
 

 

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

(แบบ 56 – 1) 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
สารบัญ 

  

 หน้า 
  

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 1 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2 
2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 4 
3. ปัจจยัความเสีย่ง 13 
4. ทรัพย์สนิท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 15 
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 18 
6. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส าคญัอื่น 19 

  

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 21 

7. ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น 22 
8. โครงสร้างการจดัการ 25 
9. การก ากบัดแูลกิจการ 31 
10. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 56 
11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง 57 
12. รายการระหวา่งกนั 62 

  

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 66 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 67 
14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 77 

  

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 83 
  

  

เอกสารแนบ 85 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 86 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 95 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  96 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สนิ 97 
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 99 

 
 



 
 
 
  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 



 [แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

ภาพรวมการพัฒนาและการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดัเมื่อวนัท่ี 19 กนัยายน 2534 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลติและจ าหนา่ยทอ่เหลก็ บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นร้อยละ 99.94 ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั  เพื่อเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ย
ทอ่เหลก็ของบริษัท และ เข้าซือ้หุ้ นร้อยละ 99.97 ของ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่  จ ากดั เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ขนสง่ สนิค้าสูล่กูค้า โดย
ธุรกิจทัง้สองจะสนบัสนนุให้การบริการของบริษัทครบวงจร ทัง้นี ้บริษัท แปซิฟิกไพพ์  จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2547 
   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลกัในการผลติและจ าหนา่ยทอ่เหลก็โดยใช้ระบบผลติ
แบบการเช่ือมเหลก็แผน่โดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจบุนั  PAP ผลติและจ าหนา่ย
ทอ่เหลก็ครอบคลมุมากกวา่  5,000 รายการ โดยจ าแนกเป็น  2 ประเภทหลกั  ได้แก่ ทอ่เหลก็ด า  และทอ่เหลก็ชบุสงักะสี  ซึง่      
ทอ่เหลก็ทัง้สองประเภทจะแบง่ออกเป็นทอ่เหลก็ คณุภาพ มาตรฐานซึง่จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า  “        ”          
(แปซิฟิกไพพ์) และทอ่เหลก็คณุภาพทัว่ไปซึง่จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “   ” (ทาโมเสะ)  

 ลกัษณะนโยบายการแบง่การด าเนินงานของ  บริษัท แปซิฟิกไพพ์  จ ากดั (มหาชน) (“PAP”) และ บริษัท ทาโมเสะ      
เทรดดิง้ จ ากดั (“TMS”) มีความชดัเจนในการด าเนินงานโดย  PAP จะเป็นผู้ผลติทอ่เหลก็และ TMS เป็นผู้ท าหน้าที่การตลาด
ให้กบัผลติภณัฑ์ทัง้หมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้า ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาด
ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (“TMS”) แบง่ได้ดงันี ้ 

o การจ าหนา่ยทอ่เหลก็แบบคณุภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตวัแทนจ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า       
“           ” (แปซิฟิกไพพ์ )  โดย TMS จะได้รับคา่ตอบแทนในรูปคา่ตอบแทนทางการตลาด  
(Commission) เป็นอตัราร้อยละของยอดขาย 

o การจ าหนา่ยทอ่เหลก็แบบคณุภาพทัว่ไป TMS จะรับซือ้ทอ่เหลก็จาก PAP โดยตรง  เพื่อน าไปจ าหนา่ย
ให้กบัลกูค้าภายนอกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “  ” (ทาโมเสะ) 

 อยา่งไรก็ตามเนื่องจาก  TMS มีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยและท าหน้าที่การตลาดให้  PAP ดงันัน้ ในทางปฏิบตัิจะมีการ
ประสานงานในการวางแผนการผลติและการขายอยา่งใกล้ชิด  โดย TMS จะซือ้สนิค้าจาก  PAP เมื่อมีค าสัง่ซือ้จากลกูค้า  เพื่อ   
มิให้ TMS ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนมากเกินความจ าเป็น โดยมี บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั (“MT”) ซึง่เป็นอีกหนึง่บริษัทยอ่ยของ 
PAP ท าหน้าที่เป็นผู้ขนสง่สนิค้าสูล่กูค้า  จึงท าให้การบริการของบริษัทครบวงจร  โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทยอ่ย          
ทัง้ 2 แหง่ ดงันี ้

 

          

บริษัท แปซิ ิกไพพ  จ ากัด  มหาชน 
(PAP)

บริษัท ทาโม สะ  ทรดดิ ้ จ ากัด
(TMS)

99.94%

บริษัท มีทรัพย  นส่  จ ากัด
(MT)

99.97%
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 ในปี พ .ศ. 2557 ห้องปฏิบตัิการทดสอบ และ /หรือ สอบเทียบ ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตราฐาน
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก . 17025 (ISO/IEC 17025) จากส างานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
ซึง่ถือได้วา่การด าเนินการด้านระบบคณุภาพในกิจกรรมทดสอบ และ /หรือสอบเทียบของบริษัทฯ เป็ นไปตามอนกุรมมาตรฐาน 
ISO 9000 อนัเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้วา่ห้องปฏิบตัิการทดสอบ ท่ีใช้ส าหรับตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์ของบริษัท มีความถกูต้อง 
แมน่ย า และเช่ือถือได้ 

 ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management Systems หรือ 
มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม จากสถาบนั รับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นวา่บริษัทฯ        
มีการบริหารงานด้านสิง่แวดล้อมได้อยา่งเป็นระบบ 
 และในปีเดียวกนันี ้ผลติภณัฑ์ของบริษัท ยงัได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for 
Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Globalประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นหนึง่ในมาตรฐานท่ีใหญ่ที่สดุในเชิงพาณิชย์
และการประกนัภยัอตุสาหกรรมและการบริหารจดัการความเสีย่ง  โดยผลติภณัฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดงักลา่วจะมีการ
ใสเ่คร่ืองหมาย  ลงบน ผลติภณัฑ์  ซึง่ ถือเป็นการยกระดบัมาตรฐาน ของ ผลติภณัฑ์ ทอ่เหลก็งานระบบดบัเพลงิ        
ของบริษัทฯ 

วิสัยทศัน  เป็นผู้น าในธุรกิจทอ่เหลก็ 

 

 

พันธกจิ 

1. มีนวตักรรมการผลติ การจดัจ าหนา่ยและการสง่มอบ ทอ่เหลก็ที่มีคณุภาพโดดเดน่ทนัตามเวลาที่ลกูค้า
ต้องการ ในราคาที่แขง่ขนัได้  

2. มุง่การพฒันาบคุลากร เทคโนโลยี และการบริหารจดัการท่ีเป็นเลศิของบคุลากรในทกุระดบั 
3. มีสว่นร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศ 
4. พฒันาธุรกิจให้มีคณุคา่ ก่อเกิดผลตอบแทนอยา่งยัง่ยืนตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

 

 

ค่านิยม 

F 
Focus on Customer  
(มุง่มัน่ให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นท่ีสดุ) 

A 
Achievement Orientation  
(มุง่บรรลเุป้าขององค์กร ของทีม และของบคุลากร) 

S 
Share for Knowledge Management  
(มุง่แบง่ปันความรู้ในเชิงบริหารจดัการจากผู้บริหารระดบัสงูสูผู่้ปฏิบตัิการ) 

T Teamwork  
(มุง่ท างานร่วมกนัอยา่งเป็นอนัหนึง่อนัเดียวเพื่อผลติสนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพสูม่ือผู้บริโภค) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

  

โคร สร้า รายได้ 

 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์  
(แบง่ตามประเภทลกูค้า) 

      

1. ตวัแทนจ าหนา่ย 5,907.70 79.08 5,545.50 79.00 5,133.76 77.60 

2. โครงการก่อสร้าง 621.35 8.32 645.32 9.19 637.96 9.64 

3. อตุสาหกรรม 646.37 8.65 518.48 7.39 529.79 8.01 

4. อื่นๆ 30.95 0.41 47.86 0.68 108.33 1.64 

รายได้จากการบริการ 71.62 0.96 91.86 1.31 65.16 0.98 

รายได้จากการจ าหน่ายและบริการรวม 7,277.99 97.42 6,849.02 97.57 6,475.00 97.87 

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธิ - - 0.44 0.01 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 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน 193.08 2.65 (450.85) (6.03) (404.36) (5.76) 

หมายเหต ุ: รายได้อ่ืน ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบีย้ เป็นต้น  

 

2.1 ลักษณะ อ ผลิตภัณฑ หรือบริการ 

 บริษัทผลติทอ่เหลก็โดยวิธีเช่ือมเหลก็แผน่ซึง่อาศยัความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมี
ทัง้การผลติตามค าสัง่ลกูค้า (Made to order) และผลติพร้อมส าหรับการจ าหนา่ย โดยทอ่เหลก็ของบริษัทสามารถแบง่ตาม
ลกัษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

 1. ท่อ หล็กส าหรับ านทั่วไป  
 โดยทัว่ไปทอ่เหลก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านตา่งๆ ได้อยา่งหลากหลาย  ได้แก่ งานด้านสาธารณปูโภค   
งานประปา งานด้านระบบป้องกนัอคัคีภยั  และยงัมีแนวโน้มที่จะขยายตวัมากขึน้ เนื่องจากทอ่เหลก็มีคณุสมบตัิเพื่อใช้ทดแทน
วสัดอุื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย  เช่น สามารถน ามาใช้เป็นทอ่น า้บาดาล หรือทอ่ส าหรับอดัฉีดน า้ในระบบอคัคีภยัส าหรับ
อาคารสงูทดแทนการใช้ทอ่พีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับแรงดนัได้มากกวา่ทอ่พีวีซีทัว่ไปได้ถึง 5 เทา่ และ
สามารถดดัแปลงได้สะดวกกวา่ทอ่พีวีซี นอกจากนี ้ทอ่เหลก็ยงัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม งานรัว้  ประต ู
และตกแตง่ทัว่ไปตามความต้องการ เช่น ใช้ท าราวบนัได รัว้บ้าน แนวกัน้ถนน และป้ายโฆษณา เป็นต้น 

 2. ท่อ หล็กส าหรับ านโคร สร้า   
 ทอ่เหลก็ส าหรับงานโครงสร้างจะเป็นทอ่เหลก็ที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหลก็รางน า้ เหลก็ฉาก            
เหลก็โครงสร้างรูปพรรณรูปตวั H และ I (H, I Beam) รวมทัง้คอนกรีตในงานโครงสร้างตา่งๆ  เช่น งานเสาเข็ม นัง่ร้าน            
ราวหลงัคาหรือระแนง จัว่หลงัคา ตลอดจนสามารถน ามาดดัแปลงเป็นโครงหลงัคาเหลก็ได้ เป็นต้น เนื่องจากทอ่เหลก็มี  
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ความแข็งแรง ทนทาน น า้หนกัเบา สะดวกในการเช่ือมตอ่ มีความเสยีหายระหวา่งการขนสง่น้อย ซึง่ท าให้งานก่อสร้างมี
คณุภาพมากยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนัก็สามารถประหยดัเวลาและคา่ใช้จ่าย เมื่อเทียบกบัการใช้ไม้และคอนกรีต 
 นอกจากนี ้การใช้ทอ่เหลก็ยงัมีข้อได้เปรียบเหลก็ประเภทตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเหลก็ฉาก เหลก็รางน า้ เหลก็โครงสร้าง
รูปพรรณรูปตวั H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจากทอ่เหลก็มีน า้หนกัเบาและมีลกัษณะสมมาต รซึง่ท าให้สามารถกระจายการรับ
น า้หนกัได้ทกุทิศทาง สง่ผลให้โครงสร้างที่ท าจากทอ่เหลก็จะมีคา่ใช้จ่ายและต้นทนุท่ีต ่ากวา่ ปัจจบุนัการใช้ทอ่เหลก็เป็นท่ี
ยอมรับและเลอืกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างตา่งๆ เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  โดยเฉพาะส าหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มี
ลกัษณะโปร่งหรืออาคารท่ีต้องการให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมากที่มีจ านวนเสาน้อย 
 ตวัอยา่งการน าทอ่เหลก็  ของบริษัทมาใช้ในงานโครงสร้างทัง้ในและตา่งประเทศและจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 
สถานีขนสง่ ทา่อากาศยาน อาคารส านกังานตา่งๆ รวมทัง้บ้านท่ีอยูอ่าศยั อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดงัเก็บสนิค้า และ
แปลงปลกูผกั เป็นต้น 

รูปทร และ นาด อ ท่อ หล็กที่บริษัทผลิต 

    

ท่อ หล็กกลม ท่อ หล็กสี่ หลี่ยมจัตุรัส ท่อ หล็กสี่ หลี่ยมผืนผ้า  หล็กรูปตัวซี 
ตัง้แต ่½ นิว้ (15 มม.) ถึง 

16 นิว้ (400 มม.) 
ตัง้แต ่12 x 12 มม. ถึง 

300 x 300 มม. 
ตัง้แต ่38 x 19 มม. ถึง 

400 x 200 มม. 
ตัง้แต ่60 x 30 x 10 มม. ถึง 

200 x 75 x 25 มม. 

 บริษัทสามารถผลติทอ่เหลก็ได้ความหนาถึง 12.00 มม. และทอ่เหลก็ของบริษัทขนาด 10 นิว้ – 16 นิว้ จดัวา่เป็นทอ่
เหลก็ที่ผลติภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึง่สามารถผลติได้ในประเทศ             
ณ ปัจจบุนั 

ประ ภท อ ท่อ หล็กที่ผลิต 
 แบง่เป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ทอ่เหลก็ด าและทอ่เหลก็ชบุสงักะสี ซึง่มีคณุภาพและมาตรฐาน แบง่ออกเป็น 

 ท่อ หล็กแบบมาตรฐาน จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “   “ (แปซิฟิกไพพ์) 
 เป็นทอ่เหลก็ที่ได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทผา่นขัน้ตอนการผลติ และการตรวจสอบให้ผลติภณัฑ์มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด ทัง้ในด้าน
วตัถดุิบ ขนาด ความหนา และคณุสมบตัิอื่นๆ เช่น การรับแรงดนั เป็นต้น ซึง่สว่นมากทอ่เหลก็แบบมาตรฐานจะน ามาใช้ส าหรับ
งานก่อสร้าง หรืองานระบบที่มีความจ าเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงูและเป็นท่ีรับรองทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
เพื่อประโยชน์ในเร่ืองของความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ท่อ หล็กแบบคุณภาพทั่วไป จ าหนา่ยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “   “ (ทาโมเสะ)  
 กระบวนการผลติทอ่เหลก็แบบคณุภาพทัว่ไปจะเป็นเช่นเดียวกบัการผลติทอ่เหลก็แบบมาตรฐาน แตแ่ตกตา่งกนัท่ี
คณุภาพวตัถดุิบ ซึง่ทอ่เหลก็แบบคณุภาพทัว่ไปจะไมผ่า่นการทดสอบตามที่ก าหนดในมาตรฐานตา่งๆ  ทัง้นี ้ทอ่เหลก็แบบ
คณุภาพทัว่ไปจะถกูน ามา ใช้ส าหรับงานท่ีไมม่ีการก าหนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นทอ่ประปาทัว่ไป หรือใช้ท าราวบนัได รัว้บ้าน  
เป็นต้น 
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 นอกจากนี ้การเลอืกใช้ทอ่เหลก็รูปแบบตา่งๆ ขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั เช่น  ทอ่เหลก็กลมมีลกัษณะ
สวยงามและสามารถดดัโค้งได้ดีกวา่ทอ่เหลก็สีเ่หลีย่ม จึ งเป็นท่ีนิยมน ามาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแตง่ภายใน  
ในขณะท่ีทอ่เหลก็สีเ่หลีย่มมีความแข็งแรงและสะดวกในการเช่ือมตอ่จึงเหมาะกบังานโครงสร้างทัว่ไปและงานระบบส าหรับ
อาคารสงู 

การรับรอ มาตรฐานทั ้ในและต่า ประ ทศ 
 ผลติภณัฑ์ของบริษัทผลติด้วยเคร่ืองจกัรที่มีเ ทคโนโลยีทนัสมยั และท าการติดตัง้ระบบทดสอบการผลติทกุขัน้ตอน
อยา่งละเอียด ควบคมุโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิคผู้ เช่ียวชาญ เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลติภณัฑ์ของบริษัท มีคณุภาพและได้รับ
ความไว้วางใจจากลกูค้า โดยบริษัทจะออกใบรับรองคณุภาพสนิค้าทกุครัง้ที่มีการจ าหนา่ยทอ่แบบมาต รฐาน ให้กบัลกูค้าเพื่อ
เป็นการรับประกนัคณุภาพ 

 บริษัทได้การรับรองมาตรฐานทัง้ในและตา่งประเทศซึง่เป็นท่ียอมรับระดบัสากล ดงันี ้
o การรับรองมาตรฐานระบบคณุภาพ DIN EN ISO 9002: 1994 จากสถาบนั The TUV CERT Certification 

Body of Rheinsch – Westfalischer TUV e.V สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
o การรับรองระบบบริหารคณุภาพ DIN EN ISO 9001: 2000 จากสถาบนั The TUV CERT                 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
o การรับรองระบบบริหารคณุภาพ DIN EN ISO 9001: 2008 จาก TUV NORD CERT                       

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั 
o การรับรอง ห้องปฏิบตัิการทดสอบ มอก .17025 จากส านั กงานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม       

กระทรวงอตุสาหกรรม 
o การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จากสถาบนั  TUV NORD   

(Thailand) Ltd. 

 บริษัทถือเป็นผู้ผลติทอ่เหลก็และเหลก็โครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
9001: 2008 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบบริหารจดัการงานด้านคณุภาพอนัป็นการสร้างความเช่ือมัน่วา่การบริหารจดัการภายใน
องค์กรมีประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองตอ่ความเช่ือมัน่ของ ลกูค้า และสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนให้กบับริษัท ฯ อีกทัง้   
บริษัทยงัได้การรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ทัง้ในและตา่งประเทศซึง่เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศและระดบัสากล ดงันี  ้

o ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) จากส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม 

o ได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ประเภท MATALLIC SPRINKLER PIPE จากสถาบนั Underwriters 
Laboratories Inc ® ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2550 

o ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานอตุสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) จาก Japan Quality 
Assurance Organization ประเทศญ่ีปุ่ น 

o ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลติภณัฑ์ประเภท FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic 
Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 นอกจากนี ้ บริษัทยงัเป็นผู้ผลติทอ่เหลก็รายแรกในประเทศที่มีผลติภณัฑ์ที่ได้รับใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) ครบทกุประเภทผลติภณัฑ์ และจดัได้วา่เป็นผู้น าทางการตลาดอนัดบัหนึง่ในตลาด
ของทอ่เหลก็แบบคณุภาพมาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการเป็นผู้น าทางการตลาดในประเทศแล้ว ผลติภณัฑ์ของบริษัทยงั
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เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวางในตลาดตา่งประเทศ โดยบริษัทได้สง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยทัง้ภมูิภาคเอเชีย ตะวนัออกกลาง ทวีป
อเมริกาเหนือ และทวีปออสเตรเลยี โดยมีแผนงานท่ีจะขยายการสง่ออกให้ครอบคลมุทกุภมูิภาค ซึง่นอกจากจะเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กบับริษัทแล้วยงัเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกบัลกูค้าเพื่อพฒันาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลติภณัฑ์อีกด้วย 
 

2.2 การตลาดและภาวะการแ ่  ัน 

 ความผนัผวนของสภาพเศรษฐกิจ และความไมม่ัน่คงทางการเมือง สง่ผลกระทบตอ่ความต้องการบริโภคเหลก็  ท าให้
สภาวะการแขง่ขนัยงัคงมีความรุนแรง ทัง้นี ้ทางบริษัทได้เลง็เห็นความส าคญัและเสริมสร้างความแตกตา่งของตวัสนิค้าและการ
บริการมาอยา่งตอ่เนื่องในรอบหลายปีที่ผา่นมา ท าให้ในปัจจบุนั สนิค้าของทางบริษัทมีความนา่เช่ือถือในเร่ืองของคณุภาพ การ
ผลติสนิค้าที่มีความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของลกูค้าที่หลากหลาย  อีกทัง้ทางบริษัทเลง็เห็นความส าคญัในการ
พฒันาการให้บริการแก่ลกูค้า ซึง่ท าให้ทางบริษัทสามารถสร้างความนา่เช่ือถือในการสง่มอบผลติภณัฑ์ที่มีความรวดเร็วและตรง
เวลาตามที่ตกลงกบัลกูค้า 

2.2.1 กลยุทธ ในการแ ่  ัน 

 1. ผลิตภณัฑ ที่มีคุณภาพสู  
  บริษัทจะท าการออก ใบรับรองคณุภาพสนิค้าทกุครัง้ที่มีการจ าหนา่ยสนิค้าแบบมาตรฐานให้กบัลกูค้าเพื่อ
เป็นการรับประกนัคณุภาพของผลติภณัฑ์ และเป็นผู้ผลติทอ่เหลก็รายแรกในประเทศไทยที่มีผลติภณัฑ์ที่ได้ รับ
ใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก .) ครบทกุผลติภณัฑ์สง่ผลให้บริษัทมีความ
ได้เปรียบคูแ่ขง่โดยบริษัทสามารถเสนอขายทอ่เหลก็ในลกัษณะที่ครอบคลมุความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของ
ลกูค้าท าให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับจากลกูค้าด้วยดีตลอดมาทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  

 2. กลยุทธ การสร้า ตราสินค้า  
ตัง้แตปี่ 2541 บริษัทมุง่เน้นพฒันาตราสนิค้า  “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับในกลุม่ลกูค้าทัง้จาก

ตวัแทนจ าหนา่ย ผู้ รับเหมาก่อสร้าง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคมุงานก่อสร้างเพื่อเป็น การสง่เสริมการใช้ทอ่เหลก็ที่มี
คณุภาพมาตรฐาน อีกทัง้ยงัสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ขง่ โดยที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็แบบคณุภาพมาตรฐาน
ของบริษัท เป็นท่ียอมรับในกลุม่ลกูค้ามากขึน้  เห็นได้จากการท่ีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่บางโครงการทัง้ในและ
ตา่งประเทศมีการระบใุห้ใช้ทอ่เหลก็ของบริษัทในการก่อสร้างเทา่นัน้ และบริษัทยงัจดัได้วา่เป็นผู้น าทางการตลาดใน
ตลาดของทอ่เหลก็แบบคณุภาพมาตรฐานในประเทศไทย  

3. การส่ มอบสินค้าที่ตร ต่อ วลาและ ชื่อถอืได้  
นอกจากเร่ืองคณุภาพของผลติภณัฑ์ การสง่มอบผลติภณัฑ์ให้ตรงตอ่เวลานบัเป็นปัจจยัส าคญั ในการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้ทอ่เหลก็ของลกูค้า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกูค้าประเภทงานโครงการ ดงันัน้  บริษัทจึงอาศยัความ
ได้เปรียบจากสถานะทางการเงินท่ีเข็มแข็ง ในการส ารองวตัถดุิบและการผลติลว่งหน้าเพื่อการจ าหนา่ยท าให้บริษัทมี
สนิค้าที่สามารถสง่มอบได้ทนัที ในขณะที่คูแ่ขง่สว่นใหญ่จ ะเป็นผู้ผลติขนาดเลก็และมีการผลติแบบตามค าสัง่ลกูค้า
เป็นหลกั นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี การบริหารจดัการระบบสนิค้าคงคลงัที่มีประสทิธิภาพ  โดยเร่ิมตัง้แตก่าร คาดการณ์
ความต้องการสนิค้าที่มีความแมน่ย าจากทีมผู้บริหาร ตลอดไปจนถึงการติดตอ่ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัคูค้่าและ
บคุคลที่เก่ียวข้องในการวางแผนและด าเนินการจดัซือ้วตัถดุิบเหลก็เพื่อให้บริษัท สามารถเร่ิมผลติ ทอ่เหลก็ตามค าสัง่
ลกูค้าได้ทนัที 



 [แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

8 

 4. ความหลากหลาย อ ผลิตภณัฑ  
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีความ

หลากหลายมากกวา่คูแ่ขง่ ทัง้ในด้านรูปแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลกัษณะของปลายทอ่ เป็นต้น  ปัจจบุนั
บริษัทผลติและจ าหนา่ยทอ่เหลก็กล้าครอบคลมุมากกวา่ 5,000 รายการ ในขณะท่ี คูแ่ขง่สว่นมากมีการผลติทอ่เหลก็
ไมเ่กิน 1,000 รายการ และบริษัทยงัสามารถผลติทอ่เหลก็สีเ่หลีย่ม  ขนาด 300 x 300 มิลลเิมตร  เพื่อเป็นทางเลอืก
ให้กบัผู้บริโภคทดแทนการใช้โครงสร้างเหลก็รูปพรรณแบบตวั H, I (H-Beam, I-Beam) ส าหรับการก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ 

 5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ  
ในช่วงที่ภาวะอตุสาหกรรมเหลก็ตกต ่าภายหลงัจากปี 2540 ผู้ประกอบการเหลก็จ านวนมากประสบปัญหา

อยา่งหนกั จนถึงขัน้เลกิกิจการหรือหยดุกิจการ อยา่งไรก็ตาม ด้วยความมุง่มัน่และประสบการณ์ในอตุสาหกรรมทอ่
เหลก็เป็นเวลานานของกลุม่ผู้บริหารของบริษั ทสามารถน าพาบริษัทให้รอดพ้นจากวิกฤตดงักลา่ว โดยบริษัทไมเ่คย
ประสบปัญหา เร่ืองการช าระคืนเงินกู้ทัง้ยงัสามารถรักษาความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ของเจ้าหนีแ้ละการช าระ
หนีอ้ื่นๆ ให้อยูใ่นเกณฑ์ดีและเป็นท่ีนา่พอใจอยา่งตอ่เนื่อง  

 6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
บคุลากรถือเป็นทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัทในการประกอบธุรกิจ  เนื่องจากเป็นปัจจยัส าคญัที่ช่วยสง่เสริม

ให้บริษัทมีศกัยภาพในการผลติ สนิค้าที่มีคณุภาพเหนือกวา่คูแ่ขง่ ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายในการบริหารทรัพยากร
บคุคลที่ดี โดยมุง่เน้นการพฒันาความสามารถและความรับผิดชอบของบคุลากร รวมทัง้การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ที่
ดีระหวา่งบคุลากรภายในองค์กรอนัจะเป็นการพฒันาบคุลากรและสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานได้อีกทางหนึง่ 
รวมทัง้การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแขง่ขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นได้  

2.2.2  ลักษณะลูกค้าและช่อ ทา การจัดจ าหน่าย 
 เนื่องจากผลติภณัฑ์ของบริษัท มีลกัษณะการใช้งานท่ีมีความหลากหลาย ท าให้บริษัทมีกลุม่ลกูค้าครอบคลมุหลาย
อตุสาหกรรม ได้แก่ อตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์ สาธารณปูโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น  นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการจ าหนา่ย  
ทอ่เหลก็ทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีสดัสว่นการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ ดงันี ้

 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ  
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ในประเทศ 7,043.91 97.75 6,632.78 98.16 6,303.48 98.34 
2. ตา่งประเทศ 162.46 2.25 124.38 1.84 106.36 1.66 

รวม 7,206.37 100.00 6,757.16 100.00 6,409.84 100.00 

 
กลุ่มลูกค้า ป้าหมาย อ บริษัททั ้ตลาดภายในประ ทศและต่า ประ ทศ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุม่หลกั ดงันี ้   

 1. ลูกค้าประ ภทตัวแทนจ าหน่าย  
  ลกูค้าประเภทตวัแทนจ าหนา่ยจะซือ้ทอ่เหลก็ของบริษัท และจ าหนา่ยทอ่เหลก็ตอ่ให้กบัลกูค้าอีกทอดหนึง่      
 เช่น ร้านค้าวสัดกุ่อสร้างทัว่ไป ผู้ รับเหมาก่อสร้างหรือลกูค้าตามบ้านเรือน รวมทัง้บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั         
 ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท  ซึง่ตวัแทนจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างเหลา่นีม้ีสว่นช่วยในการกระจายสนิค้าของบริษัทใน           
 พืน้ท่ีตา่งจงัหวดั  
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 2. ลูกค้าประ ภทโคร การก่อสร้า   
  ลกูค้าประเภทโครงการก่อสร้าง ได้แก่ ผู้ รับเหมาก่อสร้างทัว่ไป โดยมีทัง้การจ าหนา่ยโดยตรงและเป็นการ                  
 จ าหนา่ยผา่นทางตวัแทนจ าหนา่ยซึง่ท าหน้าที่ประสานงานระหวา่งผู้ รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการและ บริษัทเพื่อ               
 น าผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ของบริษัทไปใช้ในโครงการก่อสร้างตา่งๆ ซึง่ที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ของบริษัท  เร่ิมเป็นท่ี ยอมรับ                  
 และเป็นท่ีนิยมน ามาใช้อยา่งแพร่หลายโดยวิศวกรและตลาดอตุสาหกรรม อสงัหาริมทรัพย์ ทัง้ในและตา่งประเทศมากขึน้  

 3. ลูกค้าประ ภทโร  านอุตสาหกรรม  
  ลกูค้าประเภทโรงงานอตุสาหกรรมจะน าทอ่เหลก็ไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิน้สว่นของผลติภณัฑ์
 ตา่งๆ ตามความต้องการ เช่น แฮนด์รถจกัรยาน ราวบนัได ข้อต่อทอ่ หรือน ามาประกอบเพื่อท าโคมไฟ ประดบั 
 เป็นต้น  

 4. ลูกค้าอื่นๆ  
  ลกูค้าอื่นๆ ได้แก่ ลกูค้ารายยอ่ยทัว่ไปท่ีน าทอ่เหลก็ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทัง้เพื่อการก่อสร้าง ตกแตง่บ้านเรือน 
 หรือเพื่อใช้ในงานทัว่ไปอื่นๆ 

2.2.3 ภาวะการแ ่  ัน 
 ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยยงัคงไมม่ีการปรับตวัเพิ่มขึน้ เนื่องจากปัจจยัด้านการเมือง การสง่ออก การใช้จ่าย          
ภาคครัวเรือน และ การลงทนุโครงการภาครัฐเกิดการชะลอตวั ประกอบกบัปัญหาการทุม่ตลาดของสนิค้าประเภททอ่เหลก็ และ
แผน่เหลก็รีดร้อนจากประเทศจีน สง่ผลให้ปริมาณการบริโภค เหลก็ในประเทศไทยมีอตัราลดลงจากปีก่อน  นอกจากนี ้
สถานการณ์ราคาเหลก็ในปีที่ผา่นมายงัคงอยูใ่นสภาวะลดลงอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทจึงมีแนวทางการบริหารงานที่มุง่เน้นด้านการ
วางแผนและติดตามความเสีย่งในด้านตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด ทัง้ด้านการวางแผนงานและประสานงานกนัในแตล่ะหนว่ยงานไมว่า่
จะเป็นการผลติ การตลาด คลงัสนิค้า และการบริหารการเงินท่ีมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้หนว่ยงานตา่งๆ  สามารถปฏิบตัิงานได้
อยา่งเป็นระบบและเช่ือมโยงกนั  เกิดความคลอ่งตวัในการท างาน  และสง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทยงัคงเป็นท่ีนา่พอใจ 
ด้วยนโยบายการผลติสนิค้าที่หลากหลาย และมียทุธศาสตร์ที่ตัง้ทัง้โรงงานและศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัทรองรับความ
ต้องการในการใช้ทอ่เหลก็หลายขนาดและหลากประเภทการใช้งาน  แตค่งไว้ซึง่มาตฐานด้านคณุภาพของสนิค้า  
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ  และบริการ 

 2.3.1 การผลิต 
   ปัจจบุนั บริษัทมีโรงงาน 4 แหง่ มีก าลงัการผลติรวม 450,000 ตนั/ปี ศนูย์กระจายสนิค้า 2 แหง่ และส านกังานขาย  

1 แหง่ ดงันี ้

สา า ที่ตั ้ รายละ อียด พืน้ที่ 

1.  โรงงาน 
     ศนูย์พระประแดง 

ตัง้อยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ  
ถนนสขุสวสัดิ์ อ าเภอพระสมทุรเจดีย์  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

โรงงานส าหรับผลติทอ่เหลก็ 
 

พืน้ท่ี 24 ไร่ 1 งาน  
69 ตารางวา มี 3 อาคาร 

2.  โรงงานศนูย์มหาชยั 1       
     

ตัง้อยูท่ี่ 1/112 นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร 
หมูท่ี่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

โรงงานส าหรับชบุสงักะสทีอ่ 
 

เหลก็พืน้ท่ี 8 ไร่ 2 งาน  
5 ตารางวา มี 1 อาคาร 

3.  โรงงานศนูย์มหาชยั 2  
 

ตัง้อยูท่ี่ 1/97 นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร  
หมูท่ี่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

โรงงานส าหรับผลติทอ่เหลก็
ขนาดใหญ่  

พืน้ท่ี 20 ไร่ 3 งาน  
98 ตารางวา มี 1 อาคาร 

4. โรงงานศนูย์มหาชยั 3 
 

ตัง้อยูท่ี่ 24/31 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ทราย  
อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 

โรงงานส าหรับผลติทอ่เหลก็
ขนาดกลาง 

44 ไร่ 1 งาน มี 3 อาคาร 

5.  ศนูย์กระจายสนิค้า 
บางนาตราด กม.29  

ตัง้อยูท่ี่ 158 หมูท่ี่ 6 ต าบลบางบอ่   
อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 

ศนูย์กระจายสนิค้าเพื่อ
ส ารองผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ 

พืน้ท่ี 22 ไร่   
22 ตารางวา มี 2 อาคาร 

6.  ศนูย์กระจายสนิค้า 
     ลาดหลมุแก้ว 

ตัง้อยูท่ี่ 50/6 หมูท่ี่ 2 ต าบลหน้าไม้   
อ าเภอลาดหลมุแก้ว  จงัหวดัปทมุธานี 

ศนูย์กระจายสนิค้าเพื่อ
ส ารองผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ 

พืน้ท่ี 25 ไร่ 2 งาน 
31 ตารางวา มี 2 อาคาร 

7. ส านกังานขายลมุพินี ตัง้อยูท่ี่ เลขที่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินี
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  แขวงทุง่มหาเมฆ 
เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพ 

ส านกังานขาย 
 

พืน้ท่ี 1,772.17 ตรางเมตร 

  
 นโยบายการผลิตและก าลั การผลิต 

  ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีทัง้ที่ผลติตามค าสัง่ลกูค้าและผลติพร้อมส าหรับการจ าหนา่ย โดยการผลติตามค าสัง่ลกูค้าจะ
ขึน้อยูก่บัลกูค้าแตล่ะรายที่จะสง่ค าสัง่ซือ้เข้ามา ซึง่บริษัทมีนโยบายรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าและด าเนินการสง่มอบสนิค้าให้กบั
ลกูค้าในประเทศ ดงันี ้
 1) ในกรณีที่มีสนิค้าพร้อมจ าหนา่ย บริษัทจะด าเนินการจดัสง่สนิค้าทนัที 
 2) ในกรณีที่มีวตัถดุิบเหลก็ในคลงัสนิค้า บริษัทจะด าเนินการจดัสง่สนิค้าภายใน 20 วนั 
 3) ในกรณีที่ต้องสัง่ซือ้วตัถดุิบเหลก็เพิ่มเติม บริษัทจะด าเนินการจดัสง่สนิค้าภายใน 45 วนั 
 4) สว่นกรณี ของลกูค้าตา่งประเทศ บริษัทจะด าเนินการสง่มอบสนิค้าภายใน 60 - 75 วนั 

 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระยะเวลาในการสัง่ซือ้ของลกูค้า บริษัทมีการวางแผนการผลติจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลติ และฝ่าย
การตลาด โดยจะมีการประชมุเพื่อติดตามความเคลือ่นไหวของความต้องการสนิค้าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการ
ก าหนดนโยบายการผลติและการวางแผนการจดัซือ้วตัถดุิบให้มีประสทิธิภาพเพื่อช่วยประหยดัต้นทนุการผลติ และท าให้บริษัท
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สามารถสง่มอบผลติภณัฑ์ทอ่เ หลก็ได้ทนัที  โดยทัว่ไปเมื่อมีการใช้ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัรถึงประมาณร้อยละ  75         
บริษัทจะท าการประเมินความเหมาะสมในการขยายก าลงัการผลติโดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องกา รทอ่เหลก็ประกอบกบั          
แผนกลยทุธ์และแผนงานของบริษัท นอกจากนี ้เพื่อรักษาประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรภายในโรงงาน บริษัทได้มีการก าหนดการ
ตรวจเช็คและบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรทกุสปัดาห์และแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง ก าลงัการผลติของเคร่ืองจกัร
ส าหรับทอ่เหลก็ด าและทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีเทา่กบั 400,000 และ 50,000 ตามล าดบั โดยในปี  2558 บริษัทใช้ก าลงัการผลติทอ่
เหลก็ด า เทา่กบั 298,079 ตนั/ปี และทอ่ชบุสงักะส ี16,537 ตนั/ปี คิดเป็นอตัราการใช้ก าลงัการผลติ เทา่กบั ร้อยละ 74.52 และ      
ร้อยละ 33.07 ตามล าดบั 

 ตารา แสด ก าลั การผลิตและอัตราการใช้ก าลั การผลิต  

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

1. ก าลงัการผลติติดตัง้ของเคร่ืองจกัรรวม /1 (หนว่ย : ตนั ) 350,000 450,000 450,000 

2. ปริมาณการผลติจริง (หนว่ย : ตนั ) 295,017 282,663 314,616 

3. อตัราการใช้ก าลงัการผลติ /2  (ร้อยละ) 84.29 62.81 69.91 

4. ปริมาณการผลติปีนีเ้ทียบกบัปีก่อน (ร้อยละ) 6.47 -4.19 11.30 

 หมายเหต ุ: /1 ก าลงัการผลิตตดิตัง้ของเคร่ืองจกัรรวม ค านวณบนสมมตฐิานท่ีเป็นการผลิตทอ่เหล็กแบบเดียว 
   โดยไม่มีการเปล่ียนประเภททอ่เหล็กท่ีผลิต  
   /2 อตัราการใช้ก าลงัการผลิตเทียบกบัก าลงัการผลิตตามระยะเวลาการผลิต  

2.3.2 วัตถุดิบ 
  วตัถดุิบหลกัในการผลติทอ่เหลก็ของบริษัท คือ เหลก็แผน่รีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทมีปริมาณการใช้เหลก็
แผน่รีดร้อนสดัสว่นประมาณร้อยละ 97.67 ของมลูคา่วตัถดุิบรวม  

วัตถุดิบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
   1. เหลก็แผน่รีดร้อน 5,791.01 98.02 6,070.85 98.26 4,901.70 97.67 
   2. สงักะส ี 115.43 1.95 106.16 1.72 112.51 2.24 
   3. สงักะสผีสม 1.60 0.03 1.39 0.02 4.69 0.09 

รวม 5,908.04 100.00 6,178.40  100.00 5,018.90 100.00 

 จากนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีให้ความส าคญัในเร่ือง คณุภาพของผลติภณัฑ์ และการสง่มอบงาน           
ที่ตรงตอ่เวลา ดงันัน้ คณุภาพของวตัถดุิบและความนา่เช่ือถือของผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบจึงเป็นปัจจัยส าคญัที่สดุในการพิจารณา
สัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยบริษัทมีการจดัท าการประเมินผลการด าเนินงานของผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบเป็นประจ า ในปัจจบุนั บริษัทได้มีการ
สัง่ซือ้เหลก็แผน่รีดร้อนประมาณร้อยละ 90 ของมลูคา่วตัถดุิบรวม จากผู้ผลติ 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยา
สตีลอินดสัตรี จ ากดั (มหาชน) บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) และ จากผู้ ค้ารายยอ่ย (Retail Trader) ในประเทศ โดยสดัสว่น
แหลง่ที่มาของวตัถดุิบจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศประจ าปี 2556 – 2558 สรุปได้ดงันี ้
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แหล่ ที่มา อ วัตถุดิบ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. ในประเทศ 4,576.39 77.46 5,862.5 94.89 4,915.15 97.93 
2. ตา่งประเทศ 1,331.65 22.54 315.90 5.11 103.75 2.07 

รวม 5,908.04 100.00 6,178.40  100.00 5,018.90 100.00 

2.3.3 นโยบายสินค้าค คลั  
  การบริหารการจดัการทางด้านวตัถดุิบและสนิค้าส าเร็จรูปนัน้ ทางบริษัทได้มีนโยบายที่มีลกัษณะยืดหยุน่ กลา่วคือ  
มีการบริหารการจดัการทางด้านวตัถดุิบและสนิค้าคงเหลอือิงตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนัน้ โดยมีการศกึษา 
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการจดัการและปริมาณ การเก็บสนิค้าคงคลงัให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของตลาด 
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3. ปัจจัยความ สี่ย  
 

บริษัทมีการบริหารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบผา่นโครงสร้างองค์กร ท่ีมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งท าหน้าที่
ก ากบัดแูลและบริหารความเสีย่ง โดยการประเมิน ติดตามความเสีย่งที่ส าคญัและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  ในปี  2558 
บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจยัเสีย่ง พร้อมก าหนดแผนการควบคมุเพื่อลดผลกระทบของความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ โดยความ
เสีย่งที่ส าคญัในปี 2558 สรุปได้ดงันี ้

ความ ส่ีย จากความผันผวน อ ราคาวัตถุดบิและปริมาณที่จัด ก็บ 

 วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือแผน่เหลก็รีดร้อน ซึง่มีแนวโน้มการเปลีย่นแปลงตามราคาเหลก็โลก ดงันัน้ความเสีย่งจาก
ความผนัผวนของราคาวตัถดุิบ จดัเป็นปัจจยัความเสีย่งที่ส าคญั เพราะผลจากการเปลีย่นแปลงของราคาเหลก็ หากมีการ
ปรับตวัลงอยา่งรุนแรง อาจเกิดความเสีย่งจากการด้อยคา่ของวตัถดุิบ หรือในกรณีที่ราคาวตัถดุิบมี การปรับตวัสงูขึน้ จะเกิดผล
กระทบตอ่ราคาขายสนิค้า อีกทัง้ความเสีย่งดงักลา่วเกิดจากปัจจยัภายนอก ซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้  บริษัทได้มี
การก าหนดนโยบายเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วโดย  

(1) ติดตามราคาวตัถดุิบของราคาเหลก็โลกอยา่งใกล้ชิด เพิ่มความระมดัระวงัในการจดัซือ้วตัถดุิบ และ  
(2) ควบคมุปริมาณวตัถดุิบและสนิค้าคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 

ความ ส่ีย ทา ด้านอัตราแลก ปล่ียน  

 เนื่องจากบริษัทมีการน าเข้าแผน่เหลก็รีดร้อนและเคร่ืองจกัรบางสว่นจากตา่งประเทศ รวมถึงมีการสง่ออกผลติภณัฑ์
ไปขายในตา่งประเท ศ สง่ผลให้บริษัทเกิดความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น  เพื่อลดความเสีย่ง บริษัทได้
จดัท ารายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่น และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ  
นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้น าเคร่ืองมือทางการเงิน เช่น Forward และ Option มาใช้เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่วอีกด้วย  รวมถึงการ
ป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) จากการท่ีมีทัง้ซือ้วตัถดุิบและขายสนิค้าในสกลุเงิน
เดียวกนั 
 

ความ ส่ีย จากภัยธรรมชาติ และ หตุฉุก ฉินต่า ๆ  

 บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบของควา มเสีย่งจากภยัธรรมชาติ เช่น น า้ทว่ม อคัคีภยั เ ป็นต้น จึงได้จดัท าแผนบริหาร
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมความพร้อมทัง้ด้านบคุลากร อปุกรณ์ ข้อมลู
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิหรือเหตฉุกุเฉิน มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภยัพิบตัิ เป็นประจ า ทกุปี เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือจดัการหากเกิดภยัพิบตัิได้อยา่งทนัทว่งที  และมีกรมธรรม์ครอบคลมุความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ 
 

ความ ส่ีย จากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  และกลุม่ผู้ ถือ หุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ  73.87 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด จึงอาจท าให้
ควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นอื่นจึงอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ความ ส่ีย จากการมีผู้ผลิตวัตถุดบิน้อยรายและการออกมาตรการตอบโต้ทา การค้าจากภาครัฐ 

 ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทัง้มาตรการการทุม่ตลาด (Anti-Dumping) และ มาตรการปกป้องจากการ
น าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึน้  (Safe Guard) ในสนิค้าเหลก็แผน่รีดร้อน ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบริษัท  รวมถึงมีผู้ผลติในประเทศ       
น้อยราย ซึง่อาจก่อให้เกิดความเสีย่งในกรณีวตัถดุิบไมเ่พียงพอ หรือขาดตลาด บริษัทตระหนกัถึงความเสีย่งดงักลา่ว ด้วยการ
วางแผนการผลติและสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้า มีการเก็บสต๊อคในปริมาณที่เหมาะสม  และมองหาผู้ผลติรายใหมจ่ากตา่งประเทศ
เพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว 
 

ความ ส่ีย จากการ คล่ือนไหว อ อัตราดอก บีย้ 

 จากสภาวการณ์ในปัจจบุนั สภาพเศรษฐกิจยงัคงมีความไมแ่นน่อน อาจสง่ผลให้อตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงอยา่งมี
นยัส าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบทัง้ทางบว กและทางลบตอ่บริษัท เพื่อเป็นการลดความเสีย่งในด้านอตัราดอกเบีย้ บริษัทได้
ติดตามการเคลือ่นไหวอยา่งใกล้ชิด 
  หนีส้นิระยะยาวของบริษัท ที่มีอตัราดอกเบีย้แบบลอยตวั (MLR) มีจ านวนน้อยหากเทียบกบัหนีส้นิระยะสัน้ของบริษัท  
หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ส าหรับซือ้วตัถดุิบ ซึง่มีอตัราดอกเบีย้คงที่ จึงท าให้ความเสีย่งที่มีไมส่งูมาก 
 

ความ ส่ีย จากภาวะ ศรษกิจภายในและต่า ประ ทศ 

 เพื่อลดความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุง่เน้นท่ีการพฒันาคณุภาพ และความหลากหลายของสนิค้ า โดย    
(1) รักษาฐานลกูค้าเดิม ท่ีเน้นการใช้สนิค้าคณุภาพ (2) เจาะกลุม่ลกูค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลติเพื่อ
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายจากลกูค้า ซึง่ถือเป็นข้อได้เปรียบหากเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีมีการผลติสนิค้าเฉพาะกลุม่ 
จากจดุนีแ้สดงให้เห็นวา่ทางบริ ษัทมีความยืดหยุน่ในการด าเนินงานเพื่อสามารถรองรับการเปลีย่นแปลงและตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อยา่งรวดเร็ว (3) เพิ่มประสทิธิภาพด้านการผลติ เพื่อลดต้นทนุการผลติ (4) เน้นการให้บริการแก่ลกูค้า โดย
เน้นการสง่มอบที่ตรงเวลา และ (5) จดัอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลกูค้าและหนว่ยงานตา่ง  ๆส าหรับสนิค้าของบริษัท 
 

ความไม่ม่ันค ทา การ มือ ในประ ทศ  

ความไมม่ัน่คงทางการเมืองภายในประเทศสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่นกัลงทนุ หากการเมืองภายในประเทศเกิดความ
ขดัแย้งหรือความรุนแรงจะสง่ผลกระทบตอ่ระดบัความมัน่ใจของนกัลงทนุ ท าให้เกิดการชะลอตวัหรือลดขนาดการลงทนุ   
ในทางตรงข้าม หากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความมัน่คง จะสร้างความนา่เช่ือถือให้แก่นกัลงทนุ อีกทัง้รัฐบาลสามารถ
กระตุ้นการลงทนุในโครงการของภาครัฐ ซึง่เป็นการเพิ่มอปุสงค์ภายในประเทศ 
 

ความ ส่ีย จากการให้สิน ช่ือทา การค้า  

 ในการท าธุรกิจของบริษัทนัน้ จะมีลกูหนีก้ารค้าซึง่เกิดจากการจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้เง่ือนไขการช าระเงินภายใน
ก าหนดตามที่ได้ตกลงกนั ซึง่อาจเกิดความเสีย่งจากการไมช่ าระคา่สนิค้า หรือการช าระท่ีไมต่รงเวลาที่ก าหนด บริษัทมี
มาตรการลดความเสีย่งดงักลา่ว ด้วยการก าหนดวงเงิน สนิเช่ือการค้าแก่ลกูค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซือ้สนิค้าและ
ความสามารถในการช าระหนี ้ซึง่ต้องผา่นการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บริหารที่มีอ านาจในเร่ืองดงักลา่ว  นอกจากนี ้
บริษัทมีการจดัท าประกนัลกูหนี ้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการท่ีลกูค้าไมส่ามารถช าระหนี ้
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4. ทรัพย สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
  

4.1 ทรัพย สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ปี 2558 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดงันี ้
หนว่ย : พนับาท 

รายการทรัพย สิน  จ้า อ กรรมสิทธิ 
มูลค่าค  หลือสุทธิ 

หลั หักค่า สื่อมราคาสะสม 
ว   นิ อ ภาระ 
หลักประกัน 

ทรัพย สินที่มีกรรมสิทธิ    
1. ที่ดิน บริษัท 252,260 - ไมม่ี - 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน บริษัท 9,057 - ไมม่ี - 

3. อาคารและสว่นปรับปรุง บริษัท 456,115 - ไมม่ี - 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน บริษัท 580,538 - ไมม่ี - 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส านกังาน บริษัท 12,146 - ไมม่ี - 

6. ยานพาหนะ บริษัท 65,059 - ไมม่ี - 

7. งานระหวา่งก่อสร้าง บริษัท 47,940 - ไมม่ี - 

รวม 1,423,115  

 
 คร่ือ หมายการค้า 

  บริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นเจ้าของ และจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าตอ่กรมทรัพย์สนิทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ 
ตามประเภทของผลติภณัฑ์ โดยการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าแตล่ะเคร่ืองหมายจะมีอาย ุ 10 ปี นบัแตว่นัท่ีจดทะเบียน 
และสามารถตอ่อายไุด้คราวละ 10 ปี โดยมีรายละเอียดเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท ดงันี ้

 คร่ือ หมายการค้า  ล ทะ บียน ประ ภทสินค้า / บริการ  จ้า อ กรรมการสิทธ์ิ ระยะ วลาคุ้มครอ  

 ค33682 ทอ่เหลก็ ทอ่โลหะ บมจ. แปซิฟิกไพพ์ 
10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 24/11/2557 

ถึง วนัท่ี 5/01/2568 

 
ค143853 ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี บมจ. แปซิฟิกไพพ์ 

10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 22/11/2553 
ถึง วนัท่ี 26/11/2563 

 ค144291 ทอ่เหลก็ชบุสงักะส ี บมจ. แปซิฟิกไพพ์ 
10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 17/02/2553 

ถึง วนัท่ี 27/03/2563 
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สรุปสัญญา ช่าที่ส าคัญ 

 1. สัญญา ช่าที่ดินศูนย กระจายสินค้าบา นา-ตราด 

  บริษัทเช่าที่ดินบริเวณถนน บางนา-ตราด กม .29 ต าบลบางบอ่ จงัหวดัสมทุ รปราการ เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ ศนูย์
กระจายสนิค้า โดยมีเนือ้ที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตัง้แต ่1 กนัยายน 2557 ถึง 31 สงิหาคม 2568  

 สรุปรายละเอียดของสญัญาเช่า 

ผู้ ช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ให้ ช่า : บริษัท บางบอ่ แอสเซท จ ากดั 
ระยะ วลาในการ ช่าค  หลือ : 9 ปี 8 เดือน (สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2568) 
ค่า ช่า ปี 2558 : 2,208,000 บาท 

  
 2. สัญญา ช่าที่ดินศูนย กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

  บริษัทเช่าที่ดินบนถนนบางบวัทอง – สพุรรณบรีุ (ทางหลวงหมายเลข 340, ระหวา่งหลกักิโลเมตร         
 ที่ 32 – 33 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธานี เพื่อใช้เป็นท่ีตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า โดยมีเนือ้ที่ 25 ไร่   
2 งาน 31 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 13 ปี ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถนุายน 2571  

สรุปรายละเอียดของสญัญาเช่า  

ผู้ ช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ให้ ช่า : บริษัท ลาดหลมุแก้ว แอสเซท จ ากดั 
ระยะ วลาในการ ช่าค  หลือ : 12 ปี 7 เดือน (สิน้สดุ 30 มิถนุายน 2571) 
ค่า ช่า ปี 2558 : 2,475,000 บาท 

 

3.  สัญญา ช่าพืน้ที่ส านัก าน ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาว วอร  อ บริษัท ทาโม สะ  ทรดดิ ้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
  บริษัท  ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ย ) เช่าพืน้ท่ีห้องชดุเลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินี -    
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นส านกังาน มีเนือ้ที่ทัง้หมด 692.50 
ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตัง้แต ่1 สงิหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559  

สรุปรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี ้

ผู้ ช่า : บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
ผู้ให้ ช่า : บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั 
ระยะ วลาในการ ช่าค  หลือ : 7 เดือน (สิน้สดุ 31 กรกฎาคม 2559) 
ค่า ช่า ปี 2558 : 3,157,800 บาท 

 
 4. สัญญา ช่าพืน้ที่ส านัก าน ชัน้ 26 (โซนบี) อาคารลุมพินีทาว วอร  

  บริษัท เช่าพืน้ท่ีห้องชดุเลขที่ 1168/75 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ     
เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นส านกังาน โดยมีเนือ้ที่ทัง้หมด 271.87 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
ตัง้แต ่วนัท่ี 27 มิถนุายน 2558 ถึง วนัท่ี 26 มิถนุายน 2561 
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สรุปรายละเอียดของสญัญาเช่าดงันี ้

ผู้ ช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ให้ ช่า : บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซลัแตนท์ จ ากดั 
ระยะ วลาในการ ช่าค  หลือ : 2 ปี 6 เดือน (สิน้สดุ 26 มิถนุายน 2561) 
ค่า ช่า ปี 2558 : 750,358.13 บาท 

 
 ทัง้นี ้รายการเช่าที่ 1 – 3 ถือเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั สามารถดรูายละเอียดทัง้หมดได้ที่ หวัข้อรายการระหวา่ง กนั    
ในหน้าที่ 62 – 64    
 

4.2 นโยบายการล ทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีนโยบายการลงทนุ คือลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อ
เสริมความมัน่คงและความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทซึง่หากบริษัทเข้าลงทนุในกิจการใดในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ ร้อยละ 20 
ของสนิทรัพย์รวมของกิจการนัน้ๆ บริษัทจะสง่ตวัแท นเข้าไปเป็นกรรมการในกิจการดงักลา่วเพื่อมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
และก าหนดนโยบายการด าเนินงานท่ีส าคญั โดยหากบริษัทยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั ตวัแทน
ดงักลา่วต้องน าเสนอเร่ืองนัน้ๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทก่อน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 2 แหง่ คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (“TMS”) มลูคา่
รวม 1 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นการถือครองหุ้นใน TMS ร้อยละ 99.94 ซึง่ TMS ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ าหนา่ยทอ่เหลก็
ของบริษัท และ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั (“MT”) มลูคา่รวม 11 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นการถือครองหุ้นใน MT ร้อยละ 
99.97  ซึง่ MT ด าเนินธุรกิจด้านการขนสง่สนิค้า สามารถสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้มีความสะดวก รวดเร็วในการจดัส่ งสนิค้า
สูป่ลายทาง ซึง่เป็นหลกัส าคญัในด้านการบริการให้กบัลกูค้า รวมทัง้หมดบริษัทมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยทัง้หมดคิดเป็น
ร้อยละ 0.36 ของสนิทรัพย์รวม 
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5.  ้อพพิาททา กฎหมาย 
 

 ตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ระบวุา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไมไ่ด้เป็นคูค่วาม หรือคูก่รณี 
ในคดีดงัตอ่ไปนี ้

1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมีจ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี      
31 ธนัวาคม 2558 ซึง่เป็นวนัสิน้ปีบญัชีลา่สดุ 

2. คดีที่กระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั  

3. กรณีพิพาทซึง่อยูร่ะหวา่งถกูกลา่วหาหรือมีข้อพิพาทกบัหนว่ยงานราชการอนัมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ           
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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6.  ้อมูลทั่วไป 

 

6.1  ้อมูลท่ัวไป  
 

ช่ือบริษัท :  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
โลโก้ :   

 
ช่ือยอ่ :  PAP 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยทอ่เหลก็ 
ที่ตัง้โรงงานศนูย์พระประแดง :  เลขที่ 298, 298/2 หมู ่1 ถนนสขุสวสัดิ์ อ าเภอพระสมทุรเจดีย์  

   จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
ที่ตัง้โรงงานศนูย์มหาชยั (1) :  เลขที่ 1/112 นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร หมูท่ี่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
ที่ตัง้โรงงานศนูย์มหาชยั (2) :  เลขที่ 1/97 นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร หมูท่ี่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลทา่ทราย 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
ที่ตัง้โรงงานศนูย์มหาชยั (3) : เลขที่ 24/31 หมูท่ี่ 2 ต าบลทา่ทราย อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  

 จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
ที่ตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า (1) :  158 หมูท่ี่ 6 ต าบลบางบอ่ อ าเภอบางบอ่ จงัหวดัสมทุรปราการ 10560 
ที่ตัง้ศนูย์กระจายสนิค้า (2) :  50/6 หมู ่2 ต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธาน ี12140 
ที่ตัง้ส านกังาน :  1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 
เลขทะเบียนบริษัท :  บมจ. 0107547000206 
โทรศพัท์ (ส านกังาน) :  02 679 9000 
โทรสาร (ส านกังาน) :  02 679 9074 
เว็บไซต์ :  www.pacificpipe.co.th 
ทนุจดทะเบียน :  660,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :  660,000,000 บาท 
ชนิดหุ้น :  หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นสามญัที่เรียกช าระแล้ว :  660,000,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ :  หุ้นละ 1 บาท 
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตั ้แต่ร้อยละ 10  ึน้ไป 

ช่ือบริษัท :  บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
โลโก้ :   

ช่ือยอ่ :  TMS 
ที่ตัง้ส านกังาน :  1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ         

   เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจจ าหนา่ยทอ่เหลก็ 
ทนุจดทะเบียน :  1,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :  1,000,000 บาท 
ชนิดหุ้น  :  หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นสามญัที่เรียกช าระแล้ว :  10,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้  :  หุ้นละ 100 บาท 

 

ช่ือบริษัท  : บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั (บริษัทยอ่ย) 
โลโก้ :  

ช่ือยอ่ : MT 
ที่ตัง้ส านกังาน : 298/2 หมู ่1 ถนนสขุสวสัดิ์ อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจขนสง่ 
ทนุจดทะเบียน : 14,000,000 บาท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :   9,200,000 บาท 
ชนิดหุ้น  : หุ้นสามญั 
จ านวนหุ้นสามญัที่เรียกช าระแล้ว : 92,000 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้  : หุ้นละ 100 บาท 

        

 ้อมูลอ้า อิ   

 นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

 บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 ผู้ตรวจสอบบญัชี 
 บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

              

6.2  ้อมูลส าคัญอ่ืน  

 - ไมม่ี -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน : 660,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 660,000,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

ทนุท่ีออกช าระแล้ว : 660,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 660,000,000 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

              

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั /1 

กลุม่เลขะพจน์พานิช /2  

257,762,500 
229,760,000 

39.05% 
34.81% 

2. น.ส.สรีิ ควูฒุยากร 25,500,000 3.86% 

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

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 5,389,600 0.82% 

5. นาย นนัทวฒัน์  สถิรไชยวิทย์ 4,851,100 0.74% 

6. นาย ชวูิทย์  จิตรสกลุ 3,450,000 0.52% 

7. น.ส. วิริยา  อมัพรนภากลุ 3,400,000 0.52% 

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

9. น.ส. สนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ 3,250,000 0.49% 

10. นางศิริจนัทร์ เอี่ยมชีรางกรู 3,135,000 0.48% 

รวม 546,458,800 82.80% 

หมายเหต ุ: /1  บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ากดั มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 14 คน ซึง่มีรายละเอีดยปรากฎอยู่ใน
  ตรางถดัไป (ตรางที่ 1) 
 /2  การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตรางถดัไป (ตรางที่ 2) 
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(ตรางที ่1) ผูถื้อหุน้ของบริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. นายศภุณฐั เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 
2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 
3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68% 
4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช  24,250,000 3.68% 
5. นางสกุญัญา เลขะพจน์พานิช 17,972,500 2.72% 
6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช  17,812,500 2.70% 
7. นางสมุาล ี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 
8. น.ส. วรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
9. น.ส. วนาล ี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
10. น.ส.วรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
11. นายประยรู เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07% 
12. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54% 
13. นายวิชยั เลขะพจน์พานิช 8,787,500 1.33% 
14. นางปราณี ควูฒุยากร - 0.00% 

รวม 229,760,000 34.81% 

หมายเหต ุ: รายช่ือในล าดบัท่ี 1 – 13 เป็นบคุคลเดียวกนักบัท่ีปรากฎอยู่ในตรางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช) 
 
(ตรางที ่2) การถือครองหุน้ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. นายศภุณฐั เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 
2. น.ส.ณฐัพร  เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 
3. น.ส.นลนิ เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68% 
4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.68% 
5. นางสกุญัญา เลขะพจน์พานิช 17,972,500 2.72% 
6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 
7. นางสมุาล ี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 
8. น.ส.วรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
9. น.ส.วนาล ี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
10. น.ส.วรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 
11. นายประยรู เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07% 
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(ตรางที ่2) การถือครองหุน้ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช (ต่อจากหนา้ก่อน) 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

12. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54% 
13. นายวิชยั เลขะพจน์พานิช 8,787,500 1.33% 

รวม 229,760,000 34.81% 

 
              

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 -  ไมม่ี - 

              

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืน และสร้างความสามารถในการแขง่ขนั เพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการก าหนดนโยบายที่จะจ่ายปันผล ไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ  หลงัหกัภาษี
เงินได้ และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยูก่ั บผลการด าเนินงาน 
ฐานะการเงิน และแผนการลงทนุของบริษัท ส าหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทยอ่ย คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณา
จากกระแสเงินสดคงเหลอืเทียบกบังบลงทนุของบริษัทยอ่ย หากกระแสเงินสดคงเหลอืมีเพียงพอและไ ด้ตัง้ส ารองตามกฎหมาย
แล้ว 

 ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 จากมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัท 
แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของงบเฉพาะกิจการ
ส าหรับผลการด าเนินงาน  ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ  0.16 บาท คิดเป็นร้อยละ  76.19 
ของก าไรสทุธิ ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล เมื่อวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2553 – 2557  

 2553 2554 2555 2556 2557 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุน้) 0.30 0.36 0.33 0.55 0.21 

เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุน้) 0.18 0.27 0.25 0.40 0.16 

อตัราเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (ร้อยละ) 60.00 75.00 75.76 72.73 76.19 

วนัท่ีจ่ายปันผล 29/04/2554 11/05/2555 9/05/2556 9/05/2557 14/05/2558 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

โครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ 

(กรรมการผู้จัดการ) 
ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

สายงานบริหาร 

สายงานการเงิน 

สายงานธุรกิจสมัพนัธ์ 

สายงาน 

ตรวจสอบภายใน 

สายงานผลติ 

สายงานประกนัคณุภาพ 

สายงาน Supply Chain 

สายงานวิศวกรรม 

สายงานพฒันาองค์กร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  

 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ทา่น แบง่เป็นกรรมการอิสระ 7 ทา่น และกรรมการบริหาร 4 ทา่น ดงันี ้
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ 
2. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ 
3. ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกลุ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

  และ กรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายเกรียงไกร  รักษ์กลุชน กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
8. นายชรินทร์ หาญสบืสาย กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
9. นางสาววิริยา  อมัพรนภากลุ กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสีย่ง และ เลขานกุารบริษัท 
10. นางสาวธิติมา  วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
11. นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ กรรมการบริหาร 

หมายเหต ุ: กรรมการ ในล าดบัท่ี 2, 9, 10 และ 11 เป็นกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผกูพนั  โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองใน                                  
 ส่ีทา่นลงนามร่วมกนั และประทบัตราส าคญับริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการ 
 ในปี 2558 ที่ผา่นมา กรรมการแตล่ะทา่นได้เข้าร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

กรรมการ 

จ านวนครัง้ที่ ร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
สรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภบิาล 

(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเสี่ยง 
(4 ครัง้) 

การประชุม 
ผู้ถอืหุ้น 
(1 ครัง้) 

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 7/7 - - - 1/1 
2. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 7/7 - - - 1/1 
3. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ 7/7 7/7 - - 1/1 
4. ดร.สมชาย หาญหิรัญ 6/7 7/7 4/4 - 0/1 
5. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ 7/7 - - 4/4 1/1 
6. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 7/7 7/7 - - 1/1 
7. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน 7/7 - 4/4 - 1/1 
8. นายชรินทร์ หาญสบืสาย 7/7 - 1/1 - 1/1 
9. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ 7/7 - - 4/4 1/1 
10. นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ 7/7 - - 4/4 1/1 
11. นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ 5/5 - - - - 
12. นายสมเกียรติ จิตรวฒุิโชต ิ 2/2 - 2/2 0/0 1/1 

หมายเหต ุ: 1. บริษัทฯ จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
 2. ในปี 2558 มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระ (ล าดบัท่ี 1 และ 3 – 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จ านวน 1 ครัง้ 
  3. นายสมเกียรต ิจิตรวฒุโิชต ิ 
  - ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2558 
  - ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
  - ออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
 4. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 (แทนคณุสมเกียรต)ิ 
 5. น.ส.สนิุสา ขวญับญุบ าเพ็ญ เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 (แทนคณุสมเกียรต)ิ 
 6. นายชรินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับต าแหน่งกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558    
     (แทนคณุสมเกียรต)ิ 

              

8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหาร จ านวน 7 ทา่น ดงันี ้
  1. นายสมชยั  เลขะพจน์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. นางสาววิริยา  อมัพรนภากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จดัการ) 
  3. นางสาวธิติมา  วฒันศกัดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ  
  4. นางสาวสนุิสา  ขวญับญุบ าเพ็ญ ผู้อ านวยการธุรกิจสมัพนัธ์ 
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  5. นายนนัทวฒัน์  สถิรไชยวิทย์ ผู้อ านวยการวิศวกรรม 
  6. นางภทัรา  จรรยาวิลาส ผู้อ านวยการการตลาด 
  7. นายพฤทธ์ิ  ลีว้ิไลกลุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการบญัชี 

              

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการได้มีมติแตง่ตัง้ นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ เป็นเลขานกุารบริษัท  ซึง่มีข้อมลูประวตัิ และรายละเอียด 
ปรากฎอยูใ่นหน้า 90 เพื่อท าหน้าที่ สนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ ตา่งๆ ส าหรับหน้าที่
รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานกุารบริษัท รวมถึงหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ  ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้อง
ทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก าหนด
กฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฏิบตัิตา่ง ๆ
3. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิ ตามมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4. จดัท ารายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

              

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ : ส าหรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการในปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2558 นัน้ บริษัท
ได้จ่ายคา่ตอบแทนในสว่นของคา่เบีย้ประชมุและคา่บ าเหน็จกรรมการให้กบักรรมการอิสระ  ในขณะท่ีกรรมการบริหารจะได้รับ
คา่ตอบแทนกรรมการ ในรูปของคา่บ าเหน็จโดยไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุ 
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รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รวม 

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

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

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

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

5. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ /2 430,000 - - 192,500 622,500 

6. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ /2 430,000 160,000 - - 590,000 

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

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

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

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

11. นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ /3 160,000 - - - 160,000 

12. นายสมเกียรต ิจิตรวฒุิโชต ิ 120,000 - 50,000 30,000 200,000 

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

หมายเหต ุ: /1 หมายถงึ ประธานกรรมการ l /2 หมายถงึ กรรมการอิสระ l /3 หมายถงึ กรรมการบริหาร 
 - ในปี 2558 มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการอิสระ (ล าดบัท่ี 1 และ 3 – 8) โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม จ านวน 1 ครัง้ 
 - ในปี 2558 มีการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพ่ือร่วมกนัจดัท ากลยทุธ์ จ านวน 1 ครัง้ 
 - นายสมเกียรต ิจิตรวฒุโิชติ : ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2558 
  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
  ออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 
 - ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2558 (แทนคณุสมเกียรติ) 
 - น.ส.สนิุสา ขวญับญุบ าเพ็ญ เข้ารับต าแหน่งกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 (แทนคณุสมเกียรต)ิ 
 - นายชรินทร์ หาญสืบสาย เข้ารับต าแหน่งกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558    
   (แทนคณุสมเกียรต)ิ 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร  : ในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายคา่ตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 28,092,961.31 บาท 

 
2.  ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ :  
o วงเงินคา่รักษาพยาบาล  
o คา่บ าเหน็จกรรมการอิสระ ที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 

ในปี 2558 มีกรรมการอิสระท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
(ด ารงต าแหนง่ครบ 9 ปี) จ านวน 1 ทา่น ซึง่บริษัทได้จ่ายคา่บ าเหน็จเป็นจ านวนเงิน 707,500 บาท 
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ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร  : บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบใน
อตัราสว่นร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึง่ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กบัผู้บริหารเป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 992,920 บาท 

              

8.5 บุคลากร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนพนกังานทัง้หมดของบริษัท (ไมร่วมผู้บริหาร) โดยแบง่ตามสายงานหลกั ดงันี ้

สายงาน จ านวน (คน) 

1. Supply Chain 56 
2. การขาย 44 
3. ตรวจสอบภายใน 6 
4. บริหาร 63 
5. ประกนัคณุภาพ 104 
6. ผลติ 289 
7. วิศวกรรม 73 
8. พฒันาองค์กร 47 

รวม 682 

 
ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

  ในปี 2558 บริษัท ได้จ่ายคา่ตอบแทนบคุลากร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพรวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 183,587,784.94 บาท 
 
บุคลากรของบริษัทย่อย  

 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ ได้แก่ บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั มีพนกังานรวม
ทัง้สิน้จ านวน 104 คน และ 54 คน ตามล าดบั  

 ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั ได้จ่ายคา่ตอบแทนบคุลากร         
ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั กองทนุส ารองเลีย้งชีพรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 47,459,346.54 บาท และ 16,583,651.55 บาท 
ตามล าดบั 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 นิยาม 
 หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัท เป็นการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ของ The Organization for 
Economic Co-Operation and Development (OECD) และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีปี 2549 โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และส านกังานก.ล.ต.มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
 นิยามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท คือ ระบบที่จดัให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสมัพนัธ์กนักบัผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ขององค์กรนัน่คือ คณะกรรมการ  ฝ่ายจดัการ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยี ต้องได้รับการปฏิบั ติอยา่ง
ยตุิธรรม (Fairness) และเสมอภาค 
 นอกจากนีก้ารก ากบัดแูลกิจการ ยงัรวมถึงระบบการบริหาร และควบคมุการด าเนินงานภายในของบริษัท เพื่อให้
บริษัทสามารถบรรลถุึงเป้าหมายที่ตัง้ไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยยดึหลกั 4 ประการเพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยัง่ยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส  (Transparency) ความ
ซื่อสตัย์  (Integrity) ความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแขง่ขนั  
(Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบตัิแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
 2. การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 3. การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี (Role of Stakeholders) 
 4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

 ทัง้นี ้ตลอด ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการปฎิบตัิตามหลกัการก ากบัดแู ลกิจการทีดีของบริษัทและบริษัทยอ่ย โดยไมม่ี
ข้อยกเว้น 
 
  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1.  ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
 คณะกรรมการของบริษัทก าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการโดยได้ค านงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้อนัประกอบด้วย 

1.1 สทิธิในการได้รับใบหุ้นและสทิธิการโอนสทิธิการได้รับการปฏิบตัิที่เทา่เทียมในการซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทและได้รับข้อมลู
สารสนเทศที่เพียงพอทนัเวลาโดยผา่นช่องทางติดตอ่สือ่สารท่ีบริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ ถือหุ้นสามารถตดัสนิใจถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ทัง้ตอ่ตนเองและบริษัท 

1.2 สทิธิในการเข้าร่วมประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระตา่งๆของ
บริษัทในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.3 สทิธิในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัทและให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 
1.4 สทิธิในสว่นแบง่ก าไรร่วมกนัอยา่งเทา่เทียม 
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2.  ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1 ด้วยตระหนกัถึงผู้ ถือหุ้นท่ีมีทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ บริษัทจึงจดัท าเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการประชมุและ

สารสนเทศทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระท่ีต้องการน าเข้าที่ประชมุหรือสง่ค าถามที่ต้องการให้ตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ผา่นช่องทางเว็บไซต์บริษัทท่ี www.pacificpipe.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี 
2.3 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงินของบริษัท รวมทัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระจะเข้าร่วมประชมุ

ด้วย โดยในระหวา่งการประชมุประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิอยา่งเทา่เทียมกนัในการแสดง
ความคิดเห็นและซกัถามโดยให้เวลาอยา่งเหมาะสมและให้กรรมการท่ีเก่ียวข้องชีแ้จง / ให้ข้อมลูตา่งๆ  แก่ผู้ ถือหุ้น
อยา่งครบถ้วนและเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นช่องทางเว็บไซต์บริษัทท่ี  www.pacificpipe.co.th ภายใน 
14 วนั นบัจากวนัท่ีได้ประชมุ 

2.4 คา่ตอบแทนทกุรูปแบบของกรรมการได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นเป็นประจ าทกุปี  โดยการเสนอนัน้บริษัทจะแจ้ง
หลกัเกณฑ์และวิธีการในการก าหนดคา่ตอบแทน พร้อมทัง้ข้อมลูเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในปี       
ที่ผา่นมา 

2.5 ในการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล 
2.6 บริษัทมีการก าหนดวาระการประชมุเป็นเร่ืองๆ  อยา่งชดัเจนและจะไมม่ีการเพิ่มวาระการประชมุโดยไมแ่จ้งผู้ ถือหุ้น

ทราบลว่งหน้า 
 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชมุลว่งหน้าไว้ในเว็บไซต์  www.pacificpipe.co.th ลว่งหน้า30 วนัก่อนจดัประชมุและสง่

เอกสารทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษโดยบริษัทมอบให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (ประเทศไทย ) จ ากดัซึง่เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัสง่เอกสารทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั 

2. ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ค านึงถึงความสะดวกของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของสถานท่ี
จดัประชมุ ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมลูผา่นทางเว็บไซ ต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นน าเอกสาร
หลกัฐานท่ีจ าเป็นมาให้ครบถ้วนในวนัประชมุเพื่อรักษาสทิธิในการเข้าร่วมประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้ อื่นมา
ประชมุแทนได้เลอืกที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชมุแทนอีกทัง้ผู้ ถือหุ้น
สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะได้ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th  

3. จดัให้มีช่องทางส าหรับผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษั ทได้โดยสามารถเข้าไปดรูายละเอียด
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในเร่ืองดงักลา่วได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th 

4. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงและจ านวนองค์ประชมุ    ทัง้ยงั
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตา่งๆ  รวมทัง้ใช้บตัร
ลงคะแนนและแจ้งผลการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

5. บริษัทให้สทิธิผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชมุแล้ว  โดยให้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ในระเบียบ
วาระท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ได้ลงมติ  
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการของบริษัทก าหนดมาตรการดแูลข้อมลูภายในเพื่อป้องกนัการน าไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนในทาง       
มิชอบในคูม่ือจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้

 1.  ด้านความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
1.1 พงึหลกีเลีย่งการกระท าใดๆ อนัเป็นการขดัตอ่ผลประโยชน์ของบริษัท ไมว่า่จะเกิดจากการติดตอ่กบัผู้ เก่ียวข้อง

ทางการค้าของบริษัท เช่น คูค้่า ลกูค้า คูแ่ขง่ หรือจากโอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นพนกังานบริษัทในการหา
ประโยชน์สว่นตนและในเร่ืองการท าธุรกิจที่แขง่ขนักบับริ ษัท หรือการท า งานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัท  ซึง่
สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ 

1.2 พงึละเว้นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ขง่ของบริษัท หากเป็นเหตทุ าให้พนกังานกระท าการหรือละเว้นการกระท าที่ควร
ท าตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนตอ่งานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้ นนัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบริษัท  หรือ
ก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท าธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก พนกังานต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาตามล าดบัชัน้ทราบ 

1.3 ห้ามพนกังานบริษัท ที่มีสว่นได้เสยีเป็นผู้อนมุตัิในการตกลงเข้าท ารายการ หรือกระท าการใดๆ  ในนามบริษัท     
เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

1.4 การท าธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนามสว่นตวั ครอบครัว หรือในนามนิติบคุคลใดๆ ที่พนกังานนัน้มีสว่นได้สว่นเสยี
จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทก่อนเข้าท ารายการ 

1.5 การรับท างานจากบริษัทยอ่ย  ยอ่มท าได้โดยได้รับการอนมุตัิจากผู้บงัคบับญัชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่
พนกังานของบริษัทต้องไมรั่บงานภายนอกที่เป็นการแขง่ขนักบัการด าเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่
ขดัแย้งไมว่า่จะเป็นการปฏิบตัิงานชัว่คราวหรือถาวรเว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตเป็นการเฉพาะเจาะจง จ าก
ผู้บงัคบับญัชาหรือกรรมการ 

1.6 การเข้าประชมุพิจารณาวาระใดที่ผู้ เข้าร่วมประชมุมีสว่นได้เสยีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานบริษัทผู้มีสว่นได้
เสยีนัน้ ต้องออกจากที่ประชมุเป็นการชัว่คราวเพื่อให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์
โดยปราศจากอิทธิพลของบคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนนัน้ 

1.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขดัแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ระหวา่ง
บริษัทกบับริษัทยอ่ย  หรือบริษัทใหญ่ อยา่งรอบคอบด้วยความซื่อสตัย์สจุริตอยา่งมีเหตผุลและเป็นอิสระภายใต้
กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

1.8 กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงาน การท า รายการกบัผู้ ที่เก่ียวโยง ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทยอ่ย  ตอ่ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิดรายการ และฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะรายงานการท ารายการดงักลา่ว ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

 2. ด้านการใช้ข้อมลูภายใน 
 ข้อมลูภายในเป็นข้อมลูในการด าเนินการบริหารกิจการอนัเป็นข้อมลูลบัของบริษัทท่ียงัไมเ่ปิดเผยสูส่าธารณะหาก
เปิดเผยแล้วยอ่มสง่ผลกระทบตอ่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีผลกระทบตอ่มลูคา่หุ้นท่ีมีการซือ้ขาย
ในตลาดหลกัทรัพย์พนกังานบริษัทต้องไมน่ าข้อมลูภายในท่ีตนลว่งรู้มาจากการ ปฏิบตัิหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น  หรือน า
ข้อมลูภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสยีเองหรือท าให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง 

2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนกังานบริษัททกุระดบัต้องไมใ่ช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มี
สาระส าคญัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทัง่ถึงภายหลงัจากที่ได้มี
การเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชัว่โมง 
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2.2 พนกังานบริษัททกุระดบัต้อง รักษาและปกปิดข้อมลูลกูค้า  และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั  พนกังานบริษัท
ต้องไมเ่ปิดเผยความลบัของลกูค้าทัง้ตอ่พนกังานด้วยกนั และบคุคลภายนอกที่ไมเ่ก่ียวข้องเว้นแตเ่ป็นข้อบงัคบั
โดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษั ทอนมุตัิให้มีการ
เปิดเผย 

2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนกังานบริษัทและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู เปิดเผยหรือสง่ผา่นข้อมลูหรือความลบัของ
บริษัทไปยงับคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงบคุคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝงู เป็นต้น 

2.4 การเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังานบริษั ทท่ีมีอ านาจหน้าที่พนกังานทัว่ไปไมม่ีหน้าที่เปิดเผยข้อมลูเมื่อถกู
ถามให้เปิดเผยข้อมลูที่ตนไมม่ีหน้าที่เปิดเผยให้แนะน าผู้ถามสอบถามผู้ที่ท าหน้าที่เปิดเผยข้อมลูนัน้เพื่อให้การให้
ข้อมลูถกูต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2.5 ไมใ่ห้ค าแนะน าในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท เว้นแตเ่ป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่การงานท่ีได้รับมอบหมาย
จากบริษัท 

2.6 บริษัทจะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซือ้/ขายหลกัทรัพย์ในช่วงเวลาการจดัท างบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปี
ผา่นช่องทางการสือ่สารภายในองค์กรตอ่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบริษัทจนกวา่จะมีการประกา ศให้ทราบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรถึงวนัท่ีสามารถท าการซือ้/ขายได้ตามปกติ 

2.7 กรรมการผู้บริหาร พนกังานตัง้แตร่ะดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไปและพนกังานช านาญการหนว่ยงานบญัชี  และ
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซือ้/ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้จดัท ารายงานการซือ้ /ขายนัน้ภายใน 3 วนัท าการตอ่
ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 

2.8 กรรมการผู้บริหาร พนกังานตัง้แตร่ะดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป และพนกังานช านาญการหนว่ยงานบญัชี , วิเคราะห์
ข้อมลู และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตนหรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องตาม
หลกัเกณฑ์พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสตอ่ผู้จดัการตรวจสอบภายใน  และ
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบคุคลดงักลา่ว ตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 
 หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

การปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. สง่มอบผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
2. พนกังานบริษัทต้องทุม่เท มุง่มัน่พฒันาสนิค้าและบริการให้มีคณุภาพและมีราคาที่สมเหตสุมผลทนัตอ่สถานการณ์มี

คณุภาพไมจ่ ากดัสทิธิของผู้บริโภคและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรมส าหรับผู้บริโภค 
3. ปฏิบตัิตามสญัญา หรือเง่ือนไขตา่งๆที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ต้อง

รีบแจ้งให้คูค้่า และ/หรือเจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 
4. พงึรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งจริงจงัเว้นแตล่กูค้ายินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย

รวมทัง้ไมน่ าข้อมลูมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีดีไมบ่ิดเบือนข้อมลูหลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไมถ่กูต้องตามครรลองของ

การแขง่ขนัท่ีดี 
2. ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมาะสม เช่นการจ่ายสนิจ้างให้แก่

พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นต้น 
3. ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยการกลา่วหาในทางร้ายไมโ่จมตีคูแ่ขง่โดยปราศจากข้อมลูอยา่ง

สมเหตสุมผล  
 
การปฏิบัติต่อคู่ ค้า 

1. การจดัซือ้ จดัหาต้องมีขัน้ตอนท่ีตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงูสดุ 
2. บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
3. พนกังานบริษัทต้องจดัซือ้จดัหาสนิค้าและบริการโดยค านงึถึงความต้องการความคุ้มคา่ราคา และคณุภาพมีการให้

ข้อมลูแก่ผู้ ค้าอยา่งเทา่เทียมถกูต้องไมม่ีอคติไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่ผู้ ค้ารวมทัง้มีการจดัซือ้ จดัหาที่มีความรัดกมุสอดคล้อง
กบัสถานการณ์ 

4. ในการติดตอ่คูค้่าให้ผู้ติดตอ่เก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสญัญาการท าสญัญาและการปฏิบตัิตามสญัญาไว้
เป็นหลกัฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

5. พนกังานบริษัทจะต้องไมเ่รียกรับประโยชน์จากการจดัซือ้จดัหาต้องวางตวัเป็นกลางไม่ ใกล้ชิดกบัคูค้่าจนท าให้คูค้่ามี
อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจจนเกินไป 

6. ปฏิบตัิตามข้อสญัญาอยา่งเคร่งครัดเมื่อพบวา่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาหรือคูค้่าไมอ่าจปฏิบตัิตามสญัญาหรือเหตุ
อื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิตามสญัญาได้ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาเพื่อปรึกษาในทนัทีและหาแนวทางแก้ไขตอ่ไป 

 
การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีความมุง่มัน่ท่ีจะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอยา่งยัง่ยืนและสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาวโดย 

1. มีการก าหนดนโยบายการจ่ายปันผลไมต่ ่ากวา่ ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัส ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึง่
ปัจจบุนับริษัทด ารงเงินส ารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทตามกฏหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายปันผล
ดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทนุของบริษัท 

2. จดัตัง้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก าหนดทิศทางเป้าหมายทางธุรกิจ
แผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทผู้ ถือหุ้นรวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเป็นส าคญั 

3. ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีสามารถรายงานหรือร้องเรียนเร่ืองที่อา จก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท                     
ตอ่คณะกรรมการผา่นหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตามรายละเอียดด้านลา่งนี ้
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แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9074  
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th 

นกัลงทนุสมัพนัธ์จะรวบรวมรายงานหรือเร่ืองร้องเรียนที่ผู้ ถือหุ้นสง่ให้ คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรร ษัท-     
ภิบาล เป็นผู้ รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียน ท าการสอบสวนและรายงานตอ่คณะกรรมการ 

 
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้
 บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้องรวมทัง้มีการจ่ายช าระหนีต้รง
ตามเวลาทกุครัง้  และปฏิบตัิตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ  ที่ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด  กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไข      
ข้อใดข้อหนึง่บริษัทจะรีบแจ้งให้ เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาตอ่รองทางธุรกิจ   
พงึละเว้นการเรียกรับ หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในการค้า 
 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม 

1. สนบัสนนุในด้านการดแูลสิง่แวดล้อม การศกึษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน    
ที่องค์กรตัง้อยู ่

2. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ชมุชนท่ีบริษัทฯ  ตัง้อยูม่ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ และชมุชน 

3. ป้องกนัอบุตัิเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสยีให้อยูใ่นระดบัคา่มาตรฐานท่ียอมรับได้ 
4. บริษัทปลกูฝังจิตส านกึในเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
5. สนบัสนแุละสง่เสริมให้มีการใช้ วสัด ุหรืออปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้ทรัพยากรตา่ง อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

1. ไมส่นบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนกัโทษและไมใ่ช้การลงโทษทางกายหรือการคกุคาม
จากการถกูกระท ารุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆ  ของการขม่เหงทางกาย  เพศ จิตใจ หรือทางวาจา  เป็นมาตรการด้านระบียบ
วินยัหรือการควบคมุ 

2. ตอ่ต้านและไมใ่ช้แรงงานเด็ก  (child labour) โดยการไมว่า่จ้างบคุคลอายตุ ่ากวา่  15 ปี ไมว่า่ในจดุประสงค์ใดทัง้แบบ
งานประจ าหรืองานนอกเวลา รวมทัง้การท างานแบบมีคา่จ้างและไมม่ีคา่จ้าง 

3. การวา่จ้างแรงงานตา่งด้าวบริษัทกระท าอยา่งถกูต้องตามกฎหมายภายใต้กฏหมายแรงงาน 
4. บริษัทจะคดัเลอืกบคุคลเพื่อวา่จ้างให้ด ารงต าแหนง่ตา่งๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยค านงึถึงคณุสมบตัิของแตล่ะต าแหนง่

งาน คณุวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ์  และข้อก าหนดอื่นๆ  ที่จ าเป็นกบังาน  และปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนโดยเสมอ
ภาคกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ไมม่ีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

mailto:ir.dep@pacificpipe.co.th
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5. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของพนกังานด้วยทราบดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีคา่ และเป็นปัจจยัสูค่วามส าเร็จ
ของบริษัทจึงให้ความส าคญัและดแูลให้พนกังานมีทกัษะในการท างานและมีความมัน่คง โดย 

5.1 ให้คา่ตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ  โดยพนกังานทกุต าแหนง่และทกุระดบั
จะได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคา่ตอบแทนใน
รูปแบบโบนสั และปรับเงินเดือนประจ าปี 

5.2 จดังานปฐมนิเทศและมอบคูม่ือพนกังานให้พนกังานใหมท่กุทา่นได้รับทราบและเข้าใจถึงสทิธิที่พนกังานพงึได้รับ
ตามการวา่จ้างที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้านตา่งๆ และยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานอยา่งเคร่งครัด 

5.3 มุง่พฒันาและจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้มีประสทิธิภาพ 
และสง่เสริมให้พนกังานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลือ่นต าแหนง่ในแตล่ะปี 

5.4 จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานเพื่อสนบัสนนุให้พนกังานออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับตนเองและ
ครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษียณอายทุพุพลภาพหรือเสยีชีวิต 

6. จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยัเพื่อดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ
ของพนกังานอยูเ่สมอ 

7. บริษัทจะรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน เช่น ชีวประวตัิ  ประวตัิสขุภาพ  ประวตัิการท างาน  ฯลฯ การเปิดเผยหรือ
การถ่ายโอนข้อมลูสว่นตวัของพนกังานสูส่าธารณะจะท าได้ตอ่เมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้  ทัง้นีก้ารลว่ง
ละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยัเว้นแตไ่ด้กระท าไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย 

 
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน 
 บริษัทได้ค านงึถึงความปลอดภยัและชีวอนามยัในการท างานซึง่เป็นความรับผิดชอบพืน้ฐานของบริษัท และเป็นสิง่ ที่จะ
สง่ผลตอ่พนกังานทกุคนรวมทัง้บคุคลอื่นจึงมีการก าหนดนโยบาย ดงันี ้

1. ความปลอดภยัและการรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคนทกุระดบั ที่จะร่วมมือกนั
ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ ทัง้ของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท 

2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ และมีจิตส านกึในการปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั และมีอาชีวอนามยัที่ดี 
3. บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนัอบุตัิเหตอุนัเกิดขึน้จากการท างานท่ีมีตอ่พนกังานหรือบคุคลอื่น 
4. บริษัทจะสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบตัิงานอยา่งปลอดภยั รวมถึงการมีสขุอนามยั

ที่ดีของพนกังาน 
5. บริษัทจะสนบัสนนุและสง่เสริมกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างาน โดยจะจดัฝึกอบรมให้ความรู้ ทบทวนและ

ฝึกซ้อมตลอดจนจดักิจกรรมในรูปแบบตา่งๆ เพื่อสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานอยา่งตอ่เนื่องและมี
การเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ 

6. บริษัทฯ จะจดัเตรียม จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลที่มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนกังานได้ใช้ และสวมใสป้่องกนั
ตามความเหมาะสมตอ่ลกัษณะและการปฏิบตัิงานของพนกังาน 

7. บริษัทฯ จะส ารวจตรวจตราในเร่ืองความปลอดภยั และเข้มงวดกวดขนัให้พนกังานปฏิบตัิตามระเบียบเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัของบริษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส ่ควบคมุดแูลให้พนกังานสวมใสแ่ละใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัตามที่บริษัทฯ ได้
ก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
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8. บริษัทฯ ถือวา่พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในการป้องกนัอบุตัิเหต ุและรักษาสิง่แวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นตา่งๆ ของพนกังาน โดยจะน าไ ปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจดุบกพร่องตา่งๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากที่สดุ 

 
นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. บริษัทมีนโยบายท่ีจะสง่เสริมและใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือ โปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฏหมายเทา่นัน้ 
2. ไมใ่ช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมลูที่ไมเ่หมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม  และจารีตประเพณี หรือ

ละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสยีหายแก่ช่ือเสยีงและทรัพย์สนิ การมีไว้ซึง่สือ่ลามกอนาจาร การ  Forward mail 
ที่เป็นการรบกวน 

3. พนกังานบริษัทต้องเก็บรักษารหสัผ่ านของตนให้เป็นความลบั ไมบ่อกบคุคลอื่นเพื่อป้องกนัไมใ่ห้บคุคลอื่นเข้าถึง
รหสัผา่นของตน รวมทัง้ไมใ่ช้อินเตอร์เน็ ตเข้าไปยงั  Website ที่ไมคุ่้นเคยและอาจจะเป็นอนัตรายตอ่ระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท 

4. กรณีที่พนกังานบริษัทขออนญุาตผู้บงัคบับญัชาให้ผู้ปฏิบตัิงานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนัน้ พนกังานของ
บริษัทท่ีเป็นผู้ขอต้องควบคมุการใช้งานของผู้ปฏิบตัิงานภายนอก และต้องรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิด
ขึน้กบับริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้ 

5. บริษัทมีสทิธ์ิเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคมุการใช้ระบบสารสนเทศของพนกังานบริษัท เพื่อป้องกนั
ความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบริษัท 

6. พนกังานบริษัทท่ีน าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์เสริมจากภายนอกมาปฏิบตัิงานในบริษัทต้องได้รับอนญุาตจาก
ผู้บงัคบับญัชา 

 
นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา 
 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัทรัพย์สนิทางปัญญา  หรือลขิสทิธิ  โดยการน าผลงาน  หรือ
ข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมา  หรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจวา่จะไมล่ะเมิด
ทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 

1. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญาของบริษัท 
2. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานจะต้องสง่มอบทรัพย์สนิทางปัญญาตา่งๆ ซึง่รวมไปถึงผลงานสิง่ประดิษฐ์  ฯลฯคืนให้

บริษัทไมว่า่จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
3. พนกังานท่ีใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้อ งใช้ซอฟท์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลขิสทิธ์ิ  และเฉพาะ          

ที่ได้รับอนญุาตให้ใช้งานจากบริษัทเทา่นัน้ เพื่อป้องกนัปัญหาการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 
4. การน าผลงานหรือข้อมลูอนัเป็นสทิธิของบคุคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ

เพื่อให้มัน่ใจวา่จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น 
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 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ด้านข้อมูลและรายงาน 
1. บริษัทได้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้องกบักิจการทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูอื่นๆ  อยา่งถกูต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลาตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
(ก.ล.ต.) และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมลูผา่นแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) แล้ว ยงัได้มีการเปิดเผยข้อมลูผา่นเว็บไซต์ของบริษัท  ซึง่
ช่วยให้ผู้ ถือหุ้นลกูค้า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายมีความเทา่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 

2. คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบริษัทในการสือ่สาร
ข้อมลูขา่วสารตอ่ผู้ลงทนุ  นกัวิเคราะ ห์หลกัทรัพย์  และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูของบริษัทอยา่งเทา่เทียมกนั          
กบัคณะกรรมการบริษัท  โดยสามารถติดตอ่กบัหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ ตามรายละเอียด ในหน้า 36 หวัข้อการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทจดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน  และเปิดเผยการท าหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสง ค์ ข้อบงัคบั  และมติที่ประชมุ         
ผู้ ถือหุ้น  เว้นแตใ่นเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการ  เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น  การท ารายการเก่ียวโยงกนั  และการซือ้หรือขายสนิทรัพย์ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  หรือตามที่หนว่ยงานราชการอื่นๆ  ก าหนด  เป็นต้น  ทัง้นี  ้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีส าคญั     
มีดงันี ้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก าหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ  โดยมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ก าหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ  โดยมีฝ่ายบริหารด าเนินการ
ตามนโยบายให้สอดคล้องกบัเป้าหมายที่คณะกรรมการก าหนดโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการ
ปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการทบทวนเร่ืองดงักลา่วอยา่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

2. ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  รวมทัง้ต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

3. สง่เสริมให้มีการจดัท านโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และคูม่ือ
กรรมการ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้พิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบตัิตามโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
คูม่ือกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในทกุปี 
6. ก าหนดระดบัอ านาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการรวมทัง้การก าหนดนโยบายการ

จดัซือ้จดัจ้างของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. พิจารณาอนมุตัิและ  / หรือให้ความเห็นชอบตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัท  และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามประกาศ         

ที่เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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8. พิจารณาอนมุตัิรายการส าคญั เช่น โครงการลงทนุ และการด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด 
9. จดัให้มีระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 

อ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ านาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ 
2. ปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างผู้ เช่ียวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่จ าเป็น 
3. อนมุตัิการได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในสว่นท่ีเกินอ านาจการจดัการของฝ่ายบริหาร 
4. อนมุตัิและ  / หรือให้ความเห็นชอบตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงของบริษัท  และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตามประกาศที่เก่ียวข้อง    

ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5. อนมุตัิการเข้าท าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ านาจการจดัการของฝ่ายบริหาร 
6. แตง่ตัง้ ถอดถอน เลขานกุารบริษัท 
7. อนมุตัิรายการส าคญั เช่น โครงการลงทนุ และการด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด 

ประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ดแูลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร          

และคณะอนกุรรมการอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
2. เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3. เป็นตวัแทนในการน าเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการตอ่ฝ่ายบริหาร 
4. เป็นตวักลางระหวา่งองค์กรกบัหนว่ยงานภายนอก เช่นหนว่ยงานภาครัฐ /กองทนุ อ งค์กรท้องถ่ิน และสือ่ เมื่อมี         

ความจ าเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แถลงการณ์หลกัของบริษัท 
5. เป็นตวักลางระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในระหวา่งการประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยการประสานงานกบัผู้สอบ

บญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล 
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง และประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4. พิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบคุลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสีย่งที่เหมาะสมและมีประสทิธิผลรวมทัง้สอบทานกระบวนการภายใน

บริษัทเก่ียวกบัการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน  
7. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎห มายวา่ด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนด         

ของตลาดหลกัทรัพย์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
8. ประเมินผู้สอบบญัชีของบริษัท ในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

8.1 พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนัน้ รวมทัง้ประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

8.2 พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี  
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9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

10. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
11. จดัท ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 
12. รายงานอื่นใดที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่แ ละความรับผิดชอบท่ี                 

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
13. จดัท ารายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทซึง่

รายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โ ดยบคุคลที่เก่ียวข้อง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้            

เพื่อน ามาปรับปรุงการปฏิบตัิงานให้เกิดประสทิธิผลตอ่ผู้ ถือหุ้น และองค์กรสงูสดุ 
15. การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
16. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัวา่มีรายการ หรือการกระท าซึง่อาจมี

ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเ ห็นสมควรซึง่ประเภท
รายการหรือการกระท าที่ต้องรายงาน มีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

16.1 รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
16.2 การทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 
16.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรื อกฎหมาย          

ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทถึงสิง่ที่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะการเงิน
และผลการด าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้ววา่ต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข เมื่อค รบก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการเพิกเฉยตอ่การด าเนินการ
แก้ไขดงักลา่วโดยไมม่ีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึง่อาจรายงานสิง่ที่พบดงักลา่วตอ่ส านกังาน
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

17. รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส านกังานและผู้สอบบญัชีทราบภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบญัชีในเร่ืองพฤติการณ์อนัควรสงสยัวา่กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บคุคลดงักลา่วได้กระท าความผิดตาม พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

ด้านการสรรหา 
1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยพิจารณาบคุคลที่เหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหนง่กรรมการโดยเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนมุตัิและ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. เสนอแตง่ตัง้กรรมการชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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ด้านคา่ตอบแทน 
3. ก าหนดคา่ตอบแทนที่จ าเป็นและเหมาะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของกรรมการ บริษัท กรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการชดุยอ่ย ในแตล่ะปีเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนมุตัิหรือน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามแตก่รณี 
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวสัดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
5. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้ค าชีแ้จงตอบค าถามเก่ียวกบัคา่ตอบแทนของกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้านบรรษัทภิบาล 
6. ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ  และการด าเนินงานด้าน

กิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. ปฏิบตัิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  
2. ก าหนดกลยทุธ์ และวิธีการในการบริหารความเสีย่งของบริษัทฯ ในแตล่ะเร่ืองให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารความ

เสีย่ง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกนัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และมีแนวทางปฏิบตัิ ให้สามารถรับ
กบัเหตกุารณ์ เมื่อเกิดความเสีย่งนัน้ๆ ขึน้ 

3. ศกึษา ทบทวน และประเมินความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้ รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีตอ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ทัง้ความเสีย่งจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ 
o ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ 
o ความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ และความเสีย่งด้านกฎระเบียบ 
o ความเสีย่งด้านการเงิน 

4. ติดตาม ก ากบั ดแูล ตลอดจนทบทวนเก่ียวกบันโยบายการบริหารความเสีย่ง รวมถึงกลยทุธ์และวิธีปฏิบตัิเมื่อเกิดความ
เสีย่ง อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้วา่กลยทุธ์การบริหารความเสีย่งเหมาะสมตอ่เหตกุารณ์ และได้น าไปปฏิบตัิ
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

5. ให้ค าแนะน า และการสนบั สนนุแก่คณะกรรมการฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเร่ืองการบริหารความเสีย่งระดบัองค์กร 
รวมถึงสง่เสริม และสนบัสนนุให้มีการปรับปรุงพฒันาระบบการบริหารความเสีย่งภายในองค์การให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง
และสม ่าเสมอ 

6. สือ่สารแลกเปลีย่นข้อมลู และประสานงานเก่ียวกบัความเสีย่ง และการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 
7. แตง่ตัง้คณะท างาน และ /หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนบัสนนุกระบวนการ และกิจกรรมการบริหารความ

เสีย่งได้ตามความเหมาะสม และจ าเป็น 
8. ปฏิบตัิงานเร่ืองอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. จดัท าและน าเสนอนโยบายทางธุรกิจ  เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน  กลยทุธ์ทางธุรกิจ  และงบประมาณประจ าปีของ

บริษัทเพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจบริหารตา่งๆ ของบริษัทฯเพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัท 
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3. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินการทางการเงินเพื่อจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินรวมไมเ่กิน 250 ล้านบาท และให้มีอ านาจในการท า
รายการจดัซือ้วตัถดุิบในกรณีที่วงเงินท่ีได้รับไมเ่พียงพอซึง่อาจเกิดผลกระทบในการด าเนินกิจการของบริษัทให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจด าเนินการรายการนั ้ นๆ แตใ่ห้น าเร่ืองดงักลา่วเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อ       
ขอสตัยาบนั 

4. มีอ านาจอนมุตัิรายการลงทนุและการด าเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมตา่งๆ ของบริษัทดงันี ้
o การซือ้-ขายเงินลงทนุภายในวงเงิน 30 ล้านบาท 
o การจดัซือ้จดัจ้างซึง่สนิทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทรายการละไมเ่กิน 50 ล้านบาทโดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้ 100 

ล้านบาทในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้านบาทจะมีการขอสตัยาบนัเมื่อจบโครงการถ้าอยูใ่นวงเงินจะจดัท า
รายงานประจ าปีเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ  

5. ควบคมุดแูลการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแผนการด าเนินงานกลยทุธ์ทางธุรกิจ
และงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและเอือ้ตอ่สภาพธุรกิจ 

6. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพโดยครอบคลมุทั ้ งเร่ืองการคดัเลอืกการฝึกอบรมการ
วา่จ้างและการเลกิจ้างพนกังานของบริษัททัง้หมด 

7. ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯและอาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้บคุคลใดบคุคลหนึง่
หรือหลายคนกระท าการอยา่งหนึง่อยา่งใดตามที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลกิเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆได้ 

8. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ผู้ รับ
มอบอ านาจสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรื ออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์    
อื่นใดกบับริษัทฯหรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ  (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ )      
ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยของบริษัทฯหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด
ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีการก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน  
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเ ป็นหนว่ยงานอิสระของบริษัทซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ
หนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้รวมทัง้ประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหนว่ยงาน
นัน้ๆ  ซึง่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุที่มีอยูน่ัน้มีการปฏิบตัิจริงอยา่งสม ่าเสมอและเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมรวมทัง้ช่วยค้นหาข้อบกพร่องจดุออ่นและพฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้โดยแผนก
ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุ ลได้อยา่งเต็มที่  เนื่องจากสามารถรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดปรากฎอยูใ่น หวัข้อ การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเสีย่ง ในหน้าที่ 57 
 
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้มีระบบการบริหารความเสีย่งภายในองค์กรซึง่เป็นกลไกหนึง่ที่ส าคญัตอ่การ
บรรลวุตัถปุระสงค์ และการเพิ่มพนูมลูคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี โดยคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานใน
หนว่ยงานตา่งๆ เป็นเจ้าของความเสีย่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีจะประเมินและจดัการความเสีย่งที่รับผิดชอบให้อยูใ่น
ระดบัความเสีย่งที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทัง้สง่เสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคน
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ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเ สีย่งที่มีประสทิธิภาพ ในทกุขัน้ตอน
โดยปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (COSO) 
และกรอบแนวทางการบริหารความ เสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแหง่ความส าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากดัอยา่งมีประสทิธิภาพและลดความไมแ่นน่อนในผลการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดเก่ียว กระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัท  ปรากฎอยู่ ในหวัข้อ การควบคมุภายในและการ
บริหารจดัการความเสีย่ง ในหน้าที่ 58 
 
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  องค์ประกอบคณะกรรมการ  
1.1 จ านวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบงัคบัข้อ  11 ที่ก าหนดวา่  “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ

อยา่งน้อย 5 คน และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและ
กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนด” โดยปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการ 11 ทา่นโดยแบง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 4 ทา่น และกรรมการอิสระจ านวน 7 ทา่น 

1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
1.3 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท  และข้อก าหนดของกฏหมายที่เก่ียวข้องและมีความ

โปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ
น าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

1.4 ประธานกรรมการไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ย 
1.5 มีการแตง่ตัง้เลขานกุารบริษัท  (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดแูลกิจกรรมตา่งๆ  ของคณะกรรมการและช่วยให้

คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ  
 
2. คุณสมบัติของกรรมการ 

2.1 กรรรมการต้องเป็นบคุคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และอทุิศเวลาความรู้ความสามารถ 
รวมทัง้มีความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตดัสนิใจ 

2.2 มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.3 จ ากดัจ านวนการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นไมเ่กิน 5 บริษัท 
2.4 จ ากดัจ านวนการด ารงต าแหนง่กรรมการใน บริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้า หน้าที่ฝ่าย

การเงิน(กรรมการผู้จดัการ) และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ ไมเ่กิน 3 บริษัท 
2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อก าหนดของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
2.6 จ ากดัจ านวนการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไมเ่กิน 9 ปี 
2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปี และมีการแตง่ตัง้กรรมการทา่นนัน้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ การ

แตง่ตัง้นัน้จะต้องผา่นการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น  
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2.8 วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแตล่ะคณะ ตามข้อบงัคบัข้อที่ 13 ซึง่
ก าหนดให้ในการ ประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่ 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปี
แรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ี
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้   

 
3.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 นอกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วบริษัทยงัมีคณะกรรมการชดุยอ่ย  3 ชดุได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุตา่งๆพร้อมทัง้ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ดงันี  ้

 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มีทัง้หมด 3 ทา่นโดยทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหนง่คณะกรรมการ
บริษัท ซึง่อยา่งน้อย  1 ทา่นเป็นผู้มีความรู้ด้านบญัชี /การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความ
เป็นอิสระมีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี 

 3.2  คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  คณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  มีทัง้หมด  3 ทา่นโดยทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระ  และ  
มีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี 

 3.3  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีทัง้หมด 3 ทา่น ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ทา่น และกรรมการบริหาร 
2 ทา่น โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
 ในแตล่ะปี คณะกรรมการจะมีการก าหนดตารางการประชมุลว่งหน้าเป็นรายปี และ ในการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทแตล่ะครัง้บริษัทจะสง่จดหมายนดัประชมุคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าไมน้่อยกวา่  7 วนั
ก่อนวนัประชมุโดยกรรมการทกุทา่นสามารถเสนอวาระเข้าที่ประชมุได้และหากมีเหตจุ าเป็นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้
กรรมการจะแจ้งบริษัทลว่งหน้าก่อนการประชมุประมาณ 1 – 2 วนัซึง่การประชมุคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาให้มีการอภิปราย
และแสดงความเห็นอยา่งเพียงพอรวมทัง้ให้ผู้บริหารระดบัสงูชีแ้จงข้อมลูในฐานะผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรงผา่น
กรรมการบริหาร และการลงมติในท่ีประชมุ ก าหนดให้จ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้องมีกรรมการ
อยูใ่นท่ีประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด พร้อมทัง้มีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 นอกจากนีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัท มีการก าหนดนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารประชมุร่วมกนัอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 
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5.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
5.1 คา่ตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีการก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ  โดยคณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิซึง่การพิจารณา
คา่ตอบแทนบริษัทได้ค านงึถึงผลการด าเนินงานของบริษัทและประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากคณะกรรมการโดย
คา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงได้กบัอตุสาหกรรมเดียวกนัและสงูเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมี
คณุภาพตามที่ต้องการซึง่บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการโดยแบง่เป็นคา่เบีย้ประชมุและคา่บ าเหน็จกรรมการ 

5.2 ส าหรับคา่ตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวดัผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารทกุปี ในรูปของดชันีวดัผล (KPIs) โดยผลาร
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุจะมีการประเมินแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความส าเร็จตามเป้าหมาย  และ 
2) การประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล จะ เป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงาน และคา่ตอบแทนตามมาตรฐาน
ของบริษัทตา่งๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และเสนอ จ านวนคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตอ่ คณะกรรมการบริษัท  เพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิ ส าหรับในกรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จดัการ ) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปฏิบตัิการ และกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณา คา่ตอบแทนเพื่อเสนอขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 
6. รายงานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยโดยงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตาม
มาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไปโดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอและใช้ดลุยพินิจ
อยา่งระมดัระวงัรวมทัง้ประมาณการท่ีดีที่สดุในก ารจดัท าซึง่มีการเปิดเผยข้อมลูส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีและคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความเป็นอิสระจะเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทาง การเงินระบบ
การควบคมุภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจ าปี 
 
7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการก าหนดให้มีแผนการสบืทอดต าแหนง่ของกรรมการบริหารและผู้บริหารระดบัสงูโดยในแตล่ะปีบริษัทได้
มีการประชมุแผนงานซึง่มีก ารแลกเปลีย่นความรู้และถ่ายทอดงานอยา่งมีระบบนกัลงทนุจึงมัน่ใจได้วา่บริษัทจะมีการ
ด าเนินงานและการสบืทอดต าแหนง่ผู้บริหารแตล่ะฝ่ายได้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เลขานกุารบริษัทจะจดัเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม ่เช่น คูม่ือ
กรรมการ นโย บายการตอ่ต้านการทุ จริตและคอร์รัปชั่ น นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ รวมทัง้การเยี่ยมชมโรงงาน 
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9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหมจ่ะได้รับทราบหลกัเกณฑ์ที่ส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ รวมทัง้นโยบายและข้อมลูที่ส าคญัเก่ียวกบับริษัทโดยบริษัทสง่เสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วม
สมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าที่ท่ีจดัโดยหนว่ยงานก ากบัดแูลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ  เช่น หลกัสตูร
กรรมการบริษัทของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยที่ส านกังาน  ก.ล.ต. ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ต้องผา่นการอบรมอยา่งน้อยหนึง่หลกัสตูรซึง่  ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation 
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นีเ้พื่อน าความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรตอ่ไป 
 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลมากที่สดุ อีกทัง้เพื่อเป็น
กรอบในการทบทวนและปรับปรุงพฒันาการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึน้ไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจึง
ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการทัง้คณะ  และมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยโดยคณะกรรมการบริษัท  ทัง้นีใ้นปี 2558 คณะกรรมการบริษัท ยงัได้เพิ่มการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล เป็นปีแรก โดยให้กรรมการแตล่ะทา่นเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบตัิงานในฐานะ
คณะกรรมการบริษัทของตนเอง 

คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็นผู้ เสนอหลกัเกณฑ์การประเมิน และเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท การประเมินทัง้หมดจะสรุปผลและบรรจเุป็นวาระการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1 ของทกุปี เพื่อน าผล
การประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแตล่ะประเด็นร่วมกนั โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
บริษัท ประจ าปี 2558 มีผลการประเมินอยูท่ี่ 96.77 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 1.86 และการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงา นตนเองของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล ประจ าปี 2558 มีผลการประเมินเฉลีย่รวมเทา่กบั  
97.01 คะแนน 
 คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ จะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่เช่นกนั แตเ่ป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท  
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย โดยคณะกรรมการชดุ ยอ่ยจะน าผลการประเมินท่ีได้รับมาน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีค าแนะน าในประเด็นตา่งๆจากคณะกรรมการบริษัท  

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นเสมือนเคร่ื องมือในการช่วยพฒันาการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนีก้ารประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนัน้ เพื่อน าไปพิจาณา
คา่ตอบแทนประจ าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการประเมินแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 เป็นการวดัความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย สว่นท่ี 2 เป็นการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมิน การ
ปฏิบตัิหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นรายบคุคล  และน าผลการประเมินของกรรมการแตล่ะทา่นค านวณเป็นคา่เฉลีย่
และสรุปผลตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทในเดือนมกราคมของทกุปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมิน
ตอ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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นโยบายต่อต้านการทุจริต 

นิยาม 
 การทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน  : ให้หมายความถึงการปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิอยา่งใดในต าแหนง่หรือละเว้นการ
ปฏิบตัิอยา่งใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์หรือใช้อ านาจในต าแหนง่หน้าที่ รวมทัง้การเสนอให้ซึง่ผลประโยชน์
เพื่อให้ได้สิง่ตอบแทนที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม ส าหรับตน เองหรือผู้อื่น ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ทัง้ด้าน
การปฏิบตัิงานและเชิงนโยบาย” 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัท กระท าการอนัใดที่เป็นการเก่ียวข้องกบัการทจุริตคอรัปชัน่ทกุ
รูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง  หรือทางอ้อมตอ่ตนเอง  ครอบครัว  เพื่อน และคนรู้จกั  ไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับ  ผู้ให้ หรือ  
ผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน ที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือติดตอ่
ด้วย โดยจะปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเคร่งครัด 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการตอ่ต้านทจุริต คอร์รัปชัน่ตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณา 

2. คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่พิจารณาและอนมุตัินโยบายการตอ่ต้านทจุริต ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม           
เพื่อใช้เป็นแนวทางในยดึถือ ปฏิบตัิของคนทัง้องค์กร 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  มีหน้าที่ประเมินโอกาสการเกิดทุ จริต น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพื่อใช้เป็น
แนวทางส าหรับฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับการวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดงันี ้
4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน  และการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริต  ตามที่

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ  เพื่อให้มัน่ใจวา่ระบบดงักลา่ว  มีความเสีย่งที่จะท าให้เกิดโอกาสการทจุริตที่มี
ผลกระทบตอ่ฐานะการเงิน  และผลการด าเนินงานของบริษัทน้อยที่สดุ  และมีความเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจ
ของบริษัท 

4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการ
ทจุริตตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดงันี ้
5.1 ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้  และเสนอรายงาน การตรวจสอบระบบการ

ควบคมุภายใน และการประเมินความเสีย่งเก่ียวกบัการทจุริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ 

5.2 ปฏิบตัิงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเร่ืองการตรวจสอบการทจุริตที่เก่ียวข้องกบัองค์กร
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก าหนดไว้ 

6. ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  สือ่สารกบับคุลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริต 
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แนวปฏิบัติที่ด ี
1. ห้ามมิให้พนกังานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคูค้่า  คูแ่ขง่ทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรม ไม่

วา่จะโดยการให้ความช่วยเหลอืเป็นกรณีพิเศษ การให้ของขวญัหรือให้ผลประโยชน์อยา่งอื่น 
2. ไมด่ าเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย 
3. ในการท า ข้อตกลงกบัคูค้่าทางธุรกิจ พนกังานจะต้องหลกีเลีย่งการให้หรือยอมรับของใดๆเก่ียวกบัการเจรจาการท า

สญัญาหรือการปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญาและส าหรับของขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นัน้จะต้องมีมลูคา่ที่เหมาะสมที่
ได้รับอนญุาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมาย ซึง่ใช้บงัคบักบัทัง้ตวัผู้ให้และผู้ รับ 

4. บริษัทมีนโยบายไมส่ง่เสริมการให้สนิบนกบัเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ 
5. กรณีมีการจดัซือ้ จดัจ้าง ต้องด าเนินการผา่นขัน้ตอนตามระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
6. กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่  ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่

ผู้ใต้บงัคบับญัชา เก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริตเพื่อให้พนกังานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริตฉบบันี  ้
รวมถึงเป็นแบบอยา่งที่ดี ในเร่ืองการมีความซื่อสตัย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต 
เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต ณ กระดานประชาสมัพนัธ์ของบริษัททกุแหง่ 
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต ผา่นช่องทางการสือ่สารของบริษัท เช่น Intranet เว็บไซต์บริษัท รายงาน

การเปิดเผยข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) 
3. บริษัทจะจดัให้มีการอบรมนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต ให้แก่พนกังานใหม ่และบรรจลุงในคูม่ือพนกังาน 

 
นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เมื่อมีข้อสงสยัหรือพบเห็นการกระท าที่ฝ่าฝืน หลกัปฏิบตัิที่ดีในเร่ืองตอ่ไปนี ้

o การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลกัการและแนวปฏิบตัิของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
o การฝ่าฝืนตามกฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท  
o การได้รับความไมเ่ป็นธรรมในการปฏิบตัิงาน 
o การกระท าทจุริต 

 หรือการกระท าที่ท าให้เกิดความสงสยั และเกิดผลเสยีต่ อองค์กร พนกังานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บงัคบับญัชาที่
ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั หากพนกังานไมส่ะดวกใจหรือไมแ่นใ่จที่จะท าเช่นนัน้ พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองโดยตรงตาม
รายละเอียดในหวัข้อ ช่องทางการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน 
พนกังานสามารถแจ้งเร่ืองที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส ผา่นช่องทางดงันี ้

1. สง่เร่ืองผา่นกลอ่งความคิดเห็นประจ าโรงงาน และศนูย์กระจายสนิค้าแตล่ะแหง่ของบริษัท 
2. ติดตอ่ / แจ้งบคุคลที่รับผิดชอบ คือ 

2.1 ผู้จดัการตรวจสอบภายใน : คณุนฤทธ์ิชยั ภรีูพงษานนท์ 
 E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th 

mailto:naritchai.bhu@pacificpipe.co.th
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2.2 ดร.สมชาย หาญหิรัญ :ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 E mail address: harnhirun@yahoo.com 
2.3 คณุนนัทนา หลกัค า : เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสว่นทกุกลุม่ สามารถร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน หรือพบเบาะแส เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานท่ีขดักบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อสกัถาม 
หรือเสนอแนะ ซึง่สามารถแจ้งเร่ืองดงักลา่วเข้ามาทางช่องทางการรับร้องเรียน ดงันี  ้

o สง่ E-mail แจ้งถึงผู้ รับผิดชอบโดยตรง ตามรายช่ือที่ปรากฎอยูใ่น ข้อที่ 2.1 – 2.3  
o แจ้งเร่ืองเข้ามาทางไปรษณีย์ ท่ี 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9074  
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th 

กระบวนการเมื่อไดร้บัข้อร้องเรียน 
1. รวบรวมข้อเท็จจริง 
 ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องสง่เร่ืองตอ่เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล 
2. กลัน่กรองข้อมลูและสอบสวน 
 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเรียนเชิญตวัแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อกลัน่กรอง
ข้อมลูและสอบสวน ภายใน 3 วนั โดยตวัแทนฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมในการพิจารณา คือ 

1) ผู้จดัการทรัพยากรมนษุย์ หรือตวัแทนจากหนว่ยงาน 
2) ผู้อ านวยการในสายงานของผู้ ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบคุคลผู้ไมม่ีความขดัแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกบัผู้ ร้องเรียน 
3) ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 

 โดยมีเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสงัเกตการณ์ 
3. ก าหนดมาตรการด าเนินการ 
 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้สรุ ปรายงาน และเสนอรายงานในการ
ด าเนินการตอ่ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส เสนอตอ่กรรมการผู้จดัการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแตก่รณี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิการด าเนินการนัน้  
 ในกรณีที่เป็น เร่ืองที่กระทบตอ่ช่ือเสยีง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัท หรือขดัแย้ งกบันโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหารระดบัสงูประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเสนอ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท  
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การรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ 
 ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผลการ
ด าเนินการท่ีได้กระท าไปแล้วทัง้หมดให้ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ 
 พนกังานทกุคนต้องลงนามในแบบฟอร์มและให้ค ารับรองเพื่อยืนยนัวา่ได้รับรู้เนือ้หาของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่
ปรากฏในหน้าสดุท้ายของจ ริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนัวา่ได้อา่นแล้วและยอมรับท่ีจะ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนดในเร่ืองตา่งๆทัง้นีพ้นกังานไมส่ามารถใช้ข้ออ้างวา่ไมไ่ด้อา่นหรือไมไ่ด้ลงนามรับรู้ในแบบฟอร์มมาเป็น
เหตผุลที่จะไมป่ฏิบตัิตาม 
 หากนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ มี การยกเลกิการท่ีข้อก าหนดข้อใดข้อหนึง่ในนโยบายนัน้ การถกูยกเลกิจะต้อง
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก าหนดที่ถกูยกเลกินัน้ให้ทราบในทนัทีตามที่กฎหมายก าหนด 

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูแ้จ้งเบาะแสการกระท าผิด 
1. บริษัทจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียน เป็นความลบั 
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเทา่ที่จ าเป็น โดยค านงึถึงความปลอดภยัและความเสยีหายของผู้รายงาน แหลง่ที่มาของข้อมลู 

หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้ที่ได้รับความเสยีหายจะได้รับการบรรเทาความเสยีหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

              

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 4 ชดุ ได้แก ่
  1)  คณะกรรมการบริษัท 
  2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  3)  คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  4)  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

1) คณะกรรมการบริษัท 
 ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ทา่น แบง่เป็นกรรมการอิสระ 7 ทา่น และกรรมการบริหาร 4 ทา่น ซึง่มีรายช่ือตามที่
ปรากฎในหวัข้อ โครงสร้างการจดัการ หน้าที่ 26 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีส าคญัมีดงันี ้
 คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ข้อบงัคบั  และมติที่ประชมุ          
ผู้ ถือหุ้น เว้นแตใ่นเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนด าเนินการ  เช่น เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น  การท ารายการเก่ียวโยงกนั  และการซือ้หรือขายสนิทรัพย์ที่ส าคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  หรือตามที่หนว่ยงานราชการอื่นๆ  ก าหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีส าคญั        
มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 39 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึง่ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการบริษัท  โดยกรรมการอยา่งน้อย  1 คนเป็นผู้มี
ความรู้ด้านบญัชี  / การเงิน  และกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามรายละเอียดที่ได้กลา่วไว้
เบือ้งต้น ทัง้นีไ้ด้มีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2556 ถึง วนัท่ี 3 มีนาคม 2559 มีรายนาม ดงันี ้
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  1. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  2. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ กรรมการตรวจสอบ 
  3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
 ซึง่กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี  1 มีประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของ    
งบการเงิน  โดยคณะกรรมการตรวจสอบแตง่ตัง้ คณุนฤิทธ์ิชยั ภรีูพงษานนท์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นี ้
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 40  
 
3) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  3 ทา่น ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหนง่วาระละ  3 ปี ตัง้แต่ 
วนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2561 มีรายนาม ดงันี ้
  1. ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  2. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
  3. นายชรินทร์  หาญสบืสาย กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 และมี คณุนนัทนา หลกัค า เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41 
 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ทา่น และกรรมการบริหาร 2 ทา่น มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี  23 
กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 มีรายนาม ดงันี ้

 1. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 2. นางสาววิริยา  อมัพรนภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 3. นางสาวธิติมา  วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 และมี คณุนภาพร พรอนวุงศ์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่  และ       
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 42 

              

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. กรรมการอิสระ 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ 
 บริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลา่วคือ 

 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือนิติบคุคลที่
อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

 2. ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือ เป็นผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีใน
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอค าอนญุาตตอ่ส านกังาน 
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 3. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้าน  การเงินและ
การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ  

 4. ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา  คูส่มรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  กบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท  ผู้มีอ านาจควบคมุ  หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 5. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  นอกจากนีแ้ล้วยงัต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อยา่งมีเสรี
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไมต้่องค านงึถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สนิหรือต าแหนง่หน้าที่  และไมต่กอยูภ่ายใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบงัคบัให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พงึจะ
เป็น 

 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  และ
ไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร  หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ  ของส านกังานสอบบญัชี  ซึง่มีผู้สอบ
บญัชีบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 7. ไมเ่ป็นหรือเค ยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึง่รวมถึงการให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  และนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  
ทัง้นี  ้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุ คคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  
ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่  2 ปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ 
  คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะท าหน้าที่ในการพิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม และสอดคล้องกบัข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่
ธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวตัิการท างานและมีจริยธรรมที่ดีงาม   รวมทัง้พิจารณาถึงการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นวา่
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ หรือไม ่เพื่อท่ีจะน าบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม ครบถ้วนตามที่กล่ าว
มาข้างต้นเสนอตอ่ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นตอ่ไป ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องสามารถอทุิศเวลาได้
อยา่งเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการได้ อยา่งสม ่าเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ 
 
2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหา  คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของบริษัทจะท าหน้าที่พิจารณาคดัเลอืกบคุคลที่มีความ
เหมาะสมทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ  หรือสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบัธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต  เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษั ทและที่ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  โดยบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องสามารถ
อทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น        
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ในท่ีประชมุ มีประวตัิการท างานและจริยธรรมที่ดีงาม นอกจากนีจ้ะพิจารณาถึงการด ารงต า แหนง่กรรมการในบริษัทอื่น      
หลายแหง่ในขณะเดียวกนัด้วยวา่จะมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

 การสรรหาผู้บริหาร 
 ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาและแตง่ตัง้บคุคลที่มีความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ที่เหมาะสมกบับริษัทให้เป็น
ผู้บริหารของบริษัท และบริษัทยงัจดัให้มีแผนการพฒันาผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมทัง้ด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี 
เพื่อเตรียมความพร้อมของบคุลากรภายใน ในการสบืทอดต าแหนง่ ผู้บริหารของบริษัทในอนาคต 
สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
 3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีที่ประชมุ  
ผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

              

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย 2 แหง่ คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั และ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั ซึง่ บริษัทจะสง่
ตวัแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยดงักลา่ว เพื่อมีสว่นร่วมในการบริหารงาน และก าหนดนโยบายการด าเนินงานท่ีส าคญั  
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุของ บริษัทยอ่ยนัน้ๆ และหากบริษัทย่ อยมีการด าเนินธุรกิจที่กระทบตอ่บริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
ตวัแทนดงักลา่ว จะต้องน าเสนอเร่ืองนัน้ๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทก่อน  อีกทัง้ยงัได้มีการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ จรรยา บรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบงัคบัในการท ารายการ ที่เก่ียวโยงตา่งๆ 
เพื่อใช้ในการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานร่วมกนัทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  และเพื่อให้ แนวทางการด าเนินธุรกิจ และการ
พฒันาองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบับริษัทฯ ทัง้นี ้ยงัได้มีการดแูลในเร่ืองการจดัเก็บข้อมลู จดัเก็บเอกสารส าคญั และ
การบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานของบริษัท เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินได้อยา่งครบถ้วน ถกูต้อง 
และทนัก าหนดเวลา อีกด้วย 

              

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 กรรมการและผู้บริหารต้องจดัท าและสง่รายงานการถือหลกัทรัพย์ของตน  คูส่มรส  และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ดงันี ้
 1.  รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก  (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแตว่นัปิดการขายหลกัทรัพย์ตอ่ประชาชนหรือ
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่เป็นผู้บริหาร 
 2.  รายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์  (แบบ 59-2) ทกุครัง้ที่มีการซือ้ขายภายใน  3 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมี  
การเปลีย่นแปลง และบริษัทยงัมีนโย บายและวิธีการป้องกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ  
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูโดยตรง ดงันี ้

2.1 ต้องรายงานสรุปหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีถืออยู่ ทกุๆ 3 เดือน ให้กบัแผนกตรวจสอบภายใน 
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2.2 ห้ามใช้ข้อมลูสารสนเทศประเภทงบการเงิน  ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ตัง้แตว่นัท่ี  15 ของเดือน
ถดัไปที่บริษัทท างบการเงินของไตรมาสนัน้ๆ  จนกระทัง่ถึงภายหลงัจากที่บริษัทน าสง่งบการเงินให้ ตลาด
หลกัทรัพย์แล้ว  24 ชัว่โมง  โดยบริษัทจะประกาศวนัท่ีห้ามซือ้ขายในแตล่ะช่วงเวลาให้ทราบทกุครัง้             
ในระหวา่งปีที่ผา่นมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบตัิตามนโยบายอยา่งเคร่งครัด 

2.3 ห้ามใช้ข้อมลูสารสนเทศอื่นๆ  ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท  ตัง้แตท่ราบข้อมลูจนกระทัง่ถึง ภายหลงั
จากที่ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชัว่โมง 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และบคุคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส านกังานท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 1,040,000 

2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั 280,000 

3. บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั 220,000 

รวม 1,540,000 

2. คา่ตอบแทนอื่น 
  -  ไมม่ี - 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีไมม่ีความสมัพนัธ์  หรือสว่นได้เสยีใดๆ  กบับริษัท / ผู้บริหาร  /    
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  

 ภายใต้การด าเนินธุรกิจ เรายดึถือความถกูต้อง โปร่งใส และค านงึถึงประโยชน์และผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 
ซึง่ครอบคลมุถึงสทิธิมนษุยชน  สทิธิแรงงาน  การด าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม  รวมถึงการพฒันาผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ  การสร้าง
สภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีและปลอดภยัให้แก่บคุลากรของบริษัท  การปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านควา ม
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อมของบริษัท  ซึง่บริษัทมีการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิความรับผิดชอบตอ่สงัคม  (CSR) 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ปรากฎอยูใ่น รายงานการด าเนินธุรกิจด้วย
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม ประจ าปี 2558 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

 บริษัทมีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเป็นหนว่ยงานอิสระของบริษัท  ซึง่ท าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ
หนว่ยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้ รวมทัง้ประเมินประสทิธิภาพและความเพียงพอของการควบคมุภายในของหนว่ยงาน
นัน้ๆ ซึง่ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจวา่ระบบการควบคมุที่มีอยูน่ัน้มีการปฏิบตัิจริงอยา่งสม ่าเสมอ และเป็นไปอยา่ ง
เหมาะสม รวมทัง้ช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จดุออ่นและพฒันาระบบการด าเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยแผนก
ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบดงัโครงสร้างการจดัการที่ปราฎอยูใ่นหน้าที ่25 

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม  
1. บริษัทมีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้  น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของพนกังาน 
2. บริษัทจดัท าคูม่ือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิอนัดี มีการแจ้งให้พนกังานทกุคนไ ด้ลง

นามรับทราบ เพื่อให้ทกุคนปฏิบตัิหน้าที่โดยไมข่ดักบัหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท 
3. มีการจดัการโครงสร้างองค์กรการแบง่แยกหน้าที่อยา่งชดัเจน และมีการก าหนดอ านาจการอนมุตัิเป็นลายลกัษณ์

อกัษร เพื่อช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งมีประสทิธิภาพเหมาะสมกบัสภาพและขนาดธุรกิจ 
4. มีการก าหนดและจดัท า  JOB DESCRIPTION ซึง่ก าหนดถึงลกัษณะงาน  หน้าที่ ระดบัความรู้ความสามารถ

ทกัษะของต าแหนง่เพื่อให้สรรหาบคุลากรได้อยา่งเหมาะสม  
5. มีการบริหารทรัพยากรบคุคลทัง้ในเร่ืองการสรรหาบคุคลให้เหมาะสมกบัต าแหนง่  การพฒันาบคุลากรและการ

ฝึกอบรม  การเลือ่นต าแหนง่  การเลือ่นขัน้เงินเดือน  พิจารณาการให้สิง่จงูใจหรือผลตอบแทนแก่พนกังานอยา่ง
สมเหตสุมผล 

 
ด้านการควบคุม 

1. ใช้ดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน  (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อยา่งชดัเจน  เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคมุ        
ผลการด าเนินงาน 

2. ส าหรับธุรกรรมแตล่ะประเภท บริษัทมีการก าหนดผู้มีอ านาจอนมุตัิวงเงินเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
การติดตามและการประเมินผล 

1. มีการจดัท ารายงานเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงกบัท่ีตัง้ไว้เป็นรายไตรมาส 
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมลู โดยบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  และให้เสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู 
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ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้มีระบบการบริหารความเสีย่งภายในองค์กรซึง่เป็นกลไกหนึง่ที่ส าคญัตอ่การ
บรรลวุตัถปุระสงค์ และการเพิ่มพนูมลูคา่ให้กบัผู้มีสว่นได้เสยี โดยคณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานใน
หนว่ยงานตา่งๆ เป็นเจ้าของความเสีย่งมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีจะประเมินและจดัการความเสีย่งที่รับผิดชอบให้อยูใ่น
ระดบัความเสีย่งที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทัง้สง่เสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคน
ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดยจดัให้มีกระบวนการบริหารความเ สีย่งที่มีประสทิธิภาพ ในทกุขัน้ตอน
โดยปฏิบตัิตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสีย่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน (COSO) 
และกรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลกัการของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแหง่ความส าเร็จโดยการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากดัอยา่งมีประสทิธิภาพและลดความไมแ่นน่อนในผลการ
ด าเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสีย่งของบริษัทประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 
 เป็นการพิจารณาขัน้ตอนการวางแผนกลยทุธ์ เพื่อท าความเข้าใจ หลกัการ และเหตผุลในการก าหนดกลยทุธ์ของ
บริษัท เพื่อให้การก าหนดปัจจยัเสีย่งครอบคลมุทกุกิจกรรมที่ส าคญัภายในองค์กร ซึง่ทางบริ ษัทก าหนดกลยทุธ์ โดยเร่ิมจาก
ผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาก าหนดพนัธกิจประจ าปี ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ขององค์กร โดยการน ากลยทุธ์ไปสูภ่าคปฏิบตัิ ผา่น 
BSC (Balanced Scorecard) ซึง่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารแตล่ะหนว่ยงานหรือกิจกรรม ที่จะต้องก าหนดแผนงานประจ าปี และ
งบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมตา่ง ๆ ใน BSC ทัง้การเช่ือมตอ่ระหวา่งกิจกรรม รวมทัง้ก าหนด KPI’s เพื่อใช้วดัผล
ความส าเร็จของทกุกิจกรรม  

2. การก าหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
 การก าหนดวตัถปุระสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ วตัถปุระสงค์ ของบริษัท
จะต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท และจะต้องมีความสอดคล้องกนัตัง้แตร่ะดบับริษัท 
หนว่ยงาน กิจกรรม จนถึงระดบับคุคล เพื่อให้วตัถปุระสงค์ในภาพรวมบรรลเุป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด าเนินงานในแตล่ะ
ระดบั และสามารถวิเคราะห์ควา มเสีย่งที่จะเกิดขึน้ได้ครบถ้วน ดงันัน้วตัถปุระสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลพัธ์ที่บริษัท
ต้องการจะบรรล ุไมใ่ช่การกลา่วถึง กระบวนการในการปฏิบตัิ 

3. การชีบ้ง่เหตกุารณ์ (Event Identification) 
 จดัประชมุเชิงปฏิบตัิการ (Work Shop) กบับคุคลที่เก่ียวข้อง เพื่อระบเุหตกุารณ์ความเสีย่ง โดยพิจารณาแจกแจง 
กระบวนการปฏิบตัิงาน ที่มีผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ของหนว่ยงานและบริษัท เพื่อระบเุหตกุารณ์ หรือความไมแ่นน่อนที่ท า
ให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสยีหาย หรือเสยีโอกาส ซึง่จะสง่ผลตอ่การบรรลวุตัถุ ประสงค์ของหนว่ยงาน และบริษัท โดยไม่
ต้องพิจารณาการควบคมุที่มีอยูปั่จจบุนั และความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์ หรือความไมแ่นน่อน เพื่อให้มัน่ใจวา่การระบุ
เหตกุารณ์ความเสีย่งมีความครอบคลมุทกุกิจกรรม  
 น าเหตกุารณ์ความเสีย่ง มาพิจารณาหาความสมัพนัธ์และวิเคราะห์หาต้นเหตุ ของความสมัพนัธ์โดยวิเคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์ความเสีย่ง และพิจารณาต้นเหตขุองความสมัพนัธ์ เพื่อก าหนดเป็นปัจจยัเสีย่ง พร้อมทัง้ระบุ
ประเภทของความเสีย่ง (Risk Categories) ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้จ าแนกประเภทของความเสีย่งออกเป็น 3 
ลกัษณะคือ 
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o Strategic Risk คือ ความเสีย่งที่เก่ียวข้องในระดบัยทุธศาสตร์ 
o Operation and Compliance Risk คือ ความเสีย่งที่เก่ียวข้องในระดบัปฏิบตัิการ และ การปฏิบตัิไมถ่กูต้อง

ตามกฎหมาย 
o Financial Risk คือ ความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัด้านการเงิน 

4. การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 
 หลงัจากหนว่ยงานค้นหาและระบคุวามเสีย่งได้แล้ว ตอ่ไปจะเป็นวดัระดบัความเสีย่งวา่อยูใ่นระดบัใด เมื่อเทียบกบั
ความเสีย่งที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึง่จะท าการวดัระดบัความเสีย่งโดยธรรมชาติของปัจจยัเสีย่งที่ไมม่ีการด าเนินการใดๆ 
(Inherent Risk) และท าการวดัร ะดบัความเสีย่งอีกครัง้ ภายหลงัพิจารณาการควบคมุที่มีประสทิธิผลของปัจจยัเสีย่งนัน้ๆ 
(Residual Risk) โดยมีแนวทางปฏิบตัิตามรายละเอียด ดงันี ้

4.1 การประเมินระดบัความเสีย่ง โดยน าเหตกุารณ์และปัจจยัเสีย่งที่มีการค้นพบหรือระบใุนขัน้ตอนก่อนหน้านี ้ มา
ท าการวดัหรือประเมินระดบัความรุนแรง กบัความถ่ีหรือโอกาสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบรุะดบัความส าคญัของ
ความเสีย่ง  

4.2 การจดัระดบัความเสีย่ง เป็นการพิจารณาปัจจยัเสีย่งที่มีหลายตวั น ามาจดัระดบัความเสีย่งเพื่อให้เกิดความ
ชดัเจนในการพิจารณาเลอืกปัจจยัเสีย่งน าไปก าหนดแผนการจดัการความเสีย่ง เพื่อลดระดบัความเสีย่ง และอยู่
ในระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้ขององค์กร  

5. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities) 
 เป็นการพิจารณาประสทิธิภาพ ประสทิธิผลของจดุควบคมุภายในท่ีมีการก าหนดไว้เพื่อลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่น
ระดบัความเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจดุควบคมุภายใน ภายหลงัการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลงั
มีการก าหนดแผนจดัการความเสีย่ง (Risk Response)  
 ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ของจดุควบคมุภายใน พิจารณาจากการเลอืกใช้ทรัพยากรที่มีอยูข่องหนว่ยงาน ไมว่า่จะ
เป็นบคุลากร งบประมาณ เวลา วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่เพื่อลด ป้องกนั โอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง หรือลด
ผลกระทบหากเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง ซึง่จะต้องมต้ีนทนุด าเนินการคุ้มคา่ หรือน้อยกวา่ ผลกระทบที่เกิดขึน้หากเกิดเหตกุารณ์
ตามปัจจยัความเสีย่งที่มีการระบไุว้ 

6. การจดัการความเสีย่ง (Risk Response) 
 หลงัจากประเมินระดบัความเสีย่ง และจดัระดบัความเสีย่งซึง่ท าให้ทราบความเสีย่งที่คงเหลอือยู ่และความเสีย่งที่ อยู่
ในระดบัที่สงูกวา่ความเสีย่งที่ยอมรับได้ ซึง่ผู้ รับผิดชอบความเสีย่ง (Risk Owner) จะต้องพิจารณาแผนการด าเนินการ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิด และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ หากเกิดเหตกุารณ์ความเสีย่ง  โดยค านงึถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยจะต้องค านงึถึงลกัษณะของความเสีย่ง ระดบัของความเสีย่ง และต้นทนุหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ในทางเลอืก
นัน้ๆ เปรียบเทียบกบัผลที่คาดวา่จะได้รับ ซึง่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มีการก าหนดให้เจ้าของความเสีย่ง (Risk 
Owner) ของแตล่ะหนว่ยงานระบ ุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวดัผลส าเร็จของ
แผนบริหารความเสีย่ง (Action Plan) โดยมีทางเลอืกที่จะจดัการกบัความเสีย่งอยูด้่วยกนั 4 วิธีดงันี ้

6.1 การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการหลกีเลีย่งความเสีย่งที่อยูใ่นระดบัสงูมากหรือหนว่ยงานไมอ่าจยอมรับความเสี่ยง
ได้ ซึง่มีผลกระทบกบัองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการอยา่งสงู แตไ่มส่ามารถจดัการด้วยวิธีอยา่ง
หนึง่อยา่งใดได้ จึงต้องจดัการความเสีย่งนัน้ด้วยการหยดุด าเนินการยกเลกิโครงการ ลดเนือ้งานของโครงการ 
หรือลดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการ เป็นต้น 
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6.2 การร่วมจดัการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสีย่งให้หนว่ยงานอื่น ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร
ช่วยแบง่ความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เห็นวา่เป็นความเสีย่งที่คาดไมถ่ึงหรือป้องกนัได้ยากหรือมี
ระดบัความรุนแรงสงู เช่น ภยัธรรมชาติหรือวินาศภยัตา่งๆ ซึง่หนว่ยงานไมส่ามารถ แบกรับความเสีย่งนัน้ได้      
ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความเสีย่งด้วยการท าประกนัภยั หรือกรณีความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้จากความไม่
ช านาญงานของบคุลากรภายในหนว่ยงาน ก็อาจจดัจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 

6.3 การลด (Reduce)เป็นการลดหรือควบคมุความเสีย่งในกรณีที่หนว่ยงานเห็นวา่ควา มเสีย่งเหลา่นัน้เกิดจาก
ปัจจยัภายในหรือสาเหตทุี่หนว่ยงานสามารถลดหรือควบคมุได้ด้วยวิธีการควบคมุภายในหรือปรับปรุงระบบการ
ท างาน โดยออกแบบวิธีการท างานใหมเ่พื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสยีหายหรือผลกระทบให้อยูใ่นระดบัท่ี
หนว่ยงานยอมรับได้ เช่น การจดัอบรมให้บคุลากร การจั ดหาคูม่ือการปฏิบตัิงาน เพื่อลดความเสีย่งจากการ
ท างานผิดพลาด  หรือหากเป็นความเสีย่งที่เกิดจากปัจจยัภายนอก ก็อาจน ากลยทุธ์หรือมาตรการตา่งๆ มาใช้
เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสีย่ง 

6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสีย่งที่หนว่ยงานยอมรับได้ หรือเป็นความเสีย่งที่ อยูใ่นระดบัความเสีย่งต ่าหรือ
เป็นความเสีย่งที่มีต้นทนุในการจดัการความเสีย่งสงูมากจนไมคุ่้มคา่กบัผลที่จะได้รับ หรือเป็นความเสีย่งที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุขององค์กร คือ อาจมีสาเหตจุากปัจจยัภายนอกที่ไมส่ามารถควบคมุได้  แตบ่ริษัทมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการ เพื่อให้บรรลเุป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น 

7. การติดตามผล (Monitoring)  
 เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจดัการความเสีย่ง ตามที่ผู้ รับผิดชอบความเสีย่งมีการก าหนดไว้  โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการบริหารจดัการความเ สีย่งวา่มีประสทิธิผลหรือไม ่หากหนว่ยงานได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ง
แล้วยงัมีความเสีย่งที่ไมอ่าจยอมรับได้เหลอือยูค่วรพิจารณาตอ่ไปวา่ เป็นความเสีย่งที่อยูใ่นระดบัใด และมีวิธีการจดัการความ
เสีย่งนัน้อยา่งไร จากนัน้จึงเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารความเสีย่งพิจา รณาให้ความเห็น รวมถึงการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนนุ ทัง้นี ้การบริหารความเสีย่งจะเกิดผลส าเร็จได้ต้องได้รับการสนบัสนนุอยา่งจริงจงัจากผู้บริหาร และน าความเสีย่งที่ยงั
เหลอือยูม่าก าหนดวิธีการจดัการความเสีย่งตอ่ไป 

8. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication)  
 การบริหารความเสีย่งเชิงบรูณาการ จะเกิดขึน้ได้และมีการถือปฏิบตัิอยา่งตอ่เนื่อง จะต้องได้รับการสนบัสนนุจาก
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัท และได้รับความร่วมมือจากบคุลากรทกุคนภายในองค์กร ดงันัน้การให้ทกุคนภายในองค์กรมีความ
เข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนตอ่ระบบบริหารความเสีย่งเชิงบรูณาการของบริษัทได้อยา่งครบถ้วน ทัว่ถึง จะต้องมีการวาง
ระบบการสารสนเทศ และการสือ่สารท่ีมีประสทิธิผล ทัง้ในสว่นการประชาสมัพนัธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทัง้การติดตามให้
มีการด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่ปัจจบุนับริษัทมีการสือ่สารผา่นการประชมุคณะก รรมการบริหารความเสีย่ง โดยเชิญ
ผู้ รับผิดชอบความเสีย่ง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสีย่งของแตล่ะหนว่ยงาน 
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11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกนัวา่ บริษัทฯมีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจในสภาวะปัจจบุนั มีการจดับคุลากรอยา่งเพียงพอ มีการติดตามควบคมุการด าเนินงานเพื่อ
ป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ ซึง่ในการ
ประเมินระบบควบคมุภายในนัน้ บริษัทได้ใช้แบบประเมินของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

               

11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 บริษัทได้ท าการสรรหา นายนฤิทธ์ิชยั  ภรีูพงษานนท์ ให้เข้าด ารงต าแหนง่ หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 
ตัง้แตว่นัท่ี  1 เมษายน 2547 โดยเห็นวา่เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน    
ในธุรกิจอตุสาหกรรม มาเป็นระยะเวลากวา่ 7 ปี 
 ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ โยกย้าย ถอดถอน  และประเมินผลการปฏิบตัิ งาน ของผู้ที่ด ารงต าแหนง่ผู้จดัก ารตรวจสอบภายใน
ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทกุครัง้ โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหนง่ผู้จดัการ
ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบล าดบัท่ี 3 หน้าที่ 96 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

1. การเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2557 มีมติให้บริษัทตอ่สญัญาเช่าที่ดินบน
ถนนบางนา -ตราด เนือ้ที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา  ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ปี โดย
เจ้าของที่ดินคือ นายประยรู เลขะพจน์พานิช และ นายวิชยั เลขะพจน์พานิช ซึง่บคุคลทัง้สองเป็นพ่ีน้องกนั ทัง้นี ้ในการ ก าหนด
อตัราคา่เช่าบริเวณดงักลา่วให้มีการปรับคา่เช่าขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 อตัราคา่เช่าปีที่ 1 – 3  2,208,000 บาท / ปี 
 อตัราคา่เช่าปีที่ 4 – 6  2,428,800 บาท / ปี 
 อตัราคา่เช่าปีที่ 7 – 9  2,671,680 บาท / ปี 
 อตัราคา่เช่าปีที่ 10 – 11  2,938,848 บาท / ปี 

 ในการพิจารณาคา่เช่าที่ดินจะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  ซึง่ในการประชมุ พิจารณาคา่เช่าที่ดิน  ผู้ที่มีสว่นได้เสี ยจะงดเข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงทกุครัง้  ซึง่
หลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่เช่าจะอยูใ่นหน้า 63 
 ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลีย่นแปลง เนื่องมาจาก นายประยรู เลขะพจน์พานิช และ นายวิชยั เลขะพจน์พานิช 
(เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินให้กบั บริษัท บางบอ่ แอสเซท จ ากดั (“BBA”) (เจ้าของใหม่ ) โดยมีนายประยรู เลขะ
พจน์พานิช และ นายวิชยั เลขะพจน์พานิช เป็นกรรมการบริษัท บางบอ่ แอสเซท จ ากั ด แตท่ัง้นี ้เง่ือนไข ในสญัญาเช่าที่ดิน
ระหวา่งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) กบั บริษัท บางบอ่ แอสเซท จ ากดั (เจ้าของใหม)่ ยงัคงเดิม 

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตัง้ศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน 

ผู้เช่า 

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 

› นายสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
PAP เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBA       
(นบัรวมผู้ที่เก่ียวข้อง) 

› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
BBA เป็นพ่ีของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

› นายวิชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
BBA เป็นน้องของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

11 ปี นบัตัง้แต ่      

1 กนัยายน 2557 - 
31 สงิหาคม 2568 

2,208,000 บาท 

ผู้ให้เช่า  

บจก.บางบอ่ แอสเซท (BBA) 

 

              

2. การเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ตอ่สญัญาเช่าที่ดิน ที่ ถนนบาง
บวัทอง - สพุรรณบรีุ (ทางหลวงหมายเลข  340, ระหวา่งหลกักิโลเมตรท่ี  32-33) ต าบลหน้าไม้  อ าเภอลาดหลมุแก้ว  จงัหวดั
ปทมุธานี เนือ้ที ่25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา  ซึง่ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของศนูย์กระจายสนิค้าของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมี



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
 

63 

บริษัท ลาดหลมุแก้ว แอสเซท จ ากดั เป็นเจ้าของที่ดิน ทัง้นี ้ในการก าหนดอตัราคา่เช่าบริเวณดงักลา่วให้มีการปรับอตัรา คา่เช่า
ขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้
 อตัราคา่เช่าปีที่ 1 – 3 2,550,000 บาท/ ปี            
 อตัราคา่เช่าปีที่ 4 – 6 2,805,000 บาท/ ปี 
 อตัราคา่เช่าปีที่ 7 – 9 3,085,500 บาท/ ปี                
 อตัราคา่เช่าปีที่ 10 – 12 3,394,050 บาท/ ปี 
 อตัราคา่เช่าปีที่ 13            3,733,455 บาท/ ปี 
 ในการพิจารณาคา่เช่าที่ดินจะผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ  ซึง่ในการประชมุเร่ืองคา่เช่าที่ดินในทกุครัง้ผู้ที่มีสว่นได้เสยี  จะงดเข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงทกุครัง้    
ซึง่หลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่เช่าจะอยูใ่นหน้า63 

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตัง้ศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน 

ผู้เช่า 

บมจ. แปซิฟิกไพพ์(PAP) 

› นายสมชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
PAP เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ LLK (นบัรวม
ผู้ที่เก่ียวข้อง) 

› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
LLK เป็นพ่ีของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

› นายวิชยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท 
LLK เป็นน้องของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

13 ปี นบัตัง้แต ่

1 กรกฎาคม 2558 – 
30 มิถนุายน 2571 

2,475,000 บาท 

ผู้ให้เช่า  

บจก.ลาดหลมุแก้ว แอสเซท (LLK) 

 

  
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน 
 หลกัเกณฑ์ในการค านวณอตัราคา่เช่าที่ดิน แบง่ออกเป็น 2 วิธี ดงันี ้

วิธีที ่1 พิจารณาโดยใช้มลูคา่ตลาดยตุิธรรม จากผู้ประเมินอิสระ จ านวน 3 ราย ที่ได้รับอนญุาตจาก คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (กลต.) คณูกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาล  ระยะเวลา 3 ปี      
ณ วนัครบก าหนดการปรับคา่เช่า  (ข้อมลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลมาจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย  
:Thai BMA)  

วิธีที ่2  พิจารณา โดยใช้ อตัราคา่เช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย  ที่ได้รับอนญุาตจาก คณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 โดย คณะกรรมการบริษัทจะใช้หลกัเกณฑ์ในการค านวณอตัราคา่เช่าที่ดิน ทัง้ 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการ
พิจาณาก าหนดอตัราคา่เช่าที่ดินท่ีเหมาะสมของบริษัท 

              

3. การเช่าพืน้ท่ีส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร์ของ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที่ 6/2550 เมื่อวนัท่ี 20 มิถนุายน 2550 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้  
จ ากดั (“TMS”) เช่าพืน้ท่ีห้องชดุเลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  ถนนพระราม  4 แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร 
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กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นส านกังาน  เนื่องจากห้องชดุ  เลขที่ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  ที่ TMS ได้เช่าเพื่อเป็น
ส านกังานจาก  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน ) (“PAP”) มีพืน้ท่ีไมเ่พียงพอตอ่การขยายงาน  ซึง่ในการพิจารณา              
เร่ืองดงักลา่วนี  ้ คณุประยรู  เลขะพจน์พานิช  และ คณุสมชยั  เลขะพจน์พานิช  ไมเ่ข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงในวาระนี ้  
เนื่องจากบคุคลทั ง้สองเป็นกรรมการของ   บริษัท ตัง้หมงเสง็  โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่บริษัทดงักลา่วเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ  PAP 
บคุคลทัง้สองจึงเป็นบคุคลที่มีความเก่ียวโยงกนัและเป็นผู้มีสว่นได้เสยี ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ได้ครบก าหนดการเช่ าพืน้ท่ีห้องชดุเลขที่  1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  
ถนนพระราม  4 แขวงทุง่มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 25 
มิถนุายน 2556 จึงได้มีมติอนมุตัิให้ตอ่สญัญาเช่า ส าหรับการเช่าพืน้ท่ีส านกังานดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี            
1 สงิหาคม 2556 ถึง วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ในอตัราคา่เช่า 380 บาท ตอ่ตารางเมตร ตอ่เดือน  ทัง้นี ้ในการประชมุดงักลา่ว    
นายสมชยั เลขะพจน์พานิช ไมเ่ข้าร่วมประชมุและงดออกเสยีงในวาระนี ้เนื่องจากเป็นกรรมการของ บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั  

สรุปรายละเอียดการเช่าพืน้ที่ส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน 

ผู้เช่า 

บจก. ทาโมเสะ เทรดดิง้(TMS) 

› บริษัท ตัง้หมงเสง็โฮลดิง้  จ ากดั ถือหุ้น PAP 
ในสดัสว่นร้อยละ 39.05 ของทนุช าระแล้ว 

› มีกรรมการร่วมกนักบั  บมจ.แปซิฟิกไพพ์  คือ 
นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

3 ปี นบัตัง้แต ่        

1 สงิหาคม 2556 -  
31 กรกฎาคม 2559 

3,157,800 บาท 

ผู้ให้เช่า  

บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ (MH) 

              

4. การกู้เงนิระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ากัด 

 จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน ) ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2556 มีมติ
อนมุตัิการกู้ เงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน ) จากบริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ากดั ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ    
บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อ ใช้ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลติ  มีระยะเวลาการช าระคืน 5 ปี ตัง้แต ่
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ถึง วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระเงินต้นเมื่อครบก าหนดอายุ
สญัญาเงินกู้  โดยใช้อตัราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) -1.5% ซึง่ ณ วนัท่ีเกิดรายการอตัราดอกเบีย้ 
MLR อยูท่ี่ 7% ซึง่เป็นอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมและเป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

วนัท่ีเกิดรายการ 2 กรกฎาคม 2556 
จ านวนเงินท่ีกู้ 100,000,000 บาท 
อตัราดอกเบีย้ MLR (KBANK) -1.5% 
เง่ือนไข ช าระเป็นเงินสด โดยช าระดอกเบีย้เป็นรายเดือน และช าระเงินต้นเมื่อครบ

ก าหนดอายสุญัญาเงินกู้ 
อตัราดอกเบีย้ที่จ่าย 5,093,232.90 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) 
วนัท่ีครบก าหนดสญัญาการกู้ยืม 1 กรกฎาคม 2561 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ส าหรับรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้  แบง่ออกเป็น  2 ประเภท ได้แก่ รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและ
ตอ่เนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหวา่งกนั ดงันี ้

 1. รายการที่เกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 
 เนื่องจากรายการบางรายการ เช่น การจ าหนา่ยสนิค้า  เป็นต้น เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องในอนาคต
เนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจะก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบตัิส าหรับรายการดงักลา่ว  โดยมีการ
ระบเุง่ือนไขการด าเนินการส าหรับแตล่ะรายการให้เป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  และเป็นไปตามราคาที่ยตุิธ รรม  
สมเหตสุมผลและสามารถตรวจสอบได้  โดยน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิหลกัเกณฑ์และแนวทาง
ในการปฏิบตัิดงักลา่ว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความ
สมเหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมาส 

 2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว                  
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีความรู้
ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สนิ  หรือส านกังานกฎหมาย  เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท  และ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
บคุคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษจะถกูน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี              
ตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556   

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส านกังาน 
เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั เห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี  ้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด  ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั  ของบริษัท  แปซิฟิกไพพ์  จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  และเฉพาะของบริษัท  
แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั เห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพาะของบริษัท  แปซิฟิกไพพ์  จ ากดั (มหาชน) 
โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั เห็นวา่งบการเงินข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ กระแสเงินสด ส าหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  และเฉพาะของบริษัท  แปซิฟิกไพพ์  จ ากดั (มหาชน) 
โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 
 
 2556 2557 2558 2556 2557 2558

สินทรัพย์รวม       3,454.88       4,000.96       3,317.83       3,253.39       3,767.23       3,040.62 

สินค้าคงเหลือ       1,392.79       1,574.63          847.11       1,373.08       1,558.55          836.44 

หนีส้ินรวม       1,209.48       1,838.50       1,307.22       1,198.66       1,836.37       1,294.57 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น       2,245.40       2,162.46       2,010.60       2,054.73       1,930.85       1,746.05 

รายได้รวมสทุธิ       7,470.80       7,019.95       6,615.59       7,435.84       6,975.24       6,572.61 

ต้นทนุขายและบริการ       6,525.83       6,394.22       6,202.99       6,527.91       6,378.67       6,185.40 

ก าไรสทุธิเบือ้งต้น          944.97          625.73          412.60          907.92          596.57          387.21 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร          384.59          347.76          375.17          411.98          377.36          400.06 

ก าไรจากการด าเนินงาน          560.38          277.97             37.43          495.94          219.22           (12.85)

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ          407.30          181.08           (42.99)          361.56          140.12           (76.48)

ก าไรตอ่หุ้น (บาท)               0.62               0.27             (0.07)               0.55               0.21             (0.12)

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)               3.40               3.28               3.05               3.11               2.93               2.65 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)             11.79               4.53 -1.30             11.11               3.72 -2.52

อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (%)             18.14               8.37 -2.14             17.60               7.26 -4.38

หนว่ย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

ฐานะทางการเงนิ

ผลประกอบการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 297,646      8.62       331,679      8.29       440,929      13.29     194,661      5.98       184,441      4.90       264,893      8.71       

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 598,054      17.31     578,920      14.47     556,110      16.76     551,141      16.94     542,060      14.39     502,083      16.51     

สินค้าคงเหลือ 1,392,787   40.31     1,574,629   39.36     847,111      25.53     1,373,079   42.20     1,558,552   41.37     836,443      27.51     

เงินจา่ยล่วงหน้าคา่วัตถุดิบ 15,955         0.46       3,224           0.08       53                 0.00       15,955         0.49       3,224           0.09       53                 0.00       

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,985           0.14       19,929         0.50       18,369         0.55       4,190           0.13       18,942         0.50       16,847         0.55       

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,309,427  66.85    2,508,381  62.69    1,862,572  56.14    2,139,025  65.75    2,307,219  61.24    1,620,319  53.29    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                    -         -                    -         -                    -         11,996         0.37       11,996         0.32       11,996         0.39       

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,108,782   32.09     1,452,537   36.30     1,423,115   42.89     1,069,890   32.89     1,412,354   37.49     1,380,871   45.41     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 32,556         0.94       31,850         0.80       27,472         0.83       32,483         1.00       31,792         0.84       27,430         0.90       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,985           0.12       8,064           0.20       4,544           0.14       -                    -         3,865           0.10       -                    -         

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืนๆ 125              0.00       125              0.00       125              0.00       -                    -         -                    -         -                    -         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,145,448  33.15    1,492,576  37.31    1,455,256  43.86    1,114,368  34.25    1,460,007  38.76    1,420,297  46.71    

รวมสินทรัพย์ 3,454,875  100.00  4,000,958  100.00  3,317,828  100.00  3,253,393  100.00  3,767,226  100.00  3,040,616  100.00  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2557 2558 2556 2557 2558
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

หนีสิ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 825,517      23.89    1,390,040   34.74    580,265      17.49    825,517      25.37    1,390,040   36.90    580,265      19.08    

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 195,232      5.65      100,780      2.52      151,039      4.55      197,594      6.07      112,483      2.99      153,706      5.06      

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -                    -        -                    -        67,833         2.04      -                    -        -                    -        67,833         2.23      

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 38,709         1.12      6,830           0.17      6,040           0.18      31,291         0.96      -                    -        -                    -        

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 27,030         0.78      16,443         0.41      23,995         0.72      25,518         0.78      14,183         0.38      20,656         0.68      

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,086,488  31.45   1,514,093  37.84   829,172     24.99   1,079,920  33.19   1,516,706  40.26   822,460     27.05   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 100,000      2.89      100,000      2.50      100,000      3.01      100,000      3.07      100,000      2.65      100,000      3.29      

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -                    -        201,000      5.02      339,167      10.22    -                    -        201,000      5.34      339,167      11.15    

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 2,427           0.07      -                    -        9,199           0.28      2,427           0.07      -                    -        9,199           0.30      

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,563         0.60      23,403         0.58      29,686         0.89      16,318         0.50      18,667         0.50      23,742         0.78      

รวมหนีสิ้นไม่หมุนวียน 122,990     3.56     324,403     8.11     478,052     14.41   118,745     3.65     319,667     8.49     472,108     15.53   

รวมหนีสิ้น 1,209,478  35.01   1,838,496  45.95   1,307,224  39.40   1,198,664  36.84   1,836,373  48.75   1,294,568  42.58   

255825562556 2557 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบยีน 660,000      660,000      660,000      660,000      660,000      660,000      

ทนุที่ออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 660,000      19.10    660,000      16.50    660,000      19.89    660,000      20.29    660,000      17.52    660,000      21.71    

ส่วนเกินทนุ -         -         

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 514,845      14.90    514,845      12.87    514,845      15.52    514,845      15.82    514,845      13.67    514,845      16.93    

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นทนุซือ้คืน 1,011           0.03       1,011           0.03       1,011           0.03       1,011           0.03       1,011           0.03       1,011           0.03       

ก าไรสะสม -         -         

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 67,000         1.94       67,000         1.67       67,000         2.02       67,000         2.06       67,000         1.78       67,000         2.20       

ยังไมไ่ด้จดัสรร 1,002,541   29.02    919,606      22.98    767,748      23.14    811,873      24.95    687,997      18.26    503,192      16.55    

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,245,397  64.99   2,162,462  54.05   2,010,604  60.60   2,054,729  63.16   1,930,853  51.25   1,746,048  57.42   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,454,875  100.00 4,000,958  100.00 3,317,828  100.00 3,253,393  100.00 3,767,226  100.00 3,040,616  100.00 

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

2557 25582556 2557 2558 2556
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 7,277,986    97.42     6,849,020    97.57     6,474,998    97.87     7,222,130    97.13     6,777,487    97.16     6,403,771    97.43     

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน -                     -         437                0.01       6,533            0.10       -                     -         448                0.01       6,386            0.10       

เงินปันผลรับ -                     -         -                     -         -                     -         24,427          0.33       27,806          0.40       30,264          0.46       

รายได้อ่ืน 192,809        2.58       170,493        2.43       134,058        2.03       189,278        2.55       169,502        2.43       132,194        2.01       

รวมรายได้ 7,470,795   100.00  7,019,950   100.00  6,615,589   100.00  7,435,835   100.00  6,975,241   100.00  6,572,615   100.00  

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 6,525,828    87.35     6,394,219    91.09     6,202,993    93.76     6,527,914    87.79     6,378,670    91.45     6,185,403    94.11     

คา่ใช้จา่ยในการขาย 135,236        1.81       120,943        1.72       135,776        2.05       184,909        2.49       171,501        2.46       181,537        2.76       

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 224,849        3.01       226,820        3.23       239,392        3.62       202,574        2.72       205,855        2.95       218,521        3.32       

ขาดทนุจากการอตัราแลกเปลี่ยน 24,501          0.33       -                     -         -                     -         24,501          0.33       -                     -         -                     -         

รวมค่าใช้จ่าย 6,910,415   92.50   6,741,982   96.04   6,578,161   99.43   6,939,898   93.33   6,756,026   96.86   6,585,461   100.20  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 560,380        7.50       277,968        3.96       37,427          0.57       495,937        6.67       219,215        3.14       (12,846)         -0.20

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (55,033)         0.74-       (51,658)         0.74-       (50,527)         0.76-       (54,294)         0.73-       (51,048)         0.73-       (49,889)         -0.76

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 505,347        6.76       226,310        3.22       (13,100)         0.20-       441,643        5.94       168,168        2.41       (62,736)         -0.95

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (98,046)         1.31-       (45,232)         0.64-       (29,890)         0.45-       (80,084)         1.08-       (28,044)         0.40-       (13,749)         -0.21

ก าไรส าหรับปี 407,301      5.45     181,079      2.58     (42,989)      0.65-     361,559      4.86     140,124      2.01     (76,485)      1.16-     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2557 2558 2556 2557 2558
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

 

 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

ผลกระทบของภาษีเงินได้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2556 2557 2558 2556 2557 2558

พันบาท พันบาทพันบาท

0.27                                 

181,079                          

-                                        

-                                        

-                                        

พันบาท

0.62                                 

402,976                          

(4,325)                             

1,081                               

(5,406)                             

พันบาท

(0.07)                                

(46,242)                           

(3,252)                             

813                                  

(4,065)                             

พันบาท

0.55                                 

357,986                          

-                                        

-                                        

(3,573)                             

893                                  

(4,466)                             

0.21                                 

140,124                          

(2,720)                             -                                        

680                                  

(3,401)                             

(0.12)                                

(79,205)                           
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งบกระแสเงนิสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556 2557 2558 2556 2557 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 505,347      226,310      (13,100)       441,643      168,168      (62,736)       

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี

     เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 105,849      100,316      118,865      98,471         92,477         110,520      

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) (340)             1,359           2,782           (264)             777              2,265           

ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิ

     ที่จะได้รับ (โอนกลบั) 4,806           53,907         (42,578)       4,806           53,907         (42,578)       

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ย/ตดัจ าหนา่ย

     อปุกรณ์ 336              18                 (108)             203              17                 (109)             

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,740           2,839           3,018           1,797           2,349           2,475           

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยน

     ที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง 2,546           (1,724)          19                 2,546           (1,724)          38                 

เงินปันผลรับ -                    -                    -                    (24,427)       (27,806)       (30,264)       

ดอกเบีย้รับ (1,807)          (1,558)          (1,518)          (1,286)          (1,170)          (1,035)          

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 53,269         49,703         48,271         53,252         49,690         48,248         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

     ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 672,747      431,171      115,649      576,742      336,685      26,824         

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 2,849           17,775         20,029         46,991         8,304           37,713         

สินค้าคงเหลือ 251,624      (235,750)     770,096      270,764      (239,381)     764,687      

เงินจา่ยล่วงหน้าคา่วัตถุดิบ 337,041      12,730         3,171           337,041      12,730         3,171           

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 47,613         (14,549)       4,186           47,411         (14,358)       4,720           

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 80,300         (93,988)       50,508         80,225         (84,647)       41,452         

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (372)             (10,587)       7,552           4,555           (11,335)       6,473           

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                    -                    (800)             -                    -                    (800)             

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,391,803   106,802      970,391      1,363,729   7,998           884,241      

จา่ยดอกเบีย้ (55,856)       (50,166)       (48,500)       (55,840)       (50,154)       (48,478)       

จา่ยภาษีเงินได้ (100,470)     (84,447)       (19,773)       (81,717)       (66,457)       (2,631)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,235,477  (27,812)     902,117     1,226,173  (108,613)    833,132     

(หนว่ย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556 2557 2558 2556 2557 2558

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (131,029)     (439,466)     (84,288)       (122,905)     (430,351)     (73,897)       

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,678)          (3,939)          (175)             (1,678)          (3,939)          (175)             

เงินปันผลรับ -                    -                    -                    24,427         27,806         30,264         

ดอกเบีย้รับ 1,371           1,995           1,518           850              1,607           1,035           

ดอกเบีย้จา่ยที่ถือเป็นต้นทนุสินทรัพย์ -                    -                    (1,717)          -                    -                    (1,717)          

เงิดสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 21                 22                 1,223           21                 22                 1,223           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (131,316)    (441,388)    (83,439)     (99,285)     (404,855)    (43,267)     

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (952,468)     566,247      (809,813)     (952,468)     566,248      (809,813)     

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการ

     ที่เก่ียวข้องกัน 100,000      -                    -                    100,000      -                    -                    

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                    201,000      206,000      -                    201,000      206,000      

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน (76,471)       -                    -                    (75,000)       -                    -                    

จา่ยเงินปันผล (165,011)     (264,014)     (105,616)     (164,999)     (264,000)     (105,600)     

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (1,093,950) 503,233     (709,428)    (1,092,467) 503,248     (709,413)    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

     เพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 10,211      34,033      109,250     34,421      (10,220)     80,452      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดต้นปี 287,435      297,646      331,679      160,240      194,661      184,441      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 297,646     331,679     440,929     194,661     184,441     264,893     

(หนว่ย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 

 2556 2557 2558 2556 2557 2558

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.13 1.66 2.25 1.98 1.52 1.97

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.83 0.61 1.22 0.69 0.49 0.95

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.79 -0.02 0.77 0.79 -0.08 0.71

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 12.15 11.64 11.41 12.58 12.40 12.27

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 30 31 32 29 29 30

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 4.29 4.31 5.12 4.32 4.35 5.17

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 85 85 71 84 84 71

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 4.48 5.09 5.58 4.47 5.05 5.53

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 81 72 65 82 72 66

Cash Cycle (วัน) 34 44 38 31 41 35

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 12.65 8.91 6.24 12.21 8.55 5.89

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 7.50 3.96 0.57 6.67 3.14 -0.20

อตัราก าไรอ่ืน (%) 2.58 2.43 2.13 2.87 2.84 2.57

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) 220.47 -10.01 2,410.31 247.24 -49.55 -6,485.39

อตัราก าไรสทุธิ (%) 5.45 2.58 -0.65 4.86 2.01 -1.16

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.14 8.37 -2.14 17.60 7.26 -4.38

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 11.79 4.53 -1.30 11.11 3.72 -2.52

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 45.49 21.43 5.17 42.23 18.27 2.39

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 2.16 1.75 1.99 2.29 1.85 2.16

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.54 0.85 0.65 0.58 0.95 0.74

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 10.18 5.38 0.74 9.13 4.29 -0.26

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เทา่) 0.93 -0.20 0.90 0.93 -0.82 0.84

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 72.73 76.19 -               72.73 76.19 -               

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

อัตราสภาพคล่อง
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

1. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 

 ในปี 2558 เป็นปีที่ราคาเหลก็ตกลงอยา่งหนกัตลอดปี แม้วา่จะมีผู้ผลติในประเทศมีการร้องขอให้ภาครัฐออก
มาตรการปกป้องการน าเข้า ปริมาณการบริโภคเหลก็ในประเทศไทยมีอตัราลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัญหาการชะลอตวัลง
ของเศรษฐกิจไทย  ปัญหาความลา่ช้าของการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ปัญหานี ้ ครัวเรือนท่ีเพิ่มสงูขึน้ และปัญหาการ    
ทุม่ตลาดของสนิค้าประเภททอ่เหลก็ และแผน่เหลก็รีดร้อนจากประเทศจีน ท าให้รายได้ของบริษัทเติบโตติดลบร้อยละ 5.76   
โดยมีรายได้รวมอยูท่ี่ 6,615.59 ล้านบาท นบัเป็นปีที่สองติดตอ่กนัท่ีบริษัทมีรายได้เติบโตติดลบ และราคาเหลก็ทั ้ งในไทยและ
ราคาเหลก็โลกที่ตกลงอยา่งหนกันีท้ าให้บริษัทมีขาดทนุสทุธิอยูท่ี่ 42.99 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนที่เคยเป็นก าไรสทุธิ        
ถึง 123.76%  
 

2. ผลการด าเนินงานปี 2558 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายและบริการสทุธิ 6,475 ล้านบาท ลดลงจากปี 
2557 เป็นจ านวน 374.02 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.46 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 42.99 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ  0.66 
ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น เทา่กบั 0.07 บาท 

 อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2558 เทา่กบั 6.24 ลดลงจากร้อยละ 8.92 ในปี 2557 เนื่องจากราคาเหลก็มีการ
ปรับตวัลดลงอยา่งหนกัตามทิศทางราคาเหลก็โลก  อตัราก าไรสทุธิลดลงจากร้อยละ 2.58 ในปี 2557 เป็นอตัราขาดทนุสทุธิ    
ร้อยละ 0.66 ในปี 2558  
 
รายได้   

 ส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ เทา่กบั 6,475.00 ล้านบาท   
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97.87 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 5.46  ซึง่สามารถแบง่สดัสว่นเป็นรายได้จากการ
ขายในประเทศ 6,303.48 ล้านบาท และรายได้จากการสง่ออก 106.36 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 98.34 และ 1.66 ตามล าดบั 
และรายได้รวมของบริษัทลดลงจาก 7,019.95 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 5.76 

 โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุม่ลกูค้าได้ตามตารางด้านลา่ง กลุม่ลกูค้าที่มีการเจริญเติบโตสงู
ในปี 2558 คือกลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมที่มียอดขาย 529.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 11.31 ล้านบาท หรือ     
คิดเป็นประมาณร้อยละ 2.18 ในขณะท่ีกลุม่อื่น ๆ จะมียอดขายที่ลดลงเนื่องจากราคาเหลก็ที่ตกต ่า  
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ต้นทุนขายและบริการ  

 ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุขายและบริการ จ านวน 6,202.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรายได้  จากการขาย
และบริการ เปรียบเทียบกบัปี 2557 จ านวน 6,394.22 คิดเป็นร้อยละ 93.36 ของรายได้ จากการขายและบริการ สดัสว่นต้นทนุ
ขายและบริการท่ีเพิ่มขึน้จากปี 2557 เนื่องจากบริษัทไมส่ามารถน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศที่มี ราคาต ่า ซึง่ เป็นไปตาม
มาตรการปกป้องการน าเข้าที่ภาครัฐได้ประกาศออกมา  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2558 มีจ านวน 375.17 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 27.41 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.88 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายแม้วา่ราคาขายจะลดลงตามราคาเหลก็แตป่ริมาณขาย
ของบริษัทเพิ่มขึน้  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ในปี 2558 บริษัทมีขาดทนุสทุธิ 42.99 ล้านบาท ท าให้อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เทา่กบัติดลบร้อยละ 2.14 
ลดลงจากปี 2557 ซึง่มีอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ร้อยละ 8.37 เป็นผลมาจากบริษัทมีขาดทนุสทุธิดงัที่ได้กลา่ว ไปแล้ว        
ในสว่นของการอธิบายผลการด าเนินงาน 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรพัย์รวม 
  ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม จ านวน 3,317.83 ล้านบาท ลดลง จากปี 2557 จ านวน 683.13       
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.07 เป็นผลมาจากการลดปริมาณสนิค้าลงมาก 

ลูกหนีก้ารคา้ 
  ส าหรับยอดลกูหนีก้ารค้าในปี 2558 มีจ านวน 556.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 22.81 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 3.94 โดยสามารถแบง่ช่วงอายหุนีไ้ด้ตามตาราง      

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ตวัแทนจ าหนา่ย 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. อตุสาหกรรม 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 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 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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 (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุหนีค้งค้างนับจากวันที่ถงึก าหนดช าระ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 406.62 415.79 423.10 
ค้างช าระ   

 
ไมเ่กิน 3 เดือน  191.12 134.36 103.28 
3 - 6 เดือน - 16.16 7.84 
6 - 12 เดือน - 13.66 21.39 
มากกวา่ 12 เดือน 23.42 23.41 27.75 

รวม 621.16 603.38 583.36 

หกั: คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (23.10) (24.46) (27.25) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 598.06 578.92 556.11 

สินคา้คงคลงั 
  มีจ านวน 847.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 727.52 ล้านบาทหรือ ลดลง ร้อยละ 46.20 โดย
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ของบริษัทในปี 2558 อยูท่ี่ 71 วนั เร็วขึน้จากปี 2557 อยูท่ี่ 85 วนั ซึง่บริษัทได้บริหารสนิค้า   
คงคลงัให้มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้จากราคาเหลก็ที่ลดลง   

ทีดิ่น อาคาร และ อปุกรณ์ 
  ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์มีจ านวน 1,423.12 ล้านบาท ลดลง จากปี 2557 จ านวน 29.42 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 2.03 เป็นผลมาจากบริษัทมีโครงการลงทนุก่อสร้างโรงงานแหง่ใหมท่ี่มหาชยั  ซึง่เงินลงทนุสว่นใหญ่จะ
เกิดขึน้ในปี 2557 ขณะที่ปี 2558 ไมม่ีการลงทนุเพิ่มอยา่งเป็นสาระส าคญั 

สภาพคล่อง 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบริษัทในปี 2558 และ 2557 เทา่กบั 2.25 และ 1.66 เทา่ ตามล าดบั นอกจากนี ้
เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2558 และ 2557 อยูท่ี่ระดบั 37 และ 46 วนั ตามล าดบั    
ในด้านความสามารถในการช าระหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2558 และ 2557 บริษัทมีอตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบีย้ 
0.74 เทา่ และ 5.35 เทา่ ตามล าดบั 

  ในปี 2558 มีการแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 902.12 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบริหารสนิค้า
คงเหลอืโดยลดลงประมาณ 727.52 ล้านบาท โดยงบกระแสเงินสดจ าแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงนิสด 2556 2557 2558 

จากการด าเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) 1,235.47 (27.81) 902.12 

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

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

เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 10.21 34.03 109.20 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีสิ้น 
  หนีส้นิรวมของบริษัทลดลง  เป็น 1,307.22 ล้านบาทในปี 2558 หรือลดลง 531.28 ล้านบาทจากปีก่อน  
สาเหตมุาจาก 

1. ในปี 2558  มีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 580.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 
809.78 ล้านบาท ซึง่ลดลงตามปริมาณสนิค้าคงเหลอืที่ลดลง  

2. บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 206 ล้านบาท ส าหรับโครงการลงทนุ
ในโรงงานแหง่ใหมท่ี่มหาชยั โดยเงินกู้ ระยะยาวดงักลา่วเป็นเงินกู้ที่ปราศจากหลกัทรัพย์ค า้ประกนั แต่
บริษัทจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินท่ีระบไุว้ในสญัญา (รายละเอียดในหมายเหตปุระกอบ     
งบการเงินข้อ 16)  

เงินกู้ระยะยาว 
  ในปี 2557-2558 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ โดยมีอตัราดอกเบีย้        
MLR-2.4% เงินกู้ดงักลา่วไมม่ีหลกัประกนั และมีก าหนดเร่ิมช าระคืนงวดแรกในเดือนมกราคม 2559 (รายละเอียดใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 16) 
  ในปี 2556 บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวจ าก บริษัท ตัง้หมง เสง็โฮลดิง้ จ ากดั โดยมีอตัราดอกเบีย้        
MLR-1.5% (MLR อ้างอิงจากธนาคารพาณิชย์แหง่หนึง่ ) โดยเงินกู้ดงักลา่วไมม่ีหลกัประกนั และมีก าหนดช าระคืน       
ในเดือนกรกฎาคม 2561 (รายละเอียดในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 6) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
  ในปี 2558 บริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,010.60 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จ านวน 151.86 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 7.02 

โครงสร้างเงินทนุ 
  อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 อยูใ่นระดบั 
0.65 เทา่ และ 0.85 เทา่ ตามล าดบั  สาเหตมุาจากสภาพคลอ่งของบริษัท ที่เพิ่มขึน้ดงัที่ได้อธิบายไว้ในสว่นของหนีส้นิ
ข้างต้น 

ภาระผูกพนั 
  บริษัทมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าด าเนินงานเก่ียวข้องกบัการเช่าที่ดินและยานพาหนะกบักิจการ        
ที่เก่ียวข้องกนัและบริษัทอื่น อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัง้แต ่3 ถึง 13 ปี ในปี 2558  

 
3. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบน้อยราย 

ในการ สัง่ซือ้ วตัถดุิบ เพื่อผลติสนิค้า บริษัทมีการสัง่ซือ้ จากผู้ผลติภายในประเทศ เป็นหลกั ด้วยข้อจ ากดัในด้าน
มาตรการตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองระเบียบการขอน าเข้าเหลก็นอกมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) Regulations for 
importing ตามมาตรา 21 ทวิ, มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการน าเข้าสนิค้าที่เพิ่มขึน้ 
(Safeguard Measure: SG) อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลตอ่การบ ริหารจดัการวตัถดุิบซึง่จะต้องพงึพาจากผู้ผลติในประเทศมากขึน้    
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ซึง่ผู้ผลติเหลก็แผน่รีดร้อนรายใหญ่ ในประเทศมี เพียง 3 ราย ได้แก่ บมจ . สหวิริยาสตีลอินดสัตรี  บมจ . จี สตีล และ              
บมจ. จีเจสตีล  ทัง้นีห้ากมีการเปลีย่นแปลงทางธุรกิจหรือนโยบายการจ าหนา่ยของผู้ผลติดงักลา่ว อาจสง่ผลกระทบตอ่การ
จดัหาวตัถดุิบของบริษัท  ดงันัน้บริษัทจึงระมดัระวงัและให้ความส าคญัในการวางแผนการผลติและสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้า  

ส าหรับปัจจยัที่มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในอนาคตด้านอื่นๆ ผู้ลงทนุสามารถศกึษาข้อมลูและรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “ปัจจยัความเสีย่ง” (หน้า 13 – 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองวา่  
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเท็จ ไมท่ าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไมข่าดข้ อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี  ได้แสดงข้อมลูอยา่งถกูต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

 (2) บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดีเพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญั         
ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

 (3) บริษัทได้ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว และบริษัท        
ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2559 ตอ่ผู้สอบบญัชี  และกรรมการตรวจสอบ    
ของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคมุภายใน  รวมทัง้การกระท า         
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความ ถกูต้องแล้ว บริษัท      
ได้มอบหมายให้  นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์  เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไมม่ีลายมือช่ือ     
ของ นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์  ก ากบัไว้ บริษัทจะถือวา่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่ว
ข้างต้น 

 
ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1.  นายสมชยั เลขะพจน์พานิช        .               กรรรมการ                  .      

2.  นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ        .            กรรมการ                                      .                               
 
       

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ  นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์      .     ผู้ช่วยผู้อ านวยการ                         .                               
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

เอกสารแนบ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 

ประธานกรรมการ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
[ครัง้ที่ 1] 1 มกราคม 2552 
[ครัง้ที่ 2] 14 พฤษภาคม 2556 
 
 
 
 

62 - ปริญญาโท สาขารัฐประสานศาสตร์ 
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาโท สาขาศลิปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ)     
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 46/2004) 
-  Audit Committee Program (ACP 2/2004) 
- Role of the Chairman (RCP 33/2014) 
- Financial Statements for Directors 
  (FSD 23/2014) 
- Advanced Audit Committee Program  
  (AACP 17/2014) 
- Director Certification Program Updated  
  (DCPU 3/2015) 
 

- ไม่มี - 2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท คงิส์เมน ซ.ีเอ็ม.ที.ไอ. จ ากดั  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  

2556 กรรมการ บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) บริการขนสง่ทางอากาศและ
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2555 – 2556 ปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม  

2554 – 2556 ประธานกรรรมการ การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  

2554 – 2555 เลขาธิการสภาความมัน่คง
แหง่ชาต ิ

ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ  

2553 – 2554 ผู้บญัชาการต ารวจแหง่ชาต ิ   
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

รองประธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(กรรมการซึง่มีอ านาจลงนาม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
17 มีนาคม 2547 
 

56 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 
- Role of the Chairman Program (RCP 21/2009) 
 

- ไม่มี - 2551 – 2552  นายกสมาคม สมาคมผู้ผลติทอ่โลหะและแปรรูปเหลก็แผ่น  

2542 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทาโมเสะเทรดดิง้ จ ากดั จ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2539 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั ธุรกิจขนสง่ 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ 

กรรมการอิสระ และ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
24 เมษายน 2557 

67 - ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- The Director Diploma Award (Director Diploma 
Examination No. 37/2013) 

- Director Certification Program (DCP 107/2013) 
- Role of Compensation Committee  
  (RCC 19/2014) 
 

- ไม่มี - 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ และ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  Holding Company (ธุรกิจ
หลกัในการผลติและ
จ าหน่ายไฟฟ้า) 

2553 – ปัจจบุนั ประธานท่ีปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จ ากดั  
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ดร.สมชาย หาญหรัิญ 

กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
และ กรรมการตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
1 มกราคม 2552 

58 ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  
Concordia University 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 79/2009) 

หลกัสตูรอบรมอ่ืนๆ  
- นกับริหารระดบัสงู  
  สถาบนัคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. 2552) 
 

- ไม่มี - 2557 – ปัจจบุนั รองปลดั กระทรวงอตุสาหกรรม  

2556 – 2557 ผู้อ านวยการ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

2553 – ปัจจบุนั  ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงอตุสาหกรรม  

2552 – 2553  รองผู้อ านวยการ ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  

ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ 

กรรมการอิสระ และ ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
21 กรกฎาคม 2557 

62 - ปริญญาเอก สาขากฎหมายและการทตู             
(The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
มหาวิทยาลยั Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 112/2014) 
- Risk Management Program (RMP 6/2015) 
- Director Certification Program (DCP 212/2015) 

- ไม่มี - 2558 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  

2558 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน)  

2557 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

2557 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิง่ จ ากดั  

2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา ศนูย์บริการโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย  

2555 – 2556 เอกอคัราชทตูไทย ประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา  

2553 – 2555 เอกอคัราชทตูไทย ประจ าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

2550 – 2553 เอกอคัราชทตูไทย ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ลกิเตนสไตน์  
และนครรัฐวาตกินั 
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ  

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
12 มิถนุายน 2551 
 

40 - ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  
  สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

- ไม่มี - 2555 – 2557 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2549 – ปัจจบุนั  กรรมการบริษัท บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั  

2549 – ปัจจบุนั  ผู้จดัการฝ่ายตา่งประเทศ บริษัท วิคตอร่ี อินดสัเตรียล จ ากดั  

นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
20 เมษายน 2550 

58 - ปริญญาตรี สาขานิตศิาสตร์บณัฑิต    
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
- เนตบิณัฑิตไทย 
  ส านกัอบรมศกึษาทางกฎหมายแหง่เนตบิณัทติ 
  สภา (รุ่น 33) 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 
 

- ไม่มี - 2550 – 2555  กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2545 – 2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัท พิฆเณศการบญัชี จ ากดั  

2544 – ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จ ากดั  

2541 – ก.ย. 2558 กรรมการผู้จดัการ บริษัท โปรแอ็คชัน่ 2000 จ ากดั  
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายชรินทร์ หาญสืบสาย 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน
และบรรษัทภิบาล 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
11 เมษายน 2554 
 

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

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 26/2004) 
- Director Certification Program (DCP 101/2008) 

- ไม่มี - 2555 – ปัจจบุนั    กรรมการ บริษัท อินิทรีดจิิตลั จ ากดั  

2550 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยา เพลทมิล จ ากดั (มหาชน)  

2548 – ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน)  

2551 – 2556  สมาชิกวฒุสิภาจงัหวดัตาก วฒุสิภาจงัหวดัตาก  

นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ 

กรรมการ, กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง, ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จดัการ) 
และ เลขานกุารบริษัท 

(กรรมการซึง่มีอ านาจลงนาม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
[ครัง้ที่ 1] 17 มีนาคม 2556 
[ครัง้ที่ 2] 20 มกราคม 2552 
 

54 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   
  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 
- Director Certification Program (DCP 48/2004) 
 
 
 

- ไม่มี - 2549 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั ธุรกิจขนสง่ 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทาโมเสะเทรดดิง้ จ ากดั จ าหน่ายทอ่เหลก็ 
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวธิตมิา วฒันศกัดากลุ 

กรมการ, กรรมการบริหารความ
เสี่ยง และ ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายปฏิบตักิาร 

(กรรมการซึง่มีอ านาจลงนาม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
23 เมษายน 2556 
 

35 - ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตนิิยม 
  University of Wollongong, Australia 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่าง 
  ประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 177/2013) 

- ไม่มี - 2556 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั จ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2553 – 2556  ผู้อ านวยการผลติ บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั ธุรกิจขนสง่ 

นางสาวสนิุสา ขวญับญุบ าเพ็ญ 

กรรมการ และ ผู้อ านวยการ
ธุรกิจสมัพนัธ์ 

(กรรมการซึง่มีอ านาจลงนาม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการ 
[ครัง้ที่ 1] 19 เมษายน 2551 
[ครัง้ที่ 2] 23 เมษายน 2553 
[ครัง้ที่ 3] 23 เมษายน 2558 
 

59 - ปริญญาโท Master of Management    
  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
  (With President Award for Academic Excellence) 

การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP 72/2008) 

- ไม่มี - 2553 – 2557 กรรมการ บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2553 – 2555  กรรมการ สภาอตุสาหกรรรมแหง่ประเทศไทย  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั จ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2545 – ปัจจบุนั  เหรัญญิก  
กลุม่อตุสาหกรรมเหลก็ 

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายนนัทวฒัน์ สถิรไชวิทย์ 

ผู้อ านวยการวิศวกรรม 

57 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัสยาม 

- ไม่มี - 2553 – 2556 กรรมการ บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั ธุรกิจขนสง่ 

2551 – 2552  ผู้อ านวยการผลติ บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

นางภทัรา จรรยาวิลาส 

ผู้อ านวยการการตลาด 

 

52 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ    
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ไม่มี - 2551 ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จ ากดั  

นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

 

37 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ไม่มี - 2551 – 2553 ผู้จดัการบญัชีบริหาร บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ผลติและจ าหน่ายทอ่เหลก็ 

 
 ทัง้นี ้ในช่วง 5 ปีที่ผา่มา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ไม่มีประวตัิการถกูลงโทษเนื่องจากการกระท าความผิดตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และ                 
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  หรือพระราชบญัญตัิสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546  ทัง้นี ้เฉพาะความผิดในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) การกระท าการโดยไมส่จุริต หรือประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 
(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรือข้อความอนัเป็นเท็จที่อาจท าให้ส าคญัผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส าคญัซึง่อาจ มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของ          

ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
(3) การกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือสญัญาซือ้ขายลว่งหน้า หรือมีหรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุการกระท าดงักลา่ว 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท   

รายช่ือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง 
รอบบัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

สัดส่วน 
การถือหุ้น ตนเอง 

คูส่มรสและบตุร 
ท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ ตนเอง 

คูส่มรสและบตุร 
ท่ียงัไม่บรรลนิุตภิาวะ 

1. พล.ต.อ.วเิชียร พจน์โพธ์ิศรี - - - - - - 

2. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24% 

3. ดร.วชิาญ อร่ามวารีกลุ - - - - - - 

4. ดร.สมชาย หาญหรัิญ - - - - - - 

5. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ - - - - - - 

6. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ - - - - - - 

7. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน - - - - - - 

8. นายชรินทร์ หาญสืบสาย - - - - - - 

9. นางสาววริิยา อมัพรนภากลุ 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52% 

10. นางสาวธิตมิา วฒันศกัดากลุ - - - - - - 

11. นางสาวสนิุสา ขวญับญุบ าเพ็ญ 3,150,000 - 100,000 3,250,000 - 0.49% 

12. นายนนัทวฒัน์ สถิรไชยวทิย์ 4,600,000 - 251,100 4,851,100 - 0.74% 

13. นางสาวภทัรา จรรยาวลิาส - - 55,200 55,200 - 0.01% 

14. นายพฤทธ์ิ ลีว้ไิลกลุรัตน์ - - - - - - 

หมายเหต ุ: บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทนุช าระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น) 
          

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท 

 หน้าที่ความรับผิดชอบหลกัของเลขานกุาร คือ การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการในด้านท่ีเก่ียวข้องกบักฎระเบียบ 
ส าหรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานกุาร รวมถึงหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัตา่งๆ  ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้อง
ทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้องและสม ่าเสมอ  รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงในข้อก าหนด
กฎหมายที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฏิบตัิ
ตา่งๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และการประชมุคณะกรรมการบริษัท  รวมทัง้ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. จดัท า รายงานประจ าปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุ 
5. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลู รายงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
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บริษัท  หมายถึง ประธานกรรมการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
l


l l l l l l

l



l



l


   l  หมายถึง กรรมการ

บริษัทย่อย  หมายถึง ผู้บริหาร

1. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั l l l l

2. บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ากดั l l l l

บริษัทที่เก่ียวข้อง

1.  บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) l

2.  บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) l
3.  บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) l

4.  บริษัท บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน) l

5.  บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) l

6.  บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

     คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน)
l

7.  บริษัท สหวริิยา เพลทมิล จ ากดั (มหาชน) l

8.  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) l

9.  บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ท.ีไอ. จ ากดั l

10.บริษัท ไดก้า (ไทย) จ ากดั l

11.บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซ่ิง จ ากดั l

12.บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากดั l

13.บริษัท วคิตอร่ี อินดสัเตรียล จ ากดั 

14.บริษัท พิฆเณศทนายความ จ ากดั 

15.บริษัท โปรแอ็คชัน่ 2000 จ ากดั 

16.บริษัท อินิทรีดจิิตลั จ ากดั l



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 2 / ข้อมลูกรรมการของบริษัทย่อย 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

ชื่อ – สกุล 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท 
มีทรัพย์ ขนส่ง 

จ ากัด 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช   

2. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ   

3. นางสาวธิติมา  วฒันศกัดากลุ   

4. นายวิชยั เลขะพจน์พานิช  /   

5. นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ   

6. นายนนัทวฒัน์ สถิรไชยวิทย์   
   

  หมายถึงกรรมการ 
  หมายถึงผู้บริหาร 

 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 3 / รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
 

  

ชื่อ : นายนฤิทธ์ิชยั ภรีูพงษานนท์ 

อายุ : 41 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ประวัติการอบรม : - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นท่ี 12 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายใน                  
รับอนญุาตสากล รุ่นท่ี 5 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน : 2547 – ปัจจบุนั ผู้จดัการตรวจสอบภายใน  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 

2540 – มี.ค. 2547 ผู้ควบคมุงานตรวจสอบภายใน (supervisor)  

 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 4 / รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไมม่ี - 
 

 



 

 

 

  



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงนิ ปี 2558 

 
 คณะกรรมการของบริษัท  เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย และให้ความส าคญักบั
การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย  และสารสนเทศทางการ
เงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  มีข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน  ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  โดยเลอืกใช้
นโยบายการบญัชีและ/หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบใน
การประมาณทางการบญัชี  เพื่อให้สมเหตสุมผล  รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอ  และได้ผา่นการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมการจดัให้มีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้วา่ข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมี
สาระส าคญั  ในการนีค้ณะกรรมการบริ ษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  ท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

 งบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ
บริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารตา่งๆ เพื่อให้
ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีทัว่ไป  โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้
ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีนีแ้ล้ว 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ระบบควบคมุภายในโดยรว มของบริษัทอยูใ่นระดบัท่ีนา่พอใจ และสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้วา่ รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
พล.ต.อ.  

 (วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี) 
 ประธานกรรมการ 

 
 
 

 
 
 
 
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ได้อนมุตัิการด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระ  
3 ทา่น โดยกรรมการทกุทา่นเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคณุวฒุิ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ก าหนด ซึง่ประกอบด้วย 

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. ดร. สมชาย หาญหิรัญ กรรมการตรวจสอบ  
3. คณุปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ  
และ นายนฤิทธ์ิชยั ภรีูพงษานนท์  เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ   

 
 ในรอบปีบญัชี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกร รมการบริษัท โดยได้ประชมุร่วมกบัผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมลู หารือ และ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น ในวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิ
ภารกิจตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้  โดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท าให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อยา่งถกูต้องและเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งเพียงพอ โดยมีการจดัประชมุตลอดปี 
2558 จ านวนทัง้สิน้ 7 ครัง้ รวมทัง้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย จ านวน 4 ครัง้ ซึง่สาระส าคญัในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดงันี ้

 
1. รายงานทางการเงนิ  

 ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2558 และหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้พิจารณา
ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคมุภายใน ซึง่เห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัท าขึน้อยา่งถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
 
2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 สอบทานและให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้แนใ่จ วา่การ
ตกลงเข้าท ารายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท ซึง่บริษัทได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ ซึง่มีรายการท่ีส าคญั ได้แก่ พิจารณาการตอ่สญัญาเช่า
ที่ดิน 
 
3. การตรวจสอบภายใน 

 ให้ความเห็นชอบตอ่แผนงานตรวจสอบและก าลงัพล ประจ าปี 2558 รวมทัง้พิจารณาความเพียงพอในการพฒันา
บคุลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลแุผนการตรวจสอบประจ าปี  และได้สอบทานผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้วา่ การตรวจสอบภายในของ
บริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
 
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 
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4. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ได้ติดตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบริษัท ก าหนดให้พนกังานบริษัทท่ีเก่ียวข้อง รายงานช่ือผู้ที่
เก่ียวโยงกนั , รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจ าทุ กไตรมาส ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ี    
เก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุครัง้ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 ไมพ่บรายการท่ีก่อให้เกิด   
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั 

 
5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 น าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตอ่คณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มีการประชมุ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึง่ฝ่าย
บริหารได้ด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเห มาะสม รวมทัง้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบตัิงาน   
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2558 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และน าผลการปฏิบตัิงานนัน้มา
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

 
6. ผู้สอบบัญช ี

 ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และให้ความเห็นตอ่คา่ตอบแทนของผู้ สอบบญัชี เพื่อน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2559 
 
 จากกิจกรรมตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้นตลอดปี 2558  คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่  คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็นส าคญั  และยดึมัน่ในจริยธรรมธุรกิจ  โดยมีความมุง่มัน่ในการปฏิบตัิ
หน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทอยา่งมีคณุภาพเยี่ยงมืออาชีพ  รวมทัง้พฒันาระบบบริหารความเสีย่งที่ส าคญั ให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ และสง่เสริมระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีการ
พฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
24 กุมภาพันธ์ 2559 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 

 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ทา่น ซึง่มีวาระการด ารงต าแหนง่
คราวละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2558 ถึง วนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2561 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดงันี ้

1. ดร.สมชาย  หาญหิรัญ ประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
2. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
3. นายชรินทร์ หาญสบืสาย กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 และนางสาวนนัทนา หลกัค า เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบตัิหน้าที่  ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ภายใต้หลกัการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทอยา่งเคร่งครัด โดย ในปี 2558 คณะกรรมการ        
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชมุร่วมกนั เพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัตามหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ทัง้สิน้ 
จ านวน 4 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ด้านการสรรหา 

 พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย แทนกรรมการท่ีครบวาระ และกรรมการท่ี
ลาออกจาก ต าแหนง่ ซึง่คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยค านงึถึงคณุสมบตัิความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะ และ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท รวมทัง้
ค านงึถึงขนาด โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม เพื่อสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและให้การ
บริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพตลอดจนสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงาน
ที่เก่ียวข้อง  

2. ด้านค่าตอบแทน 

 1) พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ โดย พิจารณาเทียบเคียง
คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท  รวมถึงความเหมาะสมกบั
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 2) พิจารณาคา่ตอบแทน และสวสัดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลอยา่งเป็น
รูปธรรม ซึง่พิจารณาจากผลความส าเร็จของการปฎิบตัิงาน เปรียบเทียบกบัเป้าหม ายที่ก าหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโต
ของยอดขายและก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

3. ด้านบรรษัทภบิาล 

 1) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนั และ
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท align with 

 2) ทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และคูม่ือกรรมการ
พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานในองค์กรรับทราบ 
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 3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2558 เพื่อยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ
ให้มีมาตรฐานเทียบเทา่กบัหลกัการก ากบัดแูลสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ ซึง่บริษัทได้รับผลการประเมินระดบั “ดีมาก” จากการ
ประเมินโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 4) ด าเนินการและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม 

 5) จดัท ารายงานการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพื่อสือ่สารตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุภาคสว่นขององค์กร 

 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
และ แบบประเมินผลก ารปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  พร้อมทัง้พิจารณาเพิ่มแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล เพื่อให้กรรมการบริษัท แตล่ะทา่นได้ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของตนเอง โดยเร่ิม
ประเมินในปี 2558 เป็นปีแรก 
  
 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตสุมผล และสามารถปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ โดยไมถ่กูครอบง าจากฝ่ายบริหารแตอ่ยา่งใด และในปี 2558 กรรมการ
ได้รับคา่ตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานคา่ตอบแทนของคณะกร รมการปี 2558 โดยได้พิจารณารายงานข้อมลูการส ารวจ
คา่ตอบแทนกรรมการของสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ  Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย เปรียบเทียบกบัภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด บริษัทในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั และบริษัทท่ีมีขนาด
ยอดขายและก าไรสทุธิใกล้เคียงกบับริษัท ซึง่คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นวา่มีความเหมาะสมเป็น
ธรรมกบับริษัทฯ และกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ ซึง่สอดคล้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
เห็นชอบและเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยค านงึถึงประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 
 
 
 
ดร.สมชาย หาญหิรัญ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
19 มกราคม 2559 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ได้อนมุตัิการด ารงต าแหนง่กรรมการบริหารความเสีย่ง 3 ทา่น โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระด ารงต าแหนง่คราวละ  3 ปี กรรมการทกุทา่นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคณุวฒุิ และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 

 1. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
  (แต่งตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งมีผล 23 กมุภาพนัธ์ 2558) 
  (แต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีผล 26 พฤษภาคม 2558) 
 2. นายสมเกียรต ิ จิตรวฒุิโชต ิ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
  (ครบวาระมีผล 22 กมุภาพนัธ์ 2558) 
 3. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 4. นางสาวธิติมา วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 และนางสาวนภาพร  พรอนวุงศ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ก ากบั
ดแูลด้านการบริหารจดัการความเสีย่ง พิจารณาให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะและสนบัสนนุฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสีย่ง 
เพื่อพฒันาระบบการจดัการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ
ในทกุระดบัขององค์กร โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชมุ 4 ครัง้ โดยกรรมการบริหาร ความเสีย่งทกุ
ทา่นได้เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระส าคญัของการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้ดงันี  ้
 
1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

จดัประเมินความเสีย่ง ทัง้ด้านกลยทุธ์ และด้านปฏิบตัิการ ส าหรับปี 2558 และแนวโน้มปี 2559 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความเสีย่งในมมุมองของผู้บริหารระดบัสงู  
 
2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร  

 จดัประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เพื่อร่วมพิจารณาคดักรองปัจจยัเสีย่งระดบัองค์กรที่สง่ผลกระทบด้าน     
กลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจยัเสีย่งทัง้หมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจยัเสีย่ง  (Risk Owner) ที่
มีการพิจารณาประสทิธิผลของการควบคมุภายในท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และจดัล าดบัความเสีย่งที่เหลอือยู่  (Residual Risk) ใน
ภาพรวม  และพิจารณาความเสีย่งองค์กรกบัทิศทางการด าเนินธุรกิจ  กลยทุธ์  เป้าหมายองค์กร  และสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป 
 
3. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

พิจารณาความเหมาะสม คุ้มคา่ของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหนว่ยงานจดัท า ให้ค าแนะน า และสนนับสนนุ
แก่ฝ่ายบริหาร  เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเสีย่งนัน้จะได้รับการบริหารจดัการ และมีการควบคมุให้อยูใ่ นระดบัเหมาะสมที่องค์กร
สามารถยอมรับได้  
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ติดตามความคืบหน้า ประสทิธิภาพ  ประสทิธิผลการด าเนินงาน การบริหารความ เสีย่งในแตล่ะระดบัความรุนแรง   
ติดตามผลกระทบและแนว โน้มของความเสีย่งภาพรวมที่เปลีย่นแปลงภายหลงัจดัท าแผนบริหารค วามเสีย่ง  ก าหนดแนวทาง
การป้องกนัหรือแก้ไขได้อยา่งทนัทว่งที  และรายงานคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
 
5. แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ด าเนินการศกึษา จดัท า แผนการบริหาร
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจ าทกุปี  นอกจากนีไ้ด้จดัอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและให้เกิด
การตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเสีย่งแก่พนกังานในทกุระดบั 
จากการด าเนินงานข้างต้น เช่ือวา่การบริหารความเสีย่งที่ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสีย่งอยา่งใกล้ชิด 
จะช่วยท าให้องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์การด าเนินงานตามแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมลูคา่เพิ่มให้
องค์กร เพื่อสง่มอบให้แก่ทัง้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน  
 
 
 
 
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
19 มกราคม 2559 
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