหตุมาจาก
 1. ในปี 2557 มเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจ�านวน 1,390.04 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
จากปี 2556จ�านวน 564.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น 
 2. บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้จ�านวน 201 ล้านบาท ส�าหรับ
โครงการลงทุนในโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย โดยเงินกู้ระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ที่ปราศจาก
หลักทรัพย์ค�้าประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา  
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16) 
	 เงินกู้ระยะยำว
 ในปี 2557 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ย MLR-2.4% เงินกู้ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดเร่ิมช�าระคืนงวดแรก 
ในเดือนมกราคม 2559 (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)



Page  

115
BEYOND EXPECTATION

 ในปี 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจาก บริษัท ตั้งหมง เส็งโฮลดิ้ง จ�ากัด โดยมี
อัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% (MLR อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) โดยเงินกู้ดังกล่าว
ไม่มีหลักประกัน และมีก�าหนดช�าระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 6)
	 ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ในปี 2557 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,162.46 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จ�านวน 
72.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.25
	 โครงสร้ำงเงินทุน
 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 
2556 อยู่ใน ระดับ 0.85 เท่า และ 0.54 เท่า ตามล�าดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัท
ดังที่ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น
	 ภำระผูกพัน
 บริษัทมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและยาน
พาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 11 ปี 
ในปี 2557 ในระหว่างปี 2557 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) มีการต่อสัญญาเช่าที่ดิน
ศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด จากคณะบุคคลโดยนายประยูร เลขะพจน์พานิช เป็นระยะ
เวลา 11 ปี ตั้งแต่ 1 กันยายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ดังได้แสดงไว้ในส่วนของ “สรุป
สัญญาเช่าที่ส�าคัญ”

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบน้อยราย
 ในการสัง่ซ้ือวตัถดุบิเพือ่ผลติสนิค้า บรษิทัมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั 
ด้วยข้อจ�ากดัในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระเบยีบการขอน�าเข้าเหล็กนอกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการ
ตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น  
(Safeguard Measure: SG) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึง
พาจากผู้ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ในประเทศมีเพียง 3  
ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. จี สตีล และบมจ. จีเจสตีล ทั้งนี้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจ�าหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ
จดัหาวัตถดิุบของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจึงระมดัระวงัและให้ความส�าคญัในการวางแผนการผลติ
และสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า 
 ส�าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถ
ศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย ซ่ึงประกอบด้วย
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำร
บญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั 
(มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำงบ
กำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้ได้
ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ 
รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำร
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ไดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและกำร
เปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและ
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบ
รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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2 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและ                             
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

ชลรส  สันติอศัวรำภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กุมภำพนัธ์ 2558 
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 331,679,384      297,646,253     184,440,958     194,660,553     
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 578,920,221      598,054,239     542,060,124     551,141,342     
สินคา้คงเหลือ 9 1,574,628,949   1,392,786,704  1,558,551,799  1,373,078,619  
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 10 3,224,277          15,954,690       3,224,277         15,954,690       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 19,928,638        4,985,383         18,941,543       4,189,859         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,508,381,469   2,309,427,269  2,307,218,701  2,139,025,063  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                        -                       11,996,100       11,996,100       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,452,537,161   1,108,782,067  1,412,353,818  1,069,889,503  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 31,849,683        32,555,530       31,792,414       32,482,722       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 8,064,297          3,984,930         3,864,837         -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 125,127             125,127            -                       -                       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,492,576,268   1,145,447,654  1,460,007,169  1,114,368,325  
รวมสินทรัพย์ 4,000,957,737   3,454,874,923  3,767,225,870  3,253,393,388  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 1,390,040,288   825,516,510     1,390,040,288  825,516,510     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 100,780,011      195,231,439     112,483,372     197,594,160     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,829,887          38,709,189       -                       31,291,281       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 16,443,065        27,030,379       14,182,577       25,517,762       
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,514,093,251   1,086,487,517  1,516,706,237  1,079,919,713  
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 100,000,000      100,000,000     100,000,000     100,000,000     
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16 201,000,000      -                       201,000,000     -                       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 -                        2,426,655         -                       2,426,655         
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 23,402,685        20,563,536       18,666,783       16,318,049       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 324,402,685      122,990,191     319,666,783     118,744,704     
รวมหนีสิ้น 1,838,495,936   1,209,477,708  1,836,373,020  1,198,664,417  
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000     660,000,000     660,000,000     
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000     660,000,000     660,000,000     
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 514,845,000      514,845,000     514,845,000     514,845,000     
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทนุซ้ือคืน 1,010,911          1,010,911         1,010,911         1,010,911         
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 67,000,000        67,000,000       67,000,000       67,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 919,605,890      1,002,541,304  687,996,939     811,873,060     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,162,461,801   2,245,397,215  1,930,852,850  2,054,728,971  
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,000,957,737   3,454,874,923  3,767,225,870  3,253,393,388  

-                     -                   -                   -                   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ก ำไรขำดทุน
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 6,849,020,065    7,277,986,243    6,777,486,656    7,222,130,229    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 436,704              -                         447,531              -                         
เงินปันผลรับ 11 -                         -                         27,805,654         24,427,268         
รายไดอ่ื้น 170,493,322       192,808,859       169,501,635       189,277,567       
รวมรำยได้ 7,019,950,091    7,470,795,102    6,975,241,476    7,435,835,064    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายและบริการ 6,394,219,183    6,525,828,341    6,378,670,492    6,527,914,057    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 120,942,985       135,236,088       171,500,769       184,908,759       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 226,819,912       224,849,283       205,854,825       202,574,169       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน -                         24,501,074         -                         24,501,074         
รวมค่ำใช้จ่ำย 6,741,982,080    6,910,414,786    6,756,026,086    6,939,898,059    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 277,968,011       560,380,316       219,215,390       495,937,005       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (51,657,539)        (55,032,949)        (51,047,743)        (54,294,258)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 226,310,472       505,347,367       168,167,647       441,642,747       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (45,231,540)        (98,046,305)        (28,043,768)        (80,083,690)        
ก ำไรส ำหรับปี 181,078,932       407,301,062       140,123,879       361,559,057       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 -                         (5,405,760)          -                         (4,465,985)          
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 -                         1,081,152           -                         893,197              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส ำหรับปี -                         (4,324,608)          -                         (3,572,788)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 181,078,932       402,976,454       140,123,879       357,986,269       

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
   ก าไรส าหรับปี 21 0.27                    0.62                    0.21                    0.55                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 226,310,472       505,347,367       168,167,647       441,642,747       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 100,316,084       105,849,138       92,476,599         98,471,243         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 1,359,319           (339,620)             777,073              (263,836)             
   ปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 53,907,394         4,805,752           53,907,394         4,805,752           
   ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 17,791                335,610              17,317                203,414              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,839,149           2,740,259           2,348,734           1,797,125           
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,723,887)          2,546,379           (1,723,887)          2,546,379           
   เงินปันผลรับ -                         -                         (27,805,654)        (24,427,268)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,558,104)          (1,807,052)          (1,170,060)          (1,286,244)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 49,703,089         53,268,901         49,690,216         53,252,285         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 431,171,307       672,746,734       336,685,379       576,741,597       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 17,774,699         2,848,953           8,304,145           46,991,490         
   สินคา้คงเหลือ (235,749,639)      251,624,049       (239,380,574)      270,764,396       
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 12,730,413         337,041,252       12,730,413         337,041,252       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (14,549,460)        47,612,960         (14,357,890)        47,410,563         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (93,988,079)        80,300,367         (84,647,439)        80,224,573         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,587,314)        (371,513)             (11,335,185)        4,555,497           
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 106,801,927       1,391,802,802    7,998,849           1,363,729,368    
   จ่ายดอกเบ้ีย (50,166,438)        (55,856,217)        (50,153,565)        (55,839,602)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (84,447,193)        (100,469,787)      (66,456,870)        (81,717,054)        
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน (27,811,704)        1,235,476,798    (108,611,586)      1,226,172,712    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

งบกระแสเงินสด
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2557 2556 2557 2556
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (439,466,352)      (131,029,007)      (430,351,152)      (122,905,141)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,939,200)          (1,677,880)          (3,939,200)          (1,677,880)          
เงินปันผลรับ -                         -                         27,805,654         24,427,268         
ดอกเบ้ียรับ 1,994,638           1,370,518           1,606,594           849,710              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 22,430                20,691                22,430                20,691                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (441,388,484)      (131,315,678)      (404,855,674)      (99,285,352)        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 566,247,665       (952,467,979)      566,247,665       (952,467,979)      
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         100,000,000       -                         100,000,000       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 201,000,000       -                         201,000,000       -                         
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (76,470,734)        -                         (75,000,000)        
จ่ายเงินปันผล (264,014,346)      (165,011,482)      (264,000,000)      (164,998,750)      
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน 503,233,319       (1,093,950,195)   503,247,665       (1,092,466,729)   
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 34,033,131         10,210,925         (10,219,595)        34,420,631         
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 297,646,253       287,435,328       194,660,553       160,239,922       
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 331,679,384       297,646,253       184,440,958       194,660,553       

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 
ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ท่ีอยู่ตำม          
ท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด 
อ ำเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                          
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั จ ำหน่ำยท่อเหลก็ส ำหรับ

อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
ไทย 99.94 99.94 

บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั กำรขนส่งสินคำ้ ไทย 99.97 99.97 

ข) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557
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ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย       
ตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคตมี
รำยละเอียดดงัน้ี 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน 
กรอบแนวคิดส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มำตรฐำนกำรบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ี

ยกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงำนด ำเนินงำน 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ 
ฉบบัท่ี 27 กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย 
ฉบบัท่ี 29 กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 1 กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำร

ปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 17 กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
ฉบบัท่ี 18 กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

แนวปฏิบติทำงกำรบญัชีส ำหรับกำรบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ได้รับกำรปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบัญชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ี 
ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนำคต 
สภำวชิำชีพบญัชีไดอ้อกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศโดยกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ
เช่ือวำ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินน้ีในปีท่ีน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั อยำ่งไร
ก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้บำงฉบบัเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมี
กำรเปล่ียนแปลงหลักกำรส ำคัญและเก่ียวข้องกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยมำตรฐำน
ดงัต่อไปน้ี 



Page  

128
รายงานประจ�าปี 2557

4 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงำน  
มำตรฐำนฉบับปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือก
รับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในก ำไรขำดทุน          
ก็ได ้

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยกำร 
ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยู ่          
แต่เดิมแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 27 เร่ือง 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบักำรพิจำรณำวำ่ผู ้
ลงทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวำ่ตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้
ไปลงทุนได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และตน
สำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้ำ่ตนจะมี
สัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ี
ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมใน
กิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดในกลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ
ยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตำมข้อก ำหนดของ
มำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ี และใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี 
จำกกำรประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนขำ้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญั
ของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 
 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน  
 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี     

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัใน
กำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลอื 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่ำสินคำ้ส ำเร็จรูปตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำวตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน  
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4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำ

เผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 20 ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  10 - 32 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน  3-5 ปี 
  ยำนพำหนะ  5 - 10 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำ
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

4.7 ต้นทุนกำรกู้ยมื 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพใหพ้ร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด

อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและ
วธีิกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำย
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ 10 ปี 
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4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯรำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ

เกิดรำยกำร 
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4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯรำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำด้วยสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหัก
ตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ

เกิดรำยกำร 
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 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน โดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี

ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ิน           
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกส้ิน           
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมด
หรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิกำร ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 39.05 
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.94 กรรมกำรทั้งหมด        

เป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯถือหุน้ร้อยละ 99.97 กรรมกำรทั้งหมด                  

เป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ 
ผูบ้ริหำรส ำคญั บุคคลท่ีมีอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน สัง่กำรและควบคุม

กิจกรรมต่ำงๆ ของกิจกำรไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมกำรของกิจกำร (ไม่วำ่จะท ำหนำ้ท่ีในระดบับริหำรหรือไม่) 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2557 2556 2557 2556  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

ขำยสินคำ้ - - 3,184 3,389 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้ - - 9.5 - รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - 0.7 0.7 รำคำตำมสัญญำ  
รำยไดค่้ำบริกำร - - 0.8 0.8 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - 68 73 รำคำตำมสัญญำ  
ค่ำขนส่ง - - 86 87 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียจ่ำย 5.3 4.2 5.3 4.2 MLR - 1.5 ต่อปี 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 3.2 3.2 - - รำคำตำมสัญญำ 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำเช่ำท่ีดิน 3.9 3.4 3.9 3.4 รำคำตำมสัญญำ 
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ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 217,639 168,575 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 217,639 168,575 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 15)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 7,390 - 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 7,390 - 
เจ้ำหนีอ้ืน่ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 15)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 10,900 11,711 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - 2,878 2,806 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 13,778 14,517 

เงินกูย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะยำวจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 และกำร
เคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  
  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวำ่งปี ยอดคงเหลือ 

เงินกูย้มืระยะยำว 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2557 

บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 100,000 - - 100,000 

เงินกูย้ืมระยะยำวเป็นเงินท่ีบริษทัฯกูย้ืมจำก บริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
MLR-1.5 (MLR ของธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง) เงินกูด้งักล่ำวไม่มีหลกัประกนั และมีก ำหนดช ำระคืนใน
เดือนกรกฎำคม 2561 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2557 
31 ธนัวำคม 

2556 
31 ธนัวำคม 

2557 
31 ธนัวำคม 

2556 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 35,930 33,420 31,004 28,495 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,370 1,215 2,157 1,120 
รวม 38,300 34,635 33,161 29,615 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 25.4 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 265 211 195 140 
เงินฝำกธนำคำร 331,414 297,435 184,246 194,521 
รวม 331,679 297,646 184,441 194,661 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.375 ถึง 0.500 ต่อปี (2556: 
ร้อยละ 0.500 ถึง 0.625 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 163,695 137,716 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 53,944 30,859 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 217,639 168,575 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 415,788 406,621 241,094 244,937 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  134,363 191,119 79,217 137,567 
 3 - 6 เดือน 16,159 - 643 - 
 6 - 12 เดือน 13,662 - 4,216 - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 23,412 23,418 7,453 7,487 
รวม 603,384 621,158 332,623 389,991 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (24,464) (23,104) (8,202) (7,425) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 578,920 598,054 324,421 382,566 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 578,920 598,054 542,060 551,141 

9. สินค้ำคงเหลอื 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 823,307 608,156 (30,442) (7,337) 792,865 600,819 
วตัถุดิบ 801,501 783,015 (38,501) (7,699) 763,000 775,316 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 17,679 16,652 - - 17,679 16,652 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 1,085 - - - 1,085 - 
รวม 1,643,572 1,407,823 (68,943) (15,036) 1,574,629 1,392,787 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 808,306 588,448 (30,442) (7,337) 777,864 581,111 
วตัถุดิบ 801,501 783,015 (38,501) (7,699) 763,000 775,316 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 17,679 16,652 - - 17,679 16,652 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 9 - - - 9 - 
รวม 1,627,495 1,388,115 (68,943) (15,036) 1,558,552 1,373,079 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ 
เป็นจ ำนวน 53.9 ลำ้นบำท (2556: 4.8 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

10. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำวตัถุดิบ 
    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 21,224 33,955 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (18,000) (18,000) 
 3,224 15,955 

 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบไดร้วมเงินจ่ำยล่วงหนำ้จ ำนวน 21 ลำ้นบำท (31 ธนัวำคม 2556: 29 ลำ้นบำท) ท่ีจ่ำย
ให้แก่ผูผ้ลิตรำยหน่ึงเพื่อสั่งซ้ือวตัถุดิบ แต่ผูผ้ลิตดงักล่ำวไม่สำมำรถส่งวตัถุดิบให้กบับริษทัฯในระหว่ำง           
ปี 2554 ได ้ต่อมำบริษทัฯจึงไดมี้กำรเจรจำกบัผูผ้ลิตเพื่อปรับตำรำงกำรส่งสินคำ้ใหม่ แต่ผูผ้ลิตดงักล่ำวยงัคง
ไม่สำมำรถจดัส่งสินคำ้ให้กบับริษทัฯได้ตำมขอ้ตกลงและหยุดส่งสินคำ้ให้กบับริษทัฯตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 
2555 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำไวแ้ลว้เป็นจ ำนวนเงิน 18 ลำ้นบำท 

 จำกสำเหตุขำ้งตน้ ผูผ้ลิตไดเ้จรจำกบับริษทัฯเก่ียวกบัแนวทำงกำรช ำระคืนเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ โดยใน
เดือนเมษำยน 2556 ผูผ้ลิตรำยดังกล่ำวได้เข้ำท ำสัญญำกับบริษทัฯตกลงท่ีจะจ่ำยช ำระเงินคืนยอดคงค้ำง
ดงักล่ำวภำยในก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ซ่ึงฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือมัน่วำ่ บริษทัฯจะไม่ไดรั้บผลเสียหำยเกิน
กวำ่จ ำนวนท่ีไดบ้นัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำไวใ้นงบกำรเงิน 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ      

รับระหวำ่งปี 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 19,988 17,989 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 7,818 6,438 
รวม     11,996 11,996 27,806 24,427 

12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 231,518 11,252 564,145 1,006,523 68,801 92,999 37,158 2,012,396 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,596 2,159 7,808 117,466 131,029 
โอน - - 894 17,875 1,996 21,023 (41,788) - 
จ ำหน่ำย - - - (15,171) (2,485) (1,028) - (18,684) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 231,518 11,252 565,039 1,012,823 70,471 120,802 112,836 2,124,741 
ซ้ือเพ่ิม 4,606 - - 6,001 2,697 9,106 417,056 439,466 
โอน - 538 216 195,101 452 1,245 (197,552) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (4,006) (1,216) - - (5,222) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 236,124 11,790 565,255 1,209,919 72,404 131,153 332,340 2,558,985 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - 849 226,151 607,250 44,507 53,809 - 932,566 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 586 26,719 57,220 9,163 8,033 - 101,721 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ            
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (14,964) (2,456) (908) - (18,328) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - 1,435 252,870 649,506 51,214 60,934 - 1,015,959 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 604 26,757 50,535 8,506 9,269 - 95,671 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ            
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,993) (1,189) - - (5,182) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 2,039 279,627 696,048 58,531 70,203 - 1,106,448 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 231,518 9,817 312,169 363,317 19,257 59,868 112,836 1,108,782 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 236,124 9,751 285,628 513,871 13,873 60,950 332,340 1,452,537 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2556 (จ  ำนวน 73.91 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  101,721 

2557 (จ  ำนวน 68.76 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 95,671 
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ) 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วนปรับปรุง

อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 231,518 11,252 561,943 1,006,523 57,127 18,254 37,158 1,923,775 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,597 1,901 - 117,407 122,905 
โอน - - 894 17,875 1,996 20,963 (41,728) - 
จ ำหน่ำย - - - (15,171) (1,813) (92) - (17,076) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 231,518 11,252 562,837 1,012,824 59,211 39,125 112,837 2,029,604 
ซ้ือเพ่ิม 4,606 - - 6,001 2,687 - 417,057 430,351 
โอน - 538 217 195,100 452 1,246 (197,553) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (4,006) (1,100) - - (5,106) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 236,124 11,790 563,054 1,209,919 61,250 40,371 332,341 2,454,849 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2556 - 849 226,145 607,250 35,110 12,834 - 882,188 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 586 26,609 57,220 8,574 1,390 - 94,379 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ            
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - (14,964) (1,797) (91) - (16,852) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 - 1,435 252,754 649,506 41,887 14,133 - 959,715 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 604 26,646 50,535 7,940 2,121 - 87,846 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ            
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (3,993) (1,073) - - (5,066) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 2,039 279,400 696,048 48,754 16,254 - 1,042,495 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 231,518 9,817 310,083 363,318 17,324 24,992 112,837 1,069,889 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 236,124 9,751 283,654 513,871 12,496 24,117 332,341 1,412,354 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2556 (จ  ำนวน 73.91 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร)  94,379 

2557 (จ  ำนวน 68.76 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 87,846 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 330 ลำ้นบำท 
(2556: 231 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะบริษทัฯ 300 ลำ้นบำท 2556: 209 ลำ้นบำท) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ค่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ 

ค่ำพฒันำ
ระบบ
ระหวำ่ง
ด ำเนินงำน 

 
 
 

รวม 
ค่ำลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์ 

ค่ำพฒันำ
ระบบ
ระหวำ่ง
ด ำเนินงำน 

 
 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557:       
รำคำทุน 51,881 546 52,427 51,474 546 52,020 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (20,577) - (20,577) (20,228) - (20,228) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 31,304 546 31,850 31,246 546 31,792 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556: 
      

รำคำทุน 44,101 4,387 48,488 43,694 4,387 48,081 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,932) - (15,932) (15,598) - (15,598) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 28,169 4,387 32,556 28,096 4,387 32,483 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2557 และ 2556 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 32,556 35,006 32,483 34,898 
ซ้ือซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 1,293 641 1,293 641 
ค่ำพฒันำระบบระหวำ่งด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 2,646 1,037 2,646 1,037 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (4,645) (4,128) (4,630) (4,093) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 31,850 32,556 31,792 32,483 
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14. เงินกู้ยมืระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (ร้อยละต่อปี) 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.15 - 3.43 1,217,920 757,858 
ทรัสตรี์ซีท 1.95 - 2.15 172,120 67,659 
  1,390,040 825,517 

 ภำยใตส้ัญญำวงเงินสินเช่ือของบริษทัฯ บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัใดๆ 
เวน้แต่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกธนำคำร กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีใหเ้ป็นไปตำมสัญญำ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 4,462 ลำ้นบำท 
(2556: 4,954 ลำ้นบำท) 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ืน่ 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2557 
31 ธนัวำคม 

2556 
31 ธนัวำคม 

2557 
31 ธนัวำคม 

2556 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,437 103,469 - 101,896 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 7,390 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 13,778 14,517 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 63,267 43,189 61,586 40,280 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 36,076 48,573 29,729 40,901 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 100,780 195,231 112,483 197,594 

16. เงินกู้ยมืระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
   (หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย  งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) กำรช ำระคืน 2557 2556 
1 MLR - 2.4 ช ำระคืนเป็นรำยเดือนเร่ิมตั้งแตเ่ดือนมกรำคม 2559 201,000 - 

หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  - - 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 201,000 - 
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ในปี 2556 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเงินกูย้ืมระยะยำวกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึง วงเงินสินเช่ือ 650 ลำ้นบำท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 449 ล้ำนบำท (2556: 650      
ลำ้นบำท) 

ภำยใตส้ัญญำเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุไวใ้น
สัญญำ ไดแ้ก่ บริษทัฯจะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผูกพนัใดๆ เวน้แต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำร กำรด ำรงอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น และอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีใหเ้ป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้

ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 20,564 12,418 16,318 10,055 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,955 1,798 1,647 1,174 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 884 942 702 623 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์
ประกนัภยั - 5,406 - 4,466 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 23,403 20,564 18,667 16,318 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงไดด้งัน้ี  

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  1,955 1,798 1,647 1,174 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 884 942 702 623 
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 2,839 2,740 2,349 1,797 
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วน

ของก ำไรหรือขำดทุน 
    

ตน้ทุนขำย 469 325 469 325 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 2,370 2,415 1,880 1,472 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 จ  ำนวนสะสมของผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยัซ่ึงรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจ ำนวนทั้งส้ิน 5.4 ลำ้นบำท (2556: 5.4  ลำ้นบำท) (เฉพำะ
บริษทัฯ: 4.5 ลำ้นบำท 2556: 4.5ลำ้นบำท) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 4.3 4.3 4.3 4.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน  
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40 

 จ ำนวนเงินภำระผกูพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์และภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจำกผลของประสบกำรณ์
ส ำหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 จ ำนวนภำระผกูพนั 

ตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
จ ำนวนภำระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง 

จำกผลของประสบกำรณ์ 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

ปี 2557 23,403 18,667 - - 
ปี 2556 20,564 16,318 5,058 4,204 
ปี 2555 12,418 10,055 - - 
ปี 2554 12,039 9,435 - - 
ปี 2553 10,646 8,355 - - 

18. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนับริษทัฯได้จดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังำน 248,369 238,168 223,276 214,503 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 100,316 105,849 92,477 98,471 
ค่ำขนส่ง 25,183 39,167 97,252 107,502 
ค่ำนำยหนำ้ 3,325 3,356 69,185 73,573 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,283,135 6,248,829 6,283,135 6,248,829 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (214,287) (420) (219,859) (19,560) 

20. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 51,738 97,250 34,335 79,114 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (3,490) - (3,490) 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (6,506) 4,286 (6,291) 4,460 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 45,232 98,046 28,044 80,084 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุนจำกกำร

ประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (ลดลง) - (1,081) - (893) 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2557 2556 2557 2556 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 226,310 505,347 168,168 441,643 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 45,262 101,069 33,634 88,329 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - (3,490) - (3,490) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 258 543 177 379 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (201) (249) (201) (249) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - (5,561) (4,885) 
อ่ืน ๆ (87) 173 (5) - 

รวม (30) 467 (5,590) (4,755) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 45,232 98,046 28,044 80,084 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 31 ธนัวำคม 2557 31 ธนัวำคม 2556 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,893 4,621 1,641 1,485 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสินคำ้คงเหลือ 13,788 3,007 13,788 3,007 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ 3,600 3,600 3,600 3,600 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 4,680 4,112 3,733 3,263 

รวม 26,961 15,340 22,762 11,355 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี
และทำงภำษี 18,897 13,782 18,897 13,782 

รวม 18,897 13,782 18,897 13,782 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 8,064 3,985 3,865 - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - (2,427) - (2,427) 
รวม 8,064 1,558 3,865 (2,427) 
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21. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ผลิตและ
จ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำงโดยเป็นกำรขำยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศและด ำเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำ
จำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดั
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำน
และเขตภูมิศำสตร์แลว้  

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรขำยต่ำงประเทศรวมคิดเป็นประมำณ
ร้อยละ 1.8 (31 ธนัวำคม 2556: ร้อยละ 2.2) ของยอดขำยรวม ยอดขำยในต่ำงประเทศเฉพำะของบริษทัฯส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัประมำณร้อยละ 1.7 (31 ธนัวำคม 2556: ร้อยละ 2.1) ของยอดขำยของบริษทัฯ  

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ย ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่ร้อยละ 
10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวำ่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็น
จ ำนวนเงิน 3.7 ลำ้นบำท (2556: 2.7 ลำ้นบำท) 
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24. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท/หุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2555 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2556 165.0 0.25 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2556  165.0 0.25 
เงินปันผลประจ ำปี 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2557 264.0 0.40 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2557  264.0 0.40 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
25.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 13.9 ล้ำนบำท (2556: 20.8 ลำ้นบำท   

1.5 ลำ้นยโูร และ 0.8 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงโรงงำน 

25.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกับผูข้ำยในต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงิน

ประมำณ 1.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2556: 0.1 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 1.3 ลำ้นยโูร) 

25.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดินและยำนพำหนะกบักิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2557 2556 2557 2556 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 6.6 6.9 3.0 1.9 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 11.2 6.0 - 1.1 
มำกกวำ่ 5 ปี 15.5 - - - 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2557 2556 2557 2556 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 3.4 3.0 2.7 1.9 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.3 1.0 - 1.1 
มำกกวำ่ 5 ปี 15.5 - - - 

25.4 กำรค ำ้ประกนั 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจ ำนวน 61 ลำ้นบำท (2556: 50 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินให้กบั
กรมศุลกำกรจ ำนวน 46 ลำ้นบำท (2556: 37 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 14 ลำ้นบำท 
(2556: 12 ล้ำนบำท) และเพื่อค ้ ำประกันในกำรเป็นผู ้น ำของเข้ำ/ผู ้ส่งออกระดับบัตรทองให้กับ             
กรมศุลกำกรจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2556: 1 ลำ้นบำท) 

(2) บริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท             
(2556: 1 ลำ้นบำท) 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 

“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ และลูกหน้ีอ่ืน             
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2557 2556 2557 2556 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 3.4 3.0 2.7 1.9 
มำกกวำ่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 9.3 1.0 - 1.1 
มำกกวำ่ 5 ปี 15.5 - - - 

25.4 กำรค ำ้ประกนั 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจ ำนวน 61 ลำ้นบำท (2556: 50 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำร
ตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรจ่ำยช ำระเงินให้กบั
กรมศุลกำกรจ ำนวน 46 ลำ้นบำท (2556: 37 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำจ ำนวน 14 ลำ้นบำท 
(2556: 12 ล้ำนบำท) และเพื่อค ้ ำประกันในกำรเป็นผู ้น ำของเข้ำ/ผู ้ส่งออกระดับบัตรทองให้กับ             
กรมศุลกำกรจ ำนวน 1 ลำ้นบำท (2556: 1 ลำ้นบำท) 

(2) บริษัทฯค ้ ำประกันวงเงินบัตรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็นจ ำนวนเงิน 1 ล้ำนบำท             
(2556: 1 ลำ้นบำท) 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 

“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีกำรค้ำ และลูกหน้ีอ่ืน             
ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม 
ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้ง
สูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน       

เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 332 - 332 0.375 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 579 579 - 
 - 332 579 911  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,390 - - 1,390 1.95 - 3.43 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 101 101 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร                      
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - 100 MLR - 1.5 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 201 - 201 MLR - 2.4 
 1,390 301 101 1,792  

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 298 - 298 0.500 - 0.625 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 598 598 - 
 - 298 598 896  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 195 195 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร                       
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - - MLR - 1.5 

 826 100 195 1,121  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 184 - 184 0.375 - 0.50 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 542 542 - 

 - 184 542 726  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,390 - - 1,390 1.95 - 3.43 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 112 112 - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร               
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - 100 MLR - 1.5 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน - 201 - 201 MLR - 2.4 

 1,390 301 112 1,803  

      
 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 195 - 195 0.500 - 0.625 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 551 551 - 

 - 195 551 746  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 198 198  
เงินกูย้มืระยะยำวจำกกิจกำร         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 100 - 100 MLR - 1.5 

 826 100 198 1,124  

      
 



Page  

152
รายงานประจ�าปี 2557

28 

 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
 บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และกำรกูย้ืมเป็น

เงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ ได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุ
สัญญำไม่เกินหน่ึงปี เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะครบก ำหนด
ภำยใน 1 ปี ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - 1.3 3.9 1.6 32.8834 32.7645 
ยโูร - - 1.1 0.4 39.9180 44.9602 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ   
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ ของจ ำนวนท่ีซ้ือ วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

 (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 33.06, 33.16 20 พฤษภำคม 2558, 23 มิถุนำยน 2558 

26.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินกู้ยืมมีอตัรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ำยช ำระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วธีิกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุด หรือก ำหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์กำรวดัมูลค่ำท่ี
เหมำะสม  
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27. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี             
31 ธนัวำคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.85:1 (2556: 0.54:1) และ เฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.95:1 (2556: 0.58:1)  

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 ในอตัรำหุ้นละ 
0.16 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 105.6 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มติดงักล่ำวจะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อ
หุน้ประจ ำปี 2558 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2558 
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