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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำาในธุรกิจท่อเหล็ก

พันธกิจ

1.	 มีนวัตกรรมการผลิต	การจัดจำาหน่าย	และการส่งมอบ	ท่อเหล็กที่มีคุณภาพโดดเด่น
	 ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ	ในราคาที่แข่งขันได้	

2.	 มุ่งการพฒันาบคุลากร	เทคโนโลยี	และการบรหิารจดัการท่ีเปน็เลศิของบคุลากรในทุกระดับ

3.	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมของประเทศ

4.	 พัฒนาธุรกิจให้มีคุณค่า	ก่อเกิดผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คุณค่า

F SA T
Focus on Customer
มุ่งมั่นให้ความสำาคัญกับ

ลูกค้าเป็นที่สุด

Achievement
Orientation

มุ่งบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ของทีม 
และของบุคลากร

Share for Knowledge 
Management 
มุ่งแบ่งปันความรู้

ในเชิงบริหารจัดการ
จากผู้บริหารระดับสูง

สู่ผู้ปฏิบัติการ

Teamwork
มุ่งทำางานร่วมกัน

อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียว
เพื่อผลิตสินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพ

สู่มือผู้บริโภค

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)1



PIPEING SYSTEM

BE MORE EXPERIENCE

CONSTRUCTION

ARCHITECTURE

รายงานประจ�าปี 2559 2



QUALITY STEEL PIPE

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้น�าการผลิต

ท่อเหลก็ในประเทศไทย ผลติภณัฑ์ของเราซึง่มีทัง้ท่อเหลก็กลม

ผวิด�า ท่อเหลก็กลมชบุสงักะสี ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มจัตุรสั ท่อเหลก็

สีเ่หลีย่มผนืผ้า และเหลก็รปูตวัซ ีด้วยประสบการณ์ในการผลิต

ท่อเหลก็มานานกว่า 45 ปี และการผลติโดยเครือ่งจกัรทีท่นัสมัย  

ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ และควบคมุโดยวศิวกร

ผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทที่ผลิตจากบริษัทฯ 

ของเรา จึงล้วนได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจาก

สถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก ทั้งนี้ท�าให้ผลิตภัณฑ์ของ

เราเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งตลาดภายในประเทศ และ

มากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก

INFRASTRUCTURE

ARGO INDUTRY

ENERGY INDUSTRY
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การบริโภคภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งจากนโยบายการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และจากมาตรการสนับสนุน

ก�าลังซื้อของภาคครัวเรือนต่างๆ จากทางรัฐบาล ประกอบ

กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มอยู่ในระดับต�่าตลอด 

ปี 2560 ซึง่น่าจะส่งผลให้การลงทนุภายในประเทศมกีารเติบโต

เพิม่ขึน้ และปรมิาณความต้องการใช้เหลก็ภายในประเทศน่าจะ

ยังคงอยู่ในระดับสูง

นอกจากการให้ความส�าคัญเชิงบริหารจัดการแล้ว บริษัทยังคง

ให้ความส�าคัญในด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยยึดหลักการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม จากการให้ความส�าคัญทั้งในด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินการก�ากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดมีาก” นอกจากนี้ 

บริษัทยังได้มีการด�าเนินกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

โดยยงัคงมุง่เน้นการดแูลสงัคมภายใน คือ พนกังาน และ ชมุชน

ทีอ่ยู่ใกล้สถานประกอบการของบรษิทั ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏ

ในรายงานการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ท้ายสุดน้ี คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสถาบันการเงินต่างๆ ที่สนับสนุนการ

ด�าเนินงานที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจ

ในการปฏบิติัหน้าที ่และเป็นส่วนร่วมในความส�าเรจ็ของบริษัท    

ตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ 

และยดึม่ันในหลักธรรมาภบิาลเพือ่ประโยชน์สูงสุดของทกุฝ่าย

เศรษฐกจิโลกโดยรวมยงัคงมแีนวโน้มขยายตวัได้ดีในช่วงปลาย

ปี 2559 ถงึแม้ว่าเศรษฐกจิในบางประเทศยงัคงเติบโตได้ต�า่กว่า

ที่คาดไว้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบมาจากเหตุการณ์ Brexit  

และสถานการณ์ทางการเงินในหลายๆ ประเทศ แต่อย่างไรกต็าม 

สภาวะเศรษฐกจิในประเทศทีมี่ผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ

โลก อย่างประเทศสหรฐัอเมรกิา ยงัคงมกีารขยายตวัได้ดีในช่วง

ครึ่งปีหลัง จากการบริโภคภายในประเทศที่มีการเติบโตเพิ่ม

มากขึน้ ในขณะทีเ่ศรษฐกจิในสหภาพยโุรป  และประเทศญีปุ่น่  

มกีารขยายตวัเพียงเลก็น้อย จากปัญหาการว่างงานในสหภาพ

ยุโรป และการตกอยู่ในสภาวะเงินฝืดเรื้อรังของประเทศญี่ปุ่น 

และส�าหรบัประเทศไทย ในช่วงครึง่ปีแรกเศรษฐกจิมกีารเตบิโต

ได้ดี อันน่าจะมีผลมาจากการลงทุนของภาครัฐ และการขยาย

ตัวของธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศ แต่ยังคงมีความกังวล

กบัความไม่แน่นอนทางการเมอืงในสหรฐัฯ ส่งผลให้ดชันคีวาม

เชื่อมั่นภายในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อยหากเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส�าหรับอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2559 นั้น พบว่าปริมาณการจัด

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าภายในประเทศเพิ่มสูง

ขึ้นถึงร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง

เดียวกันกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อันน่าจะเป็นผลมา

จากปัจจัยทางด้านราคาเหล็กที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

มากหากเทียบกับปี 2558 ซึ่งส่งผลให้ ผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ในปี 2559 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 8.21 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,150.37 ล้านบาท และมี

ก�าไรเท่าสุทธิเท่ากับ 546.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิด

เป็นร้อยละ 1,370.96

ในปี 2560 สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมหาอ�านาจของ

โลกอย่างสหรัฐฯ และประเทศญี่ปุ่น น่าจะมีแนวโน้มขยายตัว

ได้ดีขึ้นจากปีก่อน จากการบริโภคภายในประเทศ และการใช้

นโยบายเชงิรกุของรฐับาลสหรฐัฯ เช่นเดียวกันกับประเทศญีปุ่น่

ที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวจากการลงทุนของภาครัฐบาล 

ในขณะที่ประเทศจีนน่าจะมีแนวโน้มชะลอการเติบโตลงเล็ก

น้อยจากการการปฏิรูปเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อลดความร้อน

แรงของบางภาคธุรกิจ ส�าหรับประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน 

แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะมีปัจจัยส่งเสริมจาก

สารจากประธานกรรมการ

 

          

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

ประธานกรรมการ

รับแต่งตั้งวันที่ 17 มกราคม 2560
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Moving Courageously
Towards New 
Discoveries



ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

หมายเหตุ : ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) ค�านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2558 2559

ฐานะทางการเงิน
รายได้จากการขายและบริการ 6,849.02  6,475.00 6,993.96

รายได้รวม  7,019.95  6,615.59 7,150.37

ก�าไรจากการด�าเนินงาน  277.97  37.43 683.07

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  181.08  (42.99) 546.38

สินทรัพย์รวม  4,000.96  3,317.83 3,707.86

หนี้สินรวม  1,838.50  1,307.23 1,150.88

ส่วนของผู้ถือหุ้น  2,162.46  2,010.60 2,556.98

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 2.58 -0.65 7.64

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 8.37 -2.14 21.37

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 4.53 -1.30 14.74

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.85 0.65 0.45

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.21 (0.12) 0.78

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 76.19 0.00 126.92

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.28 3.05 3.87

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  660.00  660.00  660.00 

อัตราส่วนทางการเงิน
(หน่วย : ร้อยละ)

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ
(หน่วย : ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการ
(หน่วย : ล้านบาท)

ROE

ROA

(หน่วย : ล้านบาท)
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อย่อ    :  PAP

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายท่อเหล็ก

ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง :  เลขที่ 298, 298/2 หมู่ที่ 1 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปากคลอง 

       บางปลากด  อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)  :  เลขท่ี 1/112 นิคมอตุสาหกรรม หมูท่ี่ 2 ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย 

         อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

       อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)  :  เลขที่ 24/31 หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าทราย 

      อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)  :  158 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางบ่อ 

       อ�าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)  :  50/6 หมู่ที่ 2 ต�าบลหน้าไม้ 

       อ�าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ที่ตั้งส�านักงาน   :  1168/74 ชัน้ 26 อาคารลมุพนิทีาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

       แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท   :  บมจ. 0107547000206

โทรศัพท์ (ส�านักงาน)  :  +662-679-9000

โทรสาร (ส�านักงาน)  :  +662-679-9075

เว็บไซต์    :  www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียน   :  660,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว :  660,000,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว   :  660,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้   :  หุ้นละ 1 บาท

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)
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ชื่อย่อ    :   TMS

ที่ตั้งส�านักงาน   :  1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

       แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน   :  1,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว :  1,000,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว  :  10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้   :  หุ้นละ 100 บาท

ชื่อย่อ    :  MT

ที่ตั้งส�านักงาน   :  298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�าบลปากคลองบางปลากด

       อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจขนส่ง

ทุนจดทะเบียน   :  14,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกช�าระแล้ว :  9,200,000 บาท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสามัญ

จ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้ว  :  92,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้   :  หุ้นละ 100 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์  :  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

       93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ผู้ตรวจสอบบัญชี   :  บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

       เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33

       ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)

บริษัท	มีทรัพย์	ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)

ข้อมูลอ้างอิง

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)9



ความเป็นมาของบริษัท

2515
บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) เริม่ก่อตัง้ขึน้โดยครอบครัว

เลขะพจน์พานชิ ภายใต้ชือ่ โรงงานตัง้หมงเสง็ ซึง่โดยเริม่แรกนั้น

โรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว

2524
ขยายธุรกจิสูก่ารผลติท่อจ�าพวกท่อเฟอร์นเิจอร์ และท่อประเภท

ต่างๆ อันเป็นก้าวแรกสู่ความส�าเร็จของบริษัท ในฐานะผู้น�า 

ด้านการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย

2534
เนือ่งจากธรุกจิด้านการผลติท่อของโรงงานได้เจรญิเติบโตอย่าง

รวดเรว็ และมัน่คง ครอบครวัเลขะพจน์พานิชจึงตัดสนิใจจดัตัง้ 

บรษัิท แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั เมือ่วันที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2534 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธรุกิจผลติ และจ�าหน่ายท่อเหลก็โดยเฉพาะ

2546
สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง 

โฮลด้ิง จ�ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง 

โดยเข้าถอืหุน้บางส่วนในบรษัิทแทนการถอืหุ้นโดยตรง และเข้า

ซื้อหุ้นของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (“ทาโมเสะ”) จาก

ครอบครวัเลขะพจน์พานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทนุช�าระแล้ว

เพื่อดูแลด้านการขายและการตลาดท้ังในประเทศ และต่าง

ประเทศให้กับบริษัท

2547
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน  

660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 

บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรกจ�านวน 

15,300,000 หุ้ น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการบริษัท  

7 ท่าน จ�านวน 700,000 หน่วย

2549
ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 

ของจ�านวนหุ้นทัง้หมดของ บรษัิท มทีรพัย์ ขนส่ง จ�ากดั เพือ่ดูแล

ด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโต

ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริษัทจากหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผล

ให้จ�านวนหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 

132 ล้านหุ้น

เปิดด�าเนนิการโรงงานผลติท่อเหลก็ขนาดใหญ่ท่ีนคิมอตุสาหกรรม

สมุทรสาคร โดยมีก�าลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี 

ส่งผลให้บริษทัสามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิม่จาก 8 นิว้ 

เป็น 16 นิ้ว

2550
เปิดด�าเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551
ณ วนัที ่30 กรกฎาคม 2551 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร้ังท่ี 

1/2551 มีมติอนุมัติ ให ้เปลี่ยนแปลงมูลค ่าหุ ้นท่ีตราไว ้ 

ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 

ส่งผลให้หุ ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 132 ล้านหุ ้น 

เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหาร

ทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จ�านวนหุ้น 

ทีซ้ื่อคนืร้อยละ 3.18 ของหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบรษิทั

บรษัิทนำาหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ในวันท่ี	8	พฤศจกิายน	2547
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2552
ณ วันที ่9 ธนัวาคม 2552 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2552 

มมีติอนุมติัการซือ้ทีด่นิท่ีนคิมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเช่า

2553 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืน 

เพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ทั้งหมด

ซึง่จ�านวนหุน้ทีซ่ือ้คืนมจี�านวน 1,450,700 หุ้น ซือ้คนืในราคาเฉล่ีย 

0.93 บาทต่อหุน้ และจ�าหน่ายคืนในราคาเฉลีย่ 1.63 บาทต่อหุน้

2554
ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE 

OF COMPLIANCE จาก JQA หรือ Japan Quality Assurance 

Organization คือองค์กรไม่หวังผลก�าไรของประเทศญี่ปุ่น 

มีหน้าที่หลักอย่างหน่ึงคือ การออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มี

ข้อก�าหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ 

JIS (Japanese Industrial Standards) โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้

รับการรับรองจะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย "   " หรือ 

JIS Mark ลงบนผลิตภัณฑ์น้ันได้ เพื่อให้ผู ้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น 

ได้ทราบว่าสนิค้าดังกล่าว สามารถน�ามาใช้งานได้ตามทีม่าตรฐาน 

อตุสาหกรรมประเทศญีปุ่น่ก�าหนดไว้ได้อย่างถกูต้อง และปลอดภยั

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้า

รายแรกของประเทศไทยทีไ่ด้รบัการรบัรองมาตรฐาน JIS MARK 

SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE ทั้งท่อเหล็ก 

กล้าส�าหรับงานโครงสร้างทั่วไป และท่อเหล็กกล้าส�าหรับงาน

ระบบต่างๆ

2556
ปลายปี 2556 บริษัทเริ่มด�าเนินโครงการขยายก�าลังการผลิต 

โดยการก ่อสร ้างโรงงาน และคลังสินค ้าพื้นท่ีที่ติดกับ 

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หรือ PM3 โดยคาดว่าจะมี 

ก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นจากเดิมประมาณ 150,000 ตันต่อปี 

และคาดว่าจะด�าเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 

ของปี 2557

2557
เปิดด�าเนนิการโรงงานศูนย์มหาชยั 3 โดยมกี�าลังการผลิตประมาณ 

150,000 ตนัต่อปี ส่งผลให้บรษิทัมปีระสทิธภิาพในการผลติสนิค้า

หมนุเวยีนเรว็เพิม่มากขึน้

ห้องปฏบิตักิารทดสอบ และ/หรือ สอบเทยีบ ของบริษทัฯ ได้รบั 

การรบัรองผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการด�าเนินการด้านระบบคุณภาพ

ในกจิกรรมทดสอบ และ/หรือ สอบเทยีบของบริษทัฯ เป็นไป

ตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า 

ห้องปฏบิตักิารทดสอบที่ใช้ส�าหรบัตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์

ของบรษิทั มคีวามถกูต้อง แม่นย�า และเชือ่ถอืได้

2558
บริษทัฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental 

Management Systems Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการ 

ส่ิงแวดล้อม จากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD 

(Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารงานด้าน

สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

ผลติภณัฑ์ของบริษัท ได้รบัการรับรองมาตรฐาน FM Approvals 

Class : 1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems 

จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐาน

ที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและ

การบรหิารจดัการความเส่ียง โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เคร่ืองหมาย "      " ลงบน

ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

แบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)11



ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลักในการผลิต และจ�าหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการ

เชื่อมเหล็กแผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบัน PAP ผลิต และจ�าหน่ายท่อเหล็ก

ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ โดยจ�าแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กด�า และท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้ง

สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซึ่งจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “     ” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหล็ก

แบบคุณภาพทั่วไปซึ่งจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “      ” (ทาโมเสะ)

ลักษณะนโยบายการแบ่งการด�าเนินงานของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) (“PAP”) และบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด 

(“TMS”) มีความชัดเจนในการด�าเนินงานโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก และ TMS เป็นผู้ท�าหน้าที่การตลาดให้กับผลิตภัณฑ์

ทั้งหมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบการขาย หน้าที่ทางการตลาดของ บริษัท  

ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (“TMS”) แบ่งได้ดังนี้

> การจ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตัวแทนจ�าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “     ” (แปซิฟิกไพพ์) 

โดย TMS จะได้รับค่าตอบแทนในรูปค่าตอบแทนทางการตลาด(Commission) เป็นอัตราร้อยละของยอดขาย

> การจ�าหน่ายท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป TMS จะรับซื้อท่อเหล็กจาก PAP โดยตรง เพื่อน�าไปจ�าหน่ายให้กับลูกค้าภายนอก

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “      ” (ทาโมเสะ)

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก TMS มีสถานะเป็นบริษัทย่อย และท�าหน้าที่การตลาดให้ PAP ดังนั้น ในทางปฏิบัติจะมีการประสาน

งานในการวางแผนการผลิต และการขายอย่างใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้าจาก PAP เมื่อมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้า เพื่อมิให้ TMS 

ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนมากเกินความจ�าเป็น โดยมี บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด (“MT”) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP  

ท�าหน้าทีเ่ป็นผูข้นส่งสนิค้าสูล่กูค้า จึงท�าให้การบรกิารของบริษทัครบวงจร โดยมีโครงสร้างการถอืหุน้ในบริษัทย่อยทัง้ 2 แห่ง ดงันี้ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) (PAP)

บริษัทย่อย

99.94% 99.97%
บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด	(TMS) บริษัท	มีทรัพย์	ขนส่ง	จำากัด	(MT)
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โครงสร้างรายได้

            2557            2558            2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการจ�าหน่ายและบริการ

  ภายในประเทศ 6,632.78 94.48 6,303.48 95.28 6,806.30 95.19

  ต่างประเทศ 124.38 1.77 106.36 1.61 93.21 1.30

  รายได้จากการบริการ 91.86 1.31 65.16 0.98 94.45 1.32

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการรวม 6,849.02 97.57 6,475.00 97.87 6,993.96 97.81

  ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.44 - 6.53 0.10 - -

  รายได้อื่น 170.49 2.43 134.06 2.03 156.41 2.19

รายได้รวม     7,019.95 100.00 6,615.59 100.00 7,150.37 100.00

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทผลิตท่อเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความ

ต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded : ERW) โดยมี

ทั้งการผลิตตามค�าสั่งลูกค้า (Made to order) และผลิตพร้อม

ส�าหรับการจ�าหน่าย โดยท่อเหล็กของบริษัทสามารถแบ่งตาม

ลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1. ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป

โดยทัว่ไปท่อเหลก็สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ

ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณปูโภค งานประปา 

งานด้านระบบป้องกนัอคัคภียั และยังมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตัว

มากข้ึนเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุ

อืน่ๆ ในการใช้งานได้อกีมากมาย เช่น สามารถน�ามาใช้เป็น

ท่อน�า้บาดาล หรือท่อส�าหรับอดัฉดีน�า้ในระบบอัคคภียัส�าหรบั

อาคารสูงทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรง 

และสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง

5 เท่า และสามารถดดัแปลงได้สะดวกกว่าท่อพวีซี ีนอกจากนี้

ท่อเหล็กยังสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านเกษตรกรรม 

งานร้ัว ประต ูและตกแต่งทัว่ไปตามความต้องการ เช่น ใช้ท�า

ราวบันได รั้วบ้าน และแนวกั้นถนน ป้ายโฆษณา เป็นต้น

หมายเหตุ : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานทั่วไป

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)13



2. ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหลก็ส�าหรบังานโครงสร้างจะเป็นท่อเหลก็ท่ีมขีนาดใหญ่

เพือ่ทดแทนการใช้ไม้ เหลก็รางน�า้ เหลก็ฉาก เหลก็โครงสร้าง

รปูพรรณรปูตัว H และ I (H, I Beam) รวมทัง้คอนกรตีในงาน

โครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้านราวหลังคา หรือ

ระแนง จัว่หลงัคา ตลอดจนสามารถน�ามาดดัแปลงเป็นโครง

หลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง 

ทนทาน น�า้หนกัเบา สะดวกในการเชือ่มต่อ มคีวามเสียหาย

ระหว่างการขนส่งน้อย ซึง่ท�าให้งานก่อสร้างมีคณุภาพมากย่ิงข้ึน

ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเมื่อ

เทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต 

นอกจากนี ้การใช้ท่อเหลก็ยงัมข้ีอได้เปรยีบเหลก็ประเภทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเหลก็ฉาก เหลก็รางน�า้ เหลก็โครงสร้างรูปพรรณ 

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต 

ท่อเหล็กกลม
ตั้งแต่ ½ นิ้ว (15 มม.) ถึง

16 นิ้ว (400 มม.)

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง

400 x 200 มม.

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง

300 x 300 มม.

เหล็กรูปตัวซี
ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง

200 x 75 x 25 มม.

รูปตัว H และ I (H, I Beam) เนื่องจากท่อเหล็กมีน�้าหนักเบา 

และมีลักษณะสมมาตรซึง่ท�าให้สามารถกระจายการรับน�า้หนกั

ได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ท�าจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้

จ่ายและต้นทุนที่ต�่ากว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับ  

และเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะส�าหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีมี 

ลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต ้องการให้มีพื้นที่ ใช ้สอยมาก 

ที่มีจ�านวนเสาน้อย 

ตวัอย่างการน�าท่อเหลก็  ของบรษิทัมาเพือ่ใช้ในงานโครงสร้าง

ทัง้ใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สถานี

ขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารส�านักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่

อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และ

แปลงปลูกผัก เป็นต้น 

บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และ

ท่อเหล็กของบริษัทขนาด 10 นิ้ว-16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็ก 

ทีผ่ลติภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) 

ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน
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ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต
แบง่เปน็ประเภทใหญ่ๆ คอื ท่อเหลก็ด�าและท่อเหลก็ชุบสงักะสี 

ซึ่งท่อเหล็กด�า และท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัทยังมีคุณภาพ

และมาตรฐาน แบ่งออกเป็น

ท่อเหลก็แบบมาตรฐานจำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า	 
"						"	(แปซิฟิกไพพ์)
เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่านขั้นตอนการผลิต และการตรวจสอบ

ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ทั้งใน

ด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การ

รับแรงดัน เป็นต้น ซ่ึงส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐานจะน�า

มาใช้ส�าหรบังานก่อสร้าง หรืองานระบบทีมี่ความจ�าเป็นต้องใช้

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่รับรองทั้งในประเทศ และ

ต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในเรือ่งของความปลอดภยัเป็นหลกั

ท่อเหลก็แบบคุณภาพท่ัวไปจำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า	
"							"	(ทาโมเสะ)	
กระบวนการผลิตท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะเป็นเช่นเดียว

กับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน แต่แตกต่างกันที่คุณภาพ

วัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่านการทดสอบ

ตามท่ีก�าหนดในมาตรฐานต่างๆ ทั้งนี้ท่อเหล็กแบบคุณภาพ

ทัว่ไปจะถูกน�ามาใช้ส�าหรบังานที่ไม่มกีารก�าหนดมาตรฐาน เช่น 

ใช้เป็นท่อประปาทั่วไป หรือใช้ท�าราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

นอกจากน้ีการเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความ

ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะ

สวยงาม และสามารถดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหล่ียมจึง

เป็นที่นิยมน�ามาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดมหรือตกแต่ง

ภายใน ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวก

ในการเชือ่มต่อจงึเหมาะกับงานโครงสร้างทัว่ไป และงานระบบ

ส�าหรับอาคารสูง

การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเครื่องจักรที่มี เทคโนโลยี 

ทันสมัย และท�าการติดตั้งระบบทดสอบการผลิตทุกขั้น

ตอนอย่างละเอียดควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค 

ผู้เชีย่วชาญ เพ่ือให้มัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ของบรษิทัมคีณุภาพ และ

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/

หรอื สอบเทยีบของบรษิทัได้รบัการรบัรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จากส�านักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

อันเป็นเคร่ืองพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบ ท่ีใช้ส�าหรับ

ตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑ์ของบรษิทั มคีวามถกูต้อง แม่นย�า 

และเชือ่ถอืได้ โดยบริษทัจะออกใบรับรองคณุภาพสินค้าทุกครัง้

ที่มีการจ�าหน่ายท่อแบบมาตรฐาน ให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการรับ

ประกันคุณภาพ 

บริษัทได้การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นที่

ยอมรับระดับสากล ดังนี้

>  ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ  DIN EN ISO 

    9002:1994 จากสถาบนั  The TUV NORD CERT Certification 

   Body of Rheinsch - Westfalischer TUV e.V สหพันธ์

   สาธารณรัฐเยอรมัน

>  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  DIN EN ISO 

    9001:2000 จากสถาบัน The TUV NORD CERT สหพันธ์ 

   สาธารณรัฐเยอรมัน

>  ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ  DIN EN ISO 

    9001:2008 จาก TUV NORD CERT สหพันธ์สาธารณรัฐ

   เยอรมัน

>  การรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 จากส�านกั 

    งานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมกระทรวงอตุสาหกรรม

> การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 

    14001:2004 จากสถาบัน TUV NORD (Thailand) Ltd.

บริษทัถือเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรก

ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ซึ่งเป ็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ 

อันป็นการสร้างความเชือ่ม่ันว่าการบริหารจดัการภายในองค์กร

มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า

และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทยัง

ได้การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ทัง้ในและต่างประเทศซึง่เป็น

ที่ยอมรับระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

> ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

   จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง    

   อุตสาหกรรม

> ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท MATALLIC  

    SPRINKLER PIPE จากสถาบนั Underwriters Laboratories    

   Inc ® ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2550

>  ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS 

    (Japan Industry Standard) จาก Japan Quality Assurance 

    Organization ประเทศญี่ปุ่น
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>   ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals Class : 

      1630 - Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems 

    จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากน้ี บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรายแรกในประเทศ

ที่มีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภทผลิตภัณฑ์ 

และจัดได้ว่าเป็นผู้น�าทางการตลาดอันดับหนึ่ง ในตลาดของ

ท่อเหล็กแบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย นอกจากการ

เป็นผู้น�าทางการตลาดในประเทศแล้ว ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัยงั

เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดต่างประเทศ โดยบริษัท

ได้ส่งออกสินค้าไปจ�าหน่าย ทั้งภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง 

และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงานที่จะขยายการส่งออกให้

ครอบคลุมทุกภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ

บริษทัแล้วยงัเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกบัลูกค้าเพือ่

พัฒนาเทคโนโลยี และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อีกด้วย

นโยบายการผลิตและกำาลังการผลิต

ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัมทีัง้ทีผ่ลติตามค�าสัง่ลกูค้า และผลติพร้อม

ส�าหรับการจ�าหน่าย โดยการผลิตตามค�าสั่งลูกค้าจะขึ้นอยู่

กับลูกค้าแต่ละรายท่ีจะส่งค�าสั่งซ้ือเข้ามา ซ่ึงบริษัทมีนโยบาย 

รบัค�าสัง่ซือ้จากลกูค้า และด�าเนนิการส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้า

ในประเทศ ดังนี้

1)  ในกรณทีีม่สีนิค้าพร้อมจ�าหน่าย บรษิทัจะด�าเนนิการจดัส่ง 

    สินค้าทันที

2)  ในกรณีที่มีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า บริษัทจะด�าเนินการ

    จัดส่งสินค้าภายใน 20 วัน

3)  ในกรณีที่ต้องสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กเพิ่มเติม บริษัทจะด�าเนิน 

    การจัดส่งสินค้าภายใน 45 วัน

โรงงาน	/	ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้ง รายละเอียด พื้นที่

1. ศูนย์พระประแดง ตั้งอยู่ที่ 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ 3 ถนนสุขสวัสดิ์ 
ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานส�าหรับผลิต
ท่อเหล็ก

พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 
69 ตารางวา 
มี 3 อาคาร

2. ศูนย์มหาชัย 1 ตั้งอยู่ที่ 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 
ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานส�าหรับชุบ
สังกะสีท่อ

พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน 
5 ตารางวา มี 1 อาคาร

3. ศูนย์มหาชัย 2 ตั้งอยู่ที่ 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 
ถนนพระราม 2 ต�าบลท่าทราย อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานส�าหรับผลิต
ท่อเหล็กขนาดใหญ่

พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน 
98 ตารางวา 
มี 1 อาคาร

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

โรงงานส�าหรับผลิต
ท่อเหล็กขนาดกลาง

พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน 
มี 3 อาคาร

5. ศูนย์กระจายสินค้า
บางนาตราด กม.29

ตั้งอยู่ที่ 158 หมู่ที่ 6 ต�าบลบางบ่อ อ�าเภอบางบ่อ 
จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ
ส�ารองผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็ก

พื้นที่ 22 ไร่  
22 ตารางวา 
มี 2 อาคาร

6. ศูนย์กระจายสินค้า
ลาดหลุมแก้ว

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

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ
ส�ารองผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็ก

พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน
31 ตารางวา 
มี 2 อาคาร

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

ส�านักงานขาย พื้นที่ 1,772.17 
ตารางเมตร

การจัดหาผลิตภัณฑ์	และบริการ
ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงาน 4 แห่ง มีก�าลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และส�านักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้

4)  ส่วนกรณขีองลูกค้าต่างประเทศ บริษทัจะด�าเนนิการส่งมอบ

    สินค้าภายใน 60 - 75 วัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสั่งซื้อของลูกค้า บริษัทมีการ

วางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหารฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด 

โดยจะมีการประชุมเพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของความ

ต้องการสินค้าอย่างสม�่าเสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการ

ก�าหนดนโยบายการผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ

ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต และ

ท�าให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที โดย

ทั่วไปเมื่อมีการใช้ก�าลังการผลิตของเครื่องจักรถึงประมาณ 

ร้อยละ 75 บริษัทจะท�าการประเมินความเหมาะสมในการ

ขยายก�าลังการผลิต โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการ 
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ท่อเหลก็ประกอบกับกลยทุธ์ และแผนงานของบรษิทั นอกจากนี้  

เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัท 

ได้มีการก�าหนดการตรวจเช็ค และปรับปรุงเครื่องจักรทุก

สัปดาห์ และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง ก�าลัง

การผลิตของเคร่ืองจักรส�าหรับท่อเหล็กด�า และท่อเหล็กชุบ

สังกะสี เท่ากับ 400,000 และ 50,000 ตามล�าดับ 

ในปี 2559 บรษิทัใช้ก�าลงัการผลติท่อเหลก็ด�า เท่ากบั 333,634 

ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 19,615 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในการ

ผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil)  

โดยบริษัท มีปริมาณการใช้เหล็กแผ่นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 

98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม 

จากนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ความส�าคัญใน

เรือ่งคณุภาพของผลติภณัฑ์ และการส่งมอบงานทีต่รงต่อเวลา 

คุณภาพของวัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือของผู้จัดจ�าหน่าย

วัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซ้ือวัตถุดิบ 

โดยบรษิทัมกีารจดัท�าประเมนิผลการด�าเนินงานของผูจ้�าหน่าย

วัตถุดิบเป็นประจ�า ในปัจจุบันบริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่น 

รีดร้อนประมาณร้อยละ 98.22 ของมูลค่าวัตถุดิบรวม จากผู้

ผลิต 2 รายใหญ่ภายในประเทศ ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีล 

อินดัสตรี จ�ากัด (มหาชน) บริษัท จี สตีล จ�ากดั (มหาชน) และ

จากผูค้้ารายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ

นโยบายสินค้าคงคลัง
การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบ และสินค้าส�าเร็จรูปนั้น 

ทางบริษัทได้มีนโยบายท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือมีการ

บริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบ และสินค้าคงเหลืออิงตาม

สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา 

วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการ

จัดการ และปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
บริษัทมีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู ้น�าในการผลิต และ

จ�าหน่ายท่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ ความหลาก

หลายของผลิตภัณฑ์ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า

ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส�าคัญในการพัฒนา

คุณภาพท่อเหล็กของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้า 

“แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับท้ังในระดับประเทศ

และระดับสากล ทั้งนี้บริษัทจะมุ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ท่อเหล็กขนาดใหญ่ส�าหรับงานโครงสร้างมากย่ิงขึ้น ในขณะ

เดียวกัน บริษัทมีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ 

บริษัทยังมุ่งม่ันที่จะขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าปลายทางมาก

ขึน้ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทัว่ประเทศโดยการพฒันาระบบการ 

กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้าง

องค ์กร ที่ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าท่ี

ก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยการประเมิน ติดตาม 

ความเสี่ยงที่ส�าคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในปี 

2559 บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง พร้อมก�าหนด

แผนการควบคมุเพือ่ลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

โดยความเสี่ยงที่ส�าคัญในปี 2559 สรุปได้ดังนี้

1.	ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ		
				และปริมาณที่จัดเก็บ
วตัถดุบิหลกัของบรษัิท คอืแผ่นเหลก็รดีร้อน ซึง่มแีนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังนั้นความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบ จัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญ 

เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก หากมีการปรับ

ตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของ

วัตถุดิบ หรือในกรณีที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้น จะเกิด

ผลกระทบต่อราคาขายสนิค้า อกีทัง้ความเสีย่งดงักล่าวเกดิจาก

ปัจจยัภายนอก ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทั ทัง้นี ้บริษทั

ได้มีการก�าหนดนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย 

    1) ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด 

       เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ และ 

    2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ

       ที่เหมาะสม

2.	ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน	
เนื่องจากบริษัทมีการน�าเข้าแผ่นเหล็กรีดร้อนและเครื่องจักร

บางส่วนจากต่างประเทศ รวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไป

ขายในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทเกิดความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน  เพื่อลดความเสี่ยง บริษัท

ได้จัดท�ารายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ  

นอกจากนี้บริษัทยังได้น�าเครื่องมือทางการเงิน เช่น Forward 

และ Option มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย รวม

ถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติ 

(Natural Hedge) จากการที่มีทั้งซ้ือวัตถุดิบและขายสินค้าใน

สกุลเงินเดียวกัน

3.	ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ	และเหตุฉุกเฉิน		
				ต่างๆ	
บริษัทตระหนักถึงผลกระทบของความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 

เช่น น�้าท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดท�าแผนบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) 

เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน มีการฝึก

ซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเตรียมความ

พร้อมรับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และมี

กรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4.	ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
บริษทั ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ�ากดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้ ถอืหุน้บริษัท

ร้อยละ 73.85 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด จึงอาจท�าให้ควบคุมมติ

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้เกอืบทัง้หมด ผูถ้อืหุน้อ่ืนจงึอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท

ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.	ความเสี่ยงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดิบน้อยราย
				และการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจาก
				ภาครัฐ
ภาครัฐได้ใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าทั้งมาตรการการทุ่ม

ตลาด (Anti-Dumping) และ มาตรการปกป้องจากการน�าเข้า

สินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safe Guard) ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่ง

เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย 

ซึง่อาจก่อให้เกดิความเส่ียงในกรณวีตัถดุบิไม่เพยีงพอ หรอืขาด

ตลาด บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการติดตาม

สถานการณ์  วางแผนการผลิตและสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า มี

การเก็บสต๊อคในปริมาณที่เหมาะสม  และมองหาผู้ผลิตราย

ใหม่จากต่างประเทศเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

6.	ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
				ดอกเบี้ย
จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่

แน่นอน อาจส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัย

ส�าคญั ซึง่อาจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อบริษทั เพือ่
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เป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบ้ีย บริษัทได้ติดตาม

การเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด

หนี้สินระยะยาวของบริษัท ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว 

(MLR) มีจ�านวนน้อยหากเทียบกับหนี้สินระยะสั้นของบริษัท  

หนีส้นิของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสนิระยะสัน้ส�าหรบัซ้ือวตัถดุบิ 

ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จึงท�าให้ความเสี่ยงที่มีไม่สูงมาก

7.	ความเสี่ยงจากภาวะเศรษกิจภายในและต่าง		
				ประเทศ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่การ

พฒันาคุณภาพ และความหลากหลายของสนิค้า โดย  (1) รักษา

ฐานลูกค้าเดิม ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลูกค้า

ได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลติเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซ่ึงถือเป็นข้อได้เปรียบหาก

เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดน้ี

แสดงให้เห็นว่าทางบรษิทัมคีวามยดืหยุน่ในการด�าเนนิงานเพือ่

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการ

ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว (3) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต (4) เน้นการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเน้น

การส่งมอบทีต่รงเวลา และ (5) จดัอบรม เพือ่เพิม่ความรู้ ความ

เข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ ส�าหรับสินค้าของบริษัท

8.	ความไม่มั่นคงทางการเมืองในประเทศ	
ความไม่ม่ันคงทางการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อนักลงทุน หากการเมืองภายในประเทศเกิดความ

ขัดแย้งหรือความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับความมั่นใจ

ของนักลงทุน ท�าให้เกิดการชะลอตัวหรือลดขนาดการลงทุน   

ในทางตรงข้าม หากภาวะทางการเมืองของประเทศมีความ

มั่นคง จะสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่นักลงทุน อีกทั้งรัฐบาล

สามารถกระตุ้นการลงทุนในโครงการของภาครัฐ ซึ่งเป็นการ

เพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ

9.	ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า	
ในการท�าธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการ

จ�าหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการช�าระเงินภายในก�าหนดตาม

ที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอาจเกิดความเส่ียงจากการไม่ช�าระค่าสินค้า 

หรอืการช�าระที่ไม่ตรงเวลาทีก่�าหนด บรษิทัมมีาตรการลดความ

เส่ียงดังกล่าว ด้วยการก�าหนดวงเงินสินเชื่อการค้าแก่ลูกค้า

โดยวิเคราะห์ตามความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถใน

การช�าระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ผู้บริหารท่ีมีอ�านาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทมีการจัด

ท�าประกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่

สามารถช�าระหนี้
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1.	การเช่าท่ีดินท่ีต้ังศูนย์กระจายสินค้า
			 บางนา	-	ตราด	กม.	29
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสัญญาเช่าที่ดินบน 

ถนนบางนา - ตราด เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ซึ่งปัจจุบันเป็น 

ที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท เป็นระยะเวลา 11 ป ี

โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพจน์พานิช และ 

นายวิชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งบุคคลท้ังสองเป็นพ่ีน้องกัน 

ทั้งนี้ในการก�าหนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับ 

ค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ในการพจิารณาค่าเช่าทีดิ่นจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิ

ซึ่งในการประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 

จะงดเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกคร้ัง ซึ่งหลักเกณฑ์

การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

รายการระหว่างกนั

อัตราค่าเช่าปีที่     - 3 2,208,000 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่     - 6 2,428,800 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่

อัตราค่าเช่าปีที่

    - 9

10 -11

2,671,680 

2,938,848

บาท / ปี

บาท / ปี

อัตราค่าเช่าปีที่    - 3 2,550,000 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่    - 6 2,805,000 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่
อัตราค่าเช่าปีที่

   - 9
    -12

3,085,500 
3,394,050

บาท / ปี
บาท / ปี

อัตราค่าเช่าปีท่ี                       13  3,733,455 บาท / ปี

ในการพิจารณาค่าเช่าที่ดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งในการประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน 

ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุม และงดออกเสียงทุกครั้ง 

ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าจะอยู่ในหน้า 21

ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปล่ียนแปลง เนื่องมาจาก 

นายประยูร เลขะพจน์พานิช และนายวิชัย เลขะพจน์พานิช 

(เจ้าของเดิม) ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท 

บางบ่อ แอสเซท จ�ากัด "BBA" (เจ้าของใหม่) โดยม ี

นายประยูร เลขะพจน์พานิช และนายวิชัย เลขะพจน์พานิช 

เป็นกรรมการบริษัท บางบ่อ แอสเซท จ�ากัด แต่ทั้งนี้ เงื่อนไข

ในสญัญาเช่าทีดิ่นระหว่างบรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) 

กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จ�ากัด (เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม

2.			การเช่าท่ีดินท่ีต้ังศนูย์กระจายสนิค้าลาดหลมุแก้ว
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 4/2558 วนัที ่ 2 กรกฎาคม  2558 

มมีติให้บรษิทัฯ ต่อสญัญาเช่าทีด่นิ ทีถ่นนบางบวัทอง - สพุรรณบรีุ 

(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32 - 33) 

ต�าบลหน้าไม้ อ�าเภอลาดหลมุแก้ว จังหวัดปทุมธานี เน้ือที ่ 25 ไร่ 

2 งาน 31 ตารางวา ซึง่ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของศนูย์กระจายสินค้า

ของบริษัท ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยมีบริษัท ลาดหลุมแก้ว 

แอสเซท จ�ากัด เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งน้ีในการก�าหนดอัตรา 

ค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 

ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

> นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็น  
  พี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
> นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA เป็น  
  น้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

11 ปี นับตั้งแต่ 
1 กันยายน 2557 - 
31 สิงหาคม 2568

2,208,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก. บางบ่อ แอสเซท 
(BBA)

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลกัเกณฑ์ในการค�านวณอัตราค่าเช่าท่ีดิน แบ่งออกเป็น  2 วธิ ีดงันี้

วิธีที่ 1 พิจารณาโดยใช้มลูค่าตลาดยตุธิรรมจากผูป้ระเมนิอสิระ

 จ�านวน 3 ราย ทีไ่ด้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการ 

 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

 คูณกับอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล ระยะเวลา 3 ปี 

 ณ วนัครบก�าหนดการปรบัค่าเช่า (ข้อมูลอตัราผลตอบแทน 

 พนัธบตัรรฐับาลมาจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย  : Thai BMA) 

วิธีที่ 2 พิจารณาโดยใช้อตัราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอสิระ 

 3 รายทีไ่ด้รบัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 

 หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะใช้หลักเกณฑ์ในการค�านวณอัตรา

ค่าเช่าทีดิ่น ทัง้ 2 วิธ ีข้างต้น เป็นแนวทางในการพจิาณาก�าหนด

อัตราค่าเช่าที่ดินที่เหมาะสมของบริษัท

3.	การเช่าพื้นที่สำานักงาน	ชั้น	24	อาคารลุมพินี									
				ทาวเวอร์ของ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง	จำากัด				
				(บริษัทย่อย)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง 

จ�ากัด "TMS" เช่าพื้นท่ีห้องชุดเลขที่1168/68-69 ชั้น 24 

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

> นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK  
  เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
> นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK 
  เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

13 ปี นับตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2558 - 
30 มิถุนายน 2571

2,550,000 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก. ลาดหลุมแก้ว แอสเซท (LLK)

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นส�านักงานเนื่องจาก 

ห้องชุดเลขที่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ที ่

TMS ได้เช่าเพ่ือเป็นส�านักงานจาก บริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ากัด (มหาชน) "PAP" มีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการขยายงาน 

ซึ่งในการพิจารณาเร่ืองดงักล่าวนี ้ คณุประยรู เลขะพจน์พานชิ 

และคุณสมชัย เลขะพจน์พานิชไม่เข้าร่วมประชุม และงด 

ออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากบุคคลท้ังสองเป็นกรรมการของ 

บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ�ากดั ซึง่บริษทัดงักล่าวเป็นผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ของ PAP บคุคลทัง้สองจงึเป็นบคุคลทีมี่ความเกีย่วโยงกนั 

และเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  5/2559 วันที ่11 สิงหาคม  2559 

มีมติให้ต่อสัญญาเช่าพื้นที่ห ้องชุด (ต่อสัญญาคร้ังที่ 3) 

เลขที ่1168 / 68 - 69 ชัน้ 24 อาคารลมุพนิทีาวเวอร์ ถนนพระราม 4 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 ปี 

โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 ถึง 

วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 ในอตัราค่าเช่า 520 บาท ต่อตารางเมตร  

ต่อเดอืน ทัง้นี้ในการประชมุวาระดังกล่าว นายสมชยั เลขะพจน์พานชิ 
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เนื่องจากเป็นบุคคล 

ผู้มีส่วนได้เสียในวาระ

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่า

ผู้เช่า
บจก. ทาโมเสะ เทรดดิ้ง (TMS)

>  TMS เป็นบริษัทย่อยของ PAP
> บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้น PAP 
   ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนช�าระแล้ว
>  PAP, MH และ TMS มีกรรมการร่วมกันคือ 
   นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

3 ปี นับตั้งแต่         
1 สิงหาคม 2559 -  
31 กรกฎาคม 2562

3,642,550 บาท

ผู้ให้เช่า 
บจก. ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)21



4.	การกู้ยืมระหว่าง	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด			
					(มหาชน)	และ	บรษัิท	ต้ังหมงเสง็	โฮลด้ิง	จำากัด
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 มีมติ 
อนุมัติการกู้เงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 
"PAP" จากบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด "MH" ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PAP ในวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อใช้
ส�าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต มีระยะเวลาการช�าระคืน  
5 ปี ต้ังแต่ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ถงึ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 
โดยใช้อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด 
(มหาชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิดรายการอัตราดอกเบี้ย MLR 

อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อ

ทั้งสองฝ่าย โดยมีเงื่อนไขการช�าระเงินเป็นเงินสด โดยช�าระ

ดอกเบี้ยเป็นรายเดือน และช�าระเงินต้นเมื่อครบก�าหนดอายุ

สัญญาเงินกู้

ในปี 2559 ได้มีการท�าบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญา 
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยใช้อัตราดอกเบ้ีย MLR ของ
ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) (7.025%) -2.4% 

ทั้งนี้ PAP ได้ช�าระคืนเงินต้น จ�านวน 100,000,000 บาท ให้
กับ MH ในปี 2559

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์
วันครบกำาหนด
สัญญากู้ยืม

อัตราดอกเบี้ย	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2559

ผู้กู้
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

> บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด ถือหุ้น PAP 
   ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนช�าระแล้ว
> PAP และ MH มีกรรมการร่วมกัน คือ
  นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

1 กรกฎาคม 2561 4,316,298.18 บาท

ผู้ให้กู้
บจก. ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)

สรุปรายละเอียดการกู้ยืมระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

5.	การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน
เน่ืองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 
(มหาชน) "บรษิทั" ครัง้ท่ี 4/2553 วันที ่10 สงิหาคม 2553 มมีติ
อนมุติัการเช่าทีด่นิเปล่าไม่มสีิง่ปลกูสร้าง บรเิวณซอยเทยีนทะเล 
30 ถนนบางขนุเทยีน - ชายทะเล จากนายสมชยั เลขะพจน์พานชิ  
ซึ่งเป็นเจ้าของดินในขณะนั้น (ปัจจุบันเจ้าของที่ดิน คือ บริษัท 
บางขนุเทยีน แอสเซท จ�ากดั ซึง่มนีายสมชยั เลขะพจน์พานชิ เป็น 
ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตัง้แต่ วันที ่1 มถินุายน  2553 
ถึง วันที ่31 พฤษภาคม 2556 เพือ่ก่อสร้างคลงัสนิค้าของ บริษทัฯ 
ส�าหรบัรองรบัปรมิาณการผลติทีเ่พิม่ขึน้ ณ ขณะนัน้ซึง่บรษิทัฯ 
ได้ด�าเนินการลงทุนถมที่ดิน สร้างเขื่อนกั้นน�้า และลงเสาเข็ม 
บางส่วนเพื่อเตรียมการก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งส้ิน 
20,539,598 บาท ภายหลังจากการท�าสัญญาเช่าที่ดิน

ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2554 
วนัที ่ 2 มีนาคม  2554 ได้มีมติให้บรษิทัฯ ชะลอการก่อสร้างคลงั 
สนิค้าบางขนุเทยีน เนือ่งจากแนวโน้มราคาวสัดกุ่อสร้าง ณ ขณะ

นัน้มกีารปรบัตัวเพิม่สงูขึน้ และได้เจรจากบัเจ้าของท่ีดนิเพือ่ขอ
งดช�าระค่าเช่าที่ดินบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะมีการก่อสร้าง  
ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม โดยหลังจากสิ้นสุดสัญญาเช่าบริษัทฯ 
ได้ด�าเนินการต่อสัญญาเช่าแบบปีต่อปีจนถึงปี 2559 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 6/2559 วนัที ่11 พฤศจิกายน   
2559 พิจารณาแล้วเห็นว่าโรงงานศูนย์มหาชัย 3 สามารถ
รองรับการเติบโตของธุรกิจได้เพียงพอ อีกทั้งยังเป็นสินทรัพย์ 
ที่ตั้งอยู ่บนที่ดินของบริษัทฯ จึงไม่มีความจ�าเป็นในการ
ลงทุนก่อสร้างคลังสินค้าบางขุนเทียนซึ่งตั้งอยู ่ที่ดินของ
บุคคลอื่นเพิ่มเติม โดยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกสัญญา
เช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว กับบริษัท บางขุนเทียน แอสเซท 
จ�ากัด และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้เจรจากับเจ้าของ
ที่ดินในการขอยกเลิกสัญญาเช่า ซึ่งเจ้าของที่ดินยินยอม 
โดยให้การยกเลิกสัญญาเช่ามีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ วันที่ทำารายการ มูลค่าขนาดรายการ

ผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

> นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BKT   
  เป็นพี่ของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
> นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท    
  BKT เป็นน้องของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

16 ธันวาคม 2559 ส่วนสูญเสียจาก
การลงทุน ในปี 
2553 - 2554 
รวมมูลค่า 

20,539,598.04 บาท
ผู้ให้กู้
บจก. บางขุนเทียน แอสเซท (BKT)

สรุปรายละเอียดการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน
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นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน
ในอนาคต
ส�าหรบัรายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ แบ่งออก

เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่อง 

และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการ

อนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1.	รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
     เนือ่งจากรายการบางรายการ เช่น การจ�าหน่ายสนิค้า เป็นต้น      

      เป็นรายการทีจ่ะยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งในอนาคตเนือ่งจาก 

  เป็นรายการปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะก�าหนดหลักเกณฑ์ 

    และแนวทางในการปฏบัิติส�าหรบัรายการดังกล่าว โดยมีการ

      ระบเุง่ือนไขการด�าเนนิการส�าหรบัแต่ละรายการให้เป็นไปตาม    

     เงือ่นไขการค้าทัว่ไป และเป็นไปตามราคาทีย่ตุธิรรม สมเหตสุมผล 

         และสามารถตรวจสอบได้ โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ 

     เป็นผูพิ้จารณาอนมุตัหิลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏบิตัิ 

     ดังกล่าว ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบ 

          การปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์และให้ความเหน็ถงึความสมเหตสุมผล 

   ของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2.	รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

            บริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบั 

  ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการ     

     ตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพจิารณารายการระหว่าง

     กนัทีเ่กดิขึน้ บริษทัจะจดัให้มบีคุคลท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญ

   พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือ        

     ส�านกังานกฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทั และบคุคล   

        ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง  

       กนัดงักล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบคุคล 

         ท่ีมคีวามรูค้วามช�านาญพเิศษจะถกูน�าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจ 

     ของคณะกรรมการหรือผูถ้อืหุน้แล้วแต่กรณ ีตามกฎระเบยีบ

   ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการ	และผู้บริหาร	

พล.ต.อ.วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ

(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559)

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:
[ครั้งที่ 1] วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 11 สิงหาคม 2553
[ครั้งที่ 2] วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2559

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างกรรมการด้วยกัน	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ (กฎหมายเศรษฐกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2558 Director Certification Program Updated (DCPU 3/2015)
2557 Advanced Audit Committee Program (AACP 17/2014)
2557 Financial Statements for Directors (FSD 23/2014)
2557 Role of the Chairman (RCP 33/2014) 
2547 Audit Committee Program (ACP 2/2004)
2547 Director Certification Program (DCP 46/2004)

ประสบการณ์การทำางาน		5		ปี
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอากาศยาน ในราชอาณาจักร
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการจริยธรรม ประจ�า ส�านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม
2557 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ�ากัด (มหาชน)
2556               กรรมการ บรษิทั การบนิไทย จ�ากดั (มหาชน)
2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
2554 - 2556 ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2554 - 2555 เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาติ ส�านกังาน สภาความมัน่คงแห่งชาติ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ

(รับแต่งตั้ง 17 ม.ค. 2560) /

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ 57 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 17 มีนาคม 2547

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล 
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2552 Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)
2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2551 - 2552           นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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ดร.	วิชาญ	อร่ามวารีกุล
กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 24 เมษายน 2557

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-   ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธรุกจิ California Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-   ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธรุกจิ (การจดัการทัว่ไป) มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)
2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)
2556 Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2553 - ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
  บรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ�ากดั (มหาชน) 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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ดร.	ชัยยงค์	สัจจิพานนท์
กรรมการอิสระ /

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปรญิญาเอก สาขากฎหมายและการทูต (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
  มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
-  ปรญิญาโท สาขากฎหมายและการทตู (The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
  มหาวิทยาลัย Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2558 Director Certification Program (DCP 212/2015)
2558 Risk Management Program (RMP 6/2015)
2557 Director Accreditation Program (DAP 112/2014)

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2557 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
2555 - 2556 เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสหรัฐอเมริกา
2553 - 2555 เอกอัครราชทูตไทยประจ�าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท จี แคปปิตอล จ�ากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท บลิส-เทล จ�ากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการอสิระ บริษทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีร่ิง แอนด์ คอนสตรคัชัน่ 
  จ�ากัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จ�ากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)27



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 20 เมษายน 2550
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
- เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลาง 
  และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จ�ากัด
2550 - 2555  กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) 
2545 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศการบัญชี จ�ากัด
2541 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรแอ็คชั่น 2000 จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนที ่

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 12 มิถุนายน 2551
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: -ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)
ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2555 - 2557 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จ�ากัด
2549 - 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ากัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนที ่

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน
กรรมการ /

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

อายุ 59 ปี

นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอสิระ / 

กรรมการตรวจสอบ  /

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

อายุ 41 ปี

รายงานประจ�าปี 2559 28



นางอุดมวรา	เดชส่งจรัส
กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 61 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2554 - 2558 กรรมการ บริษัท ส�านักหักบัญชี (ประเทศไทย) จ�ากัด
2554 - 2558   กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
2552 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2552 - 2554 กรรมการบริหารความเสีย่ง บรษิทั ส�านักหกับญัช ี (ประเทศไทย) จ�ากดั

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นภัสรีย์เดอร์แมจิก จ�ากัด
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม ี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:
[ครั้งที่ 1] วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง 19 เมษายน 2551
[ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)
2547 Director Certification Program (DCP 48/2004) 

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2547 - 2551 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม ี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนท่ี 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาววิรยิา	อัมพรนภากุล
กรรมการบรหิาร /

กรรมการบรหิารความเสีย่ง /

กรรมการสรรหาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภบิาล /

กรรมการผูจ้ดัการ / 

เลขานกุารบรษัิท

อายุ 55 ปี

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)29



วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
วันที่ 23 เมษายน 2556
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
- ปรญิญาโท สาขา E-Commerce เกยีรตินยิม University of  Wollongong Australia 
- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013) 
ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2553 - 2556 ผู้อ�านวยการผลิต บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม ี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนที่ 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวธิติมา	วัฒนศักดากุล
กรรมการบรหิาร /

กรรมการบรหิารความเสีย่ง /

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร

อาย ุ36 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	:	
[ครั้งที่ 1] วันที่ 19 เมษายน 2551 ถึง 20 มกราคม   2552 
[ครั้งที่ 2] วันที่ 23 เมษายน 2553 ถึง 17 กรกฎาคม 2557
[ครั้งที่ 3] วันที่ 23 เมษายน 2558

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท Master of Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (With President   
   Award for Academic Excellence)
-  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาภาษาฝรั่งเศส

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย	(IOD)
2551 Director Accreditation Program (DAP 72/2008)

ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2553 - 2557 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
2553 - 2555 กรรมการ สภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย
2545 - ปัจจุบัน เหรัญญิก กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม ี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ	10	ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระท�าความผิดทางอาญา
2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู ้บริหารหรือผู ้มีอ�านาจควบคุมในบริษัท และห้างหุ ้นส่วนที่ 

ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวสนิุสา	ขวัญบญุบำาเพญ็
กรรมการบรหิาร

อาย ุ60 ปี
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ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
-  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
    สาขาอุตสาหการ
ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2553 - 2556 กรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2551 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จ�ากัด

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บรหิาร	: - ไม่ม ี-
คุณวุฒิทางการศึกษา 
-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  ปรญิญาตร ี คณะพาณชิยศาสตร์ และการบญัช ีสาขาบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
-  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำางาน	5	ปี
2551 - 2553 ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน)

นายนันทวัฒน์	สถิรไชยวิทย์
ผู้อำานวยการวิศวกรรม

อายุ 58 ปี

นางภัทรา	จรรยาวิลาส
ผู้อำานวยการการตลาด

อายุ 53 ปี

นายพฤทธิ	์ลีวิ้ไลกุลรตัน์
ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

อายุ 38 ปี

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)31



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหารของบริษัท	
(ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559)

รายชื่อ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

เพิ่ม	(ลด)
ระหว่าง
รอบบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ)ตนเอง

คู่สมรส 
และบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ตนเอง
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

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

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

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

4. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ - - - - - -

5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน - - 1,500,000 1,500,000 - 0.23

6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ - - - - - -

7. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส - - - - - -

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

9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล - - - - - -

10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 3,250,000 - 6,500 3,256,500 - 0.49

11. นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 4,851,100 - 100,000 4,951,100 - 0.75

12. นางสาวภัทรา จรรยาวิลาส 55,200 - (54,600) 600 - 0.0001

13. นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - -  

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

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
(กรรมการผู้จัดการ)

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

สายงานตรวจสอบภายใน สายงานบริหาร สายงานการผลิต

สายงานการเงิน สายงานประกันคุณภาพ

สายงานวิศวกรรม

สายงานธุรกิจสัมพันธ์ สายงาน Supply Chain

สายงานพัฒนาองค์กร

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)33



โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	

หมายเหตุ : /1 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)
 /2  การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฎอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

หมายเหตุ : รายชื่อในล�าดับท่ี 1-13 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฎอยู่ในตาราง 
 ที่2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด (ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนการถือครองหุ้น	PAP	(หุ้น) ร้อยละ

1. บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ากัด /1

กลุ่มเลขะพจน์พานิช /2 
257,762,500
229,650,000

39.05
34.80

2. นางสาวสิรี     คูวุฒยากร 25,500,000 3.86

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 9,097,100 1.38

4. นพ.ประสาน เขมะคงคานนท์ 7,500,000 1.14

5. นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ 4,951,100 0.75

6. นายชูวิทย์      จิตรสกุล 3,452,000 0.52

7. นางสาววิริยา   อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52

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

9. นางสาวสุนิสา  ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 3,256,500 0.49

10. นางศิริจันทร์   เอี่ยมชีรางกูร 3,000,000 0.45

รวม 550,879,800 83.47

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนการถือครอง
หุ้น	PAP	(หุ้น)

ร้อยละ

1. นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

2. นางสาวณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

3. นางสาวนลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67

4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67

5. นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,912,500 2.71

6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

7. นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

8. นางสาววรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

9. นางสาววนาลี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

10. นางสาววรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

11. นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07

12. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54

13. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32

14. นางปราณี คูวุฒยากร - 0.00

รวม 229,650,000 34.80

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนการถือครอง
หุ้น	PAP	(หุ้น)

ร้อยละ

1. นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

2. นางสาวณัฐพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79

3. นางสาวนลิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67

4. นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67

5. นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,912,500 2.71

6. นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

7. นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70

8. นางสาววรียา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

9. นางสาววนาลี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

10. นางสาววรัญญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27

11. นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07

12. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54

13. นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32

รวม 229,650,000 34.80
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โครงสร้างกรรมการบริษัท
บรษิทั แปซฟิิกไพพ์ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 4 ชดุ คอื
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.	คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน ดังนี้ 

  

หมายเหตุ : กรรมการในล�าดบัที ่2, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมการท่ีมอี�านาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามน้ัน กรรมการสองในสีท่่านลงนามร่วมกนั และประทับตราส�าคญับรษิทั

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่าง

ยัง่ยนื และสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีการก�าหนดนโยบายที่จะจ่าย

ปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธ ิหลงัหักภาษเีงนิได้ และ

หลังหกัเงินส�ารองตามกฎหมาย ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานฐานะ

การเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษิทั ส�าหรบันโยบายจ่าย

เงินปันผลของบรษัิทย่อย คณะกรรมการของบรษิทัจะพจิารณา

จากกระแสเงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย  

หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอ และได้ตัง้ส�ารองตาม

กฎหมายแล้ว

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้งดการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558 

ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ของ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 

2559 เนื่องจากผลก�าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในปี 2558 

มกีารขาดทนุสทุธ ิจ�านวน 76.48 ล้านบาท (งบการเงนิเฉพาะกิจการ)

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

2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช รองประธานกรรมการ

3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล กรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการ  และประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล

7. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

8. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท

9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

ด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อ

หรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด 

เป็นต้น โดยขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 46
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3.	คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน	และ
				บรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน กรรมการอสิระ 

1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

คราวละ 3 ป ี ตั้งแต ่วันที่  5 กุมภาพันธ ์ 2558 ถึง วันที ่

4 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายนาม ดังนี้

โดยขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน

และบรรษทัภบิาล มีรายละเอยีดปรากฏในหัวข้อการก�ากบัดแูล

กิจการ หน้า 47 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และ

บรรษัทภิบาลแต่งตั้งนางสาวนันทนา หลักค�า เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริหาร  

2 ท่าน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่  

23 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561  

โดยมีรายนาม ดังนี้

โดยขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 48 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่งตั้งนางสาวนภาพร 

พรอนุวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการได้มมีตแิต่งตัง้ นางสาววริยิา อัมพรนภากลุ เป็น

เลขานุการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียดปรากฎ

อยู่ในหน้า 29 เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ ส�าหรับหน้าที่รับผิด

ชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมายระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบ

และตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามอย่างถกูต้องและสม�า่เสมอ 

รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที ่

มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ

2. จดัการประชมุผูถื้อหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น และการประชุม 

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. จดัท�ารายงานประจ�าปีของบรษิทั หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

5. ดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไป 

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ตดิต่อและสือ่สารกับผูถื้อหุ้นท่ัวไปให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ 

ของผู้ถือหุ้น

2.	คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการด�ารง 

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2559 ถึง  

วนัที ่3 มนีาคม 2562 มีรายนาม ดังนี้

ซึ่งกรรมการตรวจสอบล�าดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และ

ความรู้เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความ

น่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะ

กรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการก�ากับ

ดูแลกิจการ หน้า 46 ท้ังนี้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง 

นายนฤทิธิช์ยั ภรูพีงษานนท์  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ประธานคณะกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทน และ 
บรรษัทภิบาล

2. นางสาวปิยะนสุ ชัยขจรวัฒน์ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

3. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการสรรหาค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารกุีล ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ

1. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ประธานคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2559 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการ

จำานวนครั้งที่ร่วมประชุม/	จำานวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท
(7	ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(8	ครั้ง)

คณะกรรมการ
สรรหา	ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

(5	ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(4	ครั้ง)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1	ครั้ง)

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

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

3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล 7/7 8/8 - - 1/1

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

5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 7/7 - 5/5 - 1/1

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

7. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 3/3 3/3 - - -

8. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 7/7 - 2/2 4/4 1/1

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

10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ 7/7 - - - 1/1

11. นายสมชาย จันทร์รอด 2/2 - - - -

12. ดร. สมชาย หาญหิรัญ 2/3 2/3 3/3 - 1/1

13. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 3/3 - 2/2 - 1/1

หมายเหตุ : 1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559
 2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามล�าดับ
 3. ดร. สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
    4. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชรินทร์) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
  5. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร. สมชาย)
    เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามล�าดับ
 6. นายสมชาย จันทร์รอด เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชรินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 7. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร. สมชาย) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
            8. นายสมชาย จันทร์รอด ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ	 และผู้บริหาร
ระดับสูง

1.	การสรรหากรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อก�าหนด
ขั้นต�่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย
ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือเป็นผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นขอค�าอนุญาตต่อส�านักงาน

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือ 
ส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ท้ังในด้านการเงนิ 
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�าให้ขาด
ความเป็นอิสระ

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ในลักษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน้่อง และบตุร รวม
ทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอชื่อเป็น
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคมุของบริษทั และบริษทัย่อย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)37



ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
หรอืสามารถเอือ้ประโยชน์ให้กบัธรุกจิของบริษทัในอนาคต เพือ่
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือต้องสามารถทุ่มเทอุทิศเวลา
ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่าง
สม�่าเสมอ มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่
ประชุม มีประวัติการท�างาน และจริยธรรมที่ดีงามนอกจากนี ้
จะพิจารณาถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลาย
แห่งในขณะเดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

3.	การสรรหาผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารเป็นผู้พจิารณา และแต่งต้ังบคุคลทีมี่ความรู้ความสามารถ 
และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบับริษัทให้เป็นผู้บริหารของบรษัิท
และบริษัทยังจัดให้มีแผนการพัฒนาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม 
ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรภายใน ในการสืบทอดต�าแหน่งผูบ้ริหาร
ของบริษัทในอนาคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ	
1. ผูถ้อืหุน้คนหนึง่ มคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสยีง
2. ให้ผู้ถอืหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป
3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับ
เลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสียงเท่ากนัเกนิจ�านวน
กรรมการที่ ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะผู้บริหาร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผู้บริหาร จ�านวน 7 ท่าน ดงันี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร	
1.	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ : ส�าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการ 

ในปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น บริษัทได้จ่าย 

ค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบีย้ประชมุ และค่าบ�าเหนจ็กรรมการบรษิทั

ให้กับกรรมการอิสระ ในขณะที่กรรมการบริหารจะจ่ายค่า

ตอบแทนกรรมการ ในรปูของค่าบ�าเหนจ็โดยไม่ได้รบัค่าเบีย้ประชมุ

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานชิ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร
2. นางสาววิรยิา อมัพรนภากลุ กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวธติมิา วฒันศักดากลุ ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายปฏิบัติการ
4. นางสาวสุนสิา ขวญับญุบ�าเพญ็ กรรมการบริหาร
5. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย์ ผู้อ�านวยการวิศวกรรม
6. นางภทัรา จรรยาวลิาส ผู้อ�านวยการการตลาด
7. นายพฤทธิ์ ลีว้ไิลกุลรตัน์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการบญัชี

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ถือหุ ้นซึ่งเป็นผู ้ที่เกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็น หรือ
รายงานได้อย่างมีเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
ไม่ต้องค�านึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิ หรอื
ต�าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมา
บบีบงัคับให้ไม่สามารถแสดงความเหน็ได้ตามทีพึ่งจะเป็น

6. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบัญชีของบรษิทับรษิทัใน 
เครือบรษิทัร่วม และนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง และไม่เป็น 
ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของส�านักงานสอบบัญชี 
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 
วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึ
การให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะท�า
หน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
และสอดคล้องกบัข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ 
และสอดคล้อง หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท ต้องมี
ประวัติการท�างานและมีจริยธรรมท่ีดีงาม รวมท้ังพิจารณา
ถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นว่าสอดคล้องกับ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ หรือไม่ เพื่อที่จะน�า
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นต่อไป ท้ังนี้
บคุคลที่ได้รบัการเสนอชือ่ต้องสามารถอุทศิเวลาได้อย่างเตม็ที่  
สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้  อย่างสม�่าเสมอ
มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม

2.	การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะท�า
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความหมาะสมทั้งในด้าน
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บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท 
(ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร	(ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรในรูปแบบของ
เงินเดือนโบนัส กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
198,290,060.04 บาท

หมายเหตุ : /1 หมายถึง ประธานกรรมการ l /2 หมายถึง กรรมการอิสระ l /3 หมายถึง กรรมการ l /4 หมายถึง กรรมการบริหาร
 - นายชรินทร์ หาญสืบสาย ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ กรรมการอิสระ 
   เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ตามล�าดับ
  - ดร. สมชาย หาญหิรัญ ลาออกจากต�าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
 - นางสาววิริยา อัมพรนภากุล เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนนายชรินทร์) 
   เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
 - นางอุดมวรา เดชส่งจรัส เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ (แทนดร. สมชาย)
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 และ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามล�าดับ
 - นายสมชาย จันทร์รอด เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ (แทนนายชรินทร์) เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 - นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (แทนดร. สมชาย) 
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
 - นายสมชาย จันทร์รอด ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิระ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รวม

1. พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี /1 620,000 - - - 620,000

2. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช /4 360,000 - - - 360,000

3. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล /2 380,000 260,000 - - 640,000

4. ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ /2 380,000 - - 220,000 600,000

5. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน /3 380,000 - 177,500 - 557,500

6. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ /2 360,000 160,000   55,000 - 575,000

7. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส /2 180,000   67,500 - - 247,500

8. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล /4 240,000 -   60,000   90,000 390,000

9. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล /4 240,000 - -   90,000 330,000

10. นางสาวสุนิสา ขวัญบุญบ�าเพ็ญ /4 240,000 - - - 240,000

11. นายสมชาย จันทร์รอด 140,000 - - - 140,000

12. ดร. สมชาย หาญหิรัญ 140,000   57,500 105,000 - 302,500

13. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 160,000 -   50,000 - 210,000

  3,820,000 545,000  447,500  400,000  5,212,500

ตารางค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ค่าตอบแทนกรรมการ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทน
คณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 29,714,430.40 บาท ในรูปของค่าบ�าเหน็จโดย
ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

2. ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : 
   วงเงินค่ารักษาพยาบาล 

   ค่าบ�าเหน็จกรรมการอิสระ ท่ีครบวาระการด�ารง
ต�าแหน่งตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารอง
เล้ียงชพีให้แก่ผูบ้ริหาร โดยบรษิทัได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 
5 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบให้กับ
ผู้บริหาร เป็นจ�านวนรวมทั้งสิ้น 1,066,980 บาท

สายงาน จำานวน	(คน)
1. Supply Chain 70
2. การตลาด 39
3. การบริหาร 147
4. โรงงาน 449
5. ส�านักคณะกรรมการ 19

รวม 724

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)39



นโยบายการกำากบัดูแลกิจการที่ดี
นิยาม
หลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทั เป็นการน�าหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ The Organization for Economic 

Co-Operation and Development (OECD) และหลกัการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีปี 2549 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านกังาน ก.ล.ต. มาใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดหลักการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นิยามการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จัดให้มี

โครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนั่นคือ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ 

ผูถ้อืหุน้ และผูมี้ส่วนได้เสยี ต้องได้รบัการปฏบิตัอิย่างยุติธรรม 

(Fairness) และเสมอภาค

นอกจากนีก้ารก�ากบัดแูลกิจการ ยงัรวมถงึระบบการบริหาร และ 

ควบคมุการด�าเนนิงานภายในของบรษัิท เพือ่ให้บรษิทัสามารถ 

บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 

ในระยะยาวโดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้างความเช่ือมั่น 

แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเป็นรากฐานของการเติบโต 

ที่ยั่งยืนของธุรกิจได้แก่ความโปร่งใส (Transparency) 

ความซือ่สตัย์ (Integrity) ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิาน

ตามหน้าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน 

(Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบัติแบ่งออกเป็น 

5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  

(Right of Shareholders)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

(Equitable Treatment of Shareholders)

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู ้มีส่วนได้เสีย  

(Role of Stakeholders)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

(Disclosure and Transparency)

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

(Board Responsibilities)

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.	ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการของบริษัทก�าหนดนโยบายในการก�ากับดูแล

กจิการโดยได้ค�านงึถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้

อันประกอบด้วย

1.1 สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนสิทธิการได้

 รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท 

 และได้รบัข้อมลูสารสนเทศทีเ่พยีงพอทนัเวลาโดยผ่าน

 ช่องทางติดต่อสื่อสารที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้น 

 สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังต่อ 

 ตนเองและบริษัท

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดง 

 ความเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระ 

 ต่างๆ ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 สทิธิในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบรษิทัและ

 ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระสิทธิ 

 ในส่วนแบ่งก�าไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

1.4 สิทธิในส่วนแบ่งก�าไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2.	 ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการ			 
					ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ด้วยตระหนักถึงผู ้ถือหุ ้นที่มีท้ังชาวไทย และชาว 

 ต่างชาต ิบริษทัจงึจดัท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุ

 และสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

2.2 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอวาระทีต้่องการน�าเข้าที่

 ประชมุหรอืส่งค�าถามทีต้่องการให้ตอบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

 ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์บริษัทที ่www.pacificpipe.co.th 

 ล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

2.3 ในการประชมุผู้ถอืหุน้กรรมการ และผู้บริหารด้านการ

 เงินของบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระจะเข้า 

 ร่วมประชุมด้วย โดยในระหว่างการประชุมประธาน 

 กรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่าง 

 เท่าเทยีมกนัในการแสดงความคิดเหน็ และซกัถามโดย

 ให้เวลาอย่างเหมาะสม และให้กรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 ชี้แจง / ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน 

 และเผยแพร่รายงานการประชมุผู้ถอืหุน้ผ่านช่องทาง

 เวบ็ไซต์บริษัทที ่ www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วนั 

 นับจากวันที่ได้ประชุม
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2.4 ค่าตอบแทนทกุรปูแบบของกรรมการได้รบัการอนุมัติ

 จากผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัท

 จะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการในการก�าหนดค่าตอบ

 แทน พร้อมท้ังข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน 

 กรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา

2.5 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลง 

 คะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.6 บรษิทัมีการก�าหนดวาระการประชมุเป็นเรือ่งๆ อย่าง 

 ชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดย  

 ไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดท่ี	2 		การปฏิบติัต่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทียมกัน
การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ 

www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนจัดประชุม

และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย

บรษิทัมอบให้บรษิทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ซึง่เป็นนายทะเบียนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจั้ดส่งเอกสาร

ทัง้หมดให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั

2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ค�านึงถึงความสะดวก

ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของ

สถานที่จัดประชุม ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูล

ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้แจ้งรายละเอียดให้ 

ผู ้ถือหุ้นน�าเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นมาให้ครบถ้วนใน 

วันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตาม 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม 

ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้น 

ทีป่ระสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่มาประชมุแทนได้เลอืกท่ีจะ

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของ

บริษัทเข้าประชุมแทนอีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด

หนงัสอืมอบฉนัทะได้ทางเวบ็ไซต์ที ่www.pacificpipe.co.th 

3. จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู ้ถือหุ ้นในการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้โดยสามารถเข้าไปด ู

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ที่

เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

ได้ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจ�านวนองค์ประชุม 

ท้ังยังเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทียมกนัในการ

สอบถามแสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทัง้

ใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลัง

เริ่มการประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในระเบยีบวาระทีอ่ยูใ่นระหว่างการพจิารณาและยงัไม่ได้ลงมติ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริษัทก�าหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายใน

เพื่อป้องกันการน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ 

ในคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ สรปุได้ดังนี้

1. ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1 พึงหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ อันเป็นการขัดต่อ 

 ผลประโยชน์ของบรษิทั ไม่ว่าจะเกดิจากการตดิต่อกบัผู้

 เกีย่วข้องทางการค้าของบรษิทั เช่น คูค้่า ลกูค้า คู่แข่ง

 หรือจากโอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นพนักงาน 

 บริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการท�า 

 ธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษัิท หรอืการท�างานอืน่นอกเหนอื

 จากงานของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องาน

 ในหน้าที่

1.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท หาก 

 เป ็นเหตุท�าให ้พนักงานกระท�าการหรือละเว ้น 

 การกระท�าทีค่วรท�าตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบกระเทือน

 ต่องานในหน้าที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็น

 พนักงานบริษัท หรือก่อนที่บริษัทจะเข้าไปท�าธุรกิจ

 นั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงานต้องรายงาน 

 ให้ผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้นทราบ

1.3 ห้ามพนกังานบริษทั ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนมัุติในการ

 ตกลงเข้าท�ารายการ หรือกระท�าการใดๆ ในนามบรษิทั

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ใดๆ 

 ที่อาจเกิดขึ้น

1.4 การท�าธรุกจิใดๆ กบับริษทัท้ังในนามส่วนตวั ครอบครวั 

 หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได ้

 ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท 

 ก่อนเข้าท�ารายการ

1.5 การรับท�างานจากบริษทัย่อย ย่อมท�าได้โดยได้รบัการ

 อนมุตัจิากผูบั้งคับบญัชาฝ่ายบริหารหรอืกรรมการ แต่

 พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกท่ีเป็น 

 การแข่งขันกับการด�าเนินธุรกิจหรือก ่อให ้เกิด 

 ผลประโยชน ์ที่ขัดแย ้งไม ่ว ่าจะเป ็นการปฏิบัต ิ

 งานชั่วคราวหรือถาวรเว ้นแต่จะได ้รับอนุญาต 

 เป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บงัคับบญัชาหรือกรรมการ

1.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุม 

 มส่ีวนได้เสยีกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืพนกังานบริษัท 

 ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้ ต้องออกจากทีป่ระชุมเป็นการชัว่คราว

 เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา

 วิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคล 

 ผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)41



1.7 คณะกรรมการและผูบ้รหิารต้องพจิารณาความขดัแย้ง

 ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั ระหว่าง 

 บริษัทกับบริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่างรอบคอบ 

 ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติอย่างมเีหตผุล และเป็นอิสระ

 ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค�านึงถึงประโยชน์ 

 สูงสุดของบริษัท

1.8 กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการท�ารายการ 

 กับผู้ทีเ่ก่ียวโยง ทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจัดการกจิการ 

 ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน

 เป็นรายไตรมาส หรอืเมือ่เกดิรายการ และฝ่ายตรวจสอบ 

 ภายในจะรายงานการท�ารายการดงักล่าว ต่อทปีระชมุ 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

2. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน

   ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการด�าเนินการบริหารกิจการ

     อันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ 

    หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบรษิทัหรอืบริษทัย่อย 

   ของบรษัิท โดยเฉพาะอย่างยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีมี่        

    การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์พนกังานบรษัิทต้องไม่น�าข้อมลู

      ภายในทีต่นล่วงรูม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนไปบอกผูอ้ืน่ 

     หรอืน�าข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมชิอบเสียเอง

    หรอืท�าให้ประโยชน์ของบรษิทัลดลงโดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรับ

      การน�าข้อมูลภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน

     หรอืเพือ่บคุคลอ่ืนในการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะถอื

    ว่าเป็นการกระท�าความผดิตามมาตรา 241 ของพระราชบญัญตัิ

    หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.1 กรรมการผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับต้อง

 ไม่ใช้ข้อมลูภายใน (Inside Information) ของบรษัิท 

 ที่มีสาระส�าคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน 

 เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ืน่จนกระทัง่ถงึภายหลงั 

 จากท่ีได้มีการเปิดเผยสารสนเทศให้ประชาชน 

 ทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

2.2 พนกังานบรษิทัทกุระดบัต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลกูค้า  

 และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั พนักงานบรษัิท 

 ต้องไม่เปิดเผยความลบัของลกูค้าท้ังต่อพนกังานด้วยกนั 

 และบคุคลภายนอกที่ไม่เกีย่วข้องเว้นแต่เป็นข้อบังคับ 

 โดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพือ่วตัถปุระสงค์ 

 ทางการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการริษัทอนุมัติ 

 ให้มีการเปิดเผย

2.3 ห้ามกรรมการผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบุคคล 

 ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือ 

 ความลบัของบรษิทัไปยงับคุคลที่ไม่เกีย่วข้อง ซึง่รวม

 ถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

2.4 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทที่มี 

 อ�านาจหน้าที ่พนกังานทัว่ไปไม่มีหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลู

 เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย 

 ให้แนะน�าผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่�าหน้าทีเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้

 เพือ่ให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั

2.5 ไม่ให้ค�าแนะน�าในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

 เว้นแต่เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการงานที่ได้รับ 

 มอบหมายจากบริษัท

2.6 บรษิทัจะมกีารออกประกาศแจ้งห้ามซือ้/ขายหลกัทรัพย์

 ในช่วงเวลาการจัดท�างบการเงินทั้งรายไตรมาส 

 และรายปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อ 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัจนกว่าจะมกีาร 

 ประกาศให้ทราบเป็นลายลักษณ์อกัษรถงึวนัทีส่ามารถ

 ท�าการซื้อ/ขายได้ตามปกติ

2.7 กรรมการผูบ้รหิาร พนกังานตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนก

 ขึ้นไปและพนักงานช�านาญการหน่วยงานบัญชี และ

 ตรวจสอบภายใน เม่ือมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของ

 บริษัท ให้จัดท�ารายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน 3 วัน

 ท�าการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

2.8 กรรมการผูบ้รหิาร พนกังานตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนก

 ขึ้นไป และพนักงานช�านาญการหน่วยงานบัญชี

 วิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงาน 

 การถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีความ 

 เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์

 และตลาดหลักทรัพย์ เป็นรายไตรมาสต่อฝ่ายตรวจ

 สอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการ

 เปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคล

 ดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นราย 

 ไตรมาส

หมวดท่ี	3	การคำานึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี	   
การปฏิบัติต่อลูกค้า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้

เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผล

ตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2. พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ

ให้มคีณุภาพและมรีาคาท่ีสมเหตสุมผลทนัต่อสถานการณ์ 

มีคุณภาพ ไม่จ�ากัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็น

ธรรมส�าหรับผู้บริโภค

3. ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่าง

เคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อ

หนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า 

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
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4. พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้า

ยินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตาม

กฎหมายรวมทัง้ไม่น�าข้อมลูมาใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเอง

และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัทีดี่ไม่บดิเบอืน

ข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธีอ่ืนใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลอง

ของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วย

วิธีการที่ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจ้างให้

แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น

3. ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสม

เหตุสมผล 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของ

การแข่งขันที่เป็นธรรม

3. พนักงานบริษัทต้องจัดซ้ือจัดหาสินค้า และบริการโดย

ค�านึงถึงความต้องการความคุม้ค่าราคา และคณุภาพมกีาร

ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทั้งมีการจัดซ้ือ จัดหาที่มีความรัดกุม

สอดคล้องกับสถานการณ์

4. ในการตดิต่อคูค้่าให้ผูติ้ดต่อเก็บเอกสารหลกัฐานการเจรจา

การร่างสญัญาการท�าสญัญา และการปฏบิตัติามสญัญาไว้

เป็นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด

5. พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อ

จัดหาต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนท�าให้คู่ค้า

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

6. ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาหรือคู ่ค ้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา 

หรือเหตุอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้

รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทาง

แก้ไขต่อไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยืน

และสร้างความสามารถในการแข่งขนัเพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้กบั

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1. มีการก�าหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 

ของก�าไรสุทธิหลังหักส�ารองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ซึ่งปัจจุบันบริษัทด�ารงเงินส�ารองครบร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทตามกฏหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่าย

ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการ

ด�าเนนิงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทนุของบรษิทั

2. จดัต้ังคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุย่อยเป็น

ผู้ให้ความเห็นชอบในการก�าหนดทิศทางเป้าหมายทาง

ธุรกิจแผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีรวมถึงเป็นผู้

สอบทานการปฏบิตังิานของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องโดยค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ

3. ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือ

ร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท                    

ต ่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

 ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์  

 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 

 โทรศัพท์ +662-679-9000 

 โทรสาร +662-679-9075

 อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเร่ืองร้องเรียนจาก 

ผู ้ถือหุ ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ 

บรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นผู้รับรายงาน หรือเรื่องร้องเรียน ท�าการ

สอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการ

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู ้ยืมเงินตามข้อตกลง และ 

ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องรวมท้ังมีการจ่ายช�าระหนี้ตรง

ตามเวลาทุกคร้ัง และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที ่

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครดั กรณทีี่ไม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไข

ข้อใดข้อหน่ึงบริษทัจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนั 

พิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ 

จะพงึละเว้นการเรียกรับ หรอืจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต 

ในการค้า

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และสังคมโดยรวม
1. สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณ ี

ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่
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2. ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม

อย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ชมุชนท่ีบริษทัฯตัง้อยูม่คีณุภาพชวิีต

ที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเอง และร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

3. ป้องกันอุบัติเหตุ และควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู ่

ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

4. บริษัทปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

5. สนบัสนุนและส่งเสรมิให้มกีารใช้ วสัดุ หรอือุปกรณ์ต่างๆ 

รวมทัง้ทรพัยากรต่างๆอย่างมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล

การเคารพสิทธิมนุษยชน	 และการปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม	
1. ไม่สนบัสนนุการบงัคบัใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงาน 

นักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคาม 

จากการถูกกระท�ารุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆของการข่มเหง 

ทางกาย เพศ จติใจ หรอืทางวาจาเป็นมาตรการด้านระบยีบ

วนิยั หรอืการควบคมุ

2. ต่อต้าน และไม่ใช้แรงงานเดก็ (child labour) โดยการไม่ว่าจ้าง

บคุคลอายุต�า่กว่า 15  ปี ไม่ว่าในจดุประสงค์ใด ทัง้แบบงาน 

ประจ�าหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการท�างานแบบมีค่าจ้าง 

และไม่มีค่าจ้าง

3. การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระท�าอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายภายใต้กฏหมายแรงงาน

4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ 

ด้วยความเป็นธรรมโดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ   

ต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และ

ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่จ�าเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงาน

ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่มีข้อกีดกัน 

เรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะ

อื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

5. บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานด้วยทราบ

ดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู ่

ความส�าเร็จของบริษัทจึงให้ความส�าคัญและดูแลให้

พนักงานมีทักษะในการท�างานและมีความมั่นคง โดย

5.1 ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่ 

 และความรับผิดชอบโดยพนักงานทุกต�าแหน่ง และ 

 ทุกระดับจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานใน

 รปูดชันวัีดผล (KPIs) เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณา

 ค่าตอบแทนในรปูแบบโบนสั และปรบัเงนิเดอืนประจ�าปี

5.2 จดังานปฐมนิเทศ และมอบคูม่อืพนักงานให้พนกังาน

 ใหม่ทกุท่านได้รับทราบและเข้าใจถงึสทิธทิีพ่นกังานพงึ

 ได้รับตามการว่าจ้างทีเ่ป็นธรรมจรยิธรรมในด้านต่างๆ และ

 ยดึม่ันปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

5.3 มุ่งพฒันา และจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน

 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท�างานให้มี

 ประสทิธภิาพ และส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามก้าวหน้า

 ในอาชพี โดยมกีารพจิารณาการสอบเพือ่เลือ่นต�าแหน่ง

 ในแต่ละปี

5.4 จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานเพื่อ

 สนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ส�าหรับ

 ตนเอง และครอบครวัเมือ่ลาออกจากงานเกษยีณอาย ุ

 ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพ 

แวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ

ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

7. บรษิทัจะรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังาน เช่น ชวีประวติั 

ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน ฯลฯ การเปิดเผย 

หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะ 

จะท�าได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น 

ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้

กระท�าไปตามระเบียบบริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
การทำางาน
บริษัทได้ค�านึงถึงความปลอดภัย และชีวอนามัยในการท�างาน

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท และเป็นส่ิงท่ีจะ 

ส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการก�าหนด

นโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภยั และการรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่วมมือกัน

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน 

ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท

2. บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ และ

มีจิตส�านึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมี            

อาชีวอนามัยที่ดี

3. บริษทัตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรการป้องกันอบัุตเิหตุ

อันเกิดขึ้นจากการท�างานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น

4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม และวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมี

สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน

5. บรษิทัจะสนบัสนนุ และส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอดภยั 

ในการท�างาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู ้ ทบทวน 

และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือ 

สร้างจติส�านกึด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานอย่างต่อ

เนื่อง และมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ
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6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่

ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะ และการปฏบิตังิาน 

ของพนักงาน

7. บริษัทฯ จะส�ารวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภัย และ 

เข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับ

ความปลอดภยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคมุ

ดูแลให้พนักงานสวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่

บริษัทฯ ได้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอ

แนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะน�าไปพิจารณา 

ตลอดจนปรบัปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม 

เพ่ือให้เกดิความปลอดภยัแก่พนกังานมากท่ีสดุ

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสาร
1. บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ 

โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น

2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ 

ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีต

ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความ 

เสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่งสื่อลามก

อนาจาร การ Forward mail ที่เป็นการรบกวน

3. พนักงานบริษัทต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็น 

ความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่น 

เข้าถงึรหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อนิเตอร์เนต็เข้าไปยงั 

Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบ

คอมพิวเตอร์ของบริษัท

4. กรณีทีพ่นกังานบรษัิทขออนุญาตผูบั้งคับบัญชาให้ผูป้ฏบิตัิ

งานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น พนักงาน

ของบริษัทที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติ

งานภายนอก และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจ

จะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น
5. บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน 

และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท 
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

6. พนักงานบริษัทที่น�าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
เสรมิจากภายนอกมาปฏบิตังิานในบรษิทัต้องได้รบัอนญุาต
จากผู้บังคับบัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ โดยการน�าผลงาน หรือ
ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะน�า

มาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพือ่ให้ม่ันใจว่าจะไม่ละเมดิ

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของบริษัท

2. เมือ่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังานจะต้องส่งมอบทรพัย์สนิ

ทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานส่ิงประดิษฐ์ ฯลฯ  

คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

3. พนักงานที่ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้

ซอฟท์แวร์ตามข้ออนญุาตของเจ้าของลขิสทิธิ ์และเฉพาะ

ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกัน

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4. การน�าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก

ที่ได้รบัมาหรอืทีจ่ะน�ามาใช้ภายในบรษัิทจะต้องตรวจสอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่	4	การเปิดเผยข้อมูล	และความโปร่งใส
ด้านข้อมูลและรายงาน
1. บรษิทัได้ดูแลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กี่ยวข้องกบั 

กจิการทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูอืน่ๆ อย่างถกูต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ  และทนัเวลาตามข้อก�าหนดของ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมลู

ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) 

แล้วยงัได้มกีารเปิดเผยข้อมลูผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั ซึง่ช่วย 

ให้ผูถ้อืหุน้ ลกูค้า และผูท้ีส่นใจ สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย 

มคีวามเท่าเทยีมกนั และเชือ่ถอืได้

2. คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(Investor Relations) เพือ่เป็นตัวแทนบรษัิทในการสือ่สาร 

ข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู ้

ทีเ่กี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

กับคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 

 ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์     

 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ +662-679-9000 [อัตโนมัติ]    

 โทรสาร  +662-679-9075 

 อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th

3. บริษัทจัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยการท�าหน้าทีข่องคณะ

กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)45



บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ	และผู้บรหิารระดับสงู
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอ�านาจ และหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ด�าเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติ 

ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น การท�ารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อ

หรือขายสินทรัพย์ที่ส�าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ ก�าหนด 

เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ส�าคัญมีดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการก�าหนด วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมาย

อ�านาจหน้าท่ีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเป็นผู้ก�าหนด

นโยบายและกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ และมกีารตดิตาม

ผลเป็นรายไตรมาส โดยมีฝ่ายบริหารด�าเนินการตาม

นโยบายให้สอดคล้องกับเป้าหมายทีค่ณะกรรมการก�าหนด 

โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏบิตังิาน 

ของบรษัิทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบท่ีเกีย่วข้อง  

และให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบ 

ต่อผู ้ถือหุ ้น รวมทั้งต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

3. ส่งเสริมให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และคู่มือ

กรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งพิจารณา และ 

ให้ความเห็นชอบ

4. ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติตามโยบายการก�ากับ

ดูแลกจิการ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 

และคู่มือกรรมการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในทุกปี

6. ก�าหนดระดับอ�านาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าท่ี

บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการรวมทัง้การก�าหนดนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

7. พิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการ 

ที่เกี่ยวโยงของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

ประกาศทีเ่กีย่วข้องของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

8. พิจารณาอนุมัติรายการส�าคัญ เช่น โครงการลงทุน และ

การด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน และการสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้

อำานาจการดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ�านาจหน้าที่ ให้แก่คณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ

2. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถ้าม)ีหรือ จ้าง

ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่จ�าเป็น

3. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกิน

อ�านาจการจัดการของฝ่ายบริหาร

4. อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการท่ีเกี่ยวโยง 

ของบรษิทั และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศทีเ่กีย่วข้อง 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. อนมัุติการเข้าท�าธรุกรรมทีมิ่ใช่ปกตวิิสัยของธรุกจิในวงเงนิ

ส่วนที่เกินอ�านาจการจัดการของฝ่ายบริหาร

6. แต่งตั้ง ถอดถอน เลขานุการบริษัท

7. อนุมัติรายการส�าคัญ เช่น โครงการลงทุน และการด�าเนิน

การใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด

ประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการในการก�ากับ 

ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร 

และคณะอนกุรรมการอืน่ๆ ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ตามแผน

งานที่ก�าหนดไว้

2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ

บริษัท

3. เป็นตวัแทนในการน�าเสนอความคดิเหน็ของคณะกรรมการ

ต่อฝ่ายบริหาร

4. เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น

หน่วยงานภาครัฐ/กองทุน องค์กรท้องถ่ิน และสื่อ เมื่อ

มีความจ�าเป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็น 

ผู้แถลงการณ์หลักของบริษัท

5. เป็นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารใน

ระหว่างการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถกูต้อง

และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบ

บัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน

ทั้งรายไตรมาส และประจ�าปี

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจ

สอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. พจิารณาให้ความเหน็ชอบในการแต่งต้ัง  โยกย้าย เลิกจ้าง และ 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน

4. พจิารณาอนมุตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ

บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายงานประจ�าปี 2559 46



5. พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระ และการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

6. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

และมปีระสทิธผิลรวมทัง้สอบทานกระบวนการภายในบริษัท

เก่ียวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียนให ้

มคีวามอสิระ และมีการด�าเนินการอย่างเหมาะสม โดยค�านงึ

ถงึการรกัษาความลบั และมาตรการป้องกันผูแ้จ้งเบาะแส

7. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ

8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้

8.1 พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�านึงถึง

 ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ

 ปริมาณงานตรวจสอบของส�านักงานสอบบัญชีนั้น 

 รวมทั้งประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย

 ให้ท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

8.2 พิจารณาความเป็นอสิระของผู้สอบบญัช ีเพือ่คดัเลอืก

 และเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัท

9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด

รายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

11. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย

เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท

12. รายงานอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัท

13. จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือน�ามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อ 

ผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด

14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ

หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท�าซ่ึงอาจมีผล 

กระทบอย่างมนัียส�าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิ

งานของบรษิทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา 

ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร ซ่ึงประเภทรายการ

หรือการกระท�าที่ต้องรายงาน มีหัวข้อดังต่อไปนี้

15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

15.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ี

  ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน

15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาด

  หลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

      หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการ     

     บริษทัถงึส่ิงทีมี่ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อฐานะการเงนิ  

    และผลการด�าเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกับคณะ

     กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารแล้วว่าต้องด�าเนนิการปรบัปรงุ

     แก้ไข เมื่อครบก�าหนดเวลาที่ก�าหนดไว้ร่วมกัน หากคณะ

     กรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการ 

    แก้ไขดงักล่าวโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบ 

    รายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อส�านักงาน   

    ก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาด

    หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงาน และ

ผู้สอบบญัชทีราบภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจาก

ผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ 

ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด�าเนินงานของ

นิติบุคคลดังกล่าวได้กระท�าความผิดตาม พ.ร.บ.หลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดย

พจิารณาบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2. เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท

ให้มีความเหมาะสม และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

ด้านค่าตอบแทน

3. ก�าหนดค่าตอบแทนทีจ่�าเป็น และเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิ

และมิใช่ตวัเงินของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ

คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมการ

พจิารณาอนมุตัหิรอืน�าเสนอต่อผูถ้อืหุน้อนมุตัติามแต่กรณี

4. พจิารณาการปรับเงินเดอืน ให้สวสัดกิารผลตอบแทนอืน่ๆ 

แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ ให ้

ค�าชีแ้จงตอบค�าถามเกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการใน

การประชุมผู้ถือหุ้น
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ด้านบรรษัทภิบาล

6. ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และการด�าเนินงาน            

ด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ 

2. พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง และ

วิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเรื่อง 

ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเส่ียง โดย

สามารถประเมินติดตาม และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม และมีแนวทางปฏิบัติ ให้สามารถรับกับ

เหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

3. จดัให้มีการทบทวนความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

อย่างสม�า่เสมอ โดยครอบคลมุทัง้ความเสีย่งจากภายนอก

และภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้าน

    กฎระเบียบ

   ความเสี่ยงด้านการเงิน

4. ติดตาม ก�ากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติเมื่อ

เกิดความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

กลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งเหมาะสมต่อเหตกุารณ์ และ

ได้น�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ให้ค�าแนะน�า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่าย

บริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง

พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม�่าเสมอ

6. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับ 

ความเสีย่ง และการควบคมุภายในกบัคณะกรรมการตรวจ

สอบของบริษัทฯ

7. แต่งต้ังคณะท�างาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 

เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการ              

บริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจ�าเป็น

8. ปฏิบั ติงานเรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ  

มอบหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. จดัท�า และน�าเสนอนโยบายทางธรุกจิ เป้าหมาย แผนการ

ด�าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี      

ของบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2. ก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ�านาจบริหารต่างๆ 

ของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

3. มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื้อ

วตัถดุบิในวงเงนิรวมไม่เกนิ 250 ล้านบาท และให้มีอ�านาจ

ในการท�ารายการจัดซื้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับ 

ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการด�าเนินกิจการ

ของบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ�านาจด�าเนิน

การรายการนั้นๆ แต่ให้น�าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม         

คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอสัตยาบัน

4. มีอ�านาจอนุมัติรายการลงทุน และการด�าเนินการทาง 

การเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทดังนี้

   การซื้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้านบาท

   การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของ

    บริษัทรายการละไม่เกิน 50 ล้านบาทโดยมีวงเงิน 

    รวมทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ในกรณีที่วงเงินเกินจาก  

        100 ล้านบาท จะมกีารขอสตัยาบนัเมือ่จบโครงการ 

   ถ้าอยู่ในวงเงินจะจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อ 

    ที่ประชุมคณะกรรมการ

5. ควบคุม ดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการด�าเนนิงาน กลยทุธ์

ทางธรุกจิ และงบประมาณที่ได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการ

บริษทัให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเอือ้ต่อสภาพธรุกจิ

6. ก�าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือกการ 

ฝึกอบรมการว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

ทั้งหมด

7. ก�ากับดูแล และอนุมัติเร่ืองที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล

หนึ่งหรือหลายคนกระท�าการอย่างหนึ่งอย่างใดตาม 

ที่เห็นสมควรได้สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข 

อ�านาจนั้นๆ ได้

8. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใดตามที่ ได ้ รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

การมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจะไม่มี

ลักษณะเป็นการมอบอ�านาจหรือมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้ผู้รับ

มอบอ�านาจสามารถอนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

อืน่ใดกบับรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (ตามทีน่ยิามไว้ใน
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ประกาศคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์) 

ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ (แล้ว

แต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ 

ของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยของบรษิทัฯหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ก�าหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มี

การก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ

บริษัทซึ่งท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ 

และความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ 

ซึง่ช่วยให้ฝ่ายบรหิารเกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมทีมี่อยู่

นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม�่าเสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบการ

ด�าเนินงานทีม่อียูใ่ห้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้โดยแผนกตรวจสอบ

ภายในสามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็ม

ท่ีเนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ดังโครงสร้างที่ปรากฎอยู่ในหน้าที่ 33

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

1. บริษัทมีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจท่ีชัดเจน

และวัดผลได้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. บริษัทจัดท�าคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติอันดี มีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ 

ลงนามรับทราบ เพื่อให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดกับ

หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท

3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่าง

ชัดเจน และมีการก�าหนดอ�านาจการอนุมัติเป็นลาย

ลักษณ์อักษร เพื่อช่วยให้การด�าเนินงานเป็นไปได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพ และขนาดธุรกิจ

4. มีการก�าหนด และจัดท�า Job Description ซึ่งก�าหนดถึง

ลกัษณะงาน หน้าท่ี ระดับความรู ้ความสามารถ ทกัษะของ

ต�าแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคล

ให้เหมาะสมกับต�าแหน่งการพัฒนาบุคลากร และการ 

ฝึกอบรมการเลือ่นต�าแหน่งการเลือ่นขัน้เงนิเดอืนพจิารณา

การให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุ

สมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดชันวัีดผลการปฏบิตังิาน (KPI) ทีม่กีารก�าหนดไว้อย่าง

ชัดเจนเป็นเคร่ืองมือในการวางแผน และควบคุมผลการ

ด�าเนินงาน

2. ส�าหรบัธรุกรรมแต่ละประเภทบรษิทัมกีารก�าหนดผูม้อี�านาจ

อนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1. มีการจัดท�ารายงานเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานที่เกิด

ขึ้นจริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส

2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดย

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอรายงาน 

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดบัสูง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บรษิทัได้ท�าการสรรหา นายนฤทิธิช์ยั ภรูพีงษานนท์ ให้เข้าด�ารง 

ต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่  

1 เมษายน  2547 โดยเหน็ว่าเป็นบคุคลท่ีมคีวามรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจ

อตุสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

ทั้งนี้ การแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ของผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายใน

ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความ

เห็นชอบทุกครั้ง

นายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ (อายุ 42 ปี)

ตำาแหน่ง 
ผู้จัดการตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา 
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ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งที่ส�าคัญต่อการ

บรรลุวัตถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยคณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานใน

หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความ

รับผิดชอบที่จะประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่รับผิดชอบ 

ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมท้ังส่งเสริม

และกระตุน้ให้การบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร โดย

ให้ทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียง 

โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  

ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความ

เสี่ยงอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 

Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการควบคุม

ภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง 

(Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความส�าเร็จโดย

การใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความ 

ไม่แน่นอนในผลการด�าเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อท�าความ

เข้าใจหลักการ และเหตุผลในการก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท   

เพือ่ให้การก�าหนดปัจจัยเส่ียงครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีส�าคญั

ภายในองค์กร ซึ่งทางบริษัทก�าหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจาก

ผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณาก�าหนดพนัธกจิประจ�าปี ให้สอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการน�ากลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ    

ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซ่ึงเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิาร             

      แต่ละหน่วยงานหรือกจิกรรมทีจ่ะต้องก�าหนดแผนงานประจ�าปี 

   และงบประมาณ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ใน BSC 

ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างกิจกรรม รวมทั้งก�าหนด KPI’s เพื่อ

 ใช้วัดผลความส�าเร็จของทุกกิจกรรม 

2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

การก�าหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็น

ไปในทศิทางเดยีวกัน กล่าวคือ วตัถุประสงค์ของบรษิทัจะต้อง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�าเนินงาน

ของบรษิทั และจะต้องมคีวามสอดคล้องกนัตัง้แต่ระดับบริษทั 

หน่วยงาน กิจกรรม จนถงึระดับบคุคล เพือ่ให้วตัถปุระสงค์ใน

ภาพรวมบรรลเุป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการด�าเนินงานในแต่ละ 

ระดบั และสามารถวเิคราะห์ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ได้ครบถ้วน 

ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีบริษัท   

    ต้องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถงึ กระบวนการในการปฏบิตัิ

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร (Work Shop) กบับคุคลทีเ่กีย่วข้อง

เพือ่ระบเุหตุการณ์ความเส่ียง โดยพจิารณาแจกแจงกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

    และบริษทัเพือ่ระบเุหตกุารณ์ หรือความไม่แน่นอนทีท่�าให้เกิด

ความผดิพลาด ล้มเหลว เสยีหาย หรอืเสยีโอกาส ซึง่จะส่งผล 

   ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทโดยไม่

ต้องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไป

ได้ของเหตุการณ์ หรือความไม่แน่นอนเพื่อให้มั่นใจว่าการ

ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม 

น�าเหตุการณ์ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์ และ

วเิคราะห์หาต้นเหตขุองความสมัพนัธ์โดยวเิคราะห์หาความ

สัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง และพิจารณาต้นเหตุของ

ความสัมพันธ์ เพื่อก�าหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมท้ังระบุ

ประเภทของความเส่ียง (Risk Categories) ซึง่คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงได้จ�าแนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น  

   3 ลักษณะคือ

   Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับ

   ยุทธศาสตร์

   Operation and Compliance Risk คือ ความเสี่ยง

   ที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ และการปฏิบัติไม่

   ถูกต้องตามกฎหมาย

   Financial Risk คอื ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการเงนิ

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจากหน่วยงานค้นหา และระบุความเสี่ยงได้แล้วต่อไป

จะเป็นวัดระดับความเส่ียงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของบรษิทั ซึง่จะท�าการวดัระดบัความ

เส่ียงโดยธรรมชาตขิองปัจจยัเส่ียงที่ไม่มีการด�าเนนิการใดๆ 

(Inherent Risk) และท�าการวดัระดับความเส่ียงอีกครัง้ ภาย

หลังพิจารณาการควบคมุทีมี่ประสิทธผิลของปัจจยัเส่ียงนัน้ๆ 

(Residual Risk) โดยมแีนวทางปฏบิตัติามรายละเอยีด ดังนี้

4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยน�าเหตุการณ์ และ

 ปัจจัยเส่ียงที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนก่อน 

 หน้าน้ีมาท�าการวดัหรือประเมินระดบัความรุนแรงกบั

 ความถี ่หรือโอกาสทีจ่ะเป็นไปได้เพือ่ระบรุะดบัความ

 ส�าคัญของความเสี่ยง

4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยง

 ที่มีหลายตัว น�ามาจัดระดับความเส่ียงเพ่ือให้เกิด
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 ความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงน�าไป

 ก�าหนดแผนการจัดการความเสีย่ง เพือ่ลดระดบัความเส่ียง 

 และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุม

ภายในทีม่กีารก�าหนดไว้เพือ่ลดระดบัความเสีย่งให้อยูใ่นระดบั

ความเสีย่งทีอ่งค์กรยอมรบัได้ โดยจะมกีารพิจารณาจดุควบคมุ

ภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และภายหลังมี

การก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Response) 

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล ของจุดควบคุมภายใน พจิารณาจาก

การเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น

บคุลากร งบประมาณ เวลา วสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ ทีม่อียูเ่พือ่ลด

ป้องกันโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือลดผล 

   กระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงซึ่งจะต้องมีต้นทุน

ด�าเนินการคุ้มค่าหรือน้อยกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิด

เหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเส่ียง

ซึ่งท�าให้ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่

ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งผู ้รับผิดชอบ

ความเสีย่ง (Risk Owner) จะต้องพจิารณาแผนการด�าเนนิการ

เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกดิ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หากเกดิ

เหตุการณ์ความเสี่ยงโดยค�านึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มี

อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องค�านึงถึงลักษณะของ

ความเสี่ยง ระดับของความเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยากร

ทีต้่องใช้ในทางเลอืกน้ันๆ เปรยีบเทียบกับผลท่ีคาดว่าจะได้รบั

ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้มกีารก�าหนดให้เจ้าของ

ความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI 

(Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator)
เพื่อวัดผลส�าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) 
โดยมทีางเลอืกทีจ่ะจัดการกบัความเสีย่งอยูด้่วยกนั 4 วธิดีงันี้

6.1 การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการหลกีเลีย่งความเสีย่งที่
 อยู่ในระดับสงูมากหรอืหน่วยงานไม่อาจยอมรบัความ
 เสี่ยงได้ ซ่ึงมีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ 
 กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถ 

 จัดการด้วยวิธีอย่างหน่ึงอย่างใดได้ จึงต้องจัดการ 
 ความเสีย่งนัน้ด้วยการหยดุด�าเนนิการยกเลกิโครงการ 

 ลดเน้ืองานของโครงการ หรอืลดกจิกรรมทีก่�าหนดไว้
 ตามโครงการ เป็นต้น
6.2 การร่วมจดัการ (Share) เป็นการกระจายหรอืถ่ายโอน
 ความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่น ทั้งภายใน และภายนอก 

 องค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็น

 กรณีที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกัน

 ได้ยาก หรือมีระดบัความรุนแรงสูง เช่น ภยัธรรมชาติ

 หรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับ

 ความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอนความ

 เส่ียงด้วยการท�าประกนัภยั หรอืกรณคีวามเส่ียงทีอ่าจ

 เกิดขึ้นจากความไม่ช�านาญงานของบุคลากรภายใน

 หน่วยงาน ก็อาจจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลด หรือควบคมุความเสีย่ง

 ในกรณทีีห่น่วยงานเหน็ว่าความเสีย่งเหล่านัน้เกดิจาก

 ปัจจยัภายในหรอืสาเหตทุีห่น่วยงานสามารถลด หรือ

 ควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุง

 ระบบการท�างาน โดยออกแบบวธิกีารท�างานใหม่เพือ่

 ลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย หรอืผลกระทบให้อยู่

 ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้

 บคุลากร การจดัหาคูมื่อการปฏบิตังิาน เพือ่ลดความเสีย่ง

 จากการท�างานผดิพลาด หรือหากเป็นความเส่ียงทีเ่กดิ

 จากปัจจัยภายนอก ก็อาจน�ากลยุทธ์ หรือมาตรการ

 ต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบ หรือความรุนแรงของ 

 ความเสี่ยง

6.4 การยอมรับ (Accept) เป็นความเสี่ยงที่หน่วยงาน

 ยอมรบัได้ หรอืเป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัความเสีย่ง

 ต�่าหรือเป็นความเส่ียงที่มีต้นทุนในการจัดการความ

 เสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับ หรือเป็น

 ความเสีย่งท่ีอยูน่อกเหนอืการควบคมุขององค์กร คือ 

 อาจมีสาเหตจุากปัจจยัภายนอกที่ไม่สามารถควบคมุ

 ได้ แต่บริษัทมีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ เพื่อให้

 บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย 

 เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring) 
เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเส่ียง ตามที่
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงมีการก�าหนดไว้ โดยวิเคราะห์ และ
ประเมนิผลการบริหารจดัการความเส่ียงว่ามปีระสิทธผิลหรอืไม่

หากหน่วยงานได้ด�าเนนิการตามแผนบริหารความเสีย่งแล้ว

ยังมีความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณา
ต่อไปว่า เป็นความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัใด และมวีธิกีารจัดการ
ความเสีย่งนัน้อย่างไร จากนัน้จงึเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียงพจิารณาให้ความเห็น รวมถงึการจดัสรรงบประมาณ
สนบัสนนุ ทัง้นี ้การบรหิารความเสีย่งจะเกดิผลส�าเรจ็ได้ต้อง
ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร และน�าความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มาก�าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป
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8. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 

การบรหิารความเสีย่งเชงิบรูณาการ จะเกดิขึน้ได้ และมกีารถอื

ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง จะต้องได้รบัการสนบัสนนุจากผู้บริหาร

สงูสดุของบรษิทั และได้รบัความร่วมมอืจากบคุลากรทกุคน

ภายในองค์กร ดงัน้ันการให้ทกุคนภายในองค์กรมคีวามเข้าใจ 

และรบัทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหารความเสีย่งเชงิบูรณา

การของบรษัิทได้อย่างครบถ้วนท่ัวถึง จะต้องมกีารวางระบบ

การสารสนเทศ และการสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้ในส่วนการ

ประชาสมัพันธ์ การฝึกอบรมให้ความรู้ รวมทัง้การตดิตามให้

มีการด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงปัจจุบันบรษิทัมกีารสือ่สาร

ผ่านการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยเชญิผูรั้บ

ผิดชอบความเสีย่ง (Risk Owner) เพือ่ตดิตามความคบืหน้า

การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
1.	องค์ประกอบคณะกรรมการ	

1.1 จ�านวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามข้อบงัคบัข้อ 11 
 ที่ก�าหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
 กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า 

 กึง่หน่ึงของจ�านวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่

 ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะต้องเป็น

 ผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด” โดยปัจจุบัน

 คณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วยกรรมการ 10 ท่าน 

 โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 4 ท่าน 

 กรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน และ

 กรรมการอิสระ จ�านวน 5 ท่าน

1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

1.3 การสรรหา และแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบั

 บริษัท และข้อก�าหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้องและ
 มคีวามโปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการ
 พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
 บรรษัทภิบาล และน�าเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะ
 กรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุ
 ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
1.4 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะ
 กรรมการชุดย่อย

1.5 มกีารแต่งต้ังเลขานุการบรษัิท (Company Secretary) 

 เป็นผูช่้วยดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และ

 ช่วยให้คณะกรรมการและบรษิทั ปฏบิติัให้เป็นไปตาม

 กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

2.คุณสมบัติของกรรมการ
2.1 กรรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้

 ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติ

 หน้าที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

 ว่าด้วยบรษิทัมหาชนจ�ากดั และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

2.3 จ�ากัดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

 ไม่เกิน 5 บริษัท

2.4 จ�ากัดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 ของประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่

 ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) และประธานเจ้า 

 หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไม่เกิน 3 บริษัท

2.5 มคีวามเป็นอสิระตามข้อก�าหนดของส�านกังาน ก.ล.ต. 

 และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6 จ�ากัดจ�านวนการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ

 ไม่เกิน 9 ปี

2.7 กรณีที่มีกรรมการอิสระที่ด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี และ

 มกีารแต่งตัง้กรรมการท่านนัน้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

 อสิระ การแต่งตัง้นัน้จะต้องผ่านการอนมัุตจิากผู้ถอืหุน้ 
2.8 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบตัร
 ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้อบังคับข้อที่ 13 

 ซึง่ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้
 กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจ�านวนกรรมการ

 ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

 จ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง

 ออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด

 ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

 ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่ง

 นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการที่ออก

 ตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่กไ็ด้ 

3.	คณะกรรมการชุดย่อย
     นอกจากคณะกรรมการบริษทัแล้ว บริษทัยงัมีคณะกรรมการ    
     ชดุย่อย 3 ชดุได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
     สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการ
  บริหารความเสี่ยงได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะ 
   กรรมการชดุต่างๆ พร้อมทัง้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่ง  
   ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ มทีัง้หมด 3 ท่านโดยทกุท่านเป็น

 กรรมการอสิระ และด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบรษัิท
 ซึง่อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผูม้คีวามรูด้้านบญัชี/การเงิน 
 และกรรมการตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัเิกีย่วกบัความ
 เป็นอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี
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3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

 มีทั้งหมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้

 บรหิาร 1 ท่าน กรรมการบรหิาร 1 ท่าน และกรรมการ

 อสิระ 1 ท่าน โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งวาระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน  

 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการ 

 บรหิาร 2 ท่าน โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

4.	การประชุมคณะกรรมการ
        ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมกีารก�าหนดตารางการประชมุล่วง   

          หน้าเป็นรายปี และในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้  

  บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสาร  

    ประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน

         ประชุม โดยกรรมการทกุท่านสามารถเสนอวาระเข้าทีป่ระชมุได้  

     และหากมเีหตุจ�าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ กรรมการ     

   จะแจ้งบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชมุประมาณ 1- 2 วนั ซึง่ 

  การประชมุคณะกรรมการจะจดัสรรเวลา ให้มกีารอภปิราย       

   และแสดงความเหน็อย่างเพยีงพอ รวมทัง้ให้ผูบ้รหิารระดบัสูง 

  ชี้แจงข้อมูลในฐานะผู ้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงผ่าน 

  กรรมการบรหิาร และการลงมตใินทีป่ระชมุ ก�าหนดให้จ�านวน 

   องค์ประชมุขัน้ต�า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะมตต้ิองมกีรรมการ 

 อยูใ่นทีป่ระชมุไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด  

   พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 

         นอกจากน้ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษทั มกีารก�าหนดนโยบาย 

   ให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บรหิารประชมุร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

5.	ค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ บรษัิทมกีารก�าหนดนโยบาย
 ค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา 
 ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลเป็นผู้พจิารณา และเสนอ
 ต่อคณะกรรมการบริษัท และเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา 

 อนุมตั ิซึง่การพจิารณาค่าตอบแทน บรษิทัได้ค�านงึถงึ
 ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะ

 ได้รบัจากคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนดงักล่าวอยู่

 ในระดับทีเ่ทยีบเคยีงได้กบัอุตสาหกรรมเดยีวกัน และ

 สงูเพยีงพอท่ีจะรกัษากรรมการทีม่คุีณภาพตามทีต้่อง

 การซึ่งบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็น 

 ค่าเบี้ยประชุม และค่าบ�าเหน็จกรรมการ

5.2 ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีการวัดผลการ 

 ปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี ในรูปของดัชนีวัดผล  

 (KPIs) โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมี

 การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     1) การวัดความส�าเร็จตามเป้าหมาย 

     2) การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ 

 โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ทั้งนี้คณะ 

 กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึง 

 ผลการปฏบิตังิาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐานของ

 บริษทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั และเสนอจ�านวน

 ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษัิท เพือ่

 พิจารณา และอนุมัติ ส�าหรับในกรณีของประธานเจ้า

 หน้าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จัดการ) ประธานเจ้า

 หน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการบริหาร ประธาน

 เจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ประเมินและพิจารณาค่า

 ตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมัติต ่อที่ประชุมคณะ

 กรรมการบริษัท

6.	รายงานคณะกรรมการ
     คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 

    บริษัท และบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตาม   

     มาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองท่ัวไปโดยเลือกใช้นโยบายบญัชี

  ที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้   

    ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัรวมท้ังประมาณการทีด่ท่ีีสดุในการ 

      จดัท�าซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ 

     ประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ 

     ในสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี และ 

     คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีม่คีวาม 

  เป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ 

     รายงานทางการเงินระบบการควบคมุภายใน และความเหน็ 

  ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฎในรายงานของ 

   คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

7.	แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
  คณะกรรมการก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่งของ   
    กรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยในแต่ละปีบริษัทได้ 

     มีการประชมุแผนงาน ซึง่มีการแลกเปล่ียนความรู้ และถ่ายทอด

     งานอย่างมรีะบบนกัลงทนุจงึมัน่ใจได้ว่าบรษิทัจะมกีารด�าเนนิงาน

     และการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้อย่างต่อเนือ่ง

8.	การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
  เลขานุการบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเป็น  

   ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ 

  กรรมการ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น   

   นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจริยธรรม และจรรยาบรรณ         

   ในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชมโรงงาน
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9.	การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
  กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ 

         ท่ีส�าคัญเก่ียวกับคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ     

     รวมทัง้นโยบาย และข้อมลูท่ีส�าคัญเก่ียวกับบรษัิทโดยบริษทั 

  ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม   

  สัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติหน้าที่ที่จัด 

    โดยหน่วยงานก�ากบัดแูลองค์กรของรฐัหรอืองค์กรอสิระ เช่น   

   หลกัสตูรกรรมการบรษิทัของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการ 

  บริษัทไทยท่ีส�านักงาน ก.ล.ต. ก�าหนดให้กรรมการของ 

     บรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึง่หลกัสตูร 

     ซึง่ ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors  

  Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee  

   Program (ACP) ทั้งนี้เพื่อน�าความรู้ และประสบการณ์มา   

   พัฒนาองค์กรต่อไป

10.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

       เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่างม ี

       ประสทิธภิาพ และเกิดประสทิธผิลมากท่ีสดุ อีกทัง้เพือ่เป็น
   กรอบในการทบทวน และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน 
   ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นไปตามหลักการก�ากับดูแล   

       กจิการบรษิทัจงึก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

   ของคณะกรรมการทัง้คณะ การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของ 

   คณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมกีารประเมนิผลการปฏบิตัิ 

       หน้าทีข่องคณะกรรมการชดุย่อยโดยคณะกรรมการบรษิทั 

       คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาลจะเป็น 

       ผูเ้สนอหลกัเกณฑ์การประเมนิ และเสนอต่อทีป่ระชมุคณะ 

           กรรมการบรษิทั การประเมนิทัง้หมดจะสรปุผล และบรรจเุป็น 

        วาระการประชมุคณะกรรมการ ครัง้ที ่1 ของทกุปี เพือ่น�าผล 

         การประเมนิมาวิเคราะห์ และแสดงความเหน็ในแต่ละประเดน็ 

         ร่วมกนัโดยการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ 

       บรษิทั ประจ�าปี 2559 มีผลการประเมนิอยูท่ี ่94.44 คะแนน     

      (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2.40        

        และการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการ 

       บรษิทั เป็นรายบุคคลประจ�าปี 2559 มผีลการประเมนิเฉลีย่ 

    รวมเท่ากบั 96.24 คะแนน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) ลดลง 

    จากปีก่อนร้อยละ 0.79

        คณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ จะมีการประเมนิผลการปฏบิตัิ

       หน้าทีเ่ช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท 

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะ

กรรมการชุดย่อย จะน�าผลการประเมินที่ได้รับมาน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทั เพือ่เสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มี

ค�าแนะน�าในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็น

เสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้

การประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารโดย 

คณะกรรมการบริษัทนั้นเป็นการประเมินเพื่อน�าไปพิจาณา

ค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการ

ประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความ

ส�าเร็จตามเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานกับ

เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้

ประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารเป็นราย

บุคคล และน�าผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านค�านวณ

เป็นค่าเฉล่ีย และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใน

เดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผล

คะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบรษัิทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง 

จ�ากัด และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทน

เข้าไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยดงักล่าว เพือ่มส่ีวนร่วมในการ

บริหารงาน และก�าหนดนโยบายการด�าเนินงานทีส่�าคญั เพือ่ให้

เกดิผลประโยชน์สูงสุดแกบริษัทย่อยนัน้ๆ และหากบริษทัย่อยม ี

การด�าเนนิธรุกจิท่ีกระทบต่อบริษทัอย่างมีนยัส�าคญั ตัวแทนดงั

กล่าวจะต้องน�าเสนอเรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการของบรษิทัก่อน อกีทัง้ยงัได้มกีารก�าหนดนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 

รวมไปถึงข้อบังคับในการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงต่างๆ เพื่อใช้

ในการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งของบริษัทฯ และ

บริษทัย่อย และเพือ่ให้แนวทางการด�าเนนิธรุกจิ และการพฒันา

องค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ยังได้มีการ

ดูแลในเร่ืองการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บเอกสารส�าคัญ และการ

บนัทกึบญัชตีามมาตรฐานของบริษทั เพือ่ให้สามารถตรวจสอบ 

และรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิได้อย่างครบถ้วน ถกูต้อง และ

ทันก�าหนดเวลา อีกด้วย
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นโยบายต่อต้านการทุจริต
นิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น : ให้หมายความถึงการปฏิบัติ หรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต�าแหน่ง หรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์หรือใช้
อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่ รวมท้ังการเสนอให้ซึ่งผลประโยชน์
เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ
ศีลธรรม ส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งทางตรง และทางอ้อม ทั้ง
ด้านการปฏิบัติงาน และเชิงนโยบาย

นโยบายต่อต้านการทุจริต
ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจ้างของบรษิทั กระท�า
การอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
เพ่ือประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว 
เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือ  
ผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วย
งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจหรือ
ติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต
อย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาลเสนอ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา

2. คณะกรรมการบรษัิท มหีน้าท่ีพจิารณา และอนุมัตนิโยบาย
การต่อต้านทจุรติทกุรปูแบบทัง้ทางตรง และทางอ้อม เพือ่
ใช้เป็นแนวทางในยึดถือปฏิบัติของคนทั้งองค์กร

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าท่ีประเมินโอกาส
การเกดิทุจรติน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ใช้เป็น
แนวทางส�าหรบัฝ่ายตรวจสอบภายใน ส�าหรบัการวางแผน
การตรวจสอบ และตรวจติดตาม

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุม
 ภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทจุริต 
 ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้ม่ันใจว่า
 ระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะท�าให้เกิดโอกาส การ
 ทุจรติทีม่ผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ และผลการด�าเนนิงาน
 ของบรษัิทน้อยทีส่ดุ และมคีวามเหมาะสมกบัรูปแบบ
 ธุรกิจของบริษัท
4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบ
 ควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
 การทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ปฏบิติัหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน
 ทีก่�าหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการ
 ควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ
 การทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุม
 ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
5.2 ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
 ในเร่ืองการตรวจสอบการทจุริตทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร
 นอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้ก�าหนดไว้

6. ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบสื่อสารกับ
บคุลากรในองค์กร และผูท้ีเ่กีย่วข้องให้ได้ทราบถึงนโยบาย    
การต่อต้านการทุจริต

แนวปฏิบัติที่ดี
1. หา้มมิให้พนักงานของบริษัทพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนอื

คูค้่า คูแ่ข่งทางธรุกจิโดยมิชอบด้วยกฏหมาย และศลีธรรม 
ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้
ของขวัญ หรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น

2. ไม่ด�าเนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ 
ที่ผิดกฎหมาย

3. ในการท�าข้อตกลงกับคู่ค้าทางธุรกิจ พนักงานจะต้องหลีก
เลี่ยงการให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับการเจรจา การ
ท�าสัญญา หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา และส�าหรับ 
ของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้น้ันจะต้องมีมูลค่า 
ที่เหมาะสมที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบบริษัท และ/หรือ
กฎหมายซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้ และผู้รับ

4. บริษทัมีนโยบายไม่ส่งเสริมการให้สินบนกบัเจ้าหน้าทีข่อง
รัฐหรือบุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทางธุรกิจ

5. กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด�าเนินการผ่านขั้นตอนตาม
ระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

6. กรรมการ และผูบ้รหิารต้องตระหนกัถงึความส�าคญัในการ
เผยแพร่ ให้ความรู้ ให้ค�าปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้
พนักงานได้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการ
ทจุริตฉบบันี ้รวมถงึเป็นแบบอย่างทีด่ ีในเร่ืองการมคีวาม
ซื่อสัตย์ จริยธรรม และจรรยาบรรณ

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริต บริษัทจะด�าเนินการดังต่อไปนี้
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1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ 
กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง

2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท 
รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงาน
ประจ�าปี (56-2)

3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต 
ให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุลงในคู่มือพนักงาน

นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
การกระทำาผิด
ขอบเขตการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระท�าที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดี
ในเรื่องต่อไปนี้

•  การฝ่าฝืนการปฏบิตัติามหลกัการและแนวปฏบิตัขิอง
 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การฝ่าฝืนตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท 
• การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
• การกระท�าทุจริต

หรอืการกระท�าทีท่�าให้เกดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อองค์กร 
พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้
วางใจในทุกระดับ หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจท่ีจะ
ท�าเช่นนั้น พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตามรายละเอียด
ในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้ง
เบาะแสผ่านช่องทางดังนี้
1. ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจ�าโรงงาน และศูนย์

กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท
2. ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

2.1 ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน : คณุนฤทธิช์ยั ภรีูพงษานนท์
 E-mail address : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

2.2 คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน : ประธานคณะกรรมการ 
 สรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 E-mail address : proact2000@pikanategroup.com

2.3 คุณนันทนา หลกัค�า : เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา 
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 E-mail address : nantana.lak@pacificpipe.co.th
ทัง้นี ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสให้ผูท้ีม่ส่ีวนทกุกลุม่ สามารถร้องเรียน 
เมือ่มข้ีอร้องเรยีน หรอืพบเบาะแสเกีย่วกบัการด�าเนินงานทีข่ดั
กับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือจริยธรรม และ
จรรยาบรรณของบริษัท รวมไปถึงหากมีข้อสักถาม หรือเสนอ
แนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับ
ร้องเรียน ดังนี้

• ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อ
 ที่ปรากฎอยู่ใน ข้อที่ 2.1 - 2.3 
• แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่   

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) 
 ที่อยู่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์ +662-679-9000
 โทรสาร +662-679-9075 

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะด�าเนนิการรวบรวมข้อเทจ็จริงแล้วต้องส่งเรือ่ง
  ต่อเลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล
2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
จะเรียนเชญิตวัแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพือ่กล่ันกรองข้อมลู
และสอบสวน ภายใน 3 วัน โดยตัวแทนฝ่ายบริหารที่เข้า
ร่วมในการพิจารณา คือ
1) ผู้จดัการทรัพยากรมนษุย์ หรือตวัแทนจากหน่วยงาน
2) ผู้อ�านวยการในสายงานของผู้ร้องเรียนซ่ึงต้องเป็น 

 บุคคลผู้ไม่มีความขัดแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกับ
 ผู้ร้องเรียน
3) ผูจ้ดัการตรวจสอบภายในโดยมเีลขานกุารคณะกรรมการ
 สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพือ่
 สังเกตการณ์

3. กำาหนดมาตรการดำาเนินการ
เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
จะเป็นผูส้รุปรายงาน และเสนอรายงานในการด�าเนินการต่อ
ข้อร้องเรยีนและการแจ้งเบาะแส เสนอต่อกรรมการผู้จัดการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา
อนุมัติการด�าเนินการนั้น 
ในกรณทีีเ่ป็น เร่ืองทีก่ระทบต่อชือ่เสียง ภาพลักษณ์ หรอืฐานะ
ทางการเงนิของบรษิทั หรือขดัแย้งกบันโยบายในการด�าเนนิ
ธรุกจิของบรษิทั หรอืเกีย่วข้องกบัผูบ้รหิารระดบัสงู ประธาน
คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

การรายงานผลการดำาเนินการและตรวจสอบ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาลจะรายงานผล การด�าเนนิ
การที่ได้กระท�าไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
และคณะกรรมการรับทราบ

พนกังานทกุคนต้องลงนามในแบบฟอร์ม และให้ค�ารับรองเพ่ือ
ยนืยนัว่าได้รบัรูเ้นือ้หาของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่ปรากฏ
ในหน้าสุดท้ายของจริยธรรม และจรรยาบรรณในการด�าเนิน
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หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ ช้ีเหตุผล	/	มาตรการทดแทน

1. ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะ
กรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการ
ซื้อขาย

คณะกรรมการได้มีการก�าหนดมาตรการในการป้องกันการ
ใช้ข ้อมูลภายใน โดยประกาศช่วงเวลาในการห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทให้กับกรรมการและผู้บริหารทราบอย่าง
ชัดเจน พร้อมท้ังก�าหนดบทลงโทษข้ันรุนแรง กรณีมีการ 
กระท�าความผดิเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์อย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษร ซึ่งระบุอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท

2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน / การท�าจดหมายข่าวที่น�า
เสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

ผูบ้รหิารของบรษิทัออกพบปะกบันกัลงทนุ และผูถ้อืหุน้ อย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดย             
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพบปะกับนักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส

3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์
ของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

คณะกรรมการมีการก�าหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หรือกลยุทธ์ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเป็น      
รายไตรมาส เพือ่ทีจ่ะสามารถทบทวนกลยทุธ์ให้มคีวามเหมาะสม
กับสถานะการณ์ปัจจุบัน

4. ประธานคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นกรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ
บริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งสามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี 2559 บรษิทั และบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี 
ให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด และบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และส�านักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
ดังนี้
1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

บริษัท ค่าสอบบัญชี	(บาท)

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

2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ากัด 280,000

3. บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จ�ากัด 220,000

รวม 1,540,000

2.  ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นส�านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มี 
ความสัมพนัธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กบับริษทั / ผูบ้ริหาร / ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ธุรกิจ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าได้อ่านแล้ว และยอมรับที่จะ
ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถ
ใช้ข้ออ้างว่าไม่ได้อ่านหรอืไม่ได้ลงนามรบัรูใ้นแบบฟอร์มมาเป็น
เหตุผลที่จะไม่ปฏิบัติตาม

หากนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการมกีารยกเลกิ การทีข้่อก�าหนด 
ข้อใดข้อหนึ่งในนโยบายน้ัน การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก�าหนดที่ถูก
ยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายก�าหนด

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	หรือผู้แจ้งเบาะแส
การกระทำาผิด
1. บริษทัจะเกบ็ข้อมูลและตวัตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรยีน

และผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความ

ปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งทีม่าของ
ข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย
ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

จากนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการทุจริตที่กล่าวมานี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ
ของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน�าไปปฏิบัติ โดยเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ 
และยึดถือปฏบิติั พร้อมทัง้เปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั และรายงานประจ�าปีเพือ่ให้นกัลงทุนได้ทราบ และให้มกีารทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องต่อหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล และมี
ความเหมาะสมต่อการน�าไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในปี 2559 ยังมีหลักเกณฑ์บางส่วนที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ จึงขอชี้แจง
เหตุผล และ/หรือ มาตรการด�าเนินการทดแทน ดังนี้
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้อนุมัติ

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 

ท่าน โดยกรรมการทกุท่านเป็นกรรมการอสิระผูท้รงคุณวฒิุ และ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์  
กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส/1  
กรรมการตรวจสอบ

     และนายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ 
    เลขานุการกรรมการตรวจสอบ

/1นางอุดมวรา เดชส่งจรัส ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 แทน  
ดร. สมชาย  หาญหริญั ทีล่าออก เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอิสระ  และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชี 
และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และแลก
เปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบ มฝ่ีายตรวจสอบภายใน เป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตัภิารกจิ
ตามกฎบัตรที่ก�าหนดไว้  โดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ ท�าให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลัก 
ธรรมาภบิาล เพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทได้อย่างถกูต้อง
และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 
2559 จ�านวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย จ�านวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระส�าคัญใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

1.	รายงานทางการเงิน	
    ได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2559 
   และหารอืร่วมกบัผูส้อบบญัชี พร้อมท้ังพจิารณาข้อเสนอแนะ
    ด้านระบบควบคมุภายใน ซึง่เหน็ว่ารายงานทางการเงินของ
   บริษัทได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
   ที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.		รายการท่ีเก่ียวโยงกัน
สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

    หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้แน่ใจ
ว่าการตกลงเข้าท�ารายการมีความเป็นธรรม และเพื่อ 

     ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ซึง่บริษทัได้ถอืปฏบิตัติามนโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยถอืความโปร่งใส และการเปิด
เผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ ซึง่มีรายการท่ีส�าคญั ได้แก่ พจิารณา
การต่อสัญญาเช่าที่ดิน การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดิน

3.	การตรวจสอบภายใน
ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก�าลังพล  

     ประจ�าปี 2559 รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอในการพฒันา
บคุลากรด้านตรวจสอบภายใน เพือ่ให้บรรลุแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี และได้สอบทานผลการปฏบิติังานและข้อเสนอแนะ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจติดตามการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบ
ภายในของบรษิทัเป็นไปอย่างอสิระ เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล

4.	การกำากับดูแลกิจการที่ดี
ได้ตดิตามการส่ือสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบรษิทั 
ก�าหนดให้พนกังานบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง รายงานชือ่ผูท่ี้เกีย่วโยงกัน
รายงานการถอืครองหุน้บรษิทัประจ�าทกุไตรมาส ทีอ่าจก่อให้
เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั
ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกคร้ัง เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญ

5.	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
น�าเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกคร้ังที่มีการประชุม 

    คณะกรรมการบริษทัโดยได้เสนอความเหน็ และให้ข้อเสนอแนะ 
    ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่าย

บรหิารได้ด�าเนนิการพิจารณาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อย่างเหมาะสม รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 โดยได้รับ
การประเมนิจากคณะกรรมการบรษัิท และน�าผลการปฏิบติั
งานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
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6.		ผู้สอบบญัชี
ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีและให้ความเหน็ต่อ
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 
ให้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษทั ส�านักงานอีวาย จ�ากดั เป็น   
ผู้สอบบัญชีของบริษัทส�าหรับปี 2560

จากกจิกรรมต่าง ๆ  ดงักล่าวข้างต้นตลอดปี 2559  คณะกรรมการ 
ตรวจสอบเห็นว่า  คณะกรรมการ ตลอดจนผูบ้รหิารของบริษทัฯ 
ถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส�าคัญ  และยึดมั่นใน

จริยธรรมธุรกิจ โดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ  รวม
ทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ ให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ
เหมาะสม เพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน
สากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

22 กุมภาพันธ์ 2560
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราว

ละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

2561 โดยคณะกรรมการมีรายนาม ดังนี้

1. นายเกรียงไกร   รักษ์กุลชน  

ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ  

บรรษทัภบิาล

2. นางสาววิริยา     อัมพรนภากุล  

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

3. นางสาวปิยะนุช  ชัยขจรวัฒน์  

กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

    และนางสาวนันทนา  หลักค�า

     เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ        

       บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ได้ปฏบิตัิ

หน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ภายใต้หลัก

การด�าเนนิการตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบรษิทั 

อย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภบิาล ได้มีการประชมุร่วมกนั เพือ่พจิารณาเรือ่งส�าคญั

ตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบ ทัง้สิน้ จ�านวน 5 ครัง้ ซึง่สรปุ

สาระส�าคญัได้ดงัน้ี

1.	ด้านการสรรหา
      พจิารณาสรรหาและเสนอชือ่กรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

    ชดุย่อยแทนกรรมการทีค่รบวาระ และกรรมการท่ีลาออกจาก

 ต�าแหน่งซึง่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

   ได้พจิารณา โดยค�านงึถงึคณุสมบตัคิวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ                  

     และประสบการณ์ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย อนัเป็นประโยชน์

   ต่อการด�าเนนิกจิการของบรษิทั รวมทัง้ค�านงึถงึขนาดโครงสร้าง 

      และองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่หมาะสม เพือ่ 

    ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้การบริหารจัดการ 

   เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนด 

   ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

2.		ด้านค่าตอบแทน
1. พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียง 

ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั 

ประกอบกบัผลการด�าเนนิงานของบรษัิท รวมถงึความเหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2. พจิารณาค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ของประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหารโดยก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่าง 

เป็นรูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความส�าเร็จของการ 

ปฎิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้รวมถึง

พิจารณาการเติบโตของยอดขายและก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น

จากปีก่อน

3.	ด้านบรรษัทภิบาล
1. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

และสอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษัท

2. ทบทวน และปรับปรุงหลักการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรม
และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ

3. ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 

ประจ�าปี 2559 เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดูแลกจิการ

ให้มมีาตรฐานเทยีบเท่ากบัหลกัการก�ากบัดแูลสากลท่ีเป็น 

ที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” 
จากการประเมนิโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

4. ด�าเนนิการ และประชาสมัพนัธ์กจิกรรมด้านความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม

5. จดัท�ารายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

และสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุภาคส่วนขององค์กร

6. ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้แบบประเมนิภาพรวมของคณะกรรมการ และประเมนิ

ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นรายบคุคล 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

และแบบประเมินผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร

รายงานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ปฏบิตัหิน้าที ่

ตามที่ได้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัสมเหตสุมผล 

และสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบง�า

จากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2559 กรรมการได้

รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการปี 2559 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการ

ส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลักทรัพย์

แห ่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัท 

จดทะเบียนทั้งหมด บริษัทในกลุ ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และบริษัทที่มีขนาดยอดขาย และก�าไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท 

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการ

ที่ด�ารงต�าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยค�านึงถึงประโยชน์ของ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ได้อนุมัติ
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน โดย
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นกรรมการอสิระ มี
วาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทกุท่านเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

1. ดร. ชัยยงค์   สัจจิพานนท์  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นางสาววิริยา   อัมพรนภากุล  
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

3. นางสาวธิติมา   วัฒนศักดากุล  
กรรมการบริหารความเสี่ยง

     และนางสาวนภาพร  พรอนุวงศ์ 
    เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแล
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็นข้อ
เสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือพฒันาระบบการจัดการบรหิารความเส่ียงท่ัวทัง้องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วม
มอืในทกุระดบัขององค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งมกีารประชุม 4 ครัง้ โดยกรรมการบรหิารความเสีย่ง
ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซ่ึงสามารถสรุปสาระส�าคัญ
ของการด�าเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้

1.	ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กร  โดยพิจารณาท้ัง
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ความคาดหวังขององค์กร   

2.	พจิารณาปัจจยัเสีย่งขององค์กร	
จดัประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ร่วมพจิารณา
คัดกรองปัจจยัเสีย่งระดบัองค์กรทีส่่งผลกระทบด้านกลยทุธ์ 
การด�าเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอ่ืนๆ จากปัจจัยเส่ียง
ทัง้หมดตามความเหน็ของเจ้าของปัจจยัเสีย่ง (Risk Owner) 
ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่มีอยู่
ในปัจจบุนั และจัดล�าดับความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่(Residual Risk) 
ในภาพรวม และพิจารณาความเสี่ยงองค์กรกับทิศทางการ 
ด�าเนินธุรกจิ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป

3.	พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
พจิารณาความเหมาะสม คุม้ค่าของแผนงาน (Action Plan) 
ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดท�า ให้ค�าแนะน�า และสนันบสนุน
แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงนั้นจะได้รับการ
บริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสม
ที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

4.	ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ตดิตามความคืบหน้า ประสิทธภิาพ ประสิทธิผลการด�าเนนิงาน
การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง  ติดตาม
ผลกระทบ และแนวโน้มของความเสีย่งภาพรวมทีเ่ปลีย่นแปลง
ภายหลังจดัท�าแผนบริหารความเส่ียง  ก�าหนดแนวทางการ
ป้องกนัหรือแก้ไขได้อย่างทนัท่วงท ีและรายงานคณะกรรมการ
บริษัทอย่างสม�่าเสมอ

5.	สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง
บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัของการบริหารความเสีย่ง
ในทกุระดบั  จงึได้จดัการอบรม เพือ่ให้ความรู ้สร้างความเข้าใจ
และให้เกดิการตระหนกัถงึความส�าคญัของการบริหารจดัการ
ความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

6.		แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	
				(Business	Continuous	Planning:	BCP)	

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารงานใน
ภาวะวิกฤต จึงได้ด�าเนินการศึกษา จัดท�า แผนการบริหาร
ความต่อเนือ่งทางธรุกจิ และมีการซ้อมแผนเป็นประจ�าทกุปี

จากการด�าเนินงานข้างต้น เชื่อว่าการบริหารความเสี่ยง 
ที่ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสี่ยง
อย่างใกล้ชิด จะช่วยท�าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค ์
การด�าเนินงานตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้ ตลอดจนสามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและ 
ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน 

ดร. ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 มกราคม 2560
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน	ปี	2559
คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทาง 

การเงนิของบริษทั และบรษิทัย่อย และให้ความส�าคัญกับการปฏบิตัิ

ตามนโยบายการก�ากับดูแลกจิการทีด่ ี เพือ่ให้รายงานทางการเงนิ 

ของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ 

ในรายงานประจ�าปี มข้ีอมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน ซึง่จดัท�าขึน้ตาม

มาตรฐานการบญัชท่ีีรบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชี

หรือปฏบิติัทางบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบัิตอิย่างสม�่าเสมอ

ใช้ดลุยพินจิอย่างระมัดระวงั รอบคอบในการประมาณทางการบญัชี 

เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่าง

เพียงพอและได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี

เงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีเ่ป็นอสิระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด�ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจน 

เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี 

สาระส�าคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได ้แต ่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

ท�าหน้าที่เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

งบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษัิทย่อย 

ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตของบริษทั คอื บรษิทั 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากดั ในการตรวจสอบน้ันคณะกรรมการบรษิทั 

ได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสารต่างๆ เพือ่ให้ผูส้อบบญัชสีามารถ

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ทั่วไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าระบบควบคุมภายในโดยรวม

ของบรษิทัอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่าง 

มเีหตผุลได้ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิทั และบรษัิทย่อย 

ส�าหรบัปี 2559 สิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2559 มคีวามเชือ่ถอืได้

โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติ 

ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช

ประธานกรรมการ

รับแต่งตั้งวันที่ 17 มกราคม 2560
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1.	สรุปภาพรวมการดำาเนินงาน

ในปี 2559 เป็นปีทีร่าคาเหล็กผนัผวนตลอดปี หลงัจากตกต�า่
อย่างหนกัในช่วงปี 2558 ราคาเหลก็ปรบัตัวเพิม่สงูขึน้อย่าง
รวดเรว็ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2559 และเริม่ปรบัตวัลดลง
ในช่วงไตรมาส 2 แต่เมื่อประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็ก 

    รายใหญ่ทีส่ดุของโลกประกาศนโยบายลดการผลติเหล็ก และ  
ถ่านหิน เพื่อลดปัญหามลพิษภายในประเทศ รวมถึงปัจจัย
ภายในประเทศ ที่ทางภาครัฐออกมาตรการปกป้องการทุ่ม
ตลาดสนิค้าท่อเหล็กจากประเทศจนีและเกาหล ีท�าให้ราคา
เหลก็เพ่ิมสงูขึน้อีกครัง้ในช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้รายได้
ของบริษัทเติบโตร้อยละ 8.08 โดยมีรายได้รวมอยู ่ที่  

     7,150.37 ล้านบาท และท�าให้บรษิทัมกี�าไรสทุธอิยูท่ี ่546.38  
  ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนที่เคยเป็นขาดทุนสุทธิที่  
    42.99 ล้านบาท 

2.	ผลการดำาเนินงานปี	2559
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2559 บรษิทั มรีายได้
จากการขายและบริการสุทธิ 6,993.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

    จากปี 2558 เป็นจ�านวน 518.96 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 
8.01 บรษิทัมกี�าไรสทุธ ิ546.38 ล้านบาท คดิเป็นอตัราร้อยละ 
7.81 ของรายได้จากการขายและบริการ และคิดเป็นก�าไร 

   สุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.83 บาท

อตัราก�าไรขัน้ต้นของบริษทัในปี 2559 เท่ากบั 15.79 เพ่ิมขึน้
จากร้อยละ 6.24 ในปี 2558 เนือ่งจากราคาเหลก็เป็นทิศทาง
ขาขึน้ตามราคาเหล็กโลก อัตราก�าไรสุทธเิพิม่ขึน้เป็น ร้อยละ 
7.64 จากที่ปี 2558 เป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 0.66

รายได้
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีรายได้จาก
การขายและบริการ เท่ากบั 6,993.96 ล้านบาท หรือคดิเป็น
ประมาณร้อยละ 97.87 ของรายได้รวม เพิม่ขึน้จากปี 2558 
ร้อยละ 8.01 ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการ
ขายในประเทศ 6,806.30 ล้านบาท และรายได้จากการ 

    ส่งออก 93.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 98.65
และ 1.35 ตามล�าดับ รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก  

    6,615.59 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 7,150.37 ล้านบาท
ในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08

โดยรายได้ของบริษัทสามารถแยกตามประเภทของกลุ่ม 
     ลกูค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุม่ลกูค้าทีม่กีารเจรญิเติบโต 
  สูงในปี 2559 คือกลุ่มลูกค้าตัวแทนจ�าหน่ายที่มียอดขาย  
     5,547.30 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 เป็นจ�านวน 413.54 

ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 8.06

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ตัวแทนจ�าหน่าย 5,545.50 80.97 5,133.76 79.29 5,547.30 79.32

2. โครงการ 645.32 9.42 637.96 9.85 679.02 9.71

3. อุตสาหกรรม 518.48 7.57 529.79 8.18 515.57 7.37

4. อื่นๆ 47.86 0.70 108.33 1.67 157.62 2.25

รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 6,757.16 98.66 6,409.84 98.99 6,899.51 98.65

รายได้จากการบริการ 91.86 1.34 65.16 1.01 94.45 1.35

รวมรายได้จากการขายและบริการ 6,849.02 100.00 6,475.00 100.00 6,993.96 100.00

ต้นทุนขายและบริการ	
ในปี 2559 บรษัิทมต้ีนทุนขาย และบรกิารจ�านวน 6,021.30 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรายได้ จากการขาย 

     และบรกิารเปรยีบเทียบกบัปี 2558 จ�านวน 6,202.99 คดิเป็น
ร้อยละ 95.80 ของรายได้จากการขาย และบริการสัดส่วน 

    
ต้นทนุขาย และบรกิารทีล่ดลงจากปี 2558 เนือ่งจากต้นทุน
เหล็กทีต่�า่กว่างวดเดียวกนัของปีก่อน และการควบคมุต้นทนุ 

     การผลิตทีมี่ประสิทธภิาพท�าให้ต้นทนุการผลิตต่อหน่วยลดลง
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบรหิาร ในปี 2559 มจี�านวน 443.71  

     ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 68.54 ล้านบาทหรือ
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 18.27 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ
การขาย และค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิธรุกจิปกตทิัว่ไปทีเ่พิม่ขึน้ 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัทมีก�าไรสุทธิ 546.38 ล้านบาท อัตราผล 

     ตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ากบัร้อยละ 21.37 เพิม่ขึน้จากปี 2558 
ซึง่มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้อยูท่ีต่ดิลบร้อยละ 2.14 เป็น
ผลมาจากบริษัทมีก�าไรสุทธิที่สูงขึ้นอย่างมากดังที่ได้กล่าว
ไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการด�าเนินงาน

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�านวน 3,707.87  

     ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ�านวน 390.03 ล้านบาท หรอื 
    เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า

คงเหลือและลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า
ส�าหรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2559 มีจ�านวน 605.94  

     ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ�านวน 49.83 ล้านบาท หรอื 
    เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.96 โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตาม

ตาราง     

อายุหนี้คงค้างนับจาก
วันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 415.79 423.10 469.58

ค้างช�าระ

ไม่เกิน 3 เดือน 134.36 103.28 127.60

3 - 6 เดือน 16.16 7.84 7.56

6 - 12 เดือน 13.66 21.39 1.13

มากกว่า 12 เดือน 23.41 27.75 16.40

รวม 603.38 583.36 622.27

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (24.46) (27.25) (16.33)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 578.92 556.11 605.94

(หน่วย : ล้านบาท)

สินค้าคงเหลือ
มีจ�านวน 1,149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 
301.93 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.28 แม้ยอดสินค้า
คงเหลือจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยของ 

   บริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 60 วัน เร็วขึ้นจากปี 2558 ที่มีระยะ
เวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 71 วัน ซึ่งบริษัทได้บริหารสินค้าคงคลังให้
มีปริมาณท่ีเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความ 

    ผันผวนของราคาเหล็ก  

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจ�านวน 1,375.45 ล้านบาท 

     ลดลงจากปี 2558 จ�านวน 47.67 ล้านบาท หรอืลดลงร้อยละ 
3.35 เนื่องจากบริษัทยังไม่มีการลงทุนเพิ่มอย่างเป็นสาระ 

   ส�าคัญ

สภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทัในปี 2559 และ 2558 เท่ากบั 

   2.10 และ 2.25 เท่า ตามล�าดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณา     
    ระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2559 และ 

2558 อยู่ที่ระดับ 35 และ 37 วัน ตามล�าดับ ในด้านความ
สามารถในการช�าระหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2559 และ 2558 บรษิทัมี 

     อตัราส่วนความสามารถในการช�าระดอกเบีย้ 20.46 เท่า และ 
0.74 เท่า ตามล�าดับ

ในปี 2559 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน  
    325.16 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีก�าไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้น

แต่กมี็ยอดสินค้าคงเหลือและยอดลูกหนีเ้พิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั
โดยงบกระแสเงินสดจ�าแนกตามกิจกรรมแสดงตามตาราง

กระแสเงินสด 2557 2558 2559

จากการด�าเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) (27.81) 902.12 325.16

จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) (441.39) (83.49) (97.45)

จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) 503.23 (709.43) (222.71)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 34.03 109.20 5.00

(หน่วย : ล้านบาท)
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แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
หน้ีสินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,150.88 ล้านบาท 

     ในปี 2559 หรอืลดลง 156.34 ล้านบาทจากปีก่อนสาเหตมุาจาก
1. ในปี 2559 มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

จ�านวน 866.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 
286.21 ล้านบาท ซึง่เพิม่ขึน้ตามยอดสนิค้าคงเหลอืที่ 
เพิ่มขึ้น

2. ในปี 2559 บริษัทมีการช�าระคืนกู้ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบันการเงินจ�านวน 407 ล้านบาททั้งจ�านวน ซึ่ง
เงนิกูร้ะยะยาวดงักล่าวเป็นเงนิกูส้�าหรบัโครงการลงทนุ
ในโรงงานแห่งใหม่ที่มหาชัย เป็นเงินกู้ที่ปราศจาก
หลักทรัพย์ค�้าประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการเงินที่ระบุไว้ในสัญญา (รายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15) 

เงินกู้ระยะยาว
ในปี 2559 บริษัทมกีารช�าระคนืกู้ยืมเงนิระยะยาวจากสถาบนั
การเงินจ�านวน 407 ล้านบาททั้งจ�านวน (รายละเอียดใน 

    หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)

ในปี 2559 บรษิทัมกีารช�าระคนืเงนิกูย้มืเงนิระยะยาวจ�านวน 
100 ล้านบาท จาก บริษัท ตั้งหมง เส็งโฮลดิ้ง จ�ากัด ทั้ง 

     จ�านวน (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,556.98 ล้านบาท  

     เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ�านวน 546.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 27.17

โครงสร้างเงินทุน
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ณ  31 ธนัวาคม 
2559 และ 2558 อยู่ในระดับ 0.45 เท่า และ 0.65 เท่าตาม
ล�าดับ สาเหตุมาจากสภาพคล่องของบริษัทที่เพิ่มขึ้น ดังที่
ได้อธิบายไว้ในส่วนของหนี้สินข้างต้น

ภาระผูกพัน
บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าด�าเนนิงานเก่ียวข้อง
กับการเช่าที่ดิน และยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และบริษัทอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 
ในปี 2559 

3.	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบน้อยราย
ในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า บริษัทมีการสั่งซื้อจาก 

     ผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ด้วยข้อจ�ากัดในด้านมาตรการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองระเบียบการขอน�าเข้าเหล็กนอก 

     มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) Regulations for 
importing ตามมาตรา 21 ทว,ิ มาตรการตอบโต้การทุม่ตลาด 
(Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการน�าเข้าสินค้าที่ 

     เพ่ิมขึน้ (Safeguard Measure : SG) อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการวัตถุดิบซึ่งจะต้องพึ่งพาจากผู้ผลิตใน 

  ประเทศมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรายใหญ่ใน 
    ประเทศมีเพียง 2 ราย ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

และ บมจ. จ ีสตลี ท้ังนีห้ากมกีารเปล่ียนแปลงทางธรุกจิ หรอื 
  นโยบายการจ�าหน่ายของผู้ผลิตดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ 
     ต่อการจดัหาวตัถดุบิของบรษิทั  ดงันัน้บริษทัจงึระมดัระวงั 
   และให้ความส�าคญัในการวางแผนการผลติ และสัง่ซือ้วตัถดุบิ   
    ล่วงหน้า 

ส�าหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต
ด้านอืน่ๆ ผูล้งทนุสามารถศกึษาข้อมลู และรายละเอยีดเพิม่
เติมได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” (หน้า18-19) 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ

หุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 2559 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงนิสดส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ากัด 

(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ได้กล่าวไว้ในส่วนของความ 

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน

รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท

ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ี

ก�าหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติาม 

ข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อก�าหนดนัน้ด้วย 

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอ และ 

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ท่ีมนียัส�าคัญทีสุ่ดตาม

ดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงนิส�าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณา

ในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวม และในการแสดง

ความเหน็ของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเหน็แยก
ต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน

ส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ 

การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่

เกี่ยวกับเร่ืองเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวม

วิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน

ความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ

ส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวิธกีารตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้

รวมวธิกีารตรวจสอบส�าหรบัเร่ืองเหล่านีด้้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับ

แต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ก) การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�าคัญยิ่ง

รายการหนึ่งของกลุ่มบริษัท เนื่องจากจ�านวนรายได้ที่บันทึก

ในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�าไรขาดทุนประจ�าปี

ของกลุ่มบริษัท ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีลูกค้าจ�านวนมากราย

ในหลายกลุ่มธุรกิจ และหลายประเภทของกลุ่มลูกค้า ซึ่งมี

เงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกัน และราคาเหล็กในตลาดโลก 

ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกลุ่มบริษัทจะมีการปรับตัวขึ้นลงตาม

ภาวะเศรษฐกจิซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมลูค่าขายของกลุม่

บริษัท ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับการ 

รับรู้รายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทโดยการ

ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ 

ท�าความเข้าใจ และเลอืกตัวอย่างมาสุม่ทดสอบการปฎบิติัตาม

การควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบ

เอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี และช่วง

ใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่า

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และสอดคล้องกับนโยบายการ 

รับรู้รายได้ของกลุ่มบริษทั สอบทานใบลดหนีท้ีก่ลุ่มบริษทัออก

ภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และได้ท�าการวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated 

data) เพ่ือตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ

ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�า

ผ่านใบส�าคัญทั่วไป
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ข) สินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสทุธทิีค่าดว่าจะได้รบัของสนิค้าคงเหลือ

ตามทีเ่ปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ข้อ 9 ต้องอาศยั

ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับ

สินค้าที่มีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับต�่ากว่าราคาทุน ซ่ึงขึ้นอยู่กับ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบตามตลาดโลก การแข่งขันทาง 

การตลาดสภาพเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นปัจจัย 

ท่ีเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตสินค้า และราคาขายของสินค้า 

ดังน้ันอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการ 

ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของ

กลุม่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัการประเมนิค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า

สินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบท�าความเข้าใจ 

และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฎิบัติตามการควบคุมที่

กลุ่มบรษิทัออกแบบไว้ นอกจากนีข้้าพเจ้าได้ประเมนิวธิกีารและ

ข้อสมมุติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของ 

มูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่

ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว 

และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า 

คงเหลือ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

ระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ

เพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้า 

ทีช้่ากว่าปกติ และวเิคราะห์เปรยีบเทยีบจ�านวนเงนิสทุธทิีก่จิการ

ได้รบัจากการขายสินค้าภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิกบัราคาทนุ

ของสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยู่

ในรายงานประจ�าปีของกลุม่บรษิทั แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิและ

รายงานของผูส้อบบัญชท่ีีแสดงอยู่ในรายงานน้ัน ซ่ึงคาดว่าจะถกู

จัดเตรยีมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัที่ในรายงานของผูส้อบบญัชนีี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน

และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นใน

รูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่น

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบ 

งบการเงินคือ การอ่านและพจิารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้ง 

ที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดง

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษทัตามทีก่ล่าว

ข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะส่ือสารเร่ืองดังกล่าวให้

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไข

ที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกำากับ
ดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�า และน�าเสนองบการเงนิ 

เหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสาคัญไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความ

สามารถของกลุม่บริษทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง การเปิดเผย

เร่ืองทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งในกรณทีีมี่เร่ืองดงักล่าว 

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง

เว้นแต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบริษทัหรือหยดุด�าเนนิ

งานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ 

ผู ้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล

กระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวัีตถปุระสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่มัน่ 

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้

สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการ

รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็น

ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบ

กลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ

ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับ

ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 

ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบใน

ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าที่ในการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้า

ได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น

อสิระและได้ส่ือสารกบัผู้มหีน้าท่ีในการก�ากบัดแูลเกีย่วกบัความ

สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้า

ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายที่ ส่ือสารกับผู ้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแล 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญใน

การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย

เรือ่งดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ 

ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของ

ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผูส้อบบญัชทีีรั่บผดิชอบงานสอบบญัชแีละการน�าเสนอรายงาน

ฉบับนี้คือ นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์

นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4523

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
กรุงเทพฯ : 22 กุมภาพันธ์ 2560

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 

ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อ

ไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน

ตามวิธีการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้  

และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอ และเหมาะสมเพือ่

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง 

ที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่ง

เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อ

ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ

แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ

การแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้อง

กับการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะ

สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหาร

ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี

ส�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุ

จากหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่ี

สาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็น

เหตุให้เกดิข้อสงสยัอย่างมนียัส�าคญัต่อความสามารถของ

กลุม่บรษิทัในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ หากข้าพเจ้า

ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ

ต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า

ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหาก

เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดง

ความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บั

หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ

ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุด

การด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงิน

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 445,931,683   440,929,460   294,716,470   264,893,175   
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่ 8 605,936,650   556,109,485   520,612,968   502,082,505   
สินค้าคงเหลือ 9 1,149,040,673 847,111,124   1,120,294,926 836,443,405   
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ 92,742,860     52,846         92,742,860     52,846         
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 10,476,265     18,368,673     8,723,477      16,847,287     
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,304,128,131 1,862,571,588 2,037,090,701 1,620,319,218 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10 -               -               11,996,100     11,996,100     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 11 1,375,447,231 1,423,115,034 1,312,669,756 1,380,871,146 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 25,268,672     27,471,839     25,238,250     27,429,995     
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 2,521,543      4,544,365      -               -               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 499,700        125,127        373,773        -               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,403,737,146 1,455,256,365 1,350,277,879 1,420,297,241 
รวมสินทรัพย์ 3,707,865,277 3,317,827,953 3,387,368,580 3,040,616,459 

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 13 866,474,127   580,265,478   866,474,127   580,265,478   
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 14 179,594,885   151,038,906   172,987,498   153,705,559   
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
  ช าระภายในหน่ึงปี 15 -               67,833,333     -               67,833,333     
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 31,446,127     6,039,729      24,995,076     -               
หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ 22,372,372     23,994,573     19,596,193     20,656,059     
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,099,887,511 829,172,019   1,084,052,894 822,460,429   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 6 -               100,000,000   -               100,000,000   
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
  ช าระภายในหน่ึงปี 15 -               339,166,667   -               339,166,667   
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19 21,008,569     9,199,179      21,008,569     9,199,179      
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 16 29,986,699     29,685,694     23,478,530     23,742,536     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 50,995,268     478,051,540   44,487,099     472,108,382   
รวมหน้ีสิน 1,150,882,779 1,307,223,559 1,128,539,993 1,294,568,811 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000   660,000,000   660,000,000   660,000,000   
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว
      หุ้นสามัญ 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000   660,000,000   660,000,000   660,000,000   
ส่วนเกินทุน
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 514,845,000   514,845,000   514,845,000   514,845,000   
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน 1,010,911      1,010,911      1,010,911      1,010,911      
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 17 67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     
   ยังไม่ได้จัดสรร 1,314,126,587 767,748,483   1,015,972,676 503,191,737   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,556,982,498 2,010,604,394 2,258,828,587 1,746,047,648 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,707,865,277 3,317,827,953 3,387,368,580 3,040,616,459 

-             -             -             -             
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 6 6,993,961,064   6,474,997,759   6,933,157,564   6,403,770,694   
ก าไรจากอัตราแลกเปลีย่น -                 6,533,324       -                 6,385,982       
เงินปันผลรับ 10 -                 -                 34,084,370      30,264,316      
รายได้อืน่ 156,408,670     134,057,752     154,592,905     132,193,635     
รวมรายได้ 7,150,369,734   6,615,588,835   7,121,834,839   6,572,614,627   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ 6,021,304,759   6,202,993,222   6,030,392,852   6,185,403,041   
ค่าใช้จ่ายในการขาย 147,176,891     135,775,872     189,300,944     181,537,300     
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 296,530,429     239,392,324     269,470,351     218,520,585     
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่น 2,283,221       -                 2,272,559       -                 
รวมค่าใช้จ่าย 6,467,295,300   6,578,161,418   6,491,436,706   6,585,460,926   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
   ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 683,074,434     37,427,417      630,398,133     (12,846,299)     
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (33,388,519)     (50,527,092)     (32,685,586)     (49,889,440)     
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 649,685,915     (13,099,675)     597,712,547     (62,735,739)     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 (103,307,811)    (29,889,750)     (84,931,608)     (13,749,123)     
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 546,378,104     (42,989,425)     512,780,939     (76,484,862)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
   หลักคณติศาสตร์ประกันภัย 16 -                 (4,065,453)       -                 (3,400,505)       
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 19 -                 813,091         -                 680,101         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี -                 (3,252,362)       -                 (2,720,404)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 546,378,104     (46,241,787)     512,780,939     (79,205,266)     

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 20 0.83             (0.07)            0.78             (0.12)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 649,685,915     (13,099,675)     597,712,547     (62,735,739)     
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย 128,092,369     118,864,967     118,872,785     110,519,700     
   หน้ีสูญ 12,973,531      -                 1,563,937       -                 
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (10,908,466)     2,781,901       (229,352)         2,264,649       
   โอนกลับสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ (21,535,226)     (42,578,209)     (21,535,226)     (42,578,209)     
   โอนกลับค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ (9,086,109)       -                 (9,086,109)       -                 
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตัดจ าหน่ายอุปกรณ์ 20,578,298      (108,491)         20,595,276      (108,501)         
   ขาดทุนจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 546,000         -                 546,000         -                 
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,956,620       3,017,556       2,391,609       2,475,248       
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกิดขึน้จริง 1,875,548       18,617           1,875,548       37,950           
   เงินปันผลรับ -                 -                 (34,084,370)     (30,264,316)     
   ดอกเบี้ยรับ (1,898,329)       (1,517,868)       (1,352,070)       (1,034,542)       
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 30,693,659      48,270,676      30,693,659      48,247,842      
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 803,973,810     115,649,474     707,964,234     26,824,082      
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอืน่ (51,847,592)     20,028,835      (19,820,410)     37,712,970      
   สินค้าคงเหลือ (280,394,323)    770,096,034     (262,316,295)    764,686,603     
   เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ (83,603,905)     3,171,431       (83,603,905)     3,171,431       
   สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 7,517,835       4,185,751       7,750,037       4,720,042       
หน้ีสินด าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 28,628,316      50,507,995      19,354,275      41,451,954      
   หน้ีสินหมุนเวียนอืน่ (1,622,202)       7,551,508       (1,059,866)       6,473,482       
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอืน่ (2,655,615)       (800,000)         (2,655,615)       (800,000)         
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 419,996,324     970,391,028     365,612,455     884,240,564     
   จ่ายดอกเบี้ย (30,765,995)     (48,500,443)     (30,765,995)     (48,477,609)     
   จ่ายภาษีเงินได้ (64,069,201)     (19,773,492)     (48,127,142)     (2,630,792)       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 325,161,128     902,117,093     286,719,318     833,132,163     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ (99,345,711)     (84,287,616)     (69,603,941)     (73,897,219)     
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (95,000)          (175,000)         (95,000)          (175,000)         
เงินปันผลรับ -                 -                 34,084,370      30,264,316      
ดอกเบี้ยรับ 1,898,329       1,517,868       1,352,071       1,034,542       
ดอกเบี้ยจ่ายท่ีถือเป็นต้นทุนสินทรัพย์ -                 (1,716,825)       -                 (1,716,825)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 95,014           1,222,936       78,014           1,222,936       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (97,447,368)     (83,438,637)     (34,184,486)     (43,267,250)     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ (ลดลง) 284,288,463     (809,812,760)    284,288,463     (809,812,760)    
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (100,000,000)    -                 (100,000,000)    -                 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                 206,000,000     -                 206,000,000     
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (407,000,000)    -                 (407,000,000)    -                 
จ่ายเงินปันผล -                 (105,615,620)    -                 (105,599,936)    
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (222,711,537)    (709,428,380)    (222,711,537)    (709,412,696)    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 5,002,223       109,250,076     29,823,295      80,452,217      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 440,929,460     331,679,384     264,893,175     184,440,958     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 445,931,683     440,929,460     294,716,470     264,893,175     

-                 -                 -                 -                 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559
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บรษิทั แปซฟิกไพพ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
สาํหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 
 

1. ขอมูลทั่วไป 

 บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทยโดยมีบริษัท
ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ 
การผลิตและจําหนายทอเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมการกอสราง ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่ 298, 298/2 
ซอยกลับเจริญ ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

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

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ
จัดตั้งข้ึนใน 
ประเทศ

อัตรารอยละ 
ของการถือหุน

  2559 2558
  รอยละ รอยละ
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด จําหนายทอเหล็กสําหรับ

อุตสาหกรรมการกอสราง
ไทย 99.94 99.94

บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด การขนสงสินคา ไทย 99.97 99.97

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได 
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ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม
บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แลว  

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 
 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 
ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม
รวมถึงแนวปฏบิัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 
1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อใหมี
เนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท 
การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมา 
ถือปฏิบัตินี้ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต 
ในระหวางปปจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินทีมี่รอบระยะเวลาบัญชีที่
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพื่อให
มีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศโดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท 
การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน 

ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุงจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติอยางไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่มีการเปล่ียนแปลงหลักการสําคัญ สรุปไดดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กําหนดทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในการ 
รวมคา และเงินลงทุนในบริษัทรวม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีสวนไดเสียได ตามที่อธิบายไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ทั้งนี้ กิจการตองใช
วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแตละประเภทและหากกิจการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนได
เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการ กิจการตองปรับปรุงรายการดังกลาวโดยวิธีปรับยอนหลัง 

ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปที่เร่ิมนํามาตรฐานดังกลาว
มาถือปฏิบัติ 
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 
ขายสินคา 
 รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปน
เจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 รายไดคาบริการ 
 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

 ดอกเบี้ยรับ 
 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง  

ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บ
เงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 
 บริษัทฯและบริษัทยอยแสดงมูลคาสินคาสําเร็จรูปตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ

แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ แรงงานและคาโสหุยในการผลิต 

 บริษัทฯแสดงมูลคาวัตถุดิบ และวัสดุโรงงานตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใด
จะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษัทยอย ที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 
 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุนอาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา

ของสินทรัพย (ถามี)  

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน
โดยประมาณดังนี้ 
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  สวนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 20 ป 
  อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  20 - 30 ป 
  เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน  10 - 32 ป 
  อุปกรณสํานักงาน  3 - 5 ป 
  ยานพาหนะ  5 -10 ป 

คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย
สินทรัพยจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

4.7 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะ
ใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวย
ดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่เกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น 

4.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้น
เกิดการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมี
ตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน สินทรัพยไมมี
ตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

                     อายุการใหประโยชน 

  คอมพิวเตอรซอฟทแวร  10 ป 

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.10 เงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รายการตางๆของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียนณวันที่เกิดรายการสินทรัพยและหนี้สินที่
เปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนณวันส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน 
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
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4.11 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือ

สินทรัพยที่ไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัท
ยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเม่ือมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก
การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
4.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสม

และเงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัทฯและบริษัทยอย เงินที่บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจาย
ในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง

บริษัทฯและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละ
หนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพัน
ดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตได

เกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลด
เปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผล
บังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรู
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางช่ัวคราวที่ใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชใน
จํานวนเทาท่ีมีความเปนไปไดคอนขางแนที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช
ประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาวหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทาง
ภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดข้ึนเก่ียวของกับ
รายการท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.15 การวัดมูลคายุติธรรม 
 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอ่ืน

โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวางผูซือ้และผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัท
ฯและบริษัทยอยใชราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่ง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มี
สภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพ
คลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับแตละ
สถานการณ และพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เก่ียวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นให
มากที่สุด  

 ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนีสิ้นในงบการเงินแบงออกเปน
สามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2  ใชขอมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดเชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับช้ันของ
มูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจํา 
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5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเร่ืองที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน
งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณ
การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 
 ในการประมาณการปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคา

สุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาขายหรือตนทุนที่เก่ียวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดข้ึนภายหลังวันที่ในงบการเงินและฝายบริหารไดใชดุลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากสินคาเส่ือมคุณภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและ
สภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหาก
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน
จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตอง

อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการน้ัน เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันรายการธุรกิจดังกลาว
เปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันเหลานั้นซ่ึง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: ลานบาท)
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา
 2559 2558 2559 2558  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย  
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  

ขายสินคา - - 3,285 2,977 ราคาเทียบเคยีงกับราคาตลาด
ซื้อสินคา - - - 13.7 ราคาเทียบเคยีงกับราคาตลาด
ซื้อสินทรัพยถาวร - - - 0.7 ราคาเทียบเคยีงกับราคาตลาด
รายไดคาเชา - - 0.7 0.7 ราคาตามสัญญา 
รายไดคาบริการ - - 0.8 0.8 ราคาตามสัญญา 
คานายหนาจาย - - 68 66 ราคาตามสัญญา 
คาขนสง - - 98 91 ราคาเทียบเคยีงกับราคาตลาด

รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน  
ดอกเบี้ยจาย 4.3 5.1 4.3 5.1 MLR - 2.4 ตอป 
คาเชาสํานักงานและคาบริการ 3.6 3.2 - - ราคาตามสัญญา 
คาเชาทีด่ิน 4.8 4.7 4.8 4.7 ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 172,474 165,285

รวมลูกหนี้การคา -กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 172,474 165,285
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 8)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 2,079 -
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด - - 32 -

รวมลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 2,111 -
เจาหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วของกนั(หมายเหต ุ14)  
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 7,694 11,874
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด - - 3,982 3,269

รวมเจาหนี้อ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน  - - 11,676 15,143
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เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และการเคล่ือนไหว
ของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พันบาท)
  งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ

เงินกูยืมระยะยาว
ลักษณะ

ความสัมพันธ

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ณ วันที ่ 
31 ธันวาคม 

2559
บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จํากัด ผูถือหุนรายใหญ 100,000 - (100,000) -

เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินที่บริษัทฯกูยืมจาก บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.4 
(MLR ของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง) เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 
บริษัทฯจายชําระเงินกูดังกลาวแลวเต็มจํานวนในปปจจุบัน ซึ่งเปนการจายชําระกอนกําหนด 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ผลประโยชนระยะส้ัน 63,523 31,307
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 987 1,066
รวม 64,510 32,373

ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เก่ียวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 24.4 
 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
เงินสด 268 260 165 169
เงินฝากธนาคาร 445,664 440,669 294,551 264,724
รวม 445,932 440,929 294,716 264,893

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 0.5 ตอป (2558: รอยละ 0.375 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  
อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - 172,474 156,255
คางชําระ  
 ไมเกิน 3 เดือน - - - 9,030
รวมลูกหน้ีการคา-กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - 172,474 165,285
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน  
อายุหนี้คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ  
ยังไมถึงกําหนดชําระ 469,580 423,096 265,377 241,578
คางชําระ  
 ไมเกิน 3 เดือน 127,603 103,281 76,691 68,224
 3 - 6 เดือน 7,557 7,841 3,174 7,313
 6 - 12 เดือน 1,130 21,389 119 19,146
 มากกวา 12 เดือน 16,404 27,748 10,905 11,004
รวม 622,274 583,355 356,266 347,265
หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (16,337) (27,246) (10,238) (10,467)
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 605,937 556,109 346,028 336,798
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 605,937 556,109 518,502 502,083
ลูกหนี้อ่ืน  
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - 2,111 -
รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 2,111 -
รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 605,937 556,109 520,613 502,083
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9. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม
 

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินคาสําเร็จรูป 692,531 541,750 (4,521) (18,152) 688,010 523,598
วัตถุดิบ 437,989 306,330 (308) (8,213) 437,681 298,117
วัสดุโรงงานและอื่นๆ 23,350 22,733 - - 23,350 22,733
สินคาระหวางทาง - 2,663 - - - 2,663
รวม 1,153,870 873,476 (4,829) (26,365) 1,149,041 847,111

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุนให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินคาสําเร็จรูป 663,785 533,745 (4,521) (18,152) 659,264 515,593
วัตถุดิบ 437,989 306,330 (308) (8,213) 437,681 298,117
วัสดุโรงงานและอื่นๆ 23,350 22,733 - - 23,350 22,733
รวม 1,125,124 862,808 (4,829) (26,365) 1,120,295 836,443

ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลคาสินคาคงเหลือเปนจํานวน 21.5 ลานบาท โดยนําไปหัก
จากมูลคาของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายในระหวางป (2558: 42.6 ลานบาท)  

 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย  

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปนผลที่บริษัทฯรับ

ระหวางป
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
  (รอยละ) (รอยละ)   

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 17,989 21,987
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 16,095 8,277
รวม  11,996 11,996 34,084 30,264
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม
 

ท่ีดิน

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ
โรงงาน

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม

ราคาทุน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 236,124 11,790 565,255 1,209,919 72,404 131,153 332,340 2,558,985
ซื้อเพิ่ม - - - 9,983 2,648 13,638 58,018 84,287
โอนเขา (ออก)  16,136 - 201,345 120,242 3,495 840 (342,058) -
โอนไปสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - (360) (360)
ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุน - - 1,717 - - - - 1,717
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (1,226) (554) (26) - (1,806)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 11,790 768,317 1,338,918 77,993 145,605 47,940 2,642,823
ซื้อเพิ่ม - - - 4,553 3,030 30,259 61,504 99,346
โอนเขา (ออก)  - - 4,106 31,438 4,350 589 (40,483) -
โอนไปสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - (3,121) (3,121)
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (261) (533) - (20,635) (21,429)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 252,260 11,790 772,423 1,374,648 84,840 176,453 45,205 2,717,619
คาเสือ่มราคาสะสม     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 2,039 279,627 696,048 58,531 70,203 - 1,106,448
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 32,575 62,454 7,860 10,369 - 113,952
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ี
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (122) (544) (26) - (692)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2,733 312,202 758,380 65,847 80,546 - 1,219,708
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 36,990 66,283 7,807 11,445 - 123,219
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ี
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (239) (516) - - (755)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 3,427 349,192 824,424 73,138 91,991 - 1,342,172
มลูคาสทุธติามบญัช ี     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 9,057 456,115 580,538 12,146 65,059 47,940 1,423,115

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 252,260 8,363 423,231 550,224 11,702 84,462 45,205 1,375,447

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป     

2558 (จํานวน 85.13ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  113,952

2559 (จํานวน 93.27 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 123,219
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ตอ) 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

ท่ีดิน

สวน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวน

ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ
โรงงาน

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม

ราคาทุน     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 236,124 11,790 563,054 1,209,919 61,250 40,371 332,341 2,454,849
ซื้อเพิ่ม - - - 9,983 2,533 3,363 58,018 73,897
โอนเขา (ออก) 16,136 - 201,345 120,242 3,495 840 (342,058) -
โอนไปสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - (360) (360)
ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุน - - 1,717 - - - - 1,717
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (1,226) (429) - - (1,655)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 11,790 766,116 1,338,918 66,849 44,574 47,941 2,528,448
ซื้อเพิ่ม - - - 4,553 2,916 631 61,504 69,604
โอนเขา (ออก) - - 4,106 31,438 4,350 589 (40,483) -
โอนไปสินทรัพยไมมีตัวตน - - - - - - (3,121) (3,121)
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (261) (386) - (20,635) (21,282)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 252,260 11,790 770,222 1,374,648 73,729 45,794 45,206 2,573,649
คาเสือ่มราคาสะสม     
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 - 2,039 279,400 696,048 48,754 16,254 - 1,042,495
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 32,465 62,454 7,440 2,570 - 105,623
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ี
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (122) (419) - - (541)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 - 2,733 311,865 758,380 55,775 18,824 - 1,147,577
คาเส่ือมราคาสําหรับป - 694 36,880 66,283 7,435 2,719 - 114,011
คาเส่ือมราคาสําหรับสวนท่ี
จําหนาย/ตัดจําหนาย - - - (239) (370) - - (609)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - 3,427 348,745 824,424 62,840 21,543 - 1,260,979
มลูคาสทุธติามบญัช ี     

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 252,260 9,057 454,251 580,538 11,074 25,750 47,941 1,380,871

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 252,260 8,363 421,477 550,224 10,889 24,251 45,206 1,312,670

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป     

2558 (จํานวน 85.13 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  105,623

2559 (จํานวน 93.27 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 114,011

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู
มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 464 ลานบาท (2558: 386 
ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 2559: 424 ลานบาท 2558: 354 ลานบาท) 
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12. สินทรัพยไมมีตัวตน  

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558แสดงไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 

คอมพิวเตอร 
ซอฟทแวร 

คาพัฒนา
ระบบ
ระหวาง

ดําเนินงาน รวม
คอมพิวเตอร
ซอฟทแวร

คาพัฒนา
ระบบ
ระหวาง

ดําเนินงาน รวม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559:   
ราคาทุน 55,632 - 55,632 55,225 - 55,225
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (30,363) - (30,363) (29,987) - (29,987)
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 25,269 - 25,269 25,238 - 25,238

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

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2559 และ 2558 แสดงไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558

มูลคาตามบัญชีตนป 27,472 31,850 27,430 31,792
ซื้อซอฟตแวรคอมพิวเตอร 95 175 95 175
โอนจากที่ดิน อาคาร อุปกรณ 3,121 360 3,121 360
ตัดจําหนาย (546) - (546) -
คาตดัจําหนาย (4,873) (4,913) (4,862) (4,897)
มูลคาตามบัญชีปลายป 25,269 27,472 25,238 27,430
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13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท)
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (รอยละตอป) 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 2.40 - 2.53 777,162 575,262
ทรัสตรีซีท 2.07 - 2.25 89,312 5,003
 866,474 580,265

 ภายใตสัญญาวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุไวใน
สัญญา ไดแก บริษัทฯจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ เวนแตไดรับความ
เห็นชอบจากธนาคาร การดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ให
เปนไปตามสัญญา เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 4,262 ลานบาท (2558: 
5,300 ลานบาท) 

 

14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 

2559
31 ธันวาคม 

2558
31 ธันวาคม 

2559 
31 ธันวาคม 

2558
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 54,683 94,244 51,726 89,926
เจาหนี้อ่ืน- กิจการที่เก่ียวของกัน (หมายเหตุ 6) - - 11,676 15,143
เจาหนี้อ่ืน - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 43,357 34,316 41,786 32,662
คาใชจายคางจาย 81,555 22,479 67,799 15,975
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 179,595 151,039 172,987 153,706

 

15. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พนับาท)
 อัตรา

ดอกเบี้ย 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
เงินกู (รอยละตอป) การชําระคืน 2559 2558

1 MLR - 2.4 ชําระคืนเปนรายเดือนเร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 2559 - 407,000
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป - (67,833)
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - 339,167

ในระหวางป บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูทั้งจํานวนกอนกําหนดเปนจํานวนเงินรวม 407 ลานบาท โดยไมมีคาธรรมเนียม
จากการชําระคืนเงินกูกอนกําหนดแตอยางใด 

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)91



16. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี ้
(หนวย:พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานตนป 29,686 23,403 23,743 18,667
สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน :   
ตนทุนบริการในปจจุบัน 2,117 2,032 1,736 1,693
ตนทุนดอกเบ้ีย 840 986 656 782

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

ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป (2,656) (800) (2,656) (800)
สาํรองผลประโยชนระยะยาวของพนกังานปลายป 29,987 29,686 23,479 23,743

 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรับรูในรายการตอไปนี้ในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558

ตนทุนขาย 549 558 549 558
คาใชจายในการขายและการบริหาร 2,408 2,460 1,843 1,917
รวมคาใชจายทีรั่บรูในกําไรหรือขาดทุน 2,957 3,018 2,392 2,475

 บริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาจะไมมีการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา (2558: 
จํานวน 2.7 ลานบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 2.7 ลานบาท)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัท
ฯและบริษัทยอยประมาณ 16 ป (งบการเงินเฉพาะกิจการ:16 ป) (31 ธันวาคม 2558: 16 ป งบการเงินเฉพาะกิจการ 
16 ป) 

 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้ 
 งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558
 (รอยละตอป) (รอยละตอป)

อัตราคิดลด 3.1 3.1
อัตราการข้ึนเงนิเดือน 3 - 9 3 - 9
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน (ข้ึนกับชวงอายุ) 0 - 40 0 - 40
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เพิ่มข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพิ่มข้ึน 1 % ลดลง 1 %
อัตราคิดลด (2.4) 2.8 (1.8) 2.1
อัตราการข้ึนเงนิเดือน 3.1 (2.7) 2.4 (2.1)

 
 (หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพิ่มข้ึน 20 % ลดลง 20 %
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน (1.8) 2.2 (1.4) 1.8
 

(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 เพิ่มข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพิ่มข้ึน 1 % ลดลง 1 %
อัตราคิดลด (2.3) 2.7 (1.8) 2.1
อัตราการข้ึนเงนิเดือน 2.7 (2.3) 2.1 (1.8)

 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 เพิ่มข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพิ่มข้ึน 20 % ลดลง 20 %
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน (1.5) 1.9 (1.2) 1.5
 

17. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 
จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไม
สามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 
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18. คาใชจายตามลักษณะ 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 373,524 285,280 295,732 234,325
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 128,092 118,865 118,873 110,520
คาขนสง 33,497 33,223 113,309 107,971
คานายหนา 3,300 3,857 68,915 67,489
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 5,857,444 5,637,321 5,857,444 5,637,321
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (150,604) 281,557 (130,008) 274,561

 

19. ภาษีเงินได 

คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ภาษเีงนิไดปจจบุนั:  
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 89,476 16,353 73,123 -
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน - 5 - 5
ภาษเีงนิไดรอการตดับญัช:ี  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง

ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว 13,832 13,532 11,809 13,744
คาใชจายภาษเีงนิไดทีแ่สดงอยูในงบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 103,308 29,890 84,932 13,749

จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้  

(หนวย:พันบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภยั - 813 - 680
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินได มีดังนี้ 
(หนวย:พันบาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 649,686 (13,100) 597,713 (62,736)
  
อัตราภาษีเงินไดนิตบุิคคล 20% 20% 20% 20%
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบคุคล 
คูณอัตราภาษี 129,937 (2,620) 119,543 (12,547)

ขาดทุนทางภาษีที่ถูกใชประโยชนในปจจุบัน แตไมเคย
รับรูเปนสินทรัพยภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี (32,166) - (32,166) -

ขาดทุนทางภาษีสําหรับปที่ไมไดรับรูเปนสินทรัพย        
ภาษีเงินไดรอตดับัญชี - 32,166 - 32,166

ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:  
คาใชจายตองหาม 7,053 283 4,663 191
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มข้ึน (1,230) (13) (39) (13)
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - (6,817) (6,053)
อ่ืน ๆ (286) 74 (252) 5

รวม 5,537 344 (2,445) (5,870)
คาใชจายภาษีเงนิไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 103,308 29,890 84,932 13,749

 สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้ 

(หนวย:พันบาท)
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,267 5,449 2,048 2,093
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 966 5,273 966 5,273
คาเผื่อการดอยคาเงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 1,782 3,600 1,782 3,600
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 5,998 5,937 4,695 4,749

รวม 12,013 20,259 9,491 15,715
หนี้สนิภาษเีงนิไดรอการตดับญัช ี  
ผลกระทบจากการคิดคาเส่ือมราคาทางบัญชี
และทางภาษ ี 30,500 24,914 30,500 24,914

รวม 30,500 24,914 30,500 24,914
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 2,522 4,544 - -
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (21,009) (9,199) (21,009) (9,199)
รวม (18,487) (4,655) (21,009) (9,199)
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20. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับป (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 

21. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
ไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพ่ือใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของสวนงาน ทั้งนี้ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทฯคือ กรรมการผูจัดการ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ผลิตและจําหนายทอเหล็ก
สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางโดยเปนการขายท้ังในประเทศและตางประเทศและดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ 
ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานซ่ึง
วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับที่ใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได กําไรจาก
การดําเนินงาน และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงานดําเนินงานและเขต
ภูมิศาสตรแลว  

 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการขายตางประเทศรวมคิดเปนประมาณรอยละ 
1.3 (31 ธันวาคม2558: รอยละ1.6) ของยอดขายรวม ยอดขายในตางประเทศเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวัน
เดียวกันประมาณรอยละ 0.7 (31 ธันวาคม 2558: รอยละ 1.4) ของยอดขายของบริษัทฯ 

 ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทฯยอย ไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมีมูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของ
รายไดของกิจการ 

 

22. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง 
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530โดยบริษัทฯบริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของ
เงินเดือน และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย 
ในระหวางป 2559 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินสมทบดังกลาวเปนคาใชจายจํานวน 4.2 ลานบาท (2558: 3.8  
ลานบาท) 

 

23. เงินปนผล 

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

เงินปนผลประจําป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน             
เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2558 105.6 0.16

รวมเงินปนผลสาํหรับป 2558  105.6 0.16
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24. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

24.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 71.5 ลานบาท (2558: 1.8 ลานบาท) ซึ่ง

เก่ียวของกับการซ้ือเคร่ืองจักรและคาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
24.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 0.9 ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา (2558: 0.08 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.05 ลานยูโร) 
24.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชาท่ีดินและยานพาหนะกับกิจการที่เก่ียวของกัน

และบริษัทอ่ืน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 3 ถึง 13 ป 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 งบการเงินรวม 
 กิจการที่เก่ียวของกัน กิจการที่ไมเก่ียวของกัน
 2559 2558 2559 2558
จายชําระ  

ภายใน 1 ป 9.2 6.6 1.5 1.5
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป 28.1 20.5 0.7 2.2
มากกวา 5 ป 32.0 37.6 - -

 
(หนวย: ลานบาท)

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการที่เก่ียวของกัน กิจการที่ไมเก่ียวของกัน
 2559 2558 2559 2558
จายชําระ  

ภายใน 1 ป 4.8 4.8 1.5 1.5
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป 21.3 20.5 0.7 2.2
มากกวา 5 ป 32.0 37.6 - -

24.4 การค้ําประกัน 
(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวน 

108 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: 83 ลานบาท) ซึ่งเก่ียวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวยหนังสือค้ําประกันเพ่ือค้ําประกันดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ค้ําประกันการจายชําระเงินใหกับกรมศุลกากร 92 66
ค้ําประกันการใชไฟฟา 15 15
ค้ําประกันในการเปนผูนําของเขา/ผูสงออกระดับบัตรทอง 
   ใหกับกรมศลุกากร - 1
ค้ําประกันในการเปนผูนําเขา/ผูสงออกระดับมาตรฐานเออีโอ 
   ใหกับกรมศลุกากร 1 1
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(2) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินบัตรเครดิตใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558:  
1 ลานบาท) 

(3) บริษัทฯค้ําประกันวงเงินสนิเช่ือใหกับบริษัทยอยแหงหนึง่เปนจํานวนเงิน 6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2558: ไมมี)  
 

25. เครื่องมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีความเส่ียงที่เก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 
ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือที่เก่ียวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนฝายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึง
ไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้ การใหสินเช่ือของบริษัทฯและบริษัท
ยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน
ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเก่ียวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ส้ันและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับข้ึนลงตามอัตรา
ตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หาก
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินรวม ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สนิทรพัยทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 446 - 446 0.5
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 606 606 -
 - 446 606 1,052 
หนี้สนิทางการเงนิ  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 866 - - 866 2.07 - 2.53
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 180 180 -
 866 - 180 1,046 
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 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 อัตราดอกเบ้ีย  

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
งบการเงินรวม ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง

 (รอยละตอป)
สนิทรพัยทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 441 - 441 0.375
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 556 556 -
 - 441 556 997 
หนี้สนิทางการเงนิ  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 580 - - 580 2.01 - 2.59
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 151 151 -
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - 100 - 100 MLR - 1.5
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 407 - 407 MLR - 2.4
 580 507 151 1,238 

 
(หนวย: ลานบาท)

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 อัตราดอกเบ้ีย  

 
อัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง

  (รอยละตอป)
สนิทรพัยทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 295 - 295 0.5
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - - 521 521 -
 - 295 521 816 
หนี้สนิทางการเงนิ  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 866 - - 866 2.07 - 2.53
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 173 173 
 866 - 173 1,039 
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 (หนวย: ลานบาท)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 อัตราดอกเบ้ีย  
 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตราดอกเบ้ีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน1 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจริง
 (รอยละตอป)
สนิทรพัยทางการเงนิ  
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 265 - 265 0.375
ลูกหนี้การคาและลูกหน้ีอ่ืน - - 502 502 -
 - 265 502 767 
หนี้สนิทางการเงนิ  
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 580 - - 580 2.01 - 2.59
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน - - 154 154 -
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - 100 - 100 MLR - 1.5
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - 407 - 407 MLR - 2.4
 580 507 154 1,241 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและการกูยืม
เปนเงินตราตางประเทศ 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศท่ีจะครบ
กําหนดภายใน 1 ป ดังนี้ 

สกุลเงิน 
สินทรัพยทางการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

หนี้สินทางการเงนิ     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย         
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.30 0.03 2.50 0.20 35.7424 36.0022

 บริษัทฯมีสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559

  อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา  
สกุลเงิน จํานวนท่ีซ้ือ ของจํานวนท่ีซ้ือ วันครบกําหนดตามสัญญา

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.00 34.77 และ 35.60 6 มีนาคม 2560 และ 22 พฤษภาคม 2560
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25.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  
 เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น หรือมีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตรา

ดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 

 

26. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุนโดยณวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทมี
อัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.45:1 (2558: 0.65:1) และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.50:1 
(2558: 0.74:1) 

 

27. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือ
หุนของบริษัทฯในอัตราหุนละ 0.99 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 653.4 ลานบาท ทั้งนี้ มติดังกลาวจะนําเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 
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