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คุณค่า 
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วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
1. มีนวัตกรรมการผลิต การจัดจำาหน่ายและ

การส่งมอบท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่น

ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได ้

2. มุง่การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการที่เป็นเลิศของบุคลากรในทุกระดับ

3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศ

4. พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า ก่อเกิดผลตอบแทน

อย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นผู ้นำาในธุรกิจท่อเหล็ก

ocus on Customer      
(มุ่งมั่นให้ความสำาคัญกับ
ลูกค้าเป็นที่สุด)

F chievement 
Orientation

A hare for Knowledge 
Management

S eamworkT
(มุ่งบรรลุเป้าขององค์กร 
ของทีมและของบุคลากร)

(มุง่แบ่งปันความรูใ้นเชงิบรหิาร
จดัการจากผูบ้รหิารระดบัสงูสู่
ผู้ปฏิบัติการ)

(มุ ่งทำางานร่วมกัน
อย ่างเป ็นอันหนึ่ง
อันเดียว เพื่อผลิต
สินค้าและบริการที่มี
คณุภาพสูม่อืผูบ้รโิภค)



Agro 
Industry

System
Industrial
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ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 40 ปี 

ในการท�างานด้วยมาตรฐานและคุณภาพ

ที่เป็นไปได้มากกว่า “คุณภาพ”

งานระบบ

อุตสาหกรรม งานอุตสาหกรรม

เกษตร



Energy 
Industry

Construction 
Industry
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บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) เป็นหนึง่ในผูน้ำาการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์
ของเราซึ่งมีทั้งท่อเหล็กกลมผิวดำา ท่อเหล็กกลมชุบสังกะสี ท่อเหล็กส่ีเหล่ียมจัตุรัส ท่อเหล็ก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และเหล็กรูปตัวซี ด้วยประสบการณ์ในการผลิตท่อเหลก็มานานกว่า 45 ปี และ
การผลติโดยเครือ่งจักรท่ีทันสมัย  ผสานเทคโนโลยพีร้อมระบบตรวจสอบ และควบคุมโดยวศิวกร
ผูเ้ชีย่วชาญ ผลติภณัฑ์ทกุชนดิทกุประเภททีผ่ลติจากบรษิทัฯ ของเรา จงึล้วนได้มาตรฐานสากล  
และได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศ และมากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

QUALITY 
STEEL 

PIPE

งานอุตสาหกรรม

ก่อสร้าง

งานอุตสาหกรรม

พลังงาน
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รายงานประจำาปี  2558 

สารจาก
ประธาน
กรรมการ
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2558 ฟ้ืนตวัดขีึน้ 

จากการท่ีเศรษฐกจิของหลายๆ ประเทศขยายตวั 

เพิม่ข้ึนจากปี 2557 โดยเฉพาะเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น 

และการลดลงของปัญหาการว่างงานใน

สหรัฐฯ ทางด้านเศรษฐกิจสหภาพยุโรปมี

แนวโน้มฟ้ืนตวัดขีึน้ แต่ยังคงตดิปัญหาทาง

ด้านอตัราการว่างงานทีย่งัคงอยู่ในระดับสงู 

ในขณะทีเ่ศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี ประเทศ

ส่วนใหญ่ในภมูภิาคมกีารขยายตวัทีช่ะลอลง

จากปีก่อน ตามปรมิาณการส่งออกทีห่ดตวัลง 

โดยประเทศเศรษฐกิจท่ีมีความสำาคัญใน

ภูมิภาค เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเศรษฐกิจ

มีการขยายตัวเล็กน้อย และประเทศจีนที่

เศรษฐกจิยังคงชะลอตวั สำาหรับประเทศไทย 

เศรษฐกิจไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ปัจจัยด้านการเมือง การส่งออก การใช้จ่าย

ภาคครวัเรอืน และ การลงทนุโครงการภาครฐั 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

สำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2558 นั้น 

ราคาเหลก็มีการลดลงอย่างต่อเนือ่ง จากปี  2557 

เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ และราคานำ้ามัน 

ตกตำา่อย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังการเข้ามาทุ่มตลาด

ของสินค้าประเภทท่อเหล็ก และแผ่นเหล็ก 

รดีร้อนจากจนี  ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน 

ของบรษิทัฯ ในปี 2558 ซึง่บรษิทัฯ มยีอดขาย 

ลดลงร้อยละ 5.46 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 

6,615.59 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิอยู่ที ่

42.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

123.76

ในปี 2559 เศรษฐกิจมหาอำานาจของโลก 

ทั้ง สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และ 

ญ่ีปุ่น ยังเติบโตค่อนข้างอ่อนแอ รวมท้ัง

ปัญหาทางการเมือง ทั้งในยุโรปตะวันออก 

และตะวันออกกลาง มีโอกาสที่จะเกดิความ

รนุแรงทีอ่าจจะขยายวงกว้างได้ตลอด ทำาให้

แต่ละประเทศจะใช้อุปสงค์ภายในประเทศ

เป็นหลกั สำาหรับประเทศไทยเองกเ็ช่นเดยีวกนั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ทีน่่า

จบัตา น่าจะมาจากการลงทุนภายในประเทศ 

ทัง้จากการลงทนุในโครงการโครงสร้างพืน้ฐาน

ของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน 

ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากมาตราการต่างๆ 

ของรัฐบาล ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะ

ทำาให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กภายใน

ประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิม ในปี 2559

นอกจากการให้ความสำาคัญเชิงบริหาร

จัดการแล้ว บริษัทยังคงให้ความสำาคัญใน

ด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดบัปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบโดย

ยึดหลักการกำากับดูแลกจิการทีดี่และจรรยาบรรณ

ในการดำาเนนิธรุกจิต่อผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 

จากการให้ความสำาคัญทั้งในด้านการกำากับ

ดแูลกจิการทีดี่และการดำาเนนิธรุกจิด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2558 บริษัท

ได้รับผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ในเกณฑ์ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังได้มี

การดำาเนนิกจิกรรมทางด้านความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม เพือ่ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทักลุม่

ต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยยังคง

มุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน คือ พนักงาน 

และชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน ดังรายละเอียด

ที่ปรากฏในรายงานการดำาเนินธุรกิจด้วย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายสุดนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณ

ท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ

สถาบันการเงนิต่างๆ ท่ีสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 

ที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือ

ร่วมใจในการทำางาน และเป็นส่วนร่วมในความ

สำาเร็จของบริษัทตลอดมา ขอให้เชือ่มัน่ว่า

บรษิทัจะดำาเนนิธรุกจิอย่างรอบคอบ และยึดมัน่ 

ในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของทุกฝ่าย

พล.ต.อ. 

(วิเชียร  พจน์โพธ์ศรี)

ประธานกรรมการ



EXCELLENCE
BE MORE

มั่นใจในความเป็นเลิศที่คุณจะได้ 
“มากกว่า” จากมาตรฐาน
ที่เหนือกว่า
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

2556 2557 2558
ฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ 7,277.99 6,849.02 6,475.00

รายได้รวม 7,470.80 7,019.95 6,615.59

กำาไรจากการดำาเนินงาน 560.38 277.97 37.43

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 407.30 181.08 (42.99)

สินทรัพย์รวม 3,454.87 4,000.96 3,317.83

หนี้สินรวม 1,209.48 1,838.50 1,307.23

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,245.40 2,162.46 2,010.60

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 5.45 2.58 -0.65

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 18.14 8.37 -2.14

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 11.79 4.53 -1.30

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.54 0.85 0.65

กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.55 0.21 (0.12)

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 72.73 76.19 -

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.40 3.28 3.05

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660.00 660.00 660.00

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ : กำาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายปันผลต่อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) คำานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2556 25562557 2557 25572558 2558 2558

รายได้จากการขายและบริการ ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ อัตราส่วนทางการเงิน

ROE
ROA

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ร้อยละ)

ข้อมูลสำาคัญ
ทางการเงิน
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รายงานประจำาปี  2558 

ชื่อบริษัท    :  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

โลโก ้    :   

ชื่อย่อ    :  PAP

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก

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

       จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)  :  เลขท่ี 1/112 นิคมอุตสาหกรรม หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 ตำาบลท่าทราย 

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)  :  เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)  :  50/6 หมู่ที่ 2 ตำาบลหน้าไม้ อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ที่ตั้งสำานักงาน   :  1168/74 ช้ัน 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท   :  บมจ. 0107547000206

โทรศัพท์ (สำานักงาน)  :  0-2679-9000

โทรสาร (สำานักงาน)  :  0-2679-9074

เว็บไซต์    :  www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียน   :  660,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  660,000,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว   :  660,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไป
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อบริษัท    :  บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)

โลโก ้    :  

ชื่อย่อ    :   TMS

ที่ตั้งสำานักงาน   :  1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจจำาหน่ายท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน   :  1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  1,000,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว  :  10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 100 บาท

ชื่อบริษัท    :  บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด (บริษัทย่อย)

โลโก ้    : 

ชื่อย่อ    :  MT

ที่ตั้งสำานักงาน   :  298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจขนส่ง

ทุนจดทะเบียน   :  14,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  9,200,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว  :  92,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 100 บาท

       

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

    93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้ตรวจสอบบัญช ี   บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

    เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33

    ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลอ้างอิง

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
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รายงานประจำาปี  2558 

2515 

2524 

2534 

2546

2547

2549

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลขะพจน์พานิช ภายใต้ชื่อ โรงงาน
ตั้งหมงเส็ง ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้น โรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว

สมาชกิในครอบครวัเลขะพจน์พานชิจดัตัง้บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลด้ิง จำากดั โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบ
ธุรกิจโฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทแทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทาโมเสะ 
เทรดดิ้ง จำากัด (“ทาโมเสะ”) จากครอบครัวเลขะพจน์พานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำาระแล้ว 
เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัท

ขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำาพวกท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆ อันเป็นก้าวแรกสู่ความสำาเร็จของ
บริษัท ในฐานะผู้นำาด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 
มีทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้
กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำานวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบสำาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการบริษัท 7 ท่าน จำานวน 700,000 หน่วย

เน่ืองจากธุรกจิด้านการผลติท่อของโรงงานได้เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็และมัน่คง ครอบครวัเลขะพจน์พานชิ 
จึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ

ซือ้หุน้ของ บรษิทั มทีรพัย์ขนส่ง จำากัด คดิเป็นร้อยละ 99.97 ของจำานวนหุ้นท้ังหมดของ บริษัท มทีรัพย์ขนส่ง 
จำากัด เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโต

ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำานวนหุ้นสามัญของ
บริษัทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น

เปิดดำาเนนิการโรงงานผลติท่อเหล็กขนาดใหญ่ทีนิ่คมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมกีำาลังการผลิตประมาณ 
100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว

ความเป็นมา
ของบริษัท

บริษัทน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว2550
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

เปิดดำาเนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำาลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น

ห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำาเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของ 
บริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า ห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีใช้
สำาหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความถูกต้อง แม่นยำา และเชื่อถือได้

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำาหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนได้ทั้งหมด ซึ่งจำานวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำานวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาท ต่อหุ้น 
และจำาหน่ายคืนในราคาเฉลี่ย 1.63 บาท ต่อหุ้น

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่ม
ขึ้นจาก 132 ล้านหุ้น เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้น
คืนเพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำานวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่
จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management Systems Use หรอื 
มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดง
ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class : 1630-Steel Pipe for Automatic 
Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ท่ีสุด
ในเชงิพาณชิย์และการประกนัภยัอตุสาหกรรม และการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยผลติภณัฑ์ที่ได้รบัการ
รับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย “       ”ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
สำาหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE จาก JQA หรือ 
Japan Quality Assurance Organization คอื องค์กรไม่หวังผลกำาไรของประเทศญีปุ่่น มหีน้าท่ีหลกัอย่างหนึง่คือ 
การออกใบรบัรองผลติภณัฑ์ทีม่ข้ีอกำาหนดเป็นไปตามอตุสาหกรรมของประเทศญีปุ่น่ หรอื JIS (Japanese 
Industrial Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง จะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย “       ”  หรือ 
JIS MARK ลงบนผลติภณัฑ์นัน้ได้ เพือ่ให้ผูใ้ช้ผลติภณัฑ์นัน้ได้ทราบว่าสนิค้าดงักล่าว สามารถนำามาใช้งาน
ได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นกำาหนดไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE ท้ังท่อเหลก็กล้าสำาหรบังานโครงสร้าง
ทั่วไป และท่อเหล็กกล้าสำาหรับงานระบบต่างๆ

ณ วันที ่9 ธนัวาคม 2552 ทีป่ระชมุวสิามญัผู้ถอืหุน้ครัง้ท่ี 1/2552 มมีตอินมุตักิารซือ้ทีด่นิทีน่คิมอตุสาหกรรม

สมุทรสาครแทนการเช่า

ปลายปี 2556 บริษัทเริ่มดำาเนินโครงการขยายกำาลังการผลิต โดยการก่อสร้างโรงงาน และคลังสินค้าพื้นที่
ที่ติดกับนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ PM3 โดยคาดว่าจะมีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 
150,000 ตันต่อปี และคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ของปี 2557

2552

2553

2554

2556

2557

2558

2551



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)
(PAP)

บริษัทย่อย

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด 
(MT)

ร้อยละ 99.97

บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 
(TMS)

ร้อยละ 99.94
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รายงานประจำาปี  2558 

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) (“PAP”) 

ประกอบธรุกจิหลกัในการผลติและจำาหน่าย

ท่อเหลก็โดยใช้ระบบผลติแบบการเชือ่มเหลก็

แผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric 

Resistance Welded : ERW) ในปัจจุบัน 

PAP ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กครอบคลุม

มากกว่า 5,000 รายการ โดยจำาแนกเป็น 2 

ประเภทหลัก ได ้แก ่ ท ่อเหล็กดำาและ

ท่อเหลก็ชบุสงักะส ีซึง่ท่อเหลก็ทัง้สองประเภท 

จะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่ง

จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “   ” 

(แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็กแบบคุณภาพ

ทัว่ไปซึง่จำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า 

“    ” (ทาโมเสะ)

ลกัษณะนโยบายการแบ่งการดำาเนินงานของ 

บรษัิท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) (“PAP”) 

และบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จำากดั (“TMS”) 

มีความชัดเจนในการดำาเนินงานโดย PAP 

จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ทำา

หน้าทีก่ารตลาดให้กบัผลติภณัฑ์ทัง้หมดของ 

PAP โดย TMS เป็นผูต้ดิต่อประสานงานกบั

ลูกค้า ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบการขาย หน้าท่ี

ทางการตลาดของบรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้

จำากัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

>  การจำาหน่ายท่อเหลก็แบบคณุภาพมาตรฐาน 

TMS จะเป็นตวัแทนจำาหน่ายภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า “     ” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะ

ได้รบัค่าตอบแทนในรปูค่าตอบแทนทางการตลาด 

(Commission) เป็นอตัราร้อยละของยอดขาย

>  การจำาหน่ายท่อเหลก็แบบคณุภาพทัว่ไป 

TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก PAP โดยตรง

เพือ่นำาไปจำาหน่ายให้กบัลกูค้าภายนอกภายใต้

เครื่องหมายการค้า “     ” (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็น

บริษัทย่อยและทำาหน้าที่การตลาดให้ PAP 

ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสานงาน

ในการวางแผนการผลิตและการขายอย่าง

ใกล้ชดิ โดย TMS จะซ้ือสนิค้าจาก PAP เมือ่

มีคำาสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อมิให้ TMS ต้องใช้

เงินทนุหมนุเวยีนมากเกินความจำาเป็น โดยมี

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด (“MT”) ซึ่งเป็น

อีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ทำาหน้าที่เป็น

ผูข้นส่งสนิค้าสูล่กูค้า จึงทำาให้การบริการของ

บริษัทครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถือหุ้น

ในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างรายได้

2556 2557 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการ

ภายในประเทศ 7,043.91 94.29 6,632.78 94.48 6,303.48 95.28

ต่างประเทศ 162.46 2.17 124.38 1.77 106.36 1.61

รายได้จากการบริการ 71.62 0.96 91.86 1.31 65.16 0.98

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการรวม 7,277.99 97.42 6,849.02 97.57 6,475.00 97.87

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -    -   0.44 - 6.53 0.10

รายได้อื่น 192.81 2.58 170.49 2.43 134.06 2.03

รายได้รวม 7,470.80 100.00 7,019.95 100.00 6,615.59 100.00

หมายเหต ุ: รายได้อืน่ ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบีย้ เป็นต้น

การประกอบธุรกิจ
ของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่น

ซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric 

Resistance Welded : ERW) โดยมีทั้ง

การผลิตตามคำาสั่งลูกค้า (Made to order) 

และผลิตพร ้อมสำ าห รับการจำ าหน ่ าย  

โดยท่อเหลก็ของบริษัทสามารถแบ่งตาม

ลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก 

ได้แก่ 

1.  ท่อเหล็กส�ำหรับงำนทั่วไป
โดยทัว่ไปท่อเหลก็สามารถนำาไปใช้ประโยชน์

ในงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย 

ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค งานประปา 

งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย  และยังมี

แนวโน้มท่ีจะขยายตัวมากขึ้นเน่ืองจากท่อ

เหล็กมีคุณสมบัติเพ่ือใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ 

ในการใช้งานได้อีกมากมาย เช่น สามารถ

นำามาใช้เป็นท่อนำ้าบาดาล หรือท่อสำาหรับ

อัดฉีดนำ้าในระบบอัคคีภัยสำาหรับอาคารสูง 

ทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความ

แข็งแรงและสามารถรองรับแรงดันได้

มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า และ

สามารถดัดแปลงได้สะดวกกว่าท่อพีวีซี 

นอกจากนี้ท่อเหล็กยังสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรั้ว 

ประตู และตกแต่งทั่วไปตามความต้องการ 

เช่น ใช้ทำาราวบันได รั้วบ้าน แนวกั้นถนน 

และป้ายโฆษณา เป็นต้น
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ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

2.   ท่อเหล็กส�ำหรับงำนโครงสร้ำง
ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้างจะเป็นท่อเหลก็

ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการใช ้ ไม ้ 

เหล็กรางนำ้า เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณรูปตัว H และ I (H, I Beam) รวม

ทั้งคอนกรีตในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น 

งานเสาเขม็ นัง่ร้าน ราวหลังคา หรือระแนง

จัว่หลงัคา ตลอดจนสามารถนำามาดดัแปลง

เป็นโครงหลงัคาเหลก็ได้ เป็นต้น เน่ืองจาก

ท่อเหลก็มีความแขง็แรง ทนทาน นำา้หนักเบา

สะดวกในการเชือ่มต่อ มคีวามเสยีหายระหว่าง

การขนส่งน้อย ซึง่ทำาให้งานก่อสร้างมคีณุภาพ

มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถ

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับ

การใช้ไม้และคอนกรีต 

นอกจากน้ี การใช้ท่อเหลก็ยงัมีข้อได้เปรียบ

เหล็กประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กฉาก 

เหล็กรางนำ้า เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

รปูตัว H หรอื I (H, I Beam) เนือ่งจากท่อเหลก็

มีนำ้าหนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซึ่ง

ทำาให้สามารถกระจายการรับนำ้าหนักได้ทุก

ทศิทาง ส่งผลให้โครงสร้างท่ีทำาจากท่อเหลก็

จะมีค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ตำ่ากว่า ปัจจุบัน

การใช้ท่อเหล็กเป็นท่ียอมรับและเลือกใช้

โดยวศิวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพ่ิมขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำาหรับงานโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ท่ีมีลักษณะโปร่งหรืออาคารที่

ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมากที่มีจำานวน

เสาน้อย 

ตัวอย่างการนำาท่อเหล็กของบริษัทมาใช้

เพ่ืองานโครงสร้างทั้งในและต่างประเทศ

และจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สถานขีนส่ง 

ท่าอากาศยาน อาคารสำานกังานต่างๆ รวมทัง้ 

บ้านที่อยู่อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนาม

กีฬา โกดังเก็บสินค้า และแปลงปลูกผัก 

เป็นต้น 



ท่อเหลก็กลม

ตัง้แต่ ½ นิว้ (15 มม.)

ถงึ 16 นิว้ (400 มม.)

ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มจตัรุสั 

ตัง้แต่ 12×12 มม. 

ถงึ 300×300 มม.

ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มผนืผ้า

ตัง้แต่ 38×19 มม. 

ถงึ 400×200 มม.

เหลก็รปูตวั C

ตัง้แต่ 60×30×10 มม. 

ถงึ 200×75×25 มม.

รูปทรงและขนำดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต

15

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

ประเภทของ
ท่อเหล็กที่ผลิต

บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.00 มม. และท่อเหล็กของบริษัทขนาด 10 นิ้ว - 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้

ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กดำา

และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กดำาและ 

ท่อเหลก็ชบุสงักะสขีองบริษทั ยังมคีณุภาพ

และมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐานจำาหน่ายภายใต้

เครื่องหมายการค้า “    ” (แปซิฟิกไพพ์)

เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดย

ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต

และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด ทั้งในด้าน

วตัถดุบิ ขนาด ความหนา และคณุสมบัตอ่ืินๆ

เช่น การรับแรงดัน เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก

ท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะนำามาใช้สำาหรับ

งานก่อสร้าง หรอืงานระบบท่ีมคีวามจำาเป็น

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูงและเป็นท่ี

รับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

ประโยชน ์ ในเรื่องของความปลอดภัย

เป็นหลัก

ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจำาหน่ายภาย

ใต้เครื่องหมายการค้า “      ” (ทาโมเสะ)

กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพ

ทัว่ไป จะเป็นเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็ก

แบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพ

วัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป

จะไม่ผ่านการทดสอบตามที่กำาหนดใน

มาตรฐานต่างๆ ท้ังนี ้ท่อเหล็กแบบคณุภาพ

ท่ัวไปจะถูกนำามาใช้สำาหรับงานท่ีไม่มีการ

กำาหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปา

ทั่วไปหรือใช้ทำาราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากน้ี การเลอืกใช้ท่อเหลก็รูปแบบต่างๆ 

ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงามและ

สามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม

จึงเป็นท่ีนิยมนำามาใช้เป็นโครงสร้างอาคาร

ทรงโดมหรอืตกแต่งภายใน ในขณะทีท่่อเหลก็

สี่เหลี่ยมมีความแข็งแรงและสะดวกในการ

เชื่อมต่อ จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป

และงานระบบสำาหรับอาคารสูง
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การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเคร่ืองจักร

ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย และทำาการติดตั้ง

ระบบทดสอบการผลิตทุกขั้นตอนอย่าง

ละเอียด ควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค

ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทมีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจ

จากลกูค้า โดยบรษิทัจะออกใบรับรองคณุภาพ

สินค้าทุกครั้งที่มีการจำาหน่ายท่อแบบ

มาตรฐานให้กบัลกูค้า เพือ่เป็นการรบัประกนั

คุณภาพ 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งในและ

ต่างประเทศซึ่งเป็นท่ียอมรับระดับสากล 

ดังนี้

>  ได้รับการรบัรองมาตรฐานระบบคณุภาพ

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 สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมัน

>  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ 

DIN EN ISO 9001 : 2008 จาก TUV 

NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนั

>  การรับรองห้องปฏิบตักิารทดสอบ มอก.

17025 จากสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

>  การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จาก

สถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษัทถือเป็นผู ้ผลิตท่อเหล็กและเหล็ก

โครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 :

2008 ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบบริหารจดัการ

งานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความ

เชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร

มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อ

ความเชือ่มัน่ของลกูค้าและสร้างการเตบิโต

อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยัง

ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้ังใน

และต่างประเทศซึ่งเป็นท่ียอมรับระดับ

ประเทศและระดับสากล ดังนี้

>  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม (มอก.) จากสำานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

>  ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ประเภท MATALLIC SPRINKLER PIPE 

จากสถาบัน Underwriters Laboratories 

Inc ® ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในปี 2550

>  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน

อุตสาหกรรม JIS (Japan Industry 

Standard) จาก Japan Quality Assurance 

Organization ประเทศญี่ปุ่น

>  ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals

Class : 1630 - Steel Pipe for Automatic 

Fire Sprinkler Systems จาก FM Global 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก

รายแรกในประเทศ ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุก

ประเภทผลิตภัณฑ์ และจัดได ้ว ่าเป ็น

ผู ้นำาทางการตลาดอันดับหน่ึงในตลาด

ของท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานใน

ประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้นำาทางการ

ตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ยังเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในตลาด

ต่างประเทศ โดยบริษัทได้ส่งออกสินค้าไป

จำาหน่ายทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกกลาง 

และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานท่ีจะ

ขยายการส่งออกให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค 

ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ

บริษัทแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสร้างความ

ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 4 แห่ง มีกำาลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และสำานักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

โรงงาน / 
ศูนย์กระจายสินค้า

ที่ตั้ง รายละเอียด พื้นที่

1. ศูนย์พระประแดง ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ 
อำาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานสำาหรับผลิต
ท่อเหล็ก

พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 
69 ตารางวา มี 3 อาคาร 

2. ศูนย์มหาชัย 1 ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 
ถนนพระราม 2 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรับ
ชุบสังกะสีท่อ

พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 
5 ตารางวา มี 1 อาคาร

3. ศูนย์มหาชัย 2 ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 
ถนนพระราม 2 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรับ
ผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่

พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 
98 ตารางวา มี 1 อาคาร

4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3 ตั้งอยู่ที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าทราย อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โรงงานสำาหรับ
ผลิตท่อเหล็กขนาดกลาง

พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน
มี 3 อาคาร

5. ศูนย์กระจายสินค้า
บางนา-ตราด กม.29

ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ตำาบลบางบ่อ อำาเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ
สำารองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 22 ไร่  
22 ตารางวา มี 2 อาคาร

6. ศูนย์กระจายสินค้า
ลาดหลุมแก้ว

ตั้งอยู่ที่ 50/6 หมู่ที่ 2 ตำาบลหน้าไม้ อำาเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ
สำารองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน
31 ตารางวา มี 2 อาคาร

7. สำานักงานขายลุมพินี ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ

สำานักงานขาย พ้ืนท่ี 1,772.17 ตารางเมตร
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบายการผลิต
และกำาลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีท้ังที่ผลิตตามคำาสั่ง

ลูกค้า และผลิตพร้อมสำาหรับการจำาหน่าย 

โดยการผลิตตามคำาสั่งลูกค้าจะข้ึนอยู่กับ

ลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำาสั่งซื้อเข้ามา ซึ่ง

บริษัทมีนโยบายรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าและ

ดำาเนินการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าใน

ประเทศ ดังนี้

1)  ในกรณีที่มีสินค้าพร้อมจำาหน่าย บริษัท

จะดำาเนินการจัดส่งสินค้าทันที

2)  ในกรณีท่ีมีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า 

บริษัทจะดำาเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 

20 วัน

3)  ในกรณทีีต้่องสัง่ซือ้วตัถดุบิเหลก็เพิม่เตมิ 

บริษัทจะดำาเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 

45 วัน

4)  ส่วนกรณขีองลูกค้าต่างประเทศ บรษิทั

จะดำาเนนิการส่งมอบสนิค้าภายใน 60 - 

75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซ้ือของ

ลกูค้า บรษิทัมีการวางแผนการผลติจากฝ่าย

บรหิาร ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด โดยจะ

มีการประชุม เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว

ของความต้องการสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ 

เพื่อใช้ในการประกอบการกำาหนดนโยบาย

การผลติและการวางแผนการจดัซือ้วตัถดุบิ

ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยประหยัดต้นทุน

การผลิต และทำาให้บริษัทสามารถส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดยท่ัวไป

เม่ือมีการใช้กำาลังการผลิตของเครื่องจักร

ถึงประมาณร้อยละ 75 บริษัทจะทำาการ

ประเมินความเหมาะสมในการขยายกำาลัง

การผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความ

ต้องการท่อเหล็กประกอบกับกลยุทธ์และ

แผนงานของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อรักษา

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน 

บริษัทได้มีการกำาหนดการตรวจเช็คและ

ปรบัปรงุเคร่ืองจกัรทุกสปัดาห์ และแต่ละคร้ัง

จะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง กำาลังการ

ผลิตของเคร่ืองจักรสำาหรับท่อเหล็กดำาและ

ท่อเหล็กชุบสังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 

50,000 ตามลำาดับ

ในปี 2558 บริษัทใช้กำาลงัการผลติท่อเหลก็ดำา 

เท่ากับ 298,079 ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 

16,537 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในการผลิตท่อ

เหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 

(Hot rolled coil) โดยบริษัท มีปริมาณการ

ใช้เหล็กแผ่นสัดส่วนประมาณร้อยละ 97.67 

ของมูลค่าวัตถุดิบรวม 

จากนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

ที่ ให ้ความสำาคัญในเ ร่ืองคุณภาพของ

ผลติภณัฑ์และการส่งมอบงานทีต่รงต่อเวลา 

คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือ

ของผูจั้ดจำาหน่ายวตัถุดบิจงึเป็นปัจจยัสำาคญั

ท่ีสุดในการพิจารณาสั่งซ้ือวัตถุดิบ โดย

บรษัิทมกีารจดัทำาประเมนิผลการดำาเนินงาน

ของผูจ้ำาหน่ายวัตถุดบิเป็นประจำา ในปัจจุบนั 

บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อน

ประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม 

จากผูผ้ลติ 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ 

บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) 

บริษัท จี สตีล จำากัด (มหาชน) และ จาก

ผู้ค้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ

นโยบายสินค้าคงคลัง
การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและ

สินค้าสำาเร็จรูปนั้น ทางบริษัทได้มีนโยบาย

ที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหาร

การจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคง

เหลืออิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะ

ตลาดใน ขณะน้ัน มกีารศึกษาวเิคราะห์และ

ประเมินสถานการณ์ในอนาคต เพ่ือปรับ

การจัดการและปริมาณการเก็บสินค้าให้

เหมาะสมตามความต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทมี เป ้าหมายจะรักษาความเป ็น

ผู้นำาในการผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กใน

ประเทศ ทัง้ในด้านคณุภาพ ความหลากหลาย

ขอ งผ ลิ ตภัณฑ ์  แ ล ะค วาม ร วด เ ร็ ว

ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างต่อ

เนื่องโดยให้ความสำาคัญในการพัฒนา

คุณภาพท่อเหลก็ของบริษัทควบคู ่ไปกับ

การพัฒนาตราสนิค้า “แปซิฟิกไพพ์” ให้

เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากล ทัง้นี ้ บรษิทัจะมุง่เน้นการ

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กขนาดใหญ่

สำาหรับงานโครงสร้างมากยิง่ขึน้ ในขณะเดียวกนั

บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพ่ือ

สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภคที่

มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่น

ท่ีจะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทาง

มากขึน้ให้ครอบคลมุกลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ 

โดยการพฒันาระบบการกระจายสินค้าให้มี

ประสิทธิภาพ
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รายงานประจำาปี  2558 

ปัจจัย
ความเสี่ยง

บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็น

ระบบผ่านโครงสร้างองค์กร ทีม่คีณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงทำาหน้าที่กำากับดูแลและ

บรหิารความเสีย่ง โดยการประเมนิ ตดิตาม

ความเสี่ยงที่สำาคัญและรายงานต่อคณะ

กรรมการบรษัิท  ในปี  2558 บริษทัได้ทบทวน

และประเมินปัจจัยเส่ียง พร้อมกำาหนดแผนการ

ควบคุม เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำาคัญในปี 

2558 สรุปได้ดังนี้

1.  ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาวตัถดุิบและปริมาณที่จัดเกบ็

วตัถดุบิหลกัของบรษิทั คอืแผ่นเหล็กรีดร้อน 

ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตามราคา

เหลก็โลก ดงันัน้ความเส่ียงจากความผนัผวน

ของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยง

ทีส่ำาคญั เพราะผลจากการเปลีย่นแปลงของ

ราคาเหลก็ หากมกีารปรับตัวลงอย่างรุนแรง 

อาจเกดิความเสีย่งจากการด้อยค่าของวตัถดุบิ 

หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตวัสงู

ขึน้ จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสนิค้า อกีทั้ง

ความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก 

ซึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษทั ทัง้น้ี บริษทั

ได้มีการกำาหนดนโยบายเพ่ือลดความเสี่ยง

ดังกล่าวโดย 

(1)  ติดตามราคาวัตถุดิบของราคา

เหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ่มความ

ระมดัระวงัในการจดัซ้ือวตัถุดิบ และ 

(2)  ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้า

คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

2.  ความเสีย่งทางด้านอตัราแลกเปล่ียน 

เนือ่งจากบรษัิทมีการนำาเข้าแผ่นเหลก็รดีร้อน

และเครื่องจักรบางส่วนจากต่างประเทศ 

รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายใน

ต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยง

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  

เพ่ือลดความเสีย่ง บรษิทัได้จดัทำารายการงาน

เพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อาจเกิด

ขึน้อย่างสมำา่เสมอ  นอกจากน้ีบริษัทยงัได้นำา

เครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward และ 

Option มาใช้เพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวอีกด้วย 

รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลีย่นโดยธรรมชาต ิ(Natural Hedge) 

จากการที่มีท้ังซ้ือวัตถุดิบและขายสินค้าใน

สกุลเงินเดียวกัน

3.  ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และ
 เหตุฉุกเฉินต่างๆ 

บริษทัตระหนกัถงึผลกระทบของความเสีย่ง

จากภยัธรรมชาติ เช่น นำา้ท่วม อคัคภียั เป็นต้น 

จึงได้จัดทำาแผนบริหารความต่อเน่ืองทาง

ธุรกจิ (Business Continuous Planning : 

BCP) เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร 

อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

กรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการ

ฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำา

ทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือจัดการ

หากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที  และม ี

กรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้น

4.  ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้น
    รายใหญ ่ 

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด และกลุ่ม

ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.87 ของ

จำานวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจทำาให้ควบคุมมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ผู้ถือหุ้น

อ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง

เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องท่ีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องท่ีกฎหมาย

หรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ ต้องได้รับ

เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.  ความ เสี่ ย งจากการ มีผู ้ ผลิต
วัตถุดิบน ้อยรายและการออก
มาตรการตอบโต้ทางการค้าจาก
ภาครัฐ

ภาครฐัได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้ง

มาตรการการทุม่ตลาด (Anti-Dumping) และ 

มาตรการปกป้องจากการนำาเข้าสินค้าที่

เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่น

รีดร้อน ซ่ึงเป็นวัตถุดบิหลกัของบริษัท รวมถงึ

มผีูผ้ลติในประเทศน้อยราย ซึง่อาจก่อให้เกดิ

ความเสี่ยงในกรณีวัตถุดิบไม่เพียงพอ หรือ

ขาดตลาด บริษัทตระหนักถึงความเส่ียง

ดงักล่าว ด้วยการวางแผนการผลติและสัง่ซือ้

วตัถุดบิล่วงหน้า มกีารเกบ็สต๊อคในปรมิาณ

ที่เหมาะสม และมองหาผู้ผลิตรายใหม่จาก

ต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6.  ความเสีย่งจากการเคล่ือนไหวของ
อัตราดอกเบี้ย

จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั สภาพเศรษฐกจิ

ยังคงมีความไม่แน่นอน อาจส่งผลให้อัตรา

ดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ 

ซึ่งอาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ

ต่อบริษัท เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงใน

ด้านอัตราดอกเบี้ย บริษัทได้ติดตามการ

เคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

 

หน้ีสนิระยะยาวของบริษัท ท่ีมอัีตราดอกเบีย้

แบบลอยตัว (MLR) มีจำานวนน้อยหาก
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

เทียบกับหนี้สินระยะสั้นของบริษัท  หนี้สิน

ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น

สำาหรับซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 

จึงทำาให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก

7.  ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในและต่างประเทศ

เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 

บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพ และ

ความหลากหลายของสนิค้า โดย (1) รักษา

ฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ 

(2) เจาะกลุม่ลกูค้าได้หลากหลาย และสามารถ

ขยายการผลติเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้

เปรียบหากเปรียบเทียบกับบริษัทท่ีมีการ

ผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดน้ีแสดงให้

เห็นว่าทางบริษัทมีความยืดหยุ ่นในการ

ดำาเนนิงานเพือ่สามารถรองรับการเปลีย่นแปลง

และตอบสนองความต้องการของตลาดได้

อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้าน

การผลิต เพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้น

การให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้นการส่งมอบ

ทีต่รงเวลา และ (5) จดัอบรม เพ่ือเพ่ิมความรู้

ความเข้าใจให้แก่ลกูค้าและหน่วยงานต่างๆ 

สำาหรับสินค้าของบริษัท

8.  ความไม่ม่ันคงทางการเมือง
ในประเทศ 

ความไม่มัน่คงทางการเมอืงภายในประเทศ

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุน หาก

การเมืองภายในประเทศเกิดความขัดแย้ง

หรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดบั

ความมัน่ใจของนักลงทุน ทำาให้เกิดการชะลอ

ตัวหรือลดขนาดการลงทุน ในทางตรงข้าม 

หากภาวะทางการเมืองของประเทศมี

ความมั่นคง จะสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่

นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาลสามารถกระตุ้นการ

ลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการ

เพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9.  ความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือ
ทางการค้า 

ในการทำาธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้

การค้าซ่ึงเกดิจากการจำาหน่ายสนิค้าภายใต้

เงื่อนไขการชำาระเงินภายในกำาหนดตามที่

ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงจากการ

ไม่ชำาระค่าสนิค้า หรือการชำาระท่ีไม่ตรงเวลา

ที่กำาหนด บริษัทมีมาตรการลดความเสีย่ง 

ดงักล่าว ด้วยการกำาหนดวงเงนิสนิเชือ่การค้า

แก่ลูกค้า โดยวิเคราะห์ตามความต้องการ

ซื้อสินค้าและความสามารถในการชำาระหนี้ 

ซึ่งต ้องผ่านการอนุมัติเป ็นลายลักษณ์

อักษรจากผู ้บ ริหารที่มีอำานาจในเรื่อง

ดงักล่าว นอกจากน้ีบริษัทมกีารจดัทำาประกนั

ลูกหนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก

การที่ลูกค้าไม่สามารถชำาระหนี้
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รายงานประจำาปี  2558 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

>  นายสมชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
PAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBA 
(นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

11 ปีนับตั้งแต่ 1 กันยายน 2557-
31 สิงหาคม 2568

2,208,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก. บางบ่อ แอสเซท (BBA)

>  นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท  
    BBA เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

>  นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA 
    เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

รายการ
ระหว่างกัน

1.  การเช ่าที่ดินท่ี ต้ังศูนย ์กระจาย

สินค้าบางนา-ตราด กม. 29
ที่ ประ ชุมคณะกรรมการบริษัทครั้ งที่ 

7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 

มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดินบนถนน

บางนา-ตราด เนือ้ที ่22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่ง

ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า

ของบริษทั เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของ

ทีด่นิคอื นายประยูร เลขะพจน์พานชิ และ 

นายวชัิย เลขะพจน์พานิช ซ่ึงบุคคลทัง้สอง

เป็นพี่น้องกัน ทั้งน้ี ในการกำาหนดอัตรา

ค่าเช่าบริเวณดังกล่าว ให้มีการปรับค่าเช่า

ขึ้นร้อยละ 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

อัตราค่าเช่าปีที ่10-11  2,938,848 บาท/ปี

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณา

ค่าเช่าที่ดินผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วม

ประชมุและงดออกเสยีงทุกคร้ัง ซ่ึงหลกัเกณฑ์

การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

ในปี 2558 เจ้าของท่ีดนิมกีารเปลีย่นแปลง 

เนือ่งมาจาก นายประยรู เลขะพจน์พานิช 

และ นายวิชยั เลขะพจน์พานิช (เจ้าของเดมิ) 

ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท 

บางบ่อ แอสเซท จำากัด (เจ้าของใหม่) โดย

มีนายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นาย

วิชัย เลขะพจน์พานิช เป็นกรรมการบรษิทั 

บางบ่อ แอสเซท จำากดั แต่ทั้งนี้ เงื่อนไขใน

สญัญาเช่าท่ีดนิระหว่างบริษัท แปซฟิิกไพพ์ 

จำากัด (มหาชน) กับ บรษัิท บางบ่อ แอสเซท 

จำากัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

2.  การเช่าที่ดินท่ีตั้งศูนย์กระจาย

สินค้าลาดหลุมแก้ว
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ 

ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ที่ถนนบางบัวทอง-

สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข 340 

ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำาบล

หน้าไม้ อำาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา 

ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า

ของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมี

บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำากัด เป็น

เจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ในการกำาหนดอัตรา

ค่าเช่าบริเวณดังกล่าว ให้มีการปรับอัตรา

ค ่าเช ่าขึ้นร ้อยละ 10 ทุก 3 ป ี ซึ่ งมี

รายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าเช่าปีที่ 1-3    2,550,000 บาท/ปี

อัตราค่าเช่าปีที่ 4-6     2,805,000 บาท/ปี

อัตราค่าเช่าปีที่ 7-9     3,085,500 บาท/ปี

อัตราค่าเช่าปีที่ 10-12  3,394,050 บาท/ปี

อัตราค่าเช่าปีที่ 13    3,733,455 บาท/ปี

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พจิารณาอนมุตั ิซึง่ในการประชมุเรือ่งค่าเช่า

ที่ดินในทุกครั้งผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะงดเข้า

ร ่วมประชุมและงดออกเสียงทุกครั้งซึ่ง

หลักเกณฑ์การพิจารณาค ่าเช ่าจะอยู ่

ในหน้า 21

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า บางนา-ตราด กม. 29
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สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

>  นายสมชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
PAP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ LLK (นับรวมผู้
ที่เกี่ยวข้อง)

13 ปี นับตั้งแต่ 
1 กรกฎาคม 2558 - 30 มิถุนายน 
2571

2,475,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท 
(LLK)

>  นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
LLK เป็นพี่ของ นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

>  นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK 
เป็นน้องของ นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า
บจก.ทาโมเสะ เทรดด้ิง (TMS)

>  บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด ถือหุ้น PAP 
ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำาระแล้ว

3 ปี นับตั้งแต่
1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 
2559

3,157,800 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)

>  มีกรรมการร่วมกันกับ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ คือ
นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่า
ที่ดิน
หลักเกณฑ์ในการคำานวณอัตราค่าเช่าท่ีดิน 

แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

วธิทีี ่1 พจิารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม

จากผู้ประเมินอิสระ จำานวน 3 ราย

ที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ

กำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

(กลต.) คูณกับอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา 3 ปี 

ณ วันครบกำาหนดการปรับค่าเช่า

(ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตร

รฐับาลมาจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย 

: ThaiBMA)

วธิทีี ่2 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจาก

ผูป้ระเมนิอิสระ 3 ราย ท่ีได้รับอนุญาต

จากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์

ในการคำานวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี

ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจาณากำาหนด

อัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3.  การเช่าพื้นที่ส�านักงานชั้น 24 
อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด 
(บริษัทย่อย)

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 6/2550 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติ

ให้ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จำากดั (“TMS”) 

เช่าพื้นที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 

เพือ่ใช้เป็นสำานกังาน เน่ืองจากห้องชุดเลขท่ี 

1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ที ่TMS ได้เช่าเพือ่เป็นสำานักงานจาก บริษทั 

แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) (“PAP”) 

มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายงาน ซึ่งใน

การพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้คุณประยูร 

เลขะพจน์พานชิ และคณุสมชยั เลขะพจน์พานชิ 

ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนี้ 

เน่ืองจากบุคคลทั้งสองเป็นกรรมการของ

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด ซึ่งบริษัท

ดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP 

บุคคลทั้ งสองจึ ง เป ็นบุคคลที่มีความ

เกี่ยวโยงกันและเป็นผู ้มีส่วนได้เสียตาม

ข ้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง

ประเทศไทย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ได้ครบ

กำาหนดการเช่าพืน้ทีห้่องชดุเลขที ่1168/68-69 

ชัน้ 24 อาคารลมุพนิทีาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2556 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 จึงได้มมีติ

อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่า สำาหรับการเช่า

พ้ืนท่ีสำานักงานดงักล่าว 

เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 

2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ใน

อตัราค่าเช่า 380 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน 

ทั้งน้ี ในการประชุมดังกล่าว นายสมชัย 

เลขะพจน์พานิช ไม่เข้าร่วมประชุมและงด

ออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นกรรมการ

ของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่ส�านักงานชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์



22

รายงานประจำาปี  2558 

4.   การกูยื้มระหว่าง บริษทั แปซฟิิกไพพ์ 
จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท 
ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด

จากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ์ 

จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 

25 มิถุนายน 2556 มีมติอนุมัติการกู้เงิน

ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 

(“PAP”) จากบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง 

จำากดั (“MH”) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ของ 

PAP ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้

สำาหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต มี

ระยะเวลาการชำาระคืน 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 

2 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 

2561 โดยชำาระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และ

ชำาระเงินต้นเมื่อครบกำาหนดอายุสัญญา

เงินกู้ โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของ

ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) -1.5% 

ซึง่ ณ วนัทีเ่กิดรายการอัตราดอกเบ้ีย MLR 

อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม

และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

วันที่เกิดรายการ 2 กรกฎาคม 2556

จำานวนเงินที่กู้ 100,000,000 บาท

อตัราดอกเบีย้ MLR (KBANK) -1.5%

เงือ่นไข   ชำาระเป็นเงนิสด โดย

ชำาระดอกเบี้ยเป็นราย

เดอืน และชำาระเงนิต้น

เมื่อครบกำาหนดอายุ

สัญญาเงินกู้

อัตรา  5,093,232.90 บาท 

ดอกเบี้ยที่จ่าย (ณ วันที่ 31/12/2558)

วันที่ครบกำาหนด 1 กรกฎาคม 2561

สัญญาการกู้ยืม 

สำาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องและ

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมี

ขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง
เน่ืองจากรายการบางรายการ เช่น การจำาหน่าย

สนิค้า เป็นต้น เป็นรายการท่ีจะยังคงเกดิขึน้

อย่างต่อเนือ่งในอนาคต เน่ืองจากเป็นรายการ

ปกตธิรุกจิ ดังน้ันบริษัทจะกำาหนดหลกัเกณฑ์

และแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับรายการ

ดงักล่าว โดยมกีารระบุเงือ่นไขการดำาเนินการ

สำาหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไข

การค้าทัว่ไป และเป็นไปตามราคาท่ียตุธิรรม

สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้

โดยนำาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทาง

นโยบายหรือแนวโน้มการทำา
รายการระหว่างกนัในอนาคต

ในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ

สมเหตุสมผลของรายการที่ เกิดข้ึนทุก

ไตรมาส

2. รายการพิเศษทีเ่กดิข้ึนเป็นคร้ังคราว
บรษิทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ

รายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการ

ระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจัดให้มีบุคคล

ที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบ

บัญชีหรือผู ้ประเมินราคาทรัพย์สินหรือ

สำานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระ

จากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ

หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำานาญพิเศษ

จะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการหรือผู ้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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QUALITY
BE MORE

เรามั่นใจในการทำางาน
ด้วยคุณภาพที่เป็นได้มากกว่า
คำาว่า “คุณภาพ” 
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คณะกรรมการ
และผู้บริหาร

พล.ต.อ.วิเชียร  พจน์โพธิ์ศรี

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
[ครั้งที่ 1] วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 11 สิงหาคม 2553
[ครั้งที่ 2] วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขารัฐประสานศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)
2557 Role of the Chairman (RCP 33/2014) 
2557 Financial Statements for Directors (FSD 23/2014)
2557 Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)
2547 Director Certification Program (DCP 46/2004)
2547 Audit Committee Program (ACP 2/2004) 
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2556  กรรมการ บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)
2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
2554 - 2555 เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิสำานักงานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
2553 - 2554 ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2.  ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3.  ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช

รองประธานกรรมการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 17 มีนาคม 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2552 Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 
ประสบการณ์การทำางาน
2551 - 2552   นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2.  ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3.  ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล

กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 24 เมษายน 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา  
-  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปรญิญาโท สาขาบริหารธรุกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)
2556 Director Certification Program (DCP 107/2013)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2.  ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3.  ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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รายงานประจำาปี  2558 

ดร.สมชาย  หาญหิรัญ

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล /

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 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
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2552 Director Accreditation Program (DAP 79/2009)
หลักสูตรอบรมอื่นๆ 
-  นักบริหารระดับสูง สถาบันคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
-  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2552)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน รองปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 - 2557 ผู้อำานวยการ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
2553 - ปัจจุบัน   ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม
2552 - 2553   รองผู้อำานวยการ สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 

มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาโท สาขากฎหมายและการทตู (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 

มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2558 Risk Management Program (RMP 6/2015)
2558 Director Certification Program (DCP 212/2015)
2557 Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2557 - ปัจจุบัน   ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2555 - 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 - 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
2550 - 2553 เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลิส-เทล จำากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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รายงานประจำาปี  2558 

นางสาวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 40 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 12 มิถุนายน 2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2555 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน

กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 20 เมษายน 2550
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
-  เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2550 - 2555  กรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 
2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศการบัญชี จำากัด
2541 - ก.ย. 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จำากัด
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  
2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จำากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

นายชรินทร์  หาญสืบสาย

กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

อายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 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) สำานักงาน ก.พ. 
-  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่2) 

สถาบันพระปกเกล้า 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2551 Director Certification Program (DCP 101/2008) 
2547 Director Accreditation Program (DAP 26/2004) 
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2551 - 2556 สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำากัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินิทรีดิจิตอล จำากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

(กรรมการผู้จัดการ) / 

เลขานุการบริษัท

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :  
[ครั้งที่ 1] วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง 19 เมษายน 2551
[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
2547 Director Certification Program (DCP 48/2004) 
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2547 - 2551   ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำากัด (บริษัทย่อย)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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รายงานประจำาปี  2558 

นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ 35 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : วันที่ 23 เมษายน 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia 
-  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013) 
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553 - 2556 ผู้อำานวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
2552   ผู้อำานวยการพัฒนาธุรกิจ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด (บริษัทย่อย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวสุนิสา  ขวัญบุญบ�าเพ็ญ

กรรมการบริหาร / 

ผู้อ�านวยการธุรกิจสัมพันธ์

อายุ 59 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
[ครั้งที่ 1] วันที่ 19 เมษายน 2551 ถึง 20 มกราคม 2552
[ครั้งที่ 2] วันที่ 23 เมษายน 2553 ถึง 17 กรกฎาคม 2557
[ครั้งที่ 3] วันที่ 23 เมษายน 2558
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

(With President Award for Academic Excellence)
-  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาภาษาฝรั่งเศส
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2551 Director Accreditation Program (DAP 72/2008)
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553 - ก.ค. 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
2553 - 2555 กรรมการ สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน  เหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษา

ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์

ผู้อ�านวยการวิศวกรรม

อายุ 57 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-
คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
-  ปริญญาตร ีวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ีสาขาอุตสาหการ
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด
2551 - 2552 ผู้อำานวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

นางภัทรา  จรรยาวิลาส

ผู้อ�านวยการการตลาด

อายุ 52 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2551 ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำากัด

นายพฤทธิ์  ลี้วิไลกุลรัตน์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ

อายุ 37 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี -
คุณวุฒิทางการศึกษา
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2551 - 2553  ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อ ตนเอง

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง
รอบบัญชี ตนเอง

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

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

2. นายสมชัย        เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24

3. ดร.วิชาญ         อร่ามวารีกุล - - - - - -

4. ดร.สมชาย       หาญหิรัญ - - - - - -

5. ดร.ชัยยงค์       สัจจิพานนท์ - - - - - -

6. นางสาวปิยะนุส   ชัยขจรวัฒน์ - - - - - -

7. นายเกรียงไกร     รักษ์กุลชน - - - - - -

8. นายชรินทร์       หาญสืบสาย - - - - - -

9. นางสาววิริยา     อัมพรนภากุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52

10. นางสาวธิติมา    วัฒนศักดากุล - - - - - -

11. นางสาวสุนิสา      ขวัญบุญบำาเพ็ญ 3,150,000 - 100,000 3,250,000 - 0.49

12. นายนันทวัฒน์    สถิรไชยวิทย์ 4,600,000 - 251,100 4,851,100 - 0.74

13. นางภัทรา          จรรยาวิลาส - - 55,200 55,200 - 0.01

14. นายพฤทธิ์        ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

หมายเหตุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนชำาระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น)
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้าง
องค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงาน
ตรวจสอบภายใน

สายงาน
ธุรกิจสัมพันธ์

สายงานบริหาร

สายงานการเงิน
สายงาน

ประกันคุณภาพ

สายงาน 
Supply Chain

สายงานวิศวกรรม

สายงานผลิต

สายงาน
พัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบเเทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
(กรรมการผู้จัดการ)

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ
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โครงสร้าง
การถือหุ้นและ
การจัดการ

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนกำรถือครองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละ

1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด/1

กลุ่มเลขะพจน์พานิช/2 
257,762,500
229,760,000

39.05
34.81

2. นางสาวสิรี     คูวุฒยากร 25,500,000 3.86

3. นพ.ประสาน   เขมะคงคานนท์ 6,650,000 1.01

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 5,389,600 0.82

5. นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ 4,851,100 0.74

6. นายชูวิทย์      จิตรสกุล 3,450,000 0.52

7. นางสาววิริยา   อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52

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

9. นางสาวสุนิสา  ขวัญบุญบำาเพ็ญ 3,250,000 0.49

10. นางศิริจันทร์   เอี่ยมชีรางกูร 3,135,000 0.48

รวม 546,458,800 82.80

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนกำรถือ

ครองหุน้ PAP (หุน้)
ร้อยละ

1. นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

2. นางสาวณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

3. นางสาวนลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68

4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68

5. นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,972,500 2.72

6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

7. นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

8. นางสาววรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

9. นางสาววนาลี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

10. นางสาววรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

11. นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07

12. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54

13. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,787,500 1.33

14. นางปราณี คูวุฒยากร - 0.00

รวม 229,760,000 34.81

รำยชื่อผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนกำรถือ

ครองหุน้ PAP (หุน้)
ร้อยละ

1. นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

2. นางสาวณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

3. น.ส.นลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68

4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68

5. นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,972,500 2.72

6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

7. นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

8. นางสาววรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

9. นางสาววนาลี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

10. นางสาววรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

11. นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07

12. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54

13. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,787,500 1.33

รวม 229,760,000 34.81

หมายเหตุ :  /1 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด มีผู้ถือหุ้นจำานวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)
/2 การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด (ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

หมายเหตุ : รายชื่อในลำาดับที่ 1 - 13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏ
อยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช)
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเตบิโต 

ทางธรุกจิอย่างยัง่ยืน และสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผู ้ถือหุ ้นในระยะยาว โดยมีการกำาหนด

นโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 

40 ของกำาไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ และ

หลังหกัสำารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้ การจ่าย

เงนิปันผลดังกล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ 

ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน 

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

โครงสร้าง
กรรมการบริษัท

และแผนงานการลงทุนของบริษัท สำาหรับ

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณาจาก

กระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุน

ของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือ

มเีพยีงพอและได้ตัง้สำารองตามกฎหมายแล้ว

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผล

ประจำาปี 2557 จากมติทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้น 

ประจำาปี 2558 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จำากัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 

2558 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

จากกำาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำาหรับ

ผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2557 สิ้นสุด 

ณ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 

บาท คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของกำาไรสุทธิ 

ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 14 

พฤษภาคม 2558

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ ทั้งหมด 4 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริษัท   

2. คณะกรรมการตรวจสอบ     

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ

 2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ

 3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ และ

    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

    ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

    และบรรษัทภิบาล

 5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการ และ

    ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

 7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

    และบรรษัทภิบาล

 8. นายชรินทร์ หาญสบืสาย กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

    และบรรษัทภิบาล

  9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง

    และเลขานุการบริษัท

10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการบริหาร และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง

11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : กรรมการในลำาดับที่ 2, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น 

กรรมการสองในสี่ท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำาคัญบริษัท

1.  คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 

11 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการ

อิสระ 7 ท่าน และกรรมการ

บริหาร 4 ท่าน ดังนี้
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมอีำานาจ และ หน้าท่ีจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบงัคับ

และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ดำาเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการ

เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กำาหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ หน้า 49

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมี

ข้อมูลประวัติ และรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหน้า 29 เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนงานของคณะ

กรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ สำาหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของ

เลขานุการบริษัทรวมถึงหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1  ให้คำาแนะนำาเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบรษิทั

ที่คณะกรรมการต้องทราบ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสมำ่าเสมอ

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของ

บริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บนัทกึรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งติดตามให้

มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จัดทำารายงานประจำาปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการรายงานการประชุม

5. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลู รายงานสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

6. ติดต่อ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.สมชาย หาญหิรัญ  กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

ซึง่กรรมการตรวจสอบลำาดบัท่ี 1 มปีระสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินโดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมี

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ หน้า 50 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งคุณนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน และมีวาระการดำารง

ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่

วันที่ 4 มีนาคม 2556 ถึง 

วันที่ 3 มีนาคม 2559 

มีรายนามดังนี้

3.  คณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน และมีวาระการดำารง

ตำาแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถงึ 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 

มรีายนามดังนี้

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ  ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

    บรรษัทภิบาล

2. นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3. นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

โดยขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล มี

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ หน้า 51 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลแต่งตั้ง คุณนันทนา หลักคำา เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2558 ที่ผ่านมากรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

กรรมกำร

จ�ำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จ�ำนวนครั้งกำรประชุม

คณะกรรมกำร
บริษัท

(7 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

(7 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
สรรหำ 

ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล

(4 ครั้ง)

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง
(4 ครั้ง)

กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

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

2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 7/7 - - - 1/1

3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 7/7 7/7 - - 1/1

4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ 6/7 7/7 4/4 - 0/1

5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 7/7 - - 4/4 1/1

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

7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 7/7 - 4/4 - 1/1

8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 7/7 - 1/1 - 1/1

9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 7/7 - - 4/4 1/1

10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล 7/7 - - 4/4 1/1

11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ 5/5 - - - -

12. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 2/2 - 2/2 0/0 1/1

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558
 2. ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ (ลำาดับที่ 1 และ 3 - 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำานวน 1 ครั้ง
 3. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 
  - ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
  - ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
  - ออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
 4. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
 5. น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
 6. นายชรินทร์ หาญสบืสาย เข้ารบัตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล เมือ่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 (แทนคุณสมเกยีรติ)

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง

3. นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง

โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีรายละเอียดปรากฏในหวัข้อ

การกำากับดูแลกิจการ หน้า 52 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้ง คุณนภาพร 

พรอนวุงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.  คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

1 ท่าน และกรรมการบริหาร 

2 ท่าน มวีาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี

รายนามดังนี้
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รายงานประจำาปี  2558 

การสรรหาและแต ่ง ต้ังกรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูง

1.  กำรสรรหำกรรมกำรอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระตามข้อกำาหนดขั้นตำ่าของ ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1.  ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุน้ที่

มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบริษทั บริษทั

ในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี โดยให้นับ

รวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.  ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้ง

ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้รับ

เงนิเดอืนประจำา หรอืเป็นผูม้อีำานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วน

ได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที ่

ยื่นขอคำาอนุญาตต่อสำานักงาน

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผล

ประโยชน์ หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่า

ทางตรง หรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิ

และการบริหารงานของบริษัท บริษัท

ในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาด

ความเป็นอิสระ 

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ

โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น

บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร

รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำานาจ

ควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ

ชื่อเป็นผูบ้รหิาร หรือผูมี้อำานาจควบคมุ

ของบริษัท และบริษัทย่อย

การสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู

5.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น

เพือ่เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์

ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ

ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ นอกจากนีแ้ล้วยงัต้อง

สามารถแสดงความเห็น หรือรายงานได้

อย่างมเีสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย

โดยไม่ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ใดๆ 

ที่ เกี่ยวกับทรัพย ์สินหรือตำาแหน ่ง

หน้าท่ีและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มี

สถานการณ์ใดๆ ท่ีจะมาบบีบงัคับให้ไม่

สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึง

จะเป็น

6.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี

ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 

และนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 

และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ

ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

หุ ้นส่วนผู ้จัดการของสำานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัท

ในเครอืบรษัิทร่วม และนติบิคุคลท่ีอาจ

มคีวามขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำาขอ

อนุญาตต่อสำานักงาน

7.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง

วชิาชีพใดๆ ซึง่รวมถงึการให้การบรกิาร

เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 

2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัในเครอื 

บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ทัง้นี ้ ในกรณทีีผู่ใ้ห้บริการทาง

วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน

ผูจ้ดัการของผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีนัน้ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น

คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ 

บรรษัทภิบาล จะทำาหน้าที่ในการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ

สอดคล้องกับข้อกำาหนดของ ก.ล.ต. และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม เพยีงพอ และ

สอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของ

บริษัท ต้องมีประวัติการทำางาน และมี

จริยธรรมที่ดีงาม   รวมทั้งพิจารณาถึงการ

ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษิทัอืน่ ว่าสอดคล้อง

กับนโยบายการกำากับดแูลกิจการของบรษิทัฯ 

หรือไม่ เพ่ือท่ีจะนำาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุ

ผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี 

สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้ 

อย่างสมำ่าเสมอ มีความกล้าหาญในการ

แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

2.  การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล จะทำาหน้าท่ีพจิารณาคัดเลอืก

บุคคลที่มีความหมาะสมทั้งในด้านความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเกีย่วข้องกับ

ธรุกจิ หรอืสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กบัธรุกจิ

ของบริษัทในอนาคต เพ่ือนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู ้ถือ

หุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ต้องสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็ม

ที่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

อย่างสมำา่เสมอ มคีวามกล้าหาญในการแสดง

ความคดิเห็นในท่ีประชมุ มปีระวัตกิารทำางาน 

และจริยธรรมท่ีดงีาม นอกจากน้ีจะพจิารณา

ถึงการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

หลายแห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผล

กระทบต่อบริษัทหรือไม่

3.  การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารเป็นผูพิ้จารณา และแต่งตั้งบุคคล

ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์

ท่ีเหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของ

บริษัท และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนา

ผู ้มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังด้านความรู ้

ความสามารถ และจริยธรรมท่ีด ี เพ่ือเตรยีม

ความพร้อมของบคุลากรภายใน ในการสบืทอด

ตำาแหน่ง ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต
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สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้ง

กรรมการ 

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับ

หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคลไป

กรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ 

ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง

กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี /1 670,000 - - - 670,000

2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช /3 360,000 - - - 360,000

3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล/2 430,000 250,000 - - 680,000

4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ/2 410,000 160,000 220,000 - 790,000

5. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์/2 430,000 - - 192,500 622,500

6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์/2 430,000 160,000 - - 590,000

7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน/2 430,000 - 130,000 - 560,000

8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย/2 430,000 - 70,000 - 500,000

9. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล/3 240,000 - - 90,000 330,000

10. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล/3 240,000 - - 90,000 330,000

11. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ /3 160,000 - - - 160,000

12. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 120,000 - 50,000 30,000 200,000

รวม 4,350,000 570,000 470,000 402,500 5,792,500

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม

ลำาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็น

กรรมการเท่าจำานวนกรรมการท่ี ท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกต้ังในคร้ังน้ัน 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน

ลำาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจำานวนกรรมการท่ี ท่ีประชมุผูถ้อืหุน้

ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่

ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

บรษิทัมผีูบ้รหิาร จำานวน 7 ท่าน 

ดังนี้

1. นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

    (กรรมการผู้จัดการ)

3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ ผู้อำานวยการธุรกิจสัมพันธ์

5. นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ ผู้อำานวยการวิศวกรรม

6. นางภัทรา จรรยาวิลาส ผู้อำานวยการการตลาด

7. นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการบัญชี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะ
ผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ : สำาหรบัค่าตอบแทน

คณะกรรมการในปี 2558 สิ้นสุดวันท่ี 

31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทได้จ่ายค่า

ตอบแทนในส่วนของค่าเบ้ียประชุมและ

ค่าบำาเหนจ็กรรมการบรษัิทให้กบักรรมการอสิระ 

ในขณะที่กรรมการบริหารจะได ้รับค่า

ตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำาเหน็จ

โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
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รายงานประจำาปี  2558 

หมายเหตุ : /1 หมายถึง ประธานกรรมการ  l/2 หมายถึง กรรมการอิสระ  l/3 หมายถึง กรรมการบริหาร
 - ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระ (ลำาดับที่ 1 และ 3 - 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จำานวน 1 ครั้ง
 - ในปี 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมกันจัดทำากลยุทธ์ จำานวน 1 ครั้ง
 - นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ : ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558

ครบวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
ออกจากการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

 - ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
 - น.ส.สุนิสา ขวัญบุญบำาเพ็ญ เข้ารับตำาแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 (แทนคุณสมเกียรติ)
 - นายชรินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับตำาแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล เมือ่วันท่ี 13 พฤษภาคม 2558 (แทนคุณสมเกยีรติ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2558 บริษัท 

ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย 

ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวม

เป็นเงินทั้งสิ้น 28,092,961.31 บาท

2.  ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : 

สำยงำน จ�ำนวน (คน)

1. Supply Chain 56

2. ศูนย์กระจายสินค้า 44

3. ตรวจสอบภายใน 6

4. บริหาร 63

5. ประกันคุณภาพ 104

6. ผลิต 289

7. วิศวกรรม 73

8. พัฒนาองค์กร 47

รวม 682

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุน

สำารองเลี้ยงชีพรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 183,587,784.94 บาท

o  วงเงินค่ารักษาพยาบาล 

o  ค่าบำาเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบ

วาระการดำารงตำาแหน่งตามนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการของบริษัท

ในปี 2558 มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ

การดำารงตำาแหน่งตามนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัท (ดำารงตำาแหน่งครบ 

9 ปี) จำานวน 1 ท่าน ซึ่งบริษัทได้จ่ายค่า

บำาเหน็จเป็นจำานวนเงิน 707,500 บาท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จัด

ให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร 

โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 

ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2558 บริษัทได้จ่าย

เงินสมทบให้กับผู้บริหารเป็นจำานวนรวม

ทั้งสิ้น 992,920 บาท

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน

พนักงานท้ังหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) 

โดยแบ่งตามสายงานหลักดังนี้



41

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

นโยบาย
การกำากับ
ดแูลกจิการทีด่ี

นอกจากนี้การกำากับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริหาร และควบคุมการดำาเนินงาน

ภายในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยยึดหลัก 4 ประการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทกุฝ่าย และเป็นรากฐานของการเตบิโตทีย่ัง่ยนืของธรุกจิ ได้แก่ ความโปร่งใส (Transparency) 

ความซ่ือสตัย์ (Integrity) ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตังิานตามหน้าท่ี (Accountability) 

และความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ 

แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

3.  การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้ ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการทีดีของบริษัท

และบริษัทย่อย โดยไม่มีข้อยกเว้น

หมวดที่ 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1  สิทธิในการได้รบัใบหุ้น และสทิธิการโอนสทิธิการได้รบัการปฏิบตัท่ีิเท่าเทียม ในการซือ้

หุ้นคืนโดยบริษัท และได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทาง

ติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัท

1.2  สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และ

ร่วมพิจารณาในวาระต่างๆ ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3  สิทธิในการเลอืกตัง้ และถอดถอนกรรมการบริษัท และให้ความเหน็ชอบในการแต่งตัง้

ผู้สอบบัญชีอิสระ

1.4  สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

นิยาม หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัท

1.  ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการของบริษทักำาหนด

นโยบายในการกำากับดูแลกิจการ

โดยได้คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

ต ามที่ ก ฎหมายกำ า หนด ไ ว ้ 

อันประกอบด้วย

เป็นการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี ของ The Organization for 
Economic Co-Operation and 
Development (OECD) และหลกัการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีด ีปี 2549 โดย
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และสำานกังาน ก.ล.ต. มาใช้เป็น
แนวทางในการกำาหนดหลักการ
กำากบัดแูลกจิการท่ีดขีองบริษทั

นิยามการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มี
โครงสร้าง และกระบวนการของ
ความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุกลุม่ขององค์กร น่ัน
คอื คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ 
ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี ต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม 
(Fairness) และเสมอภาค
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2.1  ด้วยตระหนกัถึงผู้ถือหุ้น ที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ บริษัทจึงจัดทำาเอกสารท่ี

เกี่ยวข้องกับการประชุม และสารสนเทศทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

2.2  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการนำาเข้าที่ประชุมหรือส่งคำาถามที่

ต้องการให้ตอบในท่ีประชมุผูถื้อหุ้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทท่ี www.pacificpipe.co.th 

ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2.3  ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบ

บัญชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการ

จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็น

และซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจง/ให้ข้อมูล

ต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน

ช่องทางเวบ็ไซต์บรษัิทท่ี www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วัน นบัจากวันท่ีได้ประชมุ

2.4  ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี 

โดยการเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำาหนดค่าตอบแทน 

พร้อมทั้งข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2.5  ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นราย

บุคคล

2.6  บริษัทมีการกำาหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระ

การประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.   ด้านสทิธใินการรับข้อมลู

และเสนอความเห็นใน

การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน

1.  บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th 

ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนจัดประชุมและส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

โดยบริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็น

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งเอกสารท้ังหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวัน

ประชุม 30 วัน

2.  ในการจดัประชมุผูถื้อหุ้น บริษัทได้คำานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่าน

ทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำาเอกสารหลักฐานที่จำาเป็น

มาให้ครบถ้วนในวันประชมุ เพ่ือรักษาสทิธใินการเข้าร่วมประชมุตามข้อบังคบัของบรษัิท

ในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้

ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th 

3.  จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้น ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้

โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในเรื่องดังกล่าวได้ท่ี 

เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th

4.  ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นทุกครั้ง ประธานจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ ้น ได้ทราบถึงวิธีการ

ลงคะแนนเสียงและจำานวนองค์ประชุม ท้ังยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง

เท่าเทียมกัน ในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งใช้

บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

5.  บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว โดยให้

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในระเบียบวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

1.  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1  พึงหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะ

เกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง 

หรือจากโอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นพนักงานบริษัทในการหาประโยชน์

ส่วนตนและในเรือ่งการทำาธรุกิจท่ีแข่งขันกบับรษัิท หรอืการทำางานอ่ืนนอกเหนอื

จากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้าที่

1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หากเป็นเหตุทำาให้พนักงาน

กระทำาการหรือละเว้นการกระทำาที่ควรทำาตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือน

ต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัท หรือก่อนที่

บริษัทจะเข้าไปทำาธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงานให้ผู้

บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบ

1.3 ห้ามพนักงานบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำารายการหรือ 

กระทำาการใดๆ ในนามบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 

ที่อาจเกิดขึ้น

1.4 การทำาธรุกิจใดๆ กบับรษัิทท้ังในนามส่วนตัว ครอบครวั หรอืในนามนติบิคุคลใดๆ

ท่ีพนักงานน้ันมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้า

ทำารายการ

1.5 การรับทำางานจากบริษัทย่อย ย่อมทำาได้โดยได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกที่เป็น

การแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งไม่

ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการ

เฉพาะเจาะจง จากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ

1.6 การเข้าประชมุพจิารณาวาระใดท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมมส่ีวนได้เสยีกรรมการ ผูบ้รหิาร

หรือพนักงานบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้น ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจาก

อิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับ

รายการท่ีเกีย่วโยงกนั ระหว่างบรษัิทกบับรษัิทย่อย หรอืบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบ

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี

โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำารายการกับผู้ที่เกี่ยวโยง ที่เกีย่วข้องกบั

การบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน

เป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงาน

การทำารายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

2.  ด้านการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำาเนินการบริหารกิจการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่

เปิดเผยสูส่าธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท หรือบริษัทย่อยของบรษิทั 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงาน

บริษัทต้องไม่นำาข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือ

นำาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำาให้ประโยชน์ของ

บริษัทลดลง

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์

คณ ะ กร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท

กำาหนดมาตรการดูแลข ้อมูล

ภายในเพื่อป้องกันการนำาไปใช้

เพื่อประโยชน์ส ่วนตนในทาง 

มิชอบในคู ่มือจริยธรรมและ

จร รยาบรรณในการดำ า เนิน

ธุรกิจ สรุปได้ดังนี้
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2.1  กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside 

Information) ของบริษัท ที่มีสาระสำาคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนจนกระท่ังถึงภายหลังจากท่ีได้มีการเปิดเผย

สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

2.2  พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้า

ไว้เป็นความลบั พนกังานบรษัิทต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าท้ังต่อพนกังาน

ด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมาย

ให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการ

บริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

2.3   ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผย

หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

บุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

2.4   การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานบริษัทที่มีอำานาจหน้าที่ พนักงานทั่วไป

ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย

ให้แนะนำาผู้ถามสอบถามผู้ท่ีทำาหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูล

ถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.5   ไม่ให้คำาแนะนำาในการซือ้ขายหลักทรพัย์ของบรษัิท เว้นแต่เป็นเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบั

หน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

2.6   บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้ง ห้ามซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาการจัดทำา

งบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบเป็น

ลายลักษณ์อักษรถึงวันที่สามารถทำาการซื้อ/ขายได้ตามปกติ

2.7   กรรมการผูบ้ริหาร พนักงานตัง้แต่ระดับหัวหน้าแผนกขึน้ไปและพนักงานชำานาญการ

หน่วยงานบัญชี และตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัท 

ให้จัดทำารายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 3 วนั ทำาการต่อผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน

2.8   กรรมการผู้บริหาร พนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป และพนักงาน

ชำานาญการหน่วยงานบัญชี วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของตน หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อผู้จัดการ

ตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น

รายไตรมาส

หมวดที่ 3 
การคำานึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย    

1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และตั้งอยู่

บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการ ให้มีคุณภาพ และมีราคา

ทีส่มเหตสุมผล ทันต่อสถานการณ์ มคีณุภาพ ไม่จำากดัสทิธขิองผู้บรโิภค และมเีง่ือนไขที่

เป็นธรรมสำาหรับผู้บริโภค

3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัดกรณีที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลาย

ลักษณ์อักษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งไม่นำาข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติต่อลูกค้า
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธี

อื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

3. ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดย

ปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล 

1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมขีั้นตอนท่ีตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกดิความโปร่งใส และก่อประโยชน์

สูงสุด

2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3. พนักงานบริษัทต้องจัดซื้อ จัดหาสินค้า และบริการ โดยคำานึงถึงความต้องการความ

คุ้มค่าราคา และคุณภาพ มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่

เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์

4. ในการตดิต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสาร หลักฐานการเจรจาการร่างสญัญาการทำาสญัญา

และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำาหนด

5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหาต้องวางตัวเป็นกลาง

ไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำาให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด เมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือคู่ค้า

ไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใด ที่ทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ ให้

รายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

1. มีการกำาหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิ หลังหักสำารอง

ตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน บริษัทดำารงเงินสำารองครบร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ของบริษัทตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของ

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

การปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัท

2. จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการ

กำาหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปี รวมถึงเป็น

ผูส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทั ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

โดยคำานงึถงึผลประโยชน์สงูสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเป็นสำาคญั

3. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถรายงาน หรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิด

ความเสยีหายต่อบริษัทต่อคณะกรรมการ ผ่านหน่วยงานนกัลงทุนสมัพันธ์ ตามรายละเอยีด

ด้านล่างนี้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

ที่อยู่  1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์ 0-2679-9000 

โทรสาร 0-2679-9074 

อีเมล์  ir.dep@pacificpipe.co.th

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ ่งมั่นที่จะสร้าง

ความเติบโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนื 

และสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้

กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดย

นักลงทุนสัมพันธ์ จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ที่ผู้ถือหุ้นส่งให้คณะกรรมการ

สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผูร้บัรายงาน หรือเรือ่งร้องเรยีน ทำาการสอบสวน 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
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การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง 

รวมทั้ง มีการจ่ายชำาระหนี้ตรงตามเวลาทุกครั้ง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ 

ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อใดข้อหนึ่ง บริษัท

จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจา

ต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

1.  สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

2.  ดำาเนินกิจกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้

ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำาเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐ 

และชุมชน

3.  ป้องกนัอุบติัเหต ุและควบคมุการปล่อยของเสยี ให้อยู่ในระดับค่ามาตรฐานท่ียอมรบัได้

4.  บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ

5.  สนับสนนุและส่งเสรมิให้มกีารใช้ วัสด ุหรอือุปกรณ์ต่างๆ รวมท้ังทรพัยากรต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

1.  ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษ และไม่ใช้การ

ลงโทษทางกายหรอืการคุกคามจากการถกูกระทำารนุแรงหรอืรปูแบบอ่ืนๆ ของการข่มเหง

ทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการด้านระบียบวินัยหรือการควบคุม

2.  ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุตำ่ากว่า 15 ปี 

ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงานประจำาหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำางานแบบ

มีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง

3.  การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทกระทำาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมาย

แรงงาน

4.  บริษัทจะคัดเลือกบุคคล เพื่อว่าจ้างให้ดำารงตำาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

คำานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และ

ข้อกำาหนดอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็นกับงาน และปฏิบัตต่ิอพนักงานทุกคน โดยเสมอภาคกัน ไม่เลอืก

ปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่

มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

5.  บริษัท ตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงาน ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากร

อนัมค่ีา และเป็นปัจจัยสูค่วามสำาเรจ็ของบรษัิท จงึให้ความสำาคญั และดแูลให้พนกังานมี

ทักษะในการทำางานและมีความมั่นคง โดย

5.1  ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดย

พนักงานทุกตำาแหน่งและทุกระดับจะได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานใน

รูปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบ

โบนัส และปรับเงินเดือนประจำาปี

ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคมโดยรวม

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 
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5.2  จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบ 

และเข้าใจถึงสิทธิ ที่พนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างท่ีเป็นธรรม จริยธรรม

ในด้านต่างๆ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

5.3  มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม

ศกัยภาพในการทำางานให้มปีระสิทธภิาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า

ในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำาแหน่งในแต่ละปี

5.4  จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงิน

ระยะยาว ไว้สำาหรับตนเอง และครอบครัว เมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ 

ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

6.  จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำางาน ให้มี

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

7.  บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติ

การทำางาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ 

จะทำาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็น

ความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำาไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

1.  ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็นหน้าที่ของพนักงาน

ทุกคน ทุกระดับ ท่ีจะร่วมมือกันปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และ

ทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท

2.  บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสำานึกในการปฏิบัติงาน

ด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี

3.  บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดขึ้นจากการ

ทำางานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

4.  บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน

5.  บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน โดยจะจัด

ฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

สร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเน่ืองและมีการเตรียมพร้อม

อยู่เสมอ

6.  บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ให้พนกังานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน

7.  บริษัทฯ จะสำารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงาน

ปฏบัิติตามระเบยีบเกีย่วกับความปลอดภัยของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคมุ

ดแูลให้พนกังานสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกนัภัยตามท่ีบรษัิทฯ ได้กำาหนดอย่างเคร่งครดั

8.  บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำาไปพิจารณา 

ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมการท�างาน
บริษัทได้คำานึงถึงความปลอดภัย

และชีวอนามัยในการทำางาน 

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐาน

ของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะส่งผล

ต ่อพนักงานทุกคน รวมทั้ ง

บุ ค ค ล อ่ื น จึ งมี กา รกำ าหนด

นโยบาย ดังนี้
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รายงานประจำาปี  2558 

1.  บริษทั มีนโยบายท่ีจะส่งเสรมิและใช้อุปกรณ์เครือ่งมอื โปรแกรมท่ีมลีขิสิทธิถ์กูต้องตาม

กฎหมายเท่านั้น

2.  ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม 

ขนบธรรมเนยีม และจารตีประเพณี หรือละเมดิกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหาย

แก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการ

รบกวน

3.  พนักงานบริษัท ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อ

ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เข้าไปยัง Website 

ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

4.  กรณีที่พนักงานบริษัท ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงานภายนอกใช้ระบบ

สารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงานของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของ

ผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท

จากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5.  บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช ้ระบบ

สารสนเทศของพนกังานบรษัิท เพ่ือป้องกนัความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบรษิทั

6.  พนักงานบรษัิทท่ีนำาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบตังิาน

ในบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร

1.  ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

2.  เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปัญญาต่างๆ ซึง่รวมไป

ถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

3.  พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาต

ของเจ้าของลขิสทิธิ ์และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบรษิทัเท่านัน้ เพือ่ป้องกนั

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.  การนำาผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำามาใช้

ภายในบรษัิท จะต้องตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่

นโยบายด้านการไม่ล่วง

ละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตาม

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ทรพัย์สนิทางปัญญา หรือลขิสทิธิ 

โดยการนำาผลงาน หรอืข้อมูลอนัเป็น

สทิธิของบคุคลภายนอกทีไ่ด้รบัมา 

หรอืทีจ่ะนำามาใช้ภายในบรษัิทจะต้อง

ตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าจะไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 
การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

1.  บริษทัได้ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบักจิการท้ังข้อมลูทางการเงินและ

ข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลาตามข้อกำาหนดของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) แล้ว ยังได้

มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า และผู้ที่สนใจ 

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

2.  คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 

เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน กับคณะกรรมการ

บริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

ด้านข้อมูลและรายงาน
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 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 

 ท่ีอยู่  1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 

 โทรศัพท์  0-2679-9000 [อัตโนมัติ]    

 โทรสาร   0-2679-9074 

 อีเมล์  ir.dep@pacificpipe.co.th

3.  บริษัทจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และ

เปิดเผยการทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมอีำานาจและหน้าท่ี จดัการบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั 

และมตทิีป่ระชมุ ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมตัจิากท่ีประชมุผูถื้อหุ้นก่อนดำาเนนิการ 

เช่น เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการเกีย่วโยงกนั 

และการซือ้หรอืขายสินทรัพย์ท่ีสำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ

คณะกรรมการบริษัทที่สำาคัญ มีดังนี้

1.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกำาหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจทิศทางและเป้าหมาย

ทางธุรกิจ โดยมอบหมายอำานาจหน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำาหนด

นโยบายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ โดยมีฝ่ายบริหารดำาเนินการตามนโยบาย

ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ที่คณะกรรมการกำาหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

2.   ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความระมดัระวงั และมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุ

ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3.  ส่งเสริมให้มีการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ในการดำาเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งพิจารณาและ

ให้ความเห็นชอบ

4.  ทบทวน และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.  ทบทวน และให้ความเห็น ความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในทุกปี

6.  กำาหนดระดบัอำานาจทางการเงนิ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ 

รวมทั้งการกำาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

7.  พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท และ

บริษัทย่อย ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.   พิจารณาอนมุตัริายการสำาคญั เช่น โครงการลงทุน และการดำาเนินการใดๆ ที่กฎหมาย

กำาหนด

9.  จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

อ�านาจการด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1.  แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำานาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2.  ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา

จากภายนอกในกรณีที่จำาเป็น

3.  อนุมตักิารได้รบัหรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชือ่ ในส่วนท่ีเกนิอำานาจการจัดการของฝ่ายบรหิาร

บทบาทและหน้าที่ของ

คณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง
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4.  อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริษัท และบริษัทย่อย 

ให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.  อนุมัติการเข้าทำาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจการ

จัดการของฝ่ายบริหาร

6.  แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท

7.  อนุมัติรายการสำาคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดำาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำาหนด

ประธานกรรมการ
1.  รับผดิชอบในฐานะผู้นำาของคณะกรรมการ ในการกำากบั ตดิตามดแูลการบรหิารงานของ

คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน

ที่กำาหนดไว้

2.  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.  เป็นตัวแทนในการนำาเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ายบริหาร

4.  เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน 

องค์กรท้องถ่ิน และสือ่ เมือ่มคีวามจำาเป็น โดยมปีระธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผูแ้ถลงการณ์

หลักของบริษัท

5.  เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชีและผู ้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงาน

ทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี

2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสม

และมีประสิทธิผล

3.  พจิารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4.  พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบคุลากรของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

5.  พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

6.  สอบทานให้บรษัิทฯ มรีะบบการบริหารความเสีย่งท่ีเหมาะสม และมปีระสทิธผิล รวมทัง้

สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรยีน 

7.  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

8.  ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้

8.1  พจิารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยคำานงึถงึความน่าเชือ่ถอื ความเพยีงพอ

ของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำานักงานสอบบัญชีนั้น รวมท้ัง

ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รบัมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบญัชีของบรษิทั

8.2  พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

9.  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นชอบด้วย
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11. จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

ของบริษัท

12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13. จัดทำารายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

14. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น 

และองค์กรสูงสุด

15. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

16. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ 

หรือการกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ

ดำาเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซ่ึงประเภท

รายการหรือการกระทำาที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

16.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

16.2  การทุจรติ หรอืมีส่ิงผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องท่ีสำาคญัในระบบควบคมุภายใน

16.3  การฝา่ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่มีผลกระทบ

อย่างมนีัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับ

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่า ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบ

กำาหนดเวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉย

ต่อการดำาเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ

รายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

17.  รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงาน และผู้สอบบัญชี ทราบภายใน

30 วนั นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผูส้อบบญัช ีในเร่ืองพฤตกิารณ์อันควรสงสยัว่ากรรมการ 

ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำา

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

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ด้านการสรรหา

1.   พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาบคุคลท่ีเหมาะสม เพือ่มา

ดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมตั ิและ/หรือ 

เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2.   เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม และเป็น

ไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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ด้านค่าตอบแทน

3.  กำาหนดค่าตอบแทนที่จำาเป็น และเหมาะสม ทั้งที่ เป ็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของ

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปี เพื่อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ หรือนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

4.  พจิารณาการปรบัเงนิเดอืน ให้สวสัดกิารผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.  รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำาชี้แจงตอบคำาถามเกี่ยวกับ

ค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้านบรรษัทภิบาล

6.  กำาหนดนโยบายการกำากบัดูแลกจิการท่ีด ีจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธุรกจิ

และการดำาเนนิงานด้านกจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทัเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1.  กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.  กำาหนดกลยุทธ์ และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่องให้

สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกัน

ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และมแีนวทางปฏิบติั ให้สามารถรบักบัเหตุการณ์ 

เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

3.  ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบ

ที่อาจมีต่อบริษัทฯ และ บริษัทย่อย ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร 

ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

o  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

o  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ

o  ความเสี่ยงด้านการเงิน

4.  ติดตาม กำากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

กลยทุธ์และวธีิปฏิบตัเิมือ่เกดิความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ากลยทุธ์

การบริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ให้คำาแนะนำา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่อง

การบริหารความเส่ียงระดับองค์กร รวมถงึส่งเสรมิ และสนบัสนนุให้มกีารปรบัปรุงพฒันา

ระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

6.  สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

7.  แต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรอืฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ 

และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำาเป็น

8.  ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1.  จัดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2.  กำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำานาจบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ

ต่อคณะกรรมการบริษัท
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ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่า ระบบการควบคุมที่มีอยู่นั้น มีการปฏิบัติจริงอย่าง

สมำา่เสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมท้ัง ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จดุอ่อน และพฒันา

ระบบการดำาเนินงานที่มีอยู่ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายใน 

สามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดังโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ในหน้าที่ 33

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 
1.  บริษัทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และวัดผลได้ นำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.  บรษิทัจดัทำาคูม่อืจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธรุกิจ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัตอัินด ีมกีารแจ้ง

ให้พนักงานทุกคนได้ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับหลัก

จริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท

3.  มอีำานาจอนุมัติการดำาเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 

ล้านบาท และให้มอีำานาจในการทำารายการจดัซ้ือวัตถุดบิในกรณีท่ีวงเงนิท่ีได้รับไม่เพยีงพอ 

ซ่ึงอาจเกิดผลกระทบในการดำาเนินกิจการของบริษัทให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมี

อำานาจดำาเนนิการ รายการนัน้ๆ แต่ให้นำาเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อขอสัตยาบัน

4.  มอีำานาจอนุมตัริายการลงทุนและการดำาเนินการทางการเงนิเพ่ือธรุกรรมต่างๆ ของบรษิทั

ดังนี้

o  การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท

o  การจดัซือ้จดัจ้างสนิทรัพย์ เพือ่ขยายธรุกิจของบรษัิทรายการละไม่เกนิ 50 ล้านบาท

โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาท 

จะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดทำารายงานประจำาปีเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

5.  ควบคมุดแูลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย

แผนการดำาเนินงานกลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ

6.  กำาหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการท่ีมปีระสทิธิภาพ โดยครอบคลมุท้ังเรือ่ง

การคัดเลือกการฝึกอบรมการว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัททั้งหมด

7.  กำากับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้ง หรือ

มอบหมาย ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน กระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่

เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ ได้

8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจ หรอื

มอบอำานาจช่วงที่ทำาให้ผู้รับมอบอำานาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคล ที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุติัรายการดงักล่าว

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำาหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน ่วยงานตรวจสอบ

ภายใน เป็นหน่วยงานอิสระของ

บริษัท ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ 

รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 

และความเพยีงพอ ของการควบคมุ

ภายใน ของหน่วยงานนั้นๆ
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3.  มกีารจดัการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และมกีารกำาหนดอำานาจ

การอนมัุตเิป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือช่วยให้การดำาเนนิงานเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

เหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ

4.  มีการกำาหนดและจัดทำา JOB DESCRIPTION ซึ่งกำาหนดถึงลักษณะงาน หน้าที่ระดับ

ความรู้ความสามารถ ทักษะของตำาแหน่ง เพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

5.  มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสมกับตำาแหน่งการ

พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมการเลื่อนตำาแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิจารณา

การให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1.  ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ

วางแผนและควบคุมผลการดำาเนินงาน

2.  สำาหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทมีการกำาหนดผู ้มีอำานาจอนุมัติวงเงินเป็น

ลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1.  มกีารจดัทำารายงานเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกับท่ีตัง้ไว้เป็นรายไตรมาส

2.  มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถและให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ทำาการสรรหา นายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ ให้เข้าดำารงตำาแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธรุกิจอุตสาหกรรม มาเป็น

ระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมรีายละเอียดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบรษัิท ดงันี้

นายนฤิทธิ์ชัย  ภูรีพงษานนท์ (อายุ 41 ปี)

ต�าแหน่ง : ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการอบรม

-  หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

-  การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างาน

2547 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบภายใน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

2540 - มี.ค. 2547 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (supervisor) 

  บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ที่ดำารงตำาแหน่ง

ผู ้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้

ความเห็นชอบทุกครั้ง
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คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน ส่งเสริม ให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

ซึง่เป็นกลไกหน่ึงท่ีสำาคญัต่อการบรรลวัุตถุประสงค์ และการเพ่ิมพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสยี 

โดยคณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของ

ความเสีย่ง มบีทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีจะประเมนิและจดัการความเสีย่ง ท่ีรบัผดิชอบ

ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหาร

ความเสีย่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนกัถึงความสำาคญัของการบริหารความเสีย่ง 

โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตาม

กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 

กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ง 

(Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ

ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำาเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพและ

ลดความไม่แน่นอนในผลการดำาเนินงานโดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำาความเข้าใจ หลักการ และเหตุผล

ในการกำาหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้การกำาหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่

สำาคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทกำาหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณา

กำาหนดพันธกิจประจำาปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำากลยุทธ์ไปสู่

ภาคปฏบิตั ิผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานหรือ

กิจกรรมที่จะต้องกำาหนดแผนงานประจำาปี และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรม

ต่างๆ ใน BSC ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งกำาหนด KPI’s เพื่อใช้วัดผลความ

สำาเร็จของทุกกิจกรรม

 

2.  การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกำาหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคอื 

วัตถุประสงค์ของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำาเนินงาน

ของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัท หน่วยงาน กิจกรรม 

จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการ

ดำาเนินงานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน ดังนั้น 

วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์ที่บริษัทต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง 

กระบวนการในการปฏิบัติ

3.  การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)
จดัประชุมเชงิปฏิบตักิาร (Work Shop) กบับคุคลท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ระบเุหตกุารณ์ความเสีย่ง 

โดยพจิารณาแจกแจง กระบวนการปฏิบตังิาน ท่ีมผีลต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน

และบริษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนที่ทำาให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว 

เสียหาย หรือเสียโอกาส ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัท 

โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ หรือ

ความไม่แน่นอน เพ่ือให้มัน่ใจว่าการระบเุหตุการณ์ความเสีย่งมคีวามครอบคลมุทุกกจิกรรม 

นำาเหตกุารณ์ความเสีย่ง มาพิจารณาหาความสมัพันธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตขุองความสมัพนัธ์

โดยวเิคราะห์หาความสมัพันธ์ของเหตกุารณ์ความเสีย่ง และพิจารณาต้นเหตขุองความสมัพนัธ์ 

ระบบการบริหารความเสี่ยง
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เพื่อกำาหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำาแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะ คือ

o  Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์

o  Operation and Compliance Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ 

และ การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

o  Financial Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวัดระดับความเสี่ยงว่า

อยู่ในระดบัใด เมือ่เทียบกบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ของบรษัิท ซึง่จะทำาการวดัระดบัความเสีย่ง

โดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดำาเนินการใดๆ [Inherent Risk] และทำาการวัด

ระดับความเสี่ยงอีกครั้ง ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ 

[Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

4.1  การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนำาเหตุการณ์และปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการค้นพบ

หรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทำาการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง กับ

ความถี่หรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำาคัญของความเสี่ยง 

4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงท่ีมีหลายตัว นำามาจัด

ระดับความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยง นำาไป

กำาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็นการพจิารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกำาหนดไว้เพือ่ลด

ระดับความเสีย่งให้อยู่ในระดบัความเสีย่งท่ีองค์กรยอมรบัได้ โดยจะมกีารพจิารณาจดุควบคุม

ภายใน ภายหลงัการประเมนิ Inherent Risk และ ภายหลงัมกีารกำาหนดแผนจดัการความเสีย่ง 

(Risk Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการ

เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ 

อปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมอียู ่ เพ่ือลด ป้องกัน โอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง หรอืลดผลกระทบ

หากเกดิเหตกุารณ์ความเสีย่ง ซึง่จะต้องมต้ีนทุนดำาเนนิการคุม้ค่า หรอืน้อยกว่า ผลกระทบที่

เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6.  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำาให้ทราบความเสี่ยงที่ 

คงเหลอือยู ่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึง่ผูร้บัผดิชอบ

ความเสีย่ง (Risk Owner) จะต้องพจิารณาแผนการดำาเนนิการ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกดิ และ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยคำานึงถึงการบริหารทรัพยากร

ทีม่อียูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยจะต้องคำานึงถึงลกัษณะของความเสีย่ง ระดบัของความเสีย่ง 

และต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการกำาหนดให้เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) 

ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance 

Indicator) เพื่อวัดผลสำาเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือก

ที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้
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6.1  การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากหรือ

หน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ 

กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่ง

อย่างใดได้ จึงต้องจัดการความเสี่ยงนั้นด้วยการหยุดดำาเนินการยกเลิกโครงการ 

ลดเนื้องานของโครงการ หรือลดกิจกรรมที่กำาหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น

6.2 การร่วมจดัการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอืน่

ทั้งภายในและภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณี

ท่ีเห็นว่าเป็นความเสีย่งท่ีคาดไม่ถงึหรือป้องกนัได้ยากหรอืมรีะดบัความรนุแรงสงู 

เช่น ภัยธรรมชาตหิรือวนิาศภัยต่างๆ ซึง่หน่วยงานไม่สามารถแบกรบัความเสีย่ง

นั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำาประกันภัย หรือกรณี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่ชำานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่า

ความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลด

หรือควบคุมได้ ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำางาน โดย

ออกแบบวิธกีารทำางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกดิความเสยีหาย หรือผลกระทบ

ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การจัดหา

คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการทำางานผิดพลาด หรือหากเป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำากลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ มาใช้

เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยง

6.4 การยอมรบั (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสีย่ง

ท่ีอยู่ในระดบัความเสีย่งตำา่ หรือเป็นความเสีย่งท่ีมต้ีนทุนในการจดัการความเสีย่งสงู 

มากจนไม่คุม้ค่ากับผลท่ีจะได้รบั หรอืเป็นความเสีย่งท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคมุ

ขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่

บริษัทมีความจำาเป็นต้องดำาเนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบาย

ของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7.  การติดตามผล (Monitoring) 
เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยงตามท่ีผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมี

การกำาหนดไว้  โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิผล

หรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำาเนนิการตามแผนบริหารความเส่ียงแล้ว ยงัมคีวามเสีย่งทีไ่ม่อาจ

ยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการ

จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร จากนั้นจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา

ให้ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะเกิด

ผลสำาเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และนำาความเสี่ยงที่ยังเหลือ

อยู่มากำาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 
การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการจะเกิดขึ้นได้และมีการถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จะต้อง

ได้รับการสนบัสนนุจากผูบ้รหิารสูงสดุของบริษัท และได้รบัความร่วมมือจากบุคลากรทกุคน

ภายในองค์กร ดงันัน้การให้ทุกคนภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตน

ต่อระบบบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง จะต้องมีการ

วางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทั้งในส่วนการประชาสัมพันธ ์
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หมวดที่ 5 
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

1.1  จำานวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 11 ที่กำาหนดว่า “คณะกรรมการ

ของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำานวนกรรมการท้ังหมดนั้นต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำาหนด” โดยปัจจุบันคณะกรรมการ

บริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 

4 ท่าน และกรรมการอิสระจำานวน 7 ท่าน

1.2  ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

1.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำาหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการ ต้องผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และนำาเสนอเพื่อ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แล้วแต่กรณี

1.4  ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

1.5  มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

1.  องค์ประกอบ

     คณะกรรมการ 

2.1  กรรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ 

และอุทิศเวลาความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่และ

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2  มีคณุสมบตัิ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัท มหาชน จำากัด

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3  จำากัดจำานวนการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

2.4  จำากดัจำานวนการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิทอ่ืนของประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรหิาร

ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ (กรรมการผูจ้ดัการ) และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏบิตักิาร 

ไม่เกนิ 3 บริษัท

2.5  มีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6  จำากัดจำานวนการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี

2.7  กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี และมีการแต่งตั้งกรรมการท่านนั้น

ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งนั้นจะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

2.8  วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ

ตามข้อบงัคบัข้อท่ี 13 ซึง่กำาหนดให้ในการประชมุสามญัประจำาปีทุกครัง้ ให้กรรมการ

ออกจากตำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่ง

ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทน้ัน ให้ใช้วิธจีบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ตำาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้  

2.   คุณสมบัติของกรรมการ

การฝึกอบรมให้ความรู้รวมทั้งการติดตามให้มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน

บริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเชิญผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของแต่ละ

หน่วยงาน



59

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

3.1  คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และ

ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/

การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระมีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี

3.2  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด 3 ท่าน โดยทุกท่าน

เป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำารงตำาแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มท้ัีงหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน 

และกรรมการบริหาร 2 ท่าน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

3.   คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว 

บริษัทยังมีคณะกรรมการชุด

ย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ได้มีการกำาหนดอำานาจหน้าที่

ของคณะกรรมการชุดต ่างๆ 

พร้อมทั้งกำาหนดวาระการดำารง

ตำาแหน่ง ดังนี้

ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้ังบริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและ

เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมโดย

กรรมการทุกท่าน สามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 - 2 วัน ซึ่ง

การประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มีการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียง

พอรวมทั้งให้ผู ้บริหารระดับสูงชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่าน

กรรมการบริหาร และการลงมติในที่ประชุม กำาหนดให้จำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที ่

คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน

กรรมการทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำาหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.  การประชุมคณะกรรมการ

5.1  ค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทได้คำานึงถึงผลการดำาเนินงานของบริษัทและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจาก

คณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม

เดียวกันและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ซึ่งบริษัท

จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุม และค่าบำาเหน็จกรรมการ

5.2  สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ใน

รูปของดัชนีวัดผล (KPIS) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมีการประเมิน

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) การวัดความสำาเร็จตามเป้าหมาย และ 2) การประเมิน

การปฏิบัตหิน้าท่ี โดยคณะกรรมการบรษัิท เป็นรายบคุคล ท้ังนี ้คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผูพิ้จารณากำาหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการ

ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทต่างๆ ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั

และเสนอจำานวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ 

สำาหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงนิ (กรรมการผู้จดัการ) ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏบิตักิาร และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมิน

และพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.   ค่าตอบแทนกรรมการ
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย โดย

งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง

รวมทั้งประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอ

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศ

ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการทีม่คีวามเป็นอิสระจะเป็นผู้ดแูลรบัผดิชอบเก่ียวกับคณุภาพของรายงานทางการเงิน 

ระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏ

ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปี

6.   รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ระดับสูง โดยในแต่ละปีบริษัทได้มีการประชุมแผนงานซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความรู้

และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีการดำาเนินงานและ

การสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

7.   แผนการสืบทอดต�าแหน่ง

เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวม

ทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน

8.   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ท่ีสำาคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมท้ังนโยบายและข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับบริษัท

โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ที่จัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอสิระ 

เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำานักงาน 

ก.ล.ต. กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่ง

หลักสูตรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation 

Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อนำาความรู้และ

ประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

9.   การอบรมและพัฒนา

ความรู้กรรมการและ

ผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการบริษัทจึงกำาหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยโดยคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ีในปี 2558 คณะกรรมการบรษิทั 

ยังได้เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล 

เป็นปีแรก โดยให้กรรมการแต ่ละท ่านเป ็นผู ้ประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะ

คณะกรรมการบริษัทของตนเอง

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน 

และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การประเมินทั้ งหมดจะสรุปผลและบรรจุ

10. การประเมินผล

      การปฏิบัติงาน
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เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์

และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2558 มีผลการประเมินอยู่ที่ 96.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 

100 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.86 และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ประจำาปี 2558 มีผลการประเมินเฉลี่ยรวม

เท่ากับ 97.01 คะแนน

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการ

ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดย

คณะกรรมการชุดย่อยจะนำาผลการประเมินที่ได้รับมานำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือ่เสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคำาแนะนำาในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ การประเมินการปฏิบัติ

หน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารโดยคณะกรรมการบริษัทน้ัน เพ่ือนำาไปพิจาณาค่าตอบแทน

ประจำาปีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำาเร็จตามเป้าหมาย ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำาผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่าน

คำานวณเป็นค่าเฉลีย่และสรปุผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัในเดอืนมกราคมของทุกปี 

และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บรษิทัฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คอื บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จำากัด และ บริษัท มทีรัพย์ขนส่ง 

จำากัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อมีส่วนร่วม

ในการบริหารงาน และกำาหนดนโยบายการดำาเนินงานที่สำาคัญ  เพื่อให้เกิดผลประโยชน์

สงูสดุแก่บรษิทัย่อยนัน้ๆ และหากบริษัทย่อยมีการดำาเนินธุรกิจที่กระทบต่อบรษิทัอย่างมี

นยัสำาคญั ตวัแทนดงักล่าว จะต้องนำาเสนอเร่ืองน้ันๆ เพ่ือขออนุมตัต่ิอท่ีประชมุคณะกรรมการ

ของบรษิทัก่อน อีกท้ังยงัได้มกีารกำาหนดนโยบายการกำากับดแูลกิจการท่ีด ีและจรรยาบรรณใน

การดำาเนินธุรกจิ รวมไปถงึข้อบังคบัในการทำารายการท่ีเกีย่วโยงต่างๆ เพือ่ใช้ในการกำากบั

ดูแลการปฏิบัติงานร่วมกนัท้ังของบรษัิทฯ และบริษัทย่อย และเพ่ือให้แนวทางการดำาเนนิ

ธุรกจิ และการพฒันาองค์กรท่ีเป็นไปในทิศทางเดยีวกนักบับรษัิทฯ ท้ังนี ้ยังได้มีการดูแลใน

เร่ืองการจัดเก็บข้อมลู จดัเกบ็เอกสารสำาคญั และการบนัทึกบญัชตีามมาตรฐานของบรษัิท 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ

ทันกำาหนดเวลาอีกด้วย

การก�ากับดูแล

การด�าเนินงานของ

บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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รายงานประจำาปี  2558 

บริษัท ค่ำสอบบัญชี (บำท)

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 1,040,000

2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด 280,000

3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำากัด 220,000

รวม 1,540,000

2.  ค่าตอบแทนอื่น
     -ไม่มี-

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำานักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้

เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 บรษิทั และบรษิทัย่อย 

จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ให้แก่ บริษัท สำานักงาน อีวาย 

จำากัด และบุคคลหรือกิจการ

ที่เก่ียวข้องกับผู ้สอบบัญชีและ

สำานักงานที่ผู ้สอบบัญชีสังกัด 

ดังนี้
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นโยบาย
ต่อต้าน
การทุจริต

หลักการ
บรษิทัดำาเนนิธุรกจิด้วยความโปร่งใส ภายใต้

กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม ดังนั้น บริษัท

จึงไม่ยอมรับการติดต่อหรือทำาธุรกิจที่ไม่

โปร่งใส หรือเข้าข่ายท่ีเป็นการทุจริต ซ่ึงเป็น

การกระทำาท่ีขัดแย้งกับการแข่งขันอย่าง

เป็นธรรม และเป็นการทำาลายเกียรติและ

ชื่อเสียงทั้งขององค์กรและของประเทศ

นิยาม
การทุจรติหรอืคอร์รปัชัน่ : ให้หมายความถงึ

การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด

ในตำาแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด

ในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์

หรือใช้อำานาจในตำาแหน่งหน้าที่ รวมท้ัง

การเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์ เพื่อให้ได้

สิ่งตอบแทนที่มิควรได ้โดยมิชอบด้วย

กฎหมายและศีลธรรม สำาหรับตนเองหรือ 

ผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งด้านการ

ปฏิบัติงานและเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห ้ามกรรมการผู ้บริหารพนักงานและ

ลูกจ ้ างของบริษัทกระทำาการอันใดที่

เป็นการเก่ียวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่น

ทกุรปูแบบ เพือ่ประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม

ต่อตนเองครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่

ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้

เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็น

ตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

เอกชนท่ีบริษัทได้ดำาเนินธุรกิจหรือติดต่อ

ด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

การทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้าน

ทุจริตคอร ์ รัปชั่นต ่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา

2. คณะกรรมการบริษัทมหีน้าท่ีพิจารณาและ

อนุมัตินโยบายการต่อต้านทุจริตทุก

รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการยดึถอื ปฏิบตัขิอง

คนทัง้องค์กร

3.  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าท่ี

ประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำาเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใช้เป็นแนวทาง

สำาหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำาหรับ

การวางแผนการตรวจสอบและตรวจ

ติดตาม

4.  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและ

รับผิดชอบ ดังนี้

4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในได้เสนอเพื่อให้มั่นใจว่า

ระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงท่ีจะ

ทำาให้เกิดโอกาสการทุจริตท่ีมี

ผลกระทบต่อฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนนิงานของบรษัิทน้อย

ที่สุดและมีความเหมาะสมกับ

รูปแบบธุรกิจของบริษัท

4.2 รายงานผลการสอบทานรายงาน

การตรวจสอบระบบควบคุม

ภายใน และการประเมนิความเสีย่ง

เกี่ยวกับการ ทุจริตต ่อคณะ

กรรมการบริษัท

5.  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และ

รับผิดชอบ ดังนี้

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผน

การตรวจสอบภายในทีก่ำาหนดไว้

และเสนอรายงานการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายในและ

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจ

สอบระบบการควบคุมภายในให้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ

5.2 ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบมอบหมายในเรื่อง

กา รตรวจสอบการ ทุ จ ริ ตที่

เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือ

จากแผนการตรวจสอบภายในที่

ได้กำาหนดไว้

6.  ฝ่ายบรหิารมหีน้าท่ีและความรบัผดิชอบ

สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู ้ที่

เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี
1.  ห้ามมิให้พนกังานของบริษัทพยายามที่

จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้าคู่แข่งทางธุรกิจ

โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม 

ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็น

กรณีพิเศษ การให้ของขวัญหรือให้ผล

ประโยชน์อย่างอื่น

2.  ไม่ดำาเนนิการใด  ๆหรอืเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้อง

ในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย

3.  ในการทำาข้อตกลงกบัคูค้่าทางธุรกจิ พนกังาน

จะต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือยอมรับ

ของใดๆ เก่ียวกับการเจรจาการทำาสญัญา

หรือการปฏิบัติหน ้าที่ ตามสัญญา
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และสำาหรับของขวัญใดๆที่ได้ให้หรือ

ยอมรับได้นั้นจะต้องมีมูลค่าที่เหมาะ

สมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท 

และ/หรือ กฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้ง

ตัวผู้ให้และผู้รับ

4.  บรษัิทมนีโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบน

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใด

เพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ

5.  กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำาเนินการ

ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมี

ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

6.  กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึง

ความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้

ให้คำาปรึกษาเพ่ือสร้างความเข้าใจให้

แก่ผู ้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อ

ต้านการทุจริต เพ่ือให้พนักงานได ้

ปฏิบั ติ ให ้ เป ็นไปตามนโยบายการ

ต่อต้านทุจริตฉบับนี้รวมถึงเป็นแบบ

อย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบาย

การต่อต้านการทุจริตบริษัทจะดำาเนินการ

ดังต่อไปนี้

1.  บรษิทัจะตดิประกาศนโยบายการต่อต้าน

การทุจริต ณ กระดาน ประชาสัมพันธ์

ของบริษัททุกแห่ง

2.  บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้าน

การทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของ

บริษัท เช่น intranet เว็บไซต์ บริษัท

รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำาปี 

(56-1) และรายงานประจำาปี (56-2)

3.  บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการ

ต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่

และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิด
ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

การกระทำาผิดเม่ือมีข้อสงสัยหรือพบเห็น

การกระทำาที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่อง

ต่อไปนี้

o  การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ

และแนวปฏิบัติของนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการที่ดี

o  การฝ่าฝืนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคบั

ของบริษัท 

o  การได้รับความไม่เป็นธรรมในการ

ปฏิบัติงาน

o  การกระทำาทุจริต

หรือการกระทำาที่ทำาให้เกิดความสงสัย และ

เกดิผลเสยีต่อองค์กร พนกังานควรสอบถาม 

หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจ

ในทกุระดบั หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือ

ไม่แน่ใจที่จะทำาเช่นนั้น พนักงานสามารถ

แจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ 

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
พนกังานสามารถแจ้งเรือ่งทีต้่องการร้องเรยีน 

หรือการแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางดังนี้

1.  ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำา

โรงงาน และศนูย์กระจายสนิค้าแต่ละแห่ง

ของบริษัท

2.  ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

2.1 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน : 

คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์

 E-mail address : 

naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ : 

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 E-mail address : 

harnhirun@yahoo.com

2.3 คุณนันทนา หลักคำา : 

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 E-mail address : 

nantana.lak@pacificpipe.co.th

ทัง้นี ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มส่ีวนทุกกลุม่ 

สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือ

พบเบาะแส เก่ียวกับการดำาเนินงานท่ีขดักับ

นโยบายการกำากบัดูแลกจิการท่ีด ี และ/หรอื

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของบริษัทรวมไปถึงหากมีข้อสักถาม หรือ

เสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าว

เข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

o  ส่ง E-mail แจ้งถึงผู ้รับผิดชอบ

โดยตรง ตามรายชือ่ท่ีปรากฏอยู่ใน

ข้อที่ 2.1 - 2.3 

o  แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่  1168/74 ชั้น 26 

อาคารลุมพินีทาวเวอร์

ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์ 0-2679-9000 

โทรสาร 0-2679-9074 

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1.  รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำาเนินการรวบรวมข้อ

เท็จจริงแล้วต้องส่งเร่ืองต่อเลขานุการคณะ

กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

2.  กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล จะเรยีนเชญิตัวแทนฝ่าย

บริหารเข้าร่วม เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและ

สอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่าย

บริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ

1)  ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ

ตัวแทนจากหน่วยงาน

2)  ผูอ้ำานวยการในสายงานของผูร้้องเรยีน

ซ่ึงต้องเป็นบุคคลผูไ้ม่มคีวามขดัแย้ง 

หรือผลประโยชน์ใดกับผู้ร้องเรียน

3)  ผู้จัดการตรวจสอบภายใน โดยมี

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3.  กำาหนดมาตรการดำาเนินการ

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุปรายงาน 

และเสนอรายงานในการดำาเนินการต่อข้อร้องเรยีน

และการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการ

ผูจ้ดัการ หรอืประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร แล้ว

แต่กรณ ีเพ่ือพจิารณาอนมุตักิารดำาเนนิการนัน้ 
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ในกรณีที่เป็น เรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียง

ภาพลกัษณ์ หรอืฐานะทางการเงนิของบรษัิท

หรือขัดแย้งกับนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับผู ้บริหาร

ระดับสูง ประธานคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะ

กรรมการบริษัท

การรายงานผลการด�าเนินการและ
ตรวจสอบ
ผูจั้ดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภบิาล จะรายงานผลการดำาเนินการ

ที่ได้กระทำาไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดบั

สงูของบรษิทัและคณะกรรมการรับทราบ

พนักงานทุกคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม

และให ้คำา รับรองเพื่อยืนยันว ่าได ้รับรู ้

เน้ือหาของการกำากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง

ปรากฏในหน้าสุดท้ายของจริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือเป็น

เครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้วและยอมรับที่จะ

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้

พนักงานไม่สามารถใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่าน

หรือไม่ได้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็น

เหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ มีการ

ยกเลิกการท่ีข้อกำาหนดข้อใดข้อหน่ึงใน

นโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและจะต้อง

เปิดเผยข้อกำาหนดท่ีถูกยกเลิกน้ันให้ทราบ

ในทันทีตามที่กฎหมายกำาหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือ
ผู้แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
1.  บรษัิทจะเกบ็ข้อมลูและตวัตนของผูแ้จ้ง

เบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน 

เป็นความลับ

2.  บรษัิทจะเปิดเผยข้อมลูเท่าท่ีจำาเป็น โดย

คำานึงถึงความปลอดภัยและความเสีย

หายของผูร้ายงาน แหล่งท่ีมาของข้อมลู 

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.  ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจะได้รับการ

บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ

ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
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รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด 
(มหาชน) ได้อนมัุตกิารดำารงตำาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
กรรมการทกุท่านเป็นกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ ิ
และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยกำาหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. ดร. สมชาย หาญหิรัญ
กรรมการตรวจสอบ 

3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 
กรรมการตรวจสอบ 
และ นายนฤิทธิ์ชัย   ภูรีพงษานนท์  
เลขานุการกรรมการตรวจสอบ  

ในรอบปีบญัช ี2558 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตังิานอย่างเป็นอสิระ และครบถ้วนตาม
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
โดยได้ประชมุร่วมกับผูบ้รหิาร ผู้สอบบัญช ี และ
ผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือร่วมเสนอข้อมลู หารอื 
และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจ
ตามกฎบัตรที่กำาหนดไว้  โดยขึ้นตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทำาให้ปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่าง
เป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถูกต้อง
และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการ
จัดประชุมตลอดปี 2558 จำานวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง 
รวมทั้งประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำานวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระ
สำาคัญในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1.  รายงานทางการเงิน 
ได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำาปี 2558 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี 
พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะด้านระบบ
ควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
สอบทาน และให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกนั
หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
เพื่อให้แน่ใจว่าการตกลงเข้าทำารายการมี
ความเป็นธรรม และเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 
ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใส และการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่
สำาคัญ ได้แก่ พิจารณาการต่อสัญญาเช่าที่ดิน

3.  การตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบ และ
กำาลังพล ประจำาปี 2558 รวมทั้งพิจารณา
ความเพียงพอในการพัฒนาบุคลากรด้าน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ให้บรรลแุผนการตรวจสอบ
ประจำาปี และได้สอบทานผลการปฏบิตังิาน และ
ข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้
ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมี
ประสิทธิผล

4.  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณ
ของพนักงานบรษัิท กำาหนดให้พนกังานบรษัิทท่ี
เกี่ยวข้อง รายงานชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน รายงาน
การถอืครองหุน้บรษิทัประจำาทกุไตรมาส ทีอ่าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรอื
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกคร้ัง เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท
ในปี 2558 ไม่พบรายการทีก่่อให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญ

5.  ผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นำาเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั โดยได้เสนอความเหน็ และให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำาเนินการพิจารณา
ปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม 

รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการปฏบิตังิาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 
โดยได้รบัการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิทั 
และนำาผลการปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

6.  ผู้สอบบัญชี
ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
ให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอ
อนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 
ให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน 
อีวาย จำากัด เป ็นผู ้สอบบัญชีของบริษัท
สำาหรับปี 2559

จากกจิกรรมต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นตลอดปี 2558
คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่า  คณะกรรมการ 
ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำาคัญ  และ
ยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ  โดยมีความมุ่งม่ัน
ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ  
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และเหมาะสม 
เพยีงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมคีวามเป็น
อสิระ และมกีระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน  โดยมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดขีึน้
อย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ

24 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

รายงาน
คณะกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค ่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
3 ท่าน ซึง่มวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 
กมุภาพันธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมรีายนาม 
ดังนี้

1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

3. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
และนางสาวนันทนา หลักคำา 
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล
ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำาเนินการ
ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2558 คณะ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท
ภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา
เรื่องสำาคัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ทั้งสิ้น จำานวน 4 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้
ดังนี้

1.  ด้านการสรรหา
พิจารณาสรรหา และเสนอชื่อกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย แทนกรรมการทีค่รบ
วาระ และกรรมการที่ลาออกจากตำาแหน่งซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
ได้พิจารณา โดยคำานึงถึงคุณสมบัติความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อ
การดำาเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งคำานึงถึง
ขนาดโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบรษิทัท่ีเหมาะสม เพือ่ส่งเสรมิการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้อง
กับข ้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  ด้านค่าตอบแทน
1)  พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะ

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
ชดุย่อยต่างๆ โดยพจิารณาเทียบเคยีง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับ
ผลการดำาเนินงานของบริษัท รวมถึง
ความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการ

2)  พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดย
กำาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจาก
ผลความสำาเร็จของการปฎิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำาหนด
ไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโตของ
ยอดขาย และกำาไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน

3.  ด้านบรรษัทภิบาล
1)  ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ
สอดคล้องกบันโยบายการกำากบัดแูล
กิจการที่ดีของบริษัท

2)  ทบทวน และปรับปรุงหลักการกำากับ
ดแูลกจิการ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดำาเนนิธรุกจิ และคูม่อืกรรมการ
พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ในองค์กรรับทราบ

3)  ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2558 
เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำากับ
ดูแลกิจการให ้มีมาตรฐานเทียบ
เท่ากับหลักการกำากับดูแลสากลที่
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการ
ประเมนิระดบั “ดมีาก” จากการประเมิน
โดยสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)

4)  ดำาเนนิการ และประชาสมัพนัธ์กจิกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

5)  จดัทำารายงานการดำาเนนิงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ของบรษัิท เพือ่สือ่สารต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทุกภาคส่วนขององค์กร

6)  ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมนิ
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้ง
พิจารณาเพิ่มแบบประเมินผลการ
ปฏบิติังานของคณะกรรมการบรษิทั เป็น
รายบคุคล เพือ่ให้กรรมการบรษัิทแต่ละ
ท่าน ได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเอง โดยเริม่ประเมนิในปี 2558 
เป็นปีแรก

 
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ 
ระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเป็นอสิระ โดยไม่ถกูครอบงำาจากฝ่าย
บริหารแต่อย่างใด และในปี 2558 กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีแสดงไว้ในรายงาน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2558 โดย
ได้พจิารณารายงานข้อมลูการสำารวจค่าตอบแทน
กรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทยีบ
กับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 
บรษิทัในกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกนั และบรษัิท
ที่มีขนาดยอดขายและกำาไรสุทธิใกล้เคียงกับ
บริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรม
กับบริษัทฯ และกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่ง 
ซึ่ งสอดคล ้องกับหน ้า ท่ีความรับผิดชอบ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา 
โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ดร.สมชาย หาญหิรัญ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

19 มกราคม 2559
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รายงานประจำาปี  2558 

รายงาน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด 
(มหาชน) ได้อนมุตักิารดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 3 ท่าน โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่งเป็นกรรมการอสิระ 
มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการ
ทกุท่านเป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒิุ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามทีก่ำาหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
(แต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มีผล 23 กุมภาพันธ์ 2558) (แต่งตั้ง
เป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งมีผล 26 พฤษภาคม 2558)

2. นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
(ครบวาระมีผล 22 กุมภาพันธ์ 2558)

3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
และนางสาวนภาพร  พรอนุวงศ์ 
เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติ
หน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั เพ่ือทำาหน้าท่ีกำากบัดูแลด้านการบริหาร
จัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น 
ข ้อเสนอแนะ และสนับสนุนฝ ่ายบริหาร 
ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้
มปีระสทิธิภาพอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สนบัสนนุ
ให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร 

โดยในปี 2558 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหาร
ความเสีย่งทกุท่านได้เข้าร่วมประชุมทกุครัง้ ซึง่ 
สามารถสรุปสาระสำาคัญของการดำาเนิน
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1.  ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
จัดประเมินความเส่ียง ทั้งด้านกลยุทธ์ และ
ด้านปฏิบัติการ สำาหรับปี 2558 และแนวโน้ม
ปี 2559 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงใน
มุมมองของผู้บริหารระดับสูง 

2.  พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือร่วมพิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับ
องค์กรทีส่่งผลกระทบด้านกลยทุธ์ การดำาเนนิงาน 
การเงนิ รวมถงึด้านอืน่ๆ จากปัจจยัเสีย่งท้ังหมด
ตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk 
Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำาดับ
ความเสี่ยงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk) ใน
ภาพรวม และพิจารณาความเสี่ยงองค์กรกับ
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
องค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

3.  พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสีย่ง
พิจารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของแผนงาน 
(Action Plan) ท่ีผู ้บริหารหน่วยงานจัดทำา 
ให้คำาแนะนำา และสนับสนุนแก่ฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงน้ันจะได้รับการ
บรหิารจดัการ และมกีารควบคมุให้อยู่ในระดับ
เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

4.  ติดตามผลของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

ตดิตามความคบืหน้า ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
การดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละ
ระดับความรุนแรง  ติดตามผลกระทบ และ
แนวโน้มของความเสีย่งภาพรวมท่ีเปลีย่นแปลง
ภายหลั ง จัดทำ าแผนบริหารความเสี่ ย ง  
กำาหนดแนวทางการป้องกัน หรือแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที  และรายงานคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสมำ่าเสมอ

5.  แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuous 
Planning : BCP) 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
บริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ดำาเนินการ
ศึกษา จัดทำาแผนการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจำาทุกปี  
นอกจากนี้ได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจและให้เกิดการตระหนักถึงความ
สำาคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
แก่พนักงานในทุกระดับ

จากการดำาเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดำาเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึง
การติดตามความเส่ียงอย่างใกล้ชิด จะช่วย
ทำาให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การ
ดำาเนนิงานตามแผนธรุกจิทีก่ำาหนดไว้ ตลอดจน
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กร เพือ่ส่งมอบให้
แก่ทัง้ผูถ้อืหุ้น และผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีของบริษทัฯ 
ได้อย่างยั่งยืน 

ดร.ชัยยงค์  สัจจิพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

19 มกราคม 2559
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

SUSTAINABLE
BE MORE

เราภาคภูมิใจและยินดีที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้าง
ความ “ย่ังยืน” ไปกับคนไทยทุกคน
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รายงานประจำาปี  2558 

รายงาน
ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน 
ปี 2558

คณะกรรมการของบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่อ 

รายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษัิทย่อย 

และให ้ความสำาคัญกับการปฏิบัติตาม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

รายงานทางการเงินของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี มีข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน ซ่ึง

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง

ทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี และ/

หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย ่างสมำ่าเสมอใช ้ดุลยพินิจ

อย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณ

ทางการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้ง

มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสำาคัญอย่างเพียงพอ 

และได้ผ่านการตรวจสอบ และให้ความเหน็

อย ่างไม ่มี เ ง่ือนไขจากผู ้สอบบัญชีรับ

อนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน

ทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิล เพือ่ให้มัน่ใจ

ได้ว่าข้อมลูทางบัญชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

และเพียงพอที่จะดำารงไว ้ซึ่งทรัพย ์สิน 

ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการ

ดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระ ทำาหน้าที่เป็นผู้สอบทาน

ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ 

งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม

ของบริษัทและบรษิทัย่อย ได้รบัการตรวจสอบ

โดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท 

คือ บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ใน

การตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้

สนับสนุนข้อมูล และเอกสารต่างๆ เพื่อให้

ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทั่วไป โดยความเห็นของผู ้สอบบัญชีได้

ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซ่ึงแสดง

ไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ

ควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ

เชือ่ม่ันอย่างมีเหตผุลได้ว่า รายงานทางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย สำาหรับปี 2558 

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีความ

เชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไป และปฏิบัติถูกต้องตาม

กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พล.ต.อ. 

(วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ประธานกรรมการ
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การวิเคราะห์
และคำาอธบิาย
ของฝ่ายจดัการ

1.  สรุปภาพรวมการด�าเนินงาน

ในปี 2558 เป็นปีทีร่าคาเหล็กตกลงอย่างหนกั

ตลอดปี แม้ว่าจะมีผู้ผลิตในประเทศมีการ

ร้องขอให้ภาครัฐออกมาตรการปกป้อง

การนำาเข้า ปริมาณการบริโภคเหล็กใน 

ประเทศไทยมีอัตราลดลงจากปีก่อน เน่ืองจาก

ปัญหาการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจไทย 

ปัญหาความล่าช้าของการเบกิจ่ายงบประมาณ

ของภาครฐั ปัญหาหน้ีครัวเรือนทีเ่พ่ิมสงูข้ึน 

และปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้าประเภท

ท่อเหลก็ และแผ่นเหลก็รีดร้อนจากประเทศจนี 

ทำาให้รายได้ของบรษิทัเตบิโตติดลบร้อยละ 

5.76 โดยมีรายได้รวมอยูท่ี ่6,615.59 ล้านบาท 

นับเป็นปีท่ีสองติดต่อกันที่บริษัทมีรายได้

เติบโตติดลบ และราคาเหล็กทั้งในไทยและ

ราคาเหล็กโลกที่ตกลงอย่างหนักนี้ทำาให้

บริษัทมีขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 42.99 ล้านบาท 

ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่เคยเป็นกำาไรสุทธิถึง 

123.76% 

2. ผลการด�าเนินงานปี 2558

ผลการดำาเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2558 

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการสุทธิ 

6,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็น

จำานวน 374.02 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 

5.46 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 ล้านบาท 

คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.66 ของรายได้จาก

การขายและบรกิาร และคดิเป็นขาดทุนสทุธิ

ต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท

อตัรากำาไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2558 เท่ากับ

6.24 ลดลงจากร้อยละ 8.92 ในปี 2557 

เนื่องจากราคาเหล็กมีการปรับตัวลดลง

อย่างหนักตามทิศทางราคาเหลก็โลก อัตรา

กำาไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 2.58 ในปี 2557

เป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.66 ในปี 

2558

รายได ้  

สำาหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 บรษัิทมรีายได้จากการขายและบรกิาร

เท่ากับ 6,475.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ  97.87 ของรายได้รวม ลดลง 

จากปี 2557 ร้อยละ 5.46 ซึ่งสามารถแบ่ง

สัดส่วนเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 

6,303.48 ล้านบาท และรายได้จากการส่งออก 

106.36 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 98.34 

และ 1.66 ตามลำาดับ และรายได้รวมของ

บริษัทลดลงจาก 7,019.95 ล้านบาท ในปี 

2557 เป็น 6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 

หรือลดลงร้อยละ 5.76

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตาม

ประเภทของกลุม่ลกูค้าได้ตามตารางด้านล่าง 

กลุม่ลกูค้าท่ีมกีารเจรญิเติบโตสงูในปี 2558 

คือกลุ ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 

529.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เป็น

จำานวน 11.31 ล้านบาท หรือคดิเป็นประมาณ

ร้อยละ 2.18 ในขณะท่ีกลุม่อ่ืนๆ จะมยีอดขาย

ที่ลดลงเนื่องจากราคาเหล็กที่ตกตำ่า

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  ตัวแทนจำาหน่าย 5,907.70 81.17 5,545.50 80.97 5,133.76 79.29

2.  โครงการ 621.35 8.54 645.32 9.42 637.96 9.85

3.  อุตสาหกรรม 646.37 8.88 518.48 7.57 529.79 8.18

4.  อื่นๆ 30.95 0.43 47.86 0.70 108.33 1.67

รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 7,206.37 99.02 6,757.16 98.66 6,409.84 98.99

    รายได้จากการบริการ 71.62 0.98 91.86 1.34 65.16 1.01

รวมรายได้จากการขายและบริการ 7,277.99 100.00 6,849.02 100.00 6,475.00 100.00
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ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและบริการ 

จำานวน 6,202.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

95.80 ของรายได้ จากการขายและบริการ 

เปรียบเทียบกับปี 2557 จำานวน 6,394.22 

คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของรายได้ จากการขาย

และบริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการ

ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทไม่

สามารถนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศท่ีมี

ราคาตำ่า ซึ่งเป็นไปตามมาตรการปกป้อง

การนำาเข้าที่ภาครัฐได้ประกาศออกมา 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 

มีจำานวน 375.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2557 จำานวน 27.41 ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ 

ร้อยละ 7.88 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณการขายแม้ว่าราคาขายจะ

ลดลงตามราคาเหล็กแต่ปริมาณขายของ

บริษัทเพิ่มขึ้น 

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุน้

ในปี 2558 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 42.99 

ล้านบาท ทำาให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 เท่ากับติดลบร้อยละ 2.14 ลดลง 

จากปี 2557 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือ

หุ้นอยู่ที่ร้อยละ 8.37 เป็นผลมาจากบริษัท

มีขาดทุนสุทธิดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในส่วน

ของการอธิบายผลการดำาเนินงาน

ฐานะการเงิน

สนิทรัพย์

สนิทรัพย์รวม

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 

จำานวน 3,317.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2557 จำานวน 683.13 ล้านบาท หรือลดลง

ร้อยละ 17.07 เป็นผลมาจากการลดปรมิาณ

สินค้าลงมาก

ลูกหนี้การค้า

สำาหรับยอดลกูหน้ีการค้าในปี 2558 มจีำานวน 

556.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 

22.81 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.94 

โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

ด้านล่าง

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 406.62 415.79 423.10

ค้างชำาระ

ไม่เกิน 3 เดือน 191.12 134.36 103.28

3 - 6 เดือน - 16.16 7.84

6 - 12 เดือน - 13.66 21.39

มากกว่า 12 เดือน 23.42 23.41 27.75

รวม 621.16 603.38 583.36

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23.10) (24.46) (27.25)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 598.06 578.92 556.11

สินค้าคงคลัง

มีจำานวน 847.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 

จำานวน 727.52 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 

46.20 โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ

บริษัทในปี 2558 อยู่ที่ 71 วัน เร็วขึ้นจาก

ปี 2557 อยู่ที่ 85 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหาร

สินค้าคงคลังให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากราคาเหลก็ทีล่ดลง

  

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์มจีำานวน 1,423.12 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 29.42 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.03 เป็นผล

มาจากบริษัทมีโครงการลงทุนก่อสร้าง

โรงงานแห่งใหม่ท่ีมหาชัย ซ่ึงเงินลงทุน

ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ในปี 2557 ขณะท่ีปี 2558 

ไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นสาระสำาคัญ

สภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่องของบรษัิทในปี 2558 

และ 2557 เท่ากับ 2.25 และ 1.66 เท่า 

ตามลำาดบั นอกจากน้ีเมือ่พิจารณาระยะเวลา 

Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2558 

และ 2557 อยู่ที่ระดับ 37 และ 46 วันตาม

ลำาดับในด้านความสามารถในการชำาระหนี้

นั้น ณ สิ้นปี 2558 และ 2557 บริษัทมี

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบีย้ 

0.74 เท่า และ 5.35 เท่า ตามลำาดับ

ในปี 2558 มีการแสเงินสดสุทธิจาก

กิจกรรมดำาเนินงาน 902.12 ล้านบาท 

เน่ืองจากบริษัทมีการบริหารสินค้าคงเหลือ

โดยลดลงประมาณ 727.52 ล้านบาท โดย

งบกระแสเงินสดจำาแนกตามกิจกรรมแสดง

ตามตาราง

(หน่วย : ล้านบาท)
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

กระแสเงินสด 2556 2557 2558

จากการดำาเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) 1,235.47 (27.81) 902.12

จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) (131.31) (441.39) (83.49)

จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) (1,093.95) 503.23 (709.43)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 10.21 34.03 109.20

(หน่วย : ล้านบาท)

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,307.22 

ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 531.28 

ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก

1. ในปี 2558  มีเงินกู ้ ยืมระยะสั้นจาก

สถาบนัการเงนิจำานวน 580.26 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2557 จำานวน 809.78 ล้านบาท 

ซึ่งลดลงตามปริมาณสินค้าคงเหลือท่ี

ลดลง 

2.  บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิระยะยาวจากสถาบนั

การเงินเพิ่มขึ้นจำานวน 206 ล้านบาท 

สำาหรบัโครงการลงทนุในโรงงานแห่งใหม่

ที่มหาชัย โดยเงินกู้ระยะยาวดังกล่าว

เป็นเงนิกูท้ีป่ราศจากหลกัทรัพย์คำา้ประกนั 

แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทางการเงนิทีร่ะบไุว้ในสญัญา (รายละเอยีด

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 16) 

เงินกู้ระยะยาว

ในปี 2557-2558 บริษัทมีการกู้ยืมเงิน

ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง 

โดยมีอัตราดอกเบีย้ MLR-2.4% เงนิกูด้งักล่าว

ไม่มหีลกัประกัน และมีกำาหนดเริ่มชำาระคนื

งวดแรกในเดอืนมกราคม 2559 (รายละเอยีด

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)

ในปี 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาว

จาก บริษัท ตั้งหมง เส็งโฮลดิ้ง จำากัด โดย

มีอัตราดอกเบี้ย MLR-1.5% (MLR อ้างอิง

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง) โดยเงินกู้

ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน และมีกำาหนด

ชำาระคนืในเดอืนกรกฎาคม 2561 (รายละเอยีด

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บรษิทั มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ 2,010.60 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำานวน 151.86 

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.02

โครงสร้างเงินทุน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของ

บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 

ธันวาคม 2557 อยู่ในระดับ 0.65 เท่า และ 

0.85 เท่า ตามลำาดบั สาเหตมุาจากสภาพคล่อง

ของบริษัทที่เพิ่มขึ้นดังที่ได้อธิบายไว้ใน

ส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาระผูกพัน

บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่า

ดำาเนินงานเกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดินและ

ยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและ

บริษทัอืน่ อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 

3 ถึง 13 ปี ในปี 2558 

3.  ปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

ในอนาคต

ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผู ้จัดจำาหน่าย

วัตถุดิบน้อยราย

ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัท

มกีารสัง่ซ้ือจากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั 

ด้วยข้อจำากัดในด้านมาตรการต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องระเบียบการขอนำาเข้าเหล็กนอก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

Regulations for importing ตามมาตรา 21 ทว,ิ 

มาตรการตอบโต้การทุ ่มตลาด (Anti-

Dumping) และมาตรการปกป้องการนำาเข้า

สนิค้าทีเ่พ่ิมขึน้ (Safeguard Measure : SG) 

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

วัตถุดบิซึง่จะต้องพึงพาจากผูผ้ลิตในประเทศ

มากขึ้น ซึ่ ง ผู ้ ผลิต เหล็กแผ ่นรีดร ้อน

รายใหญ่ในประเทศมีเพียง 3 ราย ได้แก่

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บมจ. จี สตีล 

และ บมจ. จเีจสตลี ทัง้นีห้ากมกีารเปลีย่นแปลง

ทางธุรกิจหรือนโยบายการจำาหน่ายของ 

ผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการ

จัดหาวัตถุดิบของบริษัท ดังนั้นบริษัท

จึงระมัดระวังและให้ความสำาคัญในการ

วางแผนการผลติและสัง่ซือ้วัตถดุบิล่วงหน้า 

สำาหรับป ัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการ

ดำาเนินงานในอนาคตด้านอ่ืนๆ ผู ้ลงทุน
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รายงานของ
ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 

และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 

ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบในการจัดทำา

และการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูก

ต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในที่ผู ้บริหารพิจารณาว ่า

จำาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิ

อันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็น

ต่องบการเงนิดังกล่าวจากผลการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัตงิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให ้

ข้าพเจ้าปฏิบตัติามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล

ว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดั

ต่อข้อเทจ็จรงิอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธีิการตรวจสอบ

เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชี

เกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้

ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผูส้อบบัญช ีซึง่รวมถึง

การประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลู

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของ

งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดังกล่าว 

ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี

เก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบ

การเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ 

เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์

ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของ

การควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ี

จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมิน

การนำาเสนองบการเงินโดยรวม 

 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่

ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า

ความเห็น

ข ้าพเจ ้าเห็นว ่า งบการเงินข ้างต ้นนี้

แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 

2558 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

สำาหรับป ีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

และเฉพาะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด 

(มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระสำาคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ชลรส  สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 440,929,460       331,679,384      264,893,175      184,440,958      

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 8 556,109,485       578,920,221      502,082,505      542,060,124      

สินคาคงเหลือ 9 847,111,124       1,574,628,949    836,443,405      1,558,551,799    

เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 10 52,846            3,224,277        52,846           3,224,277        

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18,368,673        19,928,638       16,847,287       18,941,543       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,862,571,588     2,508,381,469    1,620,319,218    2,307,218,701    

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                  -                 11,996,100       11,996,100       

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 12 1,423,115,034     1,452,537,161    1,380,871,146    1,412,353,818    

สินทรัพยไมมีตัวตน 13 27,471,839        31,849,683       27,429,995       31,792,414       

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 4,544,365         8,064,297        -                 3,864,837        

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 125,127           125,127          -                 -                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,455,256,365     1,492,576,268    1,420,297,241    1,460,007,169    

รวมสินทรัพย 3,317,827,953     4,000,957,737    3,040,616,459    3,767,225,870    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายงานประจำาปี  2558 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 580,265,478       1,390,040,288    580,265,478      1,390,040,288    

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 15 151,038,906       100,780,011      153,705,559      112,483,372      

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนด

    ชําระภายในหน่ึงป 16 67,833,333        -                 67,833,333       -                 

ภาษีเงินไดคางจาย 6,039,729         6,829,887        -                 -                 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 23,994,573        16,443,065       20,656,059       14,182,577       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 829,172,019       1,514,093,251    822,460,429      1,516,706,237    

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 6 100,000,000       100,000,000      100,000,000      100,000,000      

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด

    ชําระภายในหน่ึงป 16 339,166,667       201,000,000      339,166,667      201,000,000      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 20 9,199,179         -                 9,199,179        -                 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 17 29,685,694        23,402,685       23,742,536       18,666,783       

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 478,051,540       324,402,685      472,108,382      319,666,783      

รวมหนี้สิน 1,307,223,559     1,838,495,936    1,294,568,811    1,836,373,020    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

    ทุนจดทะเบียน

        หุนสามัญ 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 660,000,000       660,000,000      660,000,000      660,000,000      

    ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

        หุนสามัญ 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 660,000,000       660,000,000      660,000,000      660,000,000      

สวนเกินทุน
    สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 514,845,000       514,845,000      514,845,000      514,845,000      

    สวนเกินมูลคาหุนทุนซื้อคืน 1,010,911         1,010,911        1,010,911        1,010,911        

กําไรสะสม

    จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 18 67,000,000        67,000,000       67,000,000       67,000,000       

    ยังไมไดจัดสรร 767,748,483       919,605,890      503,191,737      687,996,939      

รวมสวนของผูถือหุน 2,010,604,394     2,162,461,801    1,746,047,648    1,930,852,850    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,317,827,953     4,000,957,737    3,040,616,459    3,767,225,870    

-                -               -               -               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



78

รายงานประจำาปี  2558 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 6 6,474,997,759     6,849,020,065     6,403,770,694     6,777,486,656     

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,533,324         436,704           6,385,982         447,531           

เงินปนผลรับ 11 -                  -                  30,264,316        27,805,654        

รายไดอื่น 134,057,752       170,493,322       132,193,635       169,501,635       

รวมรายได 6,615,588,835     7,019,950,091     6,572,614,627     6,975,241,476     

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 6,202,993,222     6,394,219,183     6,185,403,041     6,378,670,492     

คาใชจายในการขาย 135,775,872       120,942,985       181,537,300       171,500,769       

คาใชจายในการบริหาร 239,392,324       226,819,912       218,520,585       205,854,825       

รวมคาใชจาย 6,578,161,418     6,741,982,080     6,585,460,926     6,756,026,086     

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ

    คาใชจายภาษีเงินได 37,427,417        277,968,011       (12,846,299)       219,215,390       

คาใชจายทางการเงิน (50,527,092)       (51,657,539)       (49,889,440)       (51,047,743)       

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (13,099,675)       226,310,472       (62,735,739)       168,167,647       

คาใชจายภาษีเงินได 20 (29,889,750)       (45,231,540)       (13,749,123)       (28,043,768)       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (42,989,425)       181,078,932       (76,484,862)       140,123,879       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

    ในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

    หลักคณิตศาสตรประกันภัย 17 (4,065,453)        -                  (3,400,505)        -                  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 813,091           -                  680,101           -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,252,362)        -                  (2,720,404)        -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (46,241,787)       181,078,932       (79,205,266)       140,123,879       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

    กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 21 (0.07)              0.27               (0.12)              0.21               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 6 6,474,997,759     6,849,020,065     6,403,770,694     6,777,486,656     

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,533,324         436,704           6,385,982         447,531           

เงินปนผลรับ 11 -                  -                  30,264,316        27,805,654        

รายไดอื่น 134,057,752       170,493,322       132,193,635       169,501,635       

รวมรายได 6,615,588,835     7,019,950,091     6,572,614,627     6,975,241,476     

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 6,202,993,222     6,394,219,183     6,185,403,041     6,378,670,492     

คาใชจายในการขาย 135,775,872       120,942,985       181,537,300       171,500,769       

คาใชจายในการบริหาร 239,392,324       226,819,912       218,520,585       205,854,825       

รวมคาใชจาย 6,578,161,418     6,741,982,080     6,585,460,926     6,756,026,086     

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ

    คาใชจายภาษีเงินได 37,427,417        277,968,011       (12,846,299)       219,215,390       

คาใชจายทางการเงิน (50,527,092)       (51,657,539)       (49,889,440)       (51,047,743)       

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (13,099,675)       226,310,472       (62,735,739)       168,167,647       

    คาใชจายภาษีเงินได 20 (29,889,750)       (45,231,540)       (13,749,123)       (28,043,768)       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (42,989,425)       181,078,932       (76,484,862)       140,123,879       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

    ในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

    หลักคณิตศาสตรประกันภัย 17 (4,065,453)        -                  (3,400,505)        -                  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 813,091           -                  680,101           -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,252,362)        -                  (2,720,404)        -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (46,241,787)       181,078,932       (79,205,266)       140,123,879       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

    กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 21 (0.07)              0.27               (0.12)              0.21               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 6 6,474,997,759     6,849,020,065     6,403,770,694     6,777,486,656     

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,533,324         436,704           6,385,982         447,531           

เงินปนผลรับ 11 -                  -                  30,264,316        27,805,654        

รายไดอื่น 134,057,752       170,493,322       132,193,635       169,501,635       

รวมรายได 6,615,588,835     7,019,950,091     6,572,614,627     6,975,241,476     

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 6,202,993,222     6,394,219,183     6,185,403,041     6,378,670,492     

คาใชจายในการขาย 135,775,872       120,942,985       181,537,300       171,500,769       
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เงินปนผลรับ 11 -                  -                  30,264,316        27,805,654        
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กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ

    คาใชจายภาษีเงินได 37,427,417        277,968,011       (12,846,299)       219,215,390       

คาใชจายทางการเงิน (50,527,092)       (51,657,539)       (49,889,440)       (51,047,743)       
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ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

    หลักคณิตศาสตรประกันภัย 17 (4,065,453)        -                  (3,400,505)        -                  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 813,091           -                  680,101           -                  
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79

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

บ
ริษ
ัท

 แ
ป
ซิฟ

ก
ไพ
พ
 จ
าํก
ัด

 (
ม
ห
าช
น

) 
แล
ะบ
ริษ
ัท
ยอ
ย

งบ
แส
ด
งก
าร
เป
ลี่ย
น
แป
ลง
ส
วน
ขอ
งผ
ูถ
ือ
ห
ุน

(ห
นว

ย: 
บา
ท)

  

รว
ม

ทุน
เรือ

นหุ
น

สว
นเ
กิน

มูล
คา

สว
นเ
กิน

มูล
ค า

สว
นข

อง

ที่อ
อก

แล
ะช
ําระ

แล
ว

หุน
สา
มัญ

หุน
ทุน

ซื้อ
คืน

จัด
สร
รแ
ลว

ยัง
ไม
ได
จัด

สร
ร

ผูถื
อหุ

น

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 
มก

รา
คม

 2
55

7
66

0,0
00

,00
0

   
   

   
 

51
4,8

45
,00

0
   

   
   

 
1,0

10
,91

1
   

   
   

   
 

67
,00

0,0
00

   
   

   
   

1,0
02

,54
1,3

04
   

   
  

2,2
45

,39
7,2

15
   

   
  

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จร
วม

สํา
หร

ับป


- 
- 

- 
- 

18
1,0

78
,93

2
   

   
   

 
18

1,0
78

,93
2

   
   

   
 

เงิน
ปน

ผล
จา
ย 

(ห
มา

ยเห
ตุ 

24
)

- 
- 

- 
- 

(26
4,0

14
,34

6)
   

   
   

 
(26

4,0
14

,34
6)

   
   

   
 

   
 ย
อด

คง
เห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
57

66
0,0

00
,00

0
   

   
   

 
51

4,8
45

,00
0

   
   

   
 

1,0
10

,91
1

   
   

   
   

 
67

,00
0,0

00
   

   
   

   
91

9,6
05

,89
0

   
   

   
 

2,1
62

,46
1,8

01
   

   
  

- 
- 

ยอ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 
มก

รา
คม

 2
55

8
66

0,0
00

,00
0

   
   

   
 

51
4,8

45
,00

0
   

   
   

 
1,0

10
,91

1
   

   
   

   
 

67
,00

0,0
00

   
   

   
   

91
9,6

05
,89

0
   

   
   

 
2,1

62
,46

1,8
01

   
   

  

ขา
ดทุ

นส
ําห

รับ
ป

- 
- 

- 
- 

(42
,98

9,4
25

)
   

   
   

  
(42

,98
9,4

25
)

   
   

   
  

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จอ
ื่นสํ

าห
รับ
ป

- 
- 

- 
- 

(3,
25

2,3
62

)
   

   
   

   
(3,

25
2,3

62
)

   
   

   
   

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จร
วม

สํา
หร

ับป


- 
- 

- 
- 

(46
,24

1,7
87

)
   

   
   

  
(46

,24
1,7

87
)

   
   

   
  

เงิน
ปน

ผล
จา
ย 

(ห
มา

ยเห
ตุ 

24
)

- 
- 

- 
- 

(10
5,6

15
,62

0)
   

   
   

 
(10

5,6
15

,62
0)

   
   

   
 

   
 ย
อด

คง
เห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
58

66
0,0

00
,00

0
   

   
   

 
51

4,8
45

,00
0

   
   

   
 

1,0
10

,91
1

   
   

   
   

 
67

,00
0,0

00
   

   
   

   
76

7,7
48

,48
3

   
   

   
 

2,0
10

,60
4,3

94
   

   
  

- 
- 

หม
าย
เห
ตุป

ระก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเ ป
นส

วน
หน

ึ่งข
อง
งบ
กา
รเงิ

นน
ี้

ง บ
กา
รเง

ินร
วม

กํา
ไรส

ะส
ม

ส
ําห
รับ
ป
ส
ิ้น
ส
ุด
วัน
ท
ี่ 3

1 
ธัน
วา
ค
ม

 2
55

8

บริ
ษัท

 แป
ซฟิิ

กไ
พพ์

 จำา
กดั

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บริ

ษทั
ย่อ

ย 

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

ง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
อืห

ุน้
สำา

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

 วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

58



80

รายงานประจำาปี  2558 

บ
ริษ
ัท

 แ
ป
ซิฟ

ก
ไพ
พ
 จ
ําก
ัด

 (
ม
ห
าช
น

) 
แล
ะบ
ริษ
ัท
ยอ
ย

งบ
แส
ด
งก
าร
เป
ลี่ย
น
แป
ลง
สว
น
ขอ
งผ
ูถ
ือ
ห
ุน

 (
ต
อ

)

(ห
นว

ย: 
บา
ท)

  

รว
ม

ทุน
เรือ

นหุ
น

สว
นเ
กิน

มูล
คา

สว
นเ
กิน

มูล
ค า

สว
นข

อง

ที่อ
อก

แล
ะช
ําระ

แล
ว

หุน
สา
มัญ

หุน
ทุน

ซื้อ
คืน

จัด
สร
รแ
ลว

ยัง
ไม
ได
จัด

สร
ร

ผูถื
อหุ

น

ย อ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 
มก

รา
คม

 2
55

7
66

0,0
00

,00
0

   
   

   
 

51
4,8

45
,00

0
   

   
   

 
1,0

10
,91

1
   

   
   

   
 

67
,00

0,0
00

   
   

   
   

81
1,8

73
,06

0
   

   
   

 
2,0

54
,72

8,9
71

   
   

   

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จร
วม

สํา
หร

ับป


-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

14
0,1

23
,87

9
   

   
   

 
14

0,1
23

,87
9

   
   

   
 

เงิน
ปน

ผล
จา
ย 

(ห
มา

ยเห
ตุ 

24
)

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

(26
4,0

00
,00

0)
   

   
   

 
(26

4,0
00

,00
0)

   
   

   
 

ย อ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
57

66
0,0

00
,00

0
   

   
   

 
51

4,8
45

,00
0

   
   

   
 

1,0
10

,91
1

   
   

   
   

 
67

,00
0,0

00
   

   
   

   
68

7,9
96

,93
9

   
   

   
 

1,9
30

,85
2,8

50
   

   
   

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

ย อ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
1 
มก

รา
คม

 2
55

8
66

0,0
00

,00
0

   
   

   
 

51
4,8

45
,00

0
   

   
   

 
1,0

10
,91

1
   

   
   

   
 

67
,00

0,0
00

   
   

   
   

68
7,9

96
,93

9
   

   
   

 
1,9

30
,85

2,8
50

   
   

   

ขา
ดทุ

นสํ
าห

รับ
ป

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

(76
,48

4,8
62

)
   

   
   

  
(76

,48
4,8

62
)

   
   

   
  

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จอ
ื่นส

ําห
รับ
ป

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

(2,
72

0,4
04

)
   

   
   

   
(2,

72
0,4

04
)

   
   

   
   

กํา
ไรข

าด
ทุน

เบ็ด
เสร

็จร
วม

สํา
หร

ับป


-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

(79
,20

5,2
66

)
   

   
   

  
(79

,20
5,2

66
)

   
   

   
  

เงิน
ปน

ผล
จา
ย 

(ห
มา

ยเห
ตุ 

24
)

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

(10
5,5

99
,93

6)
   

   
   

 
(10

5,5
99

,93
6)

   
   

   
 

ย อ
ดค

งเห
ลือ

 ณ
 วัน

ที่ 
31

 ธ
ันว

าค
ม 

25
58

66
0,0

00
,00

0
   

   
   

 
51

4,8
45

,00
0

   
   

   
 

1,0
10

,91
1

   
   

   
   

 
67

,00
0,0

00
   

   
   

   
50

3,1
91

,73
7

   
   

   
 

1,7
46

,04
7,6

48
   

   
   

-
   

   
   

   
   

   
   

 
-

   
   

   
   

   
   

   
 

หม
าย
เห
ตุป

ระก
อบ

งบ
กา
รเงิ

นเ
ปน

สว
นห

นึ่ง
ขอ

งงบ
กา
รเงิ

นน
ี้

งบ
กา
รเง

ินเ
ฉพ

าะ
กิจ

กา
ร

กํา
ไรส

ะส
ม

สํา
ห
รับ
ป
สิ้น
สุด
วัน
ท
ี่ 3

1 
ธัน
วา
ค
ม

 2
55

8

บริ
ษัท

 แป
ซฟิิ

กไ
พพ์

 จำา
กดั

 (ม
หา

ชน
) แ

ละ
บริ

ษทั
ย่อ

ย 

งบ
แส

ดง
กา

รเป
ลี่ย

นแ
ปล

ง
ส่ว

นข
อง

ผู้ถ
อืห

ุน้
สำา

หร
ับป

ีสิ้น
สุด

 วัน
ที่ 

31
 ธ

ันว
าค

ม 
25

58



81

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 6 6,474,997,759     6,849,020,065     6,403,770,694     6,777,486,656     

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 6,533,324         436,704           6,385,982         447,531           

เงินปนผลรับ 11 -                  -                  30,264,316        27,805,654        

รายไดอื่น 134,057,752       170,493,322       132,193,635       169,501,635       

รวมรายได 6,615,588,835     7,019,950,091     6,572,614,627     6,975,241,476     

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 6,202,993,222     6,394,219,183     6,185,403,041     6,378,670,492     

คาใชจายในการขาย 135,775,872       120,942,985       181,537,300       171,500,769       

คาใชจายในการบริหาร 239,392,324       226,819,912       218,520,585       205,854,825       

รวมคาใชจาย 6,578,161,418     6,741,982,080     6,585,460,926     6,756,026,086     

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงินและ

    คาใชจายภาษีเงินได 37,427,417        277,968,011       (12,846,299)       219,215,390       

คาใชจายทางการเงิน (50,527,092)       (51,657,539)       (49,889,440)       (51,047,743)       

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (13,099,675)       226,310,472       (62,735,739)       168,167,647       

    คาใชจายภาษีเงินได 20 (29,889,750)       (45,231,540)       (13,749,123)       (28,043,768)       

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (42,989,425)       181,078,932       (76,484,862)       140,123,879       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะไมถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน

    ในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

    หลักคณิตศาสตรประกันภัย 17 (4,065,453)        -                  (3,400,505)        -                  

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได 20 813,091           -                  680,101           -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (3,252,362)        -                  (2,720,404)        -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (46,241,787)       181,078,932       (79,205,266)       140,123,879       

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

    กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 21 (0.07)              0.27               (0.12)              0.21               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษี (13,099,675)       226,310,472       (62,735,739)       168,167,647       

รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษี

    เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

    คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 118,864,967       100,316,084       110,519,700       92,476,599        

    คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 2,781,901         1,359,319         2,264,649         777,073           

    ปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (โอนกลับ) (42,578,209)       53,907,394        (42,578,209)       53,907,394        

    ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ (108,491)          17,791            (108,501)          17,317            

    สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,017,556         2,839,149         2,475,248         2,348,734         

    ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดขึ้นจริง 18,617            (1,723,887)        37,950            (1,723,887)        

    เงินปนผลรับ -                  -                  (30,264,316)       (27,805,654)       

    ดอกเบ้ียรับ (1,517,868)        (1,558,104)        (1,034,542)        (1,170,060)        

    คาใชจายดอกเบ้ีย 48,270,676        49,703,089        48,247,842        49,690,216        

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

    และหน้ีสินดําเนินงาน 115,649,474       431,171,307       26,824,082        336,685,379       

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

    ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 20,028,835        17,774,699        37,712,970        8,304,145         

    สินคาคงเหลือ 770,096,034       (235,749,639)      764,686,603       (239,380,574)      

    เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 3,171,431         12,730,413        3,171,431         12,730,413        

    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 4,185,751         (14,549,460)       4,720,042         (14,357,890)       

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

    เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น 50,507,995        (93,988,079)       41,451,954        (84,647,439)       

    หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 7,551,508         (10,587,314)       6,473,482         (11,335,185)       

    หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น (800,000)          -                  (800,000)          -                  

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 970,391,028       106,801,927       884,240,564       7,998,849         

    จายดอกเบ้ีย (48,500,443)       (50,166,438)       (48,477,609)       (50,153,565)       

    จายภาษีเงินได (19,773,492)       (84,447,193)       (2,630,792)        (66,456,870)       

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 902,117,093       (27,811,704)       833,132,163       (108,611,586)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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รายงานประจำาปี  2558 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (84,287,616)       (439,466,352)      (73,897,219)       (430,351,152)      

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (175,000)          (3,939,200)        (175,000)          (3,939,200)        

เงินปนผลรับ -                  -                  30,264,316        27,805,654        

ดอกเบ้ียรับ 1,517,868         1,994,638         1,034,542         1,606,594         

ดอกเบ้ียจายท่ีถือเปนตนทุนสินทรัพย (1,716,825)        -                  (1,716,825)        -                  

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 1,222,936         22,430            1,222,936         22,430            

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (83,438,637)       (441,388,484)      (43,267,250)       (404,855,674)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (809,812,760)      566,247,665       (809,812,760)      566,247,665       

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 206,000,000       201,000,000       206,000,000       201,000,000       

จายเงินปนผล (105,615,620)      (264,014,346)      (105,599,936)      (264,000,000)      

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (709,428,380)      503,233,319       (709,412,696)      503,247,665       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 109,250,076       34,033,131        80,452,217        (10,219,595)       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 331,679,384       297,646,253       184,440,958       194,660,553       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 440,929,460       331,679,384       264,893,175       184,440,958       

-                  -                  -                  -                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

        บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัทต้ังหมงเส็ง
โฮลด้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและ
จําหนายทอเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมการกอสราง ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 298,298/2 ซอยกลับเจริญ 
ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2.      เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปน
อยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) 
และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึนใน 
ประเทศ

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน

  2558 2557
  รอยละ รอยละ
บริษัททาโมเสะเทรดด้ิงจํากัด จําหนายทอเหล็กสําหรับ

อุตสาหกรรมการกอสราง
ไทย     99.94     99.94 

บริษัทมีทรัพยขนสงจํากัด การขนสงสินคา ไทย      99.97      99.97

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัท
ยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แลว  

2.3     บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

 

1. ขอมูลทั่วไป 

 

        บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัทต้ังหมงเส็ง
โฮลด้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและ
จําหนายทอเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมการกอสราง ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 298,298/2 ซอยกลับเจริญ 
ถนนสุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2.      เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ.2543 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปน
อยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) 
และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปนี้ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดต้ังข้ึนใน 
ประเทศ

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน

  2558 2557
  รอยละ รอยละ
บริษัททาโมเสะเทรดด้ิงจํากัด จําหนายทอเหล็กสําหรับ

อุตสาหกรรมการกอสราง
ไทย     99.94     99.94 

บริษัทมีทรัพยขนสงจํากัด การขนสงสินคา ไทย      99.97      99.97

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัท
ยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจาก งบการเงินรวมนี้แลว  

2.3     บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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3.     มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
บริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหมท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซ่ึงมีผล
บังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวน
ใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามท่ีกลาวขางตนบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน 

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดใหกิจการตองรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันที
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตใหกิจการเลือกรับรูรายการดังกลาวทันทีในกําไรขาดทุน หรือใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรูในกําไรขาดทุนก็ได  

        มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกลาวไมมีผลกระทบตองบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายการกําไรขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแตเดิมแลว 

       มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 10 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใชแทนเนื้อหาเก่ียวกับการ
บัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยูในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานฉบับน้ีเปล่ียนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวาผูลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม กลาวคือ ภายใตมาตรฐานฉบับ
นี้ผูลงทุนจะถือวาตนควบคุมกิจการท่ีเขาไปลงทุนได หากตนมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขาไปลงทุน 
และตนสามารถใชอํานาจในการส่ังการกิจกรรมที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได ถึงแมวาตนจะมีสัดสวนการถือหุน
หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอยกวาก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญนี้สงผลใหฝายบริหารตองใชดุลยพินิจอยางมาก
ในการทบทวนวาบริษัทฯและบริษัทยอยมีอํานาจควบคุมในกิจการท่ีเขาไปลงทุนหรือไมและจะตองนําบริษัทใดในกลุมกิจการมา
จัดทํางบการเงินรวมบาง  

        การเปลี่ยนแปลงหลักการน้ีไมมีผลกระทบตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบับนี้กําหนดแนวทางเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรมและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวกับการวัดมูลคายุติธรรม กลาวคือ 
หากกิจการตองวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหรือหนี้สินใดตามขอกําหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืน กิจการจะตองวัดมูลคา
ยุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไปในการรับรูผลกระทบจากการเริ่มใชมาตรฐานนี้ 

 มาตรฐานฉบับน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม 
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 
มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวางประเทศ ฝายบริหารของบรษัิทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม  
รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 
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4. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั

4.1 การรับรูรายได 
ขายสินคา 
รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของ
สินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม สําหรับสินคาท่ีไดสง
มอบหลังจากหักสวนลดแลว 
รายไดคาบริการ 
รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  
ดอกเบี้ยรับ 
ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
เงินปนผลรับ 
เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึง
กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 
ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุหนี้  

4.4 สนิคาคงเหลือ 
บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาสินคาสําเร็จรูปตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต  

        บริษัทฯแสดงมูลคาวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา 
และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

4.5     เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ที่แสดงอยูในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทนุ  

4.6     ที่ดิน อาคารและอปุกรณ และคาเสือ่มราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี)  

        คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณดังนี้ 
  สวนปรับปรุงท่ีดิน 10 – 20 ป 
  อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 20 – 30 ป 
  เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน 10 – 32 ป 
  อุปกรณสํานักงาน            3 – 5  ป 
  ยานพาหนะ             5 -10  ป 
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คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

4.7    ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอมใช
หรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค สวน
ตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก
การกูยืมนั้น 

4.8    สินทรัพยไมมีตัวตน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯ
และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย 
คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

      อายุการใหประโยชน 

  คอมพิวเตอรซอฟทแวร 10 ป 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ   

        นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําให
มีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรอืพนักงานของบรษัิทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุม
การดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10   เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯรายการตางๆ
ของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการน้ัน  
รายการที่เปนเงนิตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการสินทรพัยและหน้ีสินท่ีเปนตัวเงิน
ซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บรษัิทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยท่ี
ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการ
ดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนัน้ ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน
หมายถึงมูลคายติุธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา   

        บริษัทฯและบริษัทยอยจะรบัรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
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4.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
        บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯและ
บริษัทยอย เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯและ

บริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ี

ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

4.14   ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงนิไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษเีงนิไดปจจบุนั 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ 

วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน  

        บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมีความเปนไป
ไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี
และผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

        บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลา รายงานและจะทํา
การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการ
นําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน  

        บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวของกับรายการท่ีได
บันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
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4.15 การวัดมูลคายุติธรรม 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพ่ือโอนหนี้สินใหผูอ่ืนโดย
รายการดังกลาวเปนรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซ้ือและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา บริษัทฯและบริษัท
ยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีท่ีไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี
เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับ
ตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลท่ีไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคา
ยุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

 
5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องท่ี  
มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ 
การประมาณการที่สําคัญ มีดังนี้ 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจาํเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น  

        นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยนั้น 
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอ
สมมติฐานตางๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

        6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 

 ในระหวางป บรษัิทฯและบริษัทยอยมีรายการธรุกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันรายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม
เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลานั้นซ่ึงเปนไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: ลานบาท)
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  

ขายสินคา     -   -   2,977   3,184 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซ้ือสินคา     -   -   13.7   9.5 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ซ้ือสินทรัพยถาวร     -   -   0.7   - ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
รายไดคาเชา     -   -   0.7   0.7 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาบริการ     -   -   0.8   0.8 ราคาตามสัญญา 
คานายหนาจาย     -   -   66   68 ราคาตามสัญญา 
คาขนสง     -   -   91   86 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 

ดอกเบี้ยจาย 5.1 5.3 5.1 5.3 MLR - 1.5 ตอป
คาเชาสํานักงานและคาบริการ 3.2 3.2 - - ราคาตามสัญญา 
คาเชาท่ีดิน 4.7 - 4.7 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับบุคคลท่ีเก่ียวของกัน  
คาเชาท่ีดิน - 3.9 - 3.9 ราคาตามสัญญา 

       ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้  
(หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 165,285 217,639
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(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
รวมลูกหนี้การคา -กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 165,285 217,639
เจาหนีก้ารคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 15)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - - 7,390

รวมเจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - - 7,390
เจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั(หมายเหต ุ15)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 11,874 10,900
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด - - 3,269 2,878

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  - - 15,143 13,778

เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 และการเคลื่อนไหวของ
เงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ

เงินกูยืมระยะยาว
ลักษณะ

ความสัมพันธ

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2557 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2558
บริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลดิ้ง จาํกัด ผูถือหุนรายใหญ 100,000 - - 100,000

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินที่บริษัทฯกูยืมจาก บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-1.5(MLR 
ของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง) เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและผูบริหาร 
ดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

ผลประโยชนระยะส้ัน 31,307 31,004 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,066 999 
รวม 32,373 32,003 

 ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

         บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการที่เ ก่ียวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 25.4 
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        7.     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
เงินสด 260 265 169 195
เงินฝากธนาคาร 440,669 331,414 264,724 184,246
รวม 440,929 331,679 264,893 184,441

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.375 ตอป (2557: รอยละ 0.375 ถึง 0.500 ตอป) 

 
 

8.     ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  
อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - 156,255 163,695
คางชําระ  
  ไมเกิน 3 เดือน - - 9,030 53,944
รวมลูกหนี้การคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - 165,285 217,639
 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 

    

อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 423,096 415,788 241,578 241,094
คางชําระ  
 ไมเกิน 3 เดือน 103,281 134,363 68,224 79,217
 3 - 6 เดือน 7,841 16,159 7,313 643
 6 - 12 เดือน 21,389 13,662 19,146 4,216
 มากกวา 12 เดือน 27,748 23,412 11,004 7,453
รวม 583,355 603,384 347,265 332,623
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (27,246) (24,464) (10,467) (8,202)
รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 556,109 578,920 336,798 324,421
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 556,109 578,920 502,083 542,060
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9.  สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม
  

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
สินคาสําเร็จรูป 541,750 823,307 (18,152) (30,442) 523,598 792,865
วัตถุดิบ 306,330 801,501 (8,213) (38,501) 298,117 763,000
วัสดุโรงงานและอ่ืนๆ 22,733 17,679 - - 22,733 17,679
สินคาระหวางทาง 2,663 1,085 - - 2,663 1,085
รวม 873,476 1,643,572 (26,365) (68,943) 847,111 1,574,629

 
 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
  

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ
 2558 2557 2558 2557 2558 2557
สินคาสําเร็จรูป 533,745 808,306 (18,152) (30,442) 515,593 777,864
วัตถุดิบ 306,330 801,501 (8,213) (38,501) 298,117 763,000
วัสดุโรงงานและอ่ืนๆ 22,733 17,679 - - 22,733 17,679
สินคาระหวางทาง - 9 - - - 9
รวม 862,808 1,627,495 (26,365) (68,943) 836,443 1,558,552

         ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 42.6 ลานบาท โดยนําไปหักจากมูลคา 
สินคาคงเหลือท่ีรับรูเปนคาใชจายในระหวางป (2557: บริษัทฯ บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะ
ไดรับ เปนจํานวน 53.9 ลานบาทโดยแสดงเปนสวนหนึ่งของตนทุนขาย) 

 

10. เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 18,053 21,224
หัก: คาเผื่อการดอยคา (18,000) (18,000)
 53 3,224
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เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ไดรวมเงินจายลวงหนาจํานวน 18 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 21 
ลานบาท) ท่ีจายใหแกผูผลิตรายหน่ึงเพ่ือส่ังซ้ือวัตถุดิบ แตผูผลิตดังกลาวไมสามารถสงวัตถุดิบใหกับบริษัทฯในระหวางป 2554 ได 
ตอมาบริษัทฯ จึงไดมีการเจรจากับผูผลิตเพ่ือปรับตารางการสงสินคาใหม แตผูผลิตดังกลาวยังคงไมสามารถจัดสงสินคาใหกับ
บริษัทฯไดตามขอตกลงและหยุดสงสินคาใหกับบริษัทฯ ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดต้ังคาเผื่อการดอยคา
ไวแลวเปนจํานวนเงิน 18 ลานบาท  

         จากสาเหตุขางตน ผูผลิตไดเจรจากับบริษัทฯ เก่ียวกับแนวทางการชําระคืนเงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ โดยในเดือนเมษายน 2556 
ผูผลิตรายดังกลาวไดเขาทําสัญญากับบริษัทฯตกลงที่จะจายชําระเงินคืนภายในระยะเวลา 3 ป และไดชําระคืนบางสวนแลว อยางไร
ก็ตาม ในเดือนกุมภาพันธ 2558 ผูผลิตรายดังกลาวไดขอเขาทําสัญญาแกไขตารางชําระเงินใหมกับบริษัทฯ โดยจะจายชําระเงินคืน
ยอดท่ีคงเหลืออยูเปนรายเดือนภายในกําหนดระยะเวลา 33 เดือนตามอัตราท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อม่ันวา 
บริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายเกินกวาจํานวนท่ีไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาไวในงบการเงิน 

 

11.    เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯ รับ

ระหวางป
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557
   (รอยละ) (รอยละ)  

บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง จํากัด 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 21,987 19,988
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 8,277 7,818
รวม     11,996 11,996 30,264 27,806
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม
 

ท่ีดิน

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ
โรงงาน

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม

ราคาทนุ     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 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
โอนเขา (ออก)  - 538 216 195,101 452 1,245 (197,552) -
จําหนาย - - - (4,006) (1,216) - - (5,222)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 236,124 11,790 565,255 1,209,919 72,404 131,153 332,340 2,558,985
ซ้ือเพ่ิม - - - 9,983 2,648 13,638 58,018 84,287
โอนเขา (ออก)  16,136 - 201,345 120,242 3,495 840 (342,058) -
โอนไปสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - (360) (360)
ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปน
ตนทุน - - 1,717 - - - - 1,717

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (1,226) (554) (26) - (1,806)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 11,790 768,317 1,338,918 77,993 145,605 47,940 2,642,823
คาเสื่อมราคาสะสม     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - 1,435 252,870 649,506 51,214 60,934 - 1,015,959
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 604 26,757 50,535 8,506 9,269 - 95,671
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ท่ีจําหนาย - - - (3,993) (1,189) - - (5,182)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 - 2,039 279,627 696,048 58,531 70,203 - 1,106,448
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 32,575 62,454 7,860 10,369 - 113,952
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (122) (544) (26) - (692)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2,733 312,202 758,380 65,847 80,546 - 1,219,708
มูลคาสุทธติามบญัช ี     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 236,124 9,751 285,628 513,871 13,873 60,950 332,340 1,452,537

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 9,057 456,115 580,538 12,146 65,059 47,940 1,423,115
คาเสื่อมราคาสาํหรบัป     
2557 (จาํนวน 68.76 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  95,671

2558 (จาํนวน 85.13 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 113,952
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12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ท่ีดิน

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ
โรงงาน

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม

ราคาทนุ     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 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
โอนเขา (ออก) - 538 217 195,100 452 1,246 (197,553) -
จําหนาย - - - (4,006) (1,100) - - (5,106)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 236,124 11,790 563,054 1,209,919 61,250 40,371 332,341 2,454,849
ซ้ือเพ่ิม - - - 9,983 2,533 3,363 58,018 73,897
โอนเขา (ออก) 16,136 - 201,345 120,242 3,495 840 (342,058) -
โอนไปสินทรัพยไมมี
ตัวตน - - - - - - (360) (360)

ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปน
ตนทุน - - 1,717 - - - - 1,717

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (1,226) (429) - - (1,655)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 11,790 766,116 1,338,918 66,849 44,574 47,941 2,528,448
คาเสื่อมราคาสะสม     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 - 1,435 252,754 649,506 41,887 14,133 - 959,715
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 604 26,646 50,535 7,940 2,121 - 87,846
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ท่ีจําหนาย - - - (3,993) (1,073) - - (5,066)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2557 - 2,039 279,400 696,048 48,754 16,254 - 1,042,495
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 32,465 62,454 7,440 2,570 - 105,623
คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (122) (419) - - (541)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2,733 311,865 758,380 55,775 18,824 - 1,147,577
มูลคาสุทธติามบญัช ี     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม2557 236,124 9,751 283,654 513,871 12,496 24,117 332,341 1,412,354

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 9,057 454,251 580,538 11,074 25,750 47,941 1,380,871
คาเสื่อมราคาสาํหรบัป     
2557 (จาํนวน 68.76 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  87,846

2558 (จาํนวน 85.13 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  105,623

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยูมูลคาตาม
บัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 386 ลานบาท (2557: 330 ลานบาท) (งบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ 2558: 354 ลานบาท 2557: 300 ลานบาท 
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13. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คอมพิวเตอร 
ซอฟทแวร 

คาพัฒนา
ระบบ
ระหวาง

ดําเนินงาน รวม
คอมพิวเตอร 
ซอฟทแวร

คาพัฒนา
ระบบ
ระหวาง

ดําเนินงาน รวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558:   
ราคาทุน 52,416 546 52,962 52,009 546 52,555
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (25,490) - (25,490) (25,125) - (25,125)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 26,926 546 27,472 26,884 546 27,430

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557:
      

ราคาทุน 51,881 546 52,427 51,474 546 52,020
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (20,577) - (20,577) (20,228) - (20,228)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 31,304 546 31,850 31,246 546 31,792

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2558 และ 2557 แสดงไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

มูลคาตามบัญชีตนป 31,850 32,556 31,792 32,483
ซ้ือซอฟตแวรคอมพิวเตอร 175 1,293 175 1,293
คาพัฒนาระบบระหวางดําเนินงานเพ่ิมขึ้น - 2,646 - 2,646
โอนเขาจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ 360 - 360 -
คาตัดจําหนาย (4,913) (4,645) (4,897) (4,630)
มูลคาตามบัญชีปลายป 27,472 31,850 27,430 31,792

 
14.   เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท)
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (รอยละตอป) 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2.45 - 2.59 575,262 1,217,920
ทรัสตรีซีท 2.01 5,003 172,120
 580,265 1,390,040

 ภายใตสัญญาวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญา 
ไดแก บริษัทฯ จะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯ ไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคาร การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 5,300 ลานบาท (2557: 4,462 ลานบาท) 
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15. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 

2558
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 94,244 1,437 89,926 -
เจาหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - - 7,390
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - 15,143 13,778
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 34,316 63,267 32,662 61,586
คาใชจายคางจาย 22,479 36,076 15,975 29,729
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 151,039 100,780 153,706 112,483

 

16.   เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท)
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินกู (รอยละตอป) การชําระคืน 2558 2557
1 MLR - 2.4 ชําระคืนเปนรายเดือนเริ่มต้ังแตเดือนมกราคม 2559 407,000 201,000

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (67,833) -
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 339,167 201,000

ภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวในสัญญา ไดแก บริษัท
ฯจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯ ไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามอัตราที่กําหนดในสัญญา เปนตน 

 

17. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 
 (หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานตนป 23,403 20,564 18,667 16,318
สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน :   
ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,032 1,955 1,693 1,647
ตนทุนดอกเบ้ีย 986 884 782 702

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :   
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย   
สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร 213 - 128 -
สวนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน 2,751 - 2,111 -
สวนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ 1,101 - 1,162 -

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (800) - (800) -
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานปลายป 29,686 23,403 23,743 18,667
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       คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557

ตนทุนขาย 558 469 558 469
คาใชจายในการขายและการบริหาร 2,460 2,370 1,917 1,880
รวมคาใชจายท่ีรบัรูในกําไรหรือขาดทุน 3,018 2,839 2,475 2,349

 บริษัทฯ และบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ป ขางหนาเปนจํานวนประมาณ 2.7 ลาน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 2.7 ลานบาท)  

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯและบริษัท
ยอยประมาณ 16 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 16 ป)  

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: รอยละตอป)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป)

อัตราคิดลด 3.1 4.3 3.1 4.3
อัตราการข้ึนเงินเดือน 3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 
   (ขึ้นกับชวงอายุ) 0 - 40 0 - 40 0 - 40 0 - 40

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เพ่ิมขึ้น 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมขึ้น 1 % ลดลง 1 %
อัตราคิดลด (2.3) 2.7 (1.8) 2.1
อัตราการข้ึนเงินเดือน 2.7 (2.3) 2.1 (1.8)

 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพ่ิมขึ้น 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมขึ้น 20 % ลดลง 20 %
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน (1.5) 1.9 (1.2) 1.5
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18.   สํารองตามกฎหมาย 

 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปน
ผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

 
19. คาใชจายตามลักษณะ 

 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 285,280 272,403 234,325 223,276
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 118,865 100,316 110,520 92,477
คาขนสง 33,223 25,183 107,971 97,252
คานายหนา 3,857 3,325 67,489 69,185
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 5,637,321 6,283,135 5,637,321 6,283,135
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 281,557 (215,151) 274,561 (219,858)

 

20. ภาษีเงินได 

 

 คาใชจายภาษีเงนิไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ภาษเีงนิไดปจจุบนั:  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 16,353 51,738 - 34,335
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงนิไดนิติบุคคลของปกอน 5 - 5 -
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช:ี  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราว   
และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 13,532 (6,506) 13,744 (6,291)
คาใชจายภาษเีงนิไดทีแ่สดงอยูในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 29,890 45,232 13,749 28,044
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รายงานประจำาปี  2558 

 

จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 
สรุปไดดังนี้  

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลขาดทุนจากการ 

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั 813 - 680 -

 

รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได มีดังนี้ 
(หนวย:พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2558 2557 2558 2557
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล (13,100) 226,310 (62,736) 168,168
  
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20%
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

คูณอัตราภาษี (2,620) 45,262 (12,547) 33,634
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:  
คาใชจายตองหาม 283 258 191 177
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพ่ิมขึ้น (13) (201) (13) (201)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - (6,053) (5,561)
ขาดทุนทางภาษีสําหรับปท่ีไมไดรับรูเปนสินทรัพย 
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

 
32,166

 
-

 
32,166 

 
-

อ่ืน ๆ 74 (87) 5 (5)
รวม 32,510 (30) 26,296 (5,590)
คาใชจายภาษีเงนิไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 29,890 45,232 13,749 28,044

 
        สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

(หนวย:พันบาท)
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 

2558
31 ธันวาคม 

2557
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,449 4,893 2,093 1,641
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 5,273 13,788 5,273 13,788
คาเผื่อการดอยคาเงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 3,600 3,600 3,600 3,600
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5,937 4,680 4,749 3,733

รวม 20,259 26,961 15,715 22,762
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หนี้สนิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี  
  ผลกระทบจากการคิดคาเส่ือมราคาทาง 
     บัญชีและทางภาษ ี 24,914 18,897 24,914 18,897
รวม 24,914 18,897 24,914 18,897
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,544 8,064 - 3,865
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (9,199) - (9,199) -
รวม (4,655) 8,064 (9,199) 3,865

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชจํานวน 32.2 ลานบาท (2557: ไมมี)ท่ีบริษัทฯ ไมไดบันทึก
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากความผันผวนของราคาเหล็กและสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมแนนอน  

 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชมีจํานวนเงิน 32.2 ลานบาท จะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2563 

 

21. กําไรตอหุน 

 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 
22.   ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯ ท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานไดรับ
และสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงานของสวนงาน 
ท้ังนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทฯ คือ กรรมการผูจัดการ 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ผลิตและจําหนายทอเหล็กสําหรับ
อุตสาหกรรมกอสรางโดยเปนการขายท้ังในประเทศและตางประเทศและดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่งวัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชใน
การวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงอยูใน
งบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว  

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการขายตางประเทศรวมคิดเปนประมาณรอยละ1.6 (31 
ธันวาคม 2557: รอยละ1.8) ของยอดขายรวม ยอดขายในตางประเทศเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันประมาณรอยละ 
1.4 (31 ธันวาคม 2557: รอยละ 1.7) ของยอดขายของบริษัทฯ 

 ในป 2558 และ 2557 บริษัทฯและบริษัทฯยอย ไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของ
กิจการ 
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน 
และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในระหวางป 
2558 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 3.8 ลานบาท (2557: 3.7 ลานบาท) 

 

24.   เงินปนผล 

 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
 (ลานบาท) (บาท/หุน)

เงินปนผลประจําป 2556 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
   เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2557 264.0 0.40

รวมเงินปนผลสําหรับป 2557  264.0 0.40
เงินปนผลประจําป 2557 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

   เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2558 105.6 0.16
รวมเงินปนผลสําหรับป 2558  105.6 0.16

 

25.   ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

 

25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 1.8 ลานบาท (2557:13.9 ลานบาท)   ซ่ึงเก่ียวของกับ
คาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

25.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิต 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 0.08 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 0.05 ลานยูโร (2557: 1.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา)  

25.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาท่ีดินและยานพาหนะกับกิจการท่ีเก่ียวของกันและ
บริษัทอ่ืน อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 3 ถึง 13 ป 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 
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                                                  (หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม 

 กิจการท่ีเก่ียวของกัน กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
 2558 2557 2558 2557
จายชําระ  

ภายใน 1 ป 6.6 6.6 1.5 3.0
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป 20.5 11.2 2.2 -
มากกวา 5 ป 37.6 15.5 - -

 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวของกัน กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน
 2558 2557 2558 2557
จายชําระ  

ภายใน 1 ป 4.8 3.4 1.5 2.7
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป 20.5 9.3 2.2 -
มากกวา 5 ป 37.6 15.5 - -

25.4  การค้ําประกัน 

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวน 83 ลาน
บาท (2557: 61 ลานบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึง
ประกอบดวย หนังสือคํ้าประกันเพ่ือคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับกรมศุลกากรจํานวน 66 ลานบาท (2557: 46 ลาน
บาท) เพ่ือคํ้าประกันการใชไฟฟาจํานวน 15 ลานบาท (2557: 14 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกันในการเปนผูนําของเขา/ผูสงออก
ระดับบัตรทองใหกับกรมศุลกากรจํานวน 1 ลานบาท (2557: 1 ลานบาท) และเพื่อคํ้าประกันในการเปนผูนําของ
เขา/ผูสงออกระดับมาตรฐานเออีโอใหกับกรมศุลกากรจํานวน 1 ลานบาท (2557: ไมมี) 

(2) บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินบัตรเครดิตใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท (2557:1 ลานบาท) 

 

26. เครื่องมือทางการเงิน 

 

26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการ
และการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อ่ืน เงินลงทุน เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ี
เก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

       ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนฝายบริหารควบคุมความเส่ียงนี้
โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัท
ยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
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       ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บรษิัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอนัเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะสั้นและเงิน 
กูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา 
ดอกเบี้ยคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี

อัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง ไมมี อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
(รอยละตอป)

สนิทรพัยทางการเงนิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 441 - 441 0.375
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 556 556 -

- 441 556 997 
หนี้สนิทางการเงนิ 
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 580 - - 580 2.01 - 2.59
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 151 151 -
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวของกัน - 100 - 100 MLR - 1.5

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 407 - 407 MLR - 2.4
580 507 151 1,238 

(หนวย: ลานบาท)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

อัตราดอกเบ้ีย
คงท่ี

อัตราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลง ไมมี อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
(รอยละตอป)

สนิทรพัยทางการเงนิ 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 332 - 332 0.375 - 0.50
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 579 579 -

- 332 579 911 
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(หนวย: ลานบาท)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง

หนี้สนิทางการเงนิ  (รอยละตอป)
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,390 - - 1,390 1.95 - 3.43
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 101 101        -
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการ 
  ท่ีเก่ียวของกัน - 100 - 100  MLR - 1.5
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 201 - 201  MLR - 2.4
 1,390 301 101 1,792 

 
(หนวย: ลานบาท)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สนิทรพัยทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 265 - 265 0.375
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 502 502 -
 - 265 502 767 
หนี้สนิทางการเงนิ  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 580 - - 580 2.01 - 2.59
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 154 154 -
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการ 
ท่ีเก่ียวของกัน - 100 - 100  MLR - 1.5
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 407 - 407  MLR - 2.4
 580 507 154 1,241 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี
อัตราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย

 ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
สนิทรพัยทางการเงนิ (รอยละตอป)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - 184 - 184 0.375 - 0.50
 - - 542 542 -
หนีส้นิทางการเงนิ - 184 542 726 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ  
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 1,390 - - 1,390 1.95 - 3.43
เงินกูยืมระยะยาวจากกจิการท่ี
เก่ียวของกัน - - 112 112 -

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - 100 - 100 MLR - 1.5
 - 201 - 201 MLR - 2.4
 1,390 301 112 1,803 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและการกูยืมเปนเงินตรา
ตางประเทศ 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงนิตราตางประเทศที่จะครบกําหนดภายใน                 
1 ป ซ่ึงไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน ดังนี ้

สกุลเงิน 
สินทรัพยทางการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

หน้ีสินทางการเงนิ      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

 2558 2557 2558 2557 2558 2557
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.03 - 0.2 3.9 36.0022 32.8834
ยูโร - - - 1.1 39.2832 39.9180

26.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ จัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ีย
ในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
 

 

(หนวย: ลานบาท)
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27.   การบริหารจัดการทุน  
  
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ     
ของบริษัทฯ และเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
เทากับ 0.65:1 (2557: 0.85:1) และเฉพาะบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.74:1 (2557: 0.95:1) 

 

28.   การอนุมัติงบการเงิน 

 

       งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 
 




