
 

 

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 

(แบบ 56 – 1) 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 
สำรบัญ 

  

 หน้า 
  

ส่วนที่ 1 กำรประกอบธุรกิจ 1 

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

  

ส่วนที่ 2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร 21 

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

  

ส่วนที่ 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 67 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 68 
14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 78 

  

กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล 83 
  

  

เอกสำรแนบ 85 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 86 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษัทยอ่ย 95 
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  96 
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สนิ 97 
เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 98 

 
 



 
 
 
  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 



 [แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ภาพรวมการพัฒนาและการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ำกดัเมื่อวนัท่ี 19 กนัยำยน 2534 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลติและจ ำหนำ่ยทอ่เหล็ก บริษัทได้เข้ำซือ้หุ้นร้อยละ 99.94 ของ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั เพื่อเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำย
ท่อเหล็กของบริษัท และเข้ำซือ้หุ้ นร้อยละ 99.97 ของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ ำกัด เพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ขนส่งสินค้ำสู่ลกูค้ำ        
โดยธุรกิจทัง้สองจะสนับสนุนให้กำรบริกำรของบริษัทครบวงจร ทัง้นี ้บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) ได้จดทะเบียน        
แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เมื่อวนัท่ี 17 มีนำคม 2547 

   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจหลกัในกำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิต
แบบกำรเช่ือมเหลก็แผน่โดยใช้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจจุบนั PAP ผลิตและจ ำหน่ำย
ท่อเหล็กครอบคลมุมำกกว่ำ 5,000 รำยกำร โดยจ ำแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ท่อเหล็กด ำ และท่อเหล็กชุบสงักะสี ซึ่ง      
ท่อเหล็กทัง้สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กคุณภำพมำตรฐำนซึ่งจ ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  “        ”          
(แปซิฟิกไพพ์) และทอ่เหลก็คณุภำพทัว่ไปซึง่จ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “       ” (ทำโมเสะ)  

 ลกัษณะนโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) (“PAP”) และ บริษัท ทำโมเสะ     
เทรดดิง้ จ ำกดั (“TMS”) มีควำมชดัเจนในกำรด ำเนินงำนโดย PAP จะเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและTMS เป็นผู้ท ำหน้ำที่กำรตลำด
ให้กบัผลติภณัฑ์ทัง้หมดของ PAP โดย TMS เป็นผู้ติดตอ่ประสำนงำนกบัลกูค้ำ ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบกำรขำย หน้ำที่ทำงกำรตลำด
ของบริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (“TMS”) แบง่ได้ดงันี ้ 

o กำรจ ำหนำ่ยทอ่เหลก็แบบคณุภำพมำตรฐำน TMS จะเป็นตวัแทนจ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “ ” 
(แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS จะได้รับคำ่ตอบแทนในรูปคำ่ตอบแทนทำงกำรตลำด (Commission)  

o กำรจ ำหน่ำยท่อเหล็กแบบคณุภำพทัว่ไป TMS จะรับซือ้ท่อเหล็กจำก PAP โดยตรง เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยให้กับ
ลกูค้ำภำยนอกภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “      ” (ทำโมเสะ) 

 อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำก TMS มีสถำนะเป็นบริษัทย่อยและท ำหน้ำที่กำรตลำดให้ PAP ดงันัน้ ในทำงปฏิบตัิจะมีกำร
ประสำนงำนในกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรขำยอย่ำงใกล้ชิด โดย TMS จะซือ้สินค้ำจำก PAP เมื่อมีค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ เพื่อ   
มิให้ TMS ต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนมำกเกินควำมจ ำเป็น โดยมี บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ำกดั (“MT”) ซึง่เป็นอีกหนึง่บริษัทยอ่ยของ 
PAP ท ำหน้ำที่เป็นผู้ขนสง่สินค้ำสู่ลกูค้ำ จึงท ำให้กำรบริกำรของบริษัทครบวงจร โดยมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อย         
ทัง้ 2 แหง่ ดงันี ้

 
 

          

                                 

PAP

                             

TMS
                            

MT

99.94% 99.97%
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บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำบคุคลำกร เทคโนโลยี และกำรบริหำรจดักำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรทำงด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเกิดประสิทธิภำพ และลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดอบุตัิเหตทุัง้ต่อพนกังำนและผู้ที่
เก่ียวข้อง 

จำกกำรมุ่งมัน่พฒันำอย่ำงต่อเนื่อง สง่ผลให้บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและ
ควำมปลอดภัย (BS OHSAS 18001:2007)  และ มำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย                     
(TIS 18001:2011) จำกสถำบนัรับรองมำตรฐำน TUV NORD (Thailand) Ltd. ซึง่แสดงให้เห็นวำ่บริษัทฯ มีกำรบริหำรงำนด้ำน 
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัได้อยำ่งเป็นระบบ 
 

วิสัยทศัน์ เป็นผู้น ำในธุรกิจทอ่เหลก็ 

 

 

พันธกจิ 

1. มีนวตักรรมกำรผลติ กำรจดัจ ำหนำ่ยและกำรสง่มอบ ท่อเหล็กที่มีคณุภำพโดดเด่นทนัตำมเวลำที่ลกูค้ำ
ต้องกำร ในรำคำที่แขง่ขนัได้  

2. มุง่กำรพฒันำบคุลำกร เทคโนโลยี และกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลศิของบคุลำกรในทกุระดบั 
3. มีสว่นร่วมในกำรพฒันำเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมของประเทศ 
4. พฒันำธุรกิจให้มีคณุคำ่ ก่อเกิดผลตอบแทนอยำ่งยัง่ยืนตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

 

 

ค่านิยม 

F 
Focus on Customer  
(มุง่มัน่ให้ควำมส ำคญักบัลกูค้ำเป็นท่ีสดุ) 

A 
Achievement Orientation  
(มุง่บรรลเุป้ำหมำยขององค์กร ของทีม และของบคุลำกร) 

S 
Share for Knowledge Management  
(มุง่แบง่ปันควำมรู้ในเชิงบริหำรจดักำรจำกผู้บริหำรระดบัสงูสูผู่้ปฏิบตัิกำร) 

T Teamwork  
(มุง่ท ำงำนร่วมกนัอยำ่งเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวเพื่อผลติสนิค้ำและบริกำรท่ีมีคณุภำพสูม่ือผู้บริโภค) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  

โครงสร้างรายได้ 

 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์       

1. ตวัแทนจ ำหนำ่ย 5,545.50 79.00 5,133.76 77.60 5,547.30 77.58 

2. โครงกำรก่อสร้ำง 645.32 9.19 637.96 9.64 679.02 9.50 

3. อตุสำหกรรม 518.48 7.39 529.79 8.01 515.57 7.21 

4. อื่นๆ 47.86 0.68 108.33 1.64 157.62 2.20 

รายไดจ้ากการบริการ 91.86 1.31 65.16 0.98 94.45 1.32 

รายได้จากการจ าหน่ายและบริการรวม 6,849.02 97.57 6,475.00 97.87 6,993.96 97.81 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธิ 0.44 0.01 6.53 0.10 - - 

รำยได้อื่น 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 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) จำกปีก่อน (450.85) (6.03) (404.36) (5.76) 534.78 8.08 

หมำยเหต ุ: รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยเศษเหล็ก รำยได้ดอกเบีย้ เป็นต้น 

 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 บริษัทผลติทอ่เหลก็โดยวิธีเช่ือมเหลก็แผน่ซึง่อำศยัควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมี
ทัง้กำรผลิตตำมค ำสัง่ลกูค้ำ (Made to order) และผลิตพร้อมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย โดยท่อเหล็กของบริษัทสำมำรถแบ่งตำม
ลกัษณะกำรใช้งำนเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ 

 1. ท่อเหลก็ส าหรับงานทั่วไป  
 โดยทัว่ไปท่อเหล็กสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงหลำกหลำย  ได้แก่ งำนด้ำนสำธำรณปูโภค  
งำนประปำ งำนด้ำนระบบป้องกนัอคัคีภยั  และยงัมีแนวโน้มที่จะขยำยตวัมำกขึน้ เนื่องจำกทอ่เหล็กมีคณุสมบตัิเพื่อใช้ทดแทน
วสัดอุื่นๆ ในกำรใช้งำนได้อีกมำกมำย  เช่น สำมำรถน ำมำใช้เป็นทอ่น ำ้บำดำล หรือทอ่ส ำหรับอดัฉีดน ำ้ในระบบอคัคีภยัส ำหรับ
อำคำรสงูทดแทนกำรใช้ทอ่พีวีซี เนื่องจำกมีควำมแข็งแรงและสำมำรถรองรับแรงดนัได้มำกกว่ำท่อพีวีซีทัว่ไปได้ถึง 5 เท่ำ และ
สำมำรถดดัแปลงได้สะดวกกวำ่ทอ่พีวีซี นอกจำกนี ้ทอ่เหลก็ยงัสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนเกษตรกรรม งำนรัว้ ประต ู
และตกแตง่ทัว่ไปตำมควำมต้องกำร เช่น ใช้ท ำรำวบนัได รัว้บ้ำน แนวกัน้ถนน และป้ำยโฆษณำ เป็นต้น 

 2. ท่อเหล็กส าหรับงานโครงสร้าง  
 ท่อเหล็กส ำหรับงำนโครงสร้ำงจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนำดใหญ่เพื่อทดแทนกำรใช้ไม้  เหล็กรำงน ำ้ เหล็กฉำก            
เหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรูปตวั H และ I (H, I Beam) รวมทัง้คอนกรีตในงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ เช่น งำนเสำเข็ม นัง่ร้ำน            
รำวหลังคำหรือระแนง จั่วหลังคำ ตลอดจนสำมำรถน ำมำดัดแปลงเป็นโครงหลังคำเหล็กไ ด้ เป็นต้น เนื่องจำกท่อเหล็ก              



 [แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 1 กำรประกอบธุรกิจ 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

5 

มีควำมแข็งแรง ทนทำน น ำ้หนกัเบำ สะดวกในกำรเช่ือมต่อ มีควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่งน้อย ซึ่งท ำให้งำนก่อสร้ำง             
มีคณุภำพมำกยิ่งขึน้ ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถประหยดัเวลำและคำ่ใช้จ่ำย เมื่อเทียบกบักำรใช้ไม้และคอนกรีต 
 นอกจำกนี ้กำรใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเหล็กฉำก เหล็กรำงน ำ้ เหล็กโครงสร้ำง
รูปพรรณรูปตวั H หรือ I (H, I Beam) เนื่องจำกท่อเหล็กมีน ำ้หนกัเบำและมีลกัษณะสมมำตรซึ่งท ำให้สำมำรถกระจำยกำรรับ
น ำ้หนกัได้ทุกทิศทำง ส่งผลให้โครงสร้ำงที่ท ำจำกท่อเหล็กจะมีค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนที่ต ่ำกว่ำ ปัจจุบนักำรใช้ท่อเหล็กเป็นที่
ยอมรับและเลือกใช้โดยวิศวกรในงำนก่อสร้ำงต่ำงๆ เพิ่มขึน้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉพำะส ำหรับงำนโครงสร้ำงขนำดใหญ่ที่มี
ลกัษณะโปร่งหรืออำคำรท่ีต้องกำรให้มีพืน้ท่ีใช้สอยมำกที่มีจ ำนวนเสำน้อย 
 ตวัอย่ำงกำรน ำท่อเหล็ก  ของบริษัทมำใช้ในงำนโครงสร้ำงทัง้ในและต่ำงประเทศและจำกภำครัฐและเอกชน ได้แก่ 
สถำนีขนสง่ ทำ่อำกำศยำน อำคำรส ำนกังำนตำ่งๆ รวมทัง้บ้ำนท่ีอยูอ่ำศยั อำคำรทรงโดม เช่น สนำมกีฬำ โกดงัเก็บสินค้ำ และ
แปลงปลกูผกั เป็นต้น 

รูปทรงและขนาดของท่อเหลก็ที่บริษัทผลิต 

    

ท่อเหลก็กลม ท่อเหลก็สี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหลก็สี่เหลี่ยมผืนผ้า เหลก็รูปตัวซี 
ตัง้แต ่½ นิว้ (15 มม.) ถงึ 

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

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

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

200 x 75 x 25 มม. 

 บริษัทสำมำรถผลิตท่อเหล็กได้ควำมหนำถึง 12.00 มม. และท่อเหล็กของบริษัทขนำด 10 นิว้ – 16 นิว้ จัดว่ำเป็น     
ท่อเหล็กที่ผลิตภำยใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนำดใหญ่พิเศษ ซึ่งสำมำรถผลิตได้ในประเทศ             
ณ ปัจจบุนั 

ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต 
 แบง่เป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ทอ่เหลก็ด ำและทอ่เหลก็ชบุสงักะสี ซึง่มีคณุภำพและมำตรฐำน แบง่ออกเป็น 

 ท่อเหลก็แบบมาตรฐาน จ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “   “ (แปซิฟิกไพพ์) 
 เป็นทอ่เหล็กที่ได้รับกำรรับรองคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลที่เป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ 
ผลติภณัฑ์ของบริษัทผำ่นขัน้ตอนกำรผลติ และกำรตรวจสอบให้ผลติภณัฑ์มีคณุภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ทัง้ในด้ำน
วตัถดุิบ ขนำด ควำมหนำ และคณุสมบตัิอื่นๆ เช่น กำรรับแรงดนั เป็นต้น ซึง่สว่นมำกทอ่เหลก็แบบมำตรฐำนจะน ำมำใช้ส ำหรับ
งำนก่อสร้ำง หรืองำนระบบที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพสงูและเป็นที่รับรองทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ 
เพื่อประโยชน์ในเร่ืองของควำมปลอดภยัเป็นหลกั 

 ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป จ ำหนำ่ยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “    ” (ทำโมเสะ)  
 กระบวนกำรผลิตท่อเหล็กแบบคุณภำพทัว่ไปจะเป็นเช่นเดียวกับกำรผลิตท่อเหล็กแบบมำตรฐำน แต่แตกต่ำงกันที่
คุณภำพวตัถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภำพทัว่ไปจะไม่ผ่ำนกำรทดสอบตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนต่ำงๆ  ทัง้นี ้ท่อเหล็กแบบ
คณุภำพทัว่ไปจะถกูน ำมำใช้ส ำหรับงำนที่ไม่มีกำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น ใช้เป็นท่อประปำทัว่ไป หรือใช้ท ำรำวบนัได รัว้บ้ำน  
เป็นต้น 
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 นอกจำกนี ้กำรเลอืกใช้ทอ่เหลก็รูปแบบตำ่งๆ ขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นหลกั เช่น  ทอ่เหลก็กลมมีลกัษณะ
สวยงำมและสำมำรถดดัโค้งได้ดีกว่ำท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมน ำมำใช้เป็นโครงสร้ำงอำคำรทรงโดม หรือตกแต่งภำยใน  
ในขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีควำมแข็งแรงและสะดวกในกำรเช่ือมต่อจึงเหมำะกบังำนโครงสร้ำงทัว่ไปและงำนระบบส ำหรับ
อำคำรสงู 

การรับรองมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ 
 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทผลิตด้วยเคร่ืองจักรที่มีเทคโนโลยีทนัสมยั และท ำกำรติดตัง้ระบบทดสอบกำรผลิตทุกขัน้ตอน
อย่ำงละเอียด ควบคุมโดยทีมวิศวกร และช่ำงเทคนิคผู้ เช่ียวชำญ เพื่อให้มัน่ใจว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีคุณภำพและได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำ ซึ่ง ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทได้ รับกำรรับรองมำตรำฐำน
ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม กระทรวงอตุสำหกรรม 
อนัเป็นเคร่ืองพิสจูน์ได้ว่ำห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ ที่ใช้ส ำหรับตรวจสอบคณุภำพผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีควำมถกูต้อง แม่นย ำ 
และเช่ือถือได้ โดยบริษัทจะออกใบรับรองคุณภำพสินค้ำทุกครัง้ที่มีกำรจ ำหน่ำยท่อแบบมำตรฐำน ให้กับลกูค้ำเพื่อเป็นกำร
รับประกนัคณุภำพ 

 บริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำนทัง้ในและตำ่งประเทศซึง่เป็นท่ียอมรับระดบัสำกล ดงันี ้
o กำรรับรองมำตรฐำนระบบคณุภำพ DIN EN ISO 9002: 1994 จำกสถำบนั The TUV CERT Certification 

Body of Rheinsch – Westfalischer TUV e.V สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 
o กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ DIN EN ISO 9001: 2000 จำกสถำบัน The TUV CERT                 

สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 
o กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ DIN EN ISO 9001: 2008 จำก TUV NORD CERT                       

สหพนัธ์สำธำรณรัฐเยอรมนั 
o กำรรับรองห้องปฏิบัติกำรทดสอบ มอก.17025 จำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม      

กระทรวงอตุสำหกรรม 
o กำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จำกสถำบนั TUV NORD   

(Thailand) Ltd. 
o กำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั BS OHSAS 18001 : 2007  

จำกสถำบนั  TUV NORD (Thailand) Ltd. 
o กำรรับรอง มำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั TIS 18001 : 2011 จำกสถำบนั 

TUV NORD (Thailand) Ltd. 

 บริษัทถือเป็นผู้ ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรำยแรกในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน          
ISO 9001: 2008 ซึ่งเป็นมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรงำนด้ำนคุณภำพอนัป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในองค์กรมีประสทิธิภำพ สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมเช่ือมัน่ของลกูค้ำ และสร้ำงกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนให้กบับริษัทฯ อีกทัง้   
บริษัทยงัได้กำรรับรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์ทัง้ในและตำ่งประเทศซึง่เป็นท่ียอมรับระดบัประเทศและระดบัสำกล ดงันี  ้

o ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (มอก.) จำกส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 
กระทรวงอตุสำหกรรม 

o ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ประเภท MATALLIC SPRINKLER PIPE จำกสถำบนั Underwriters 
Laboratories Inc ® ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี 2550 
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o ได้รับกำรรับรองคณุภำพมำตรฐำนอตุสำหกรรม JIS (Japan Industry Standard) จำก Japan Quality 
Assurance Organization ประเทศญ่ีปุ่ น 

o ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ประเภท FM Approvals Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic 
Fire Sprinkler Systems จำก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 นอกจำกนี ้บริษัทยังเป็นผู้ ผลิตท่อเหล็กรำยแรกในประเทศที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบอนุญำตแสดงเคร่ืองหมำย
มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ครบทกุประเภทผลิตภณัฑ์ และจดัได้ว่ำเป็นผู้น ำทำงกำรตลำดอนัดบัหนึ่งในตลำด
ของท่อเหล็กแบบคณุภำพมำตรฐำนในประเทศไทย นอกจำกกำรเป็นผู้น ำทำงกำรตลำดในประเทศแล้ว ผลิตภณัฑ์ของบริษัท  
ยงัเป็นท่ียอมรับอยำ่งกว้ำงขวำงในตลำดต่ำงประเทศ โดยบริษัทได้สง่ออกสินค้ำไปจ ำหน่ำยทัง้ภมูิภำคเอเชีย ตะวนัออกกลำง 
ทวีปอเมริกำเหนือ และทวีปออสเตรเลีย โดยมีแผนงำนที่จะขยำยกำรสง่ออกให้ครอบคลมุทกุภมูิภำค ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำร
เพิม่รำยได้ให้กบับริษัทแล้วยงัเป็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเพื่อพฒันำเทคโนโลยี และมำตรฐำนผลติภณัฑ์อีกด้วย 

              

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 ควำมผนัผวนของสภำพเศรษฐกิจ และควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมือง สง่ผลกระทบต่อควำมต้องกำรบริโภคเหล็ก ท ำให้
สภำวะกำรแขง่ขนัยงัคงมีควำมรุนแรง ทัง้นี ้ทำงบริษัทได้เลง็เห็นควำมส ำคญัและเสริมสร้ำงควำมแตกตำ่งของตวัสนิค้ำและกำร
บริกำรมำอยำ่งตอ่เนื่องในรอบหลำยปีที่ผำ่นมำ ท ำให้ในปัจจบุนั สนิค้ำของทำงบริษัทมีควำมนำ่เช่ือถือในเร่ืองของคณุภำพ กำร
ผลิตสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำยเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำที่หลำกหลำย อีกทัง้ทำงบริษัทเล็งเห็นควำมส ำคญัในกำร
พฒันำกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ซึง่ท ำให้ทำงบริษัทสำมำรถสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือในกำรสง่มอบผลติภณัฑ์ที่มีควำมรวดเร็วและตรง
เวลำตำมที่ตกลงกบัลกูค้ำ 

2.2.1 กลยุทธ์ในการแข่งขนั 

1. ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพสูง 
 บริษัทจะท ำกำรออกใบรับรองคณุภำพสินค้ำทกุครัง้ที่มีกำรจ ำหน่ำยสินค้ำแบบมำตรฐำนให้กับลกูค้ำเพื่อ
เป็นกำรรับประกันคุณภำพของผลิตภณัฑ์และเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรำยแรกในประเทศไทยที่มีผลิตภณัฑ์ที่ได้ รับ
ใบอนญุำตแสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (มอก.) ครบทกุผลิตภณัฑ์สง่ผลให้บริษัทมีควำม
ได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทสำมำรถเสนอขำยท่อเหล็กในลกัษณะที่ครอบคลมุควำมต้องกำรและประโยชน์ใช้สอย
ของลกูค้ำท ำให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับกำรตอบรับจำกลกูค้ำด้วยดีตลอดมำทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ  

2. กลยุทธ์การสร้างตราสนิค้า  
 ตัง้แตปี่ 2541 บริษัทมุง่เน้นพฒันำตรำสินค้ำ  “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นที่รู้จกัและยอมรับในกลุม่ลกูค้ำทัง้จำก
ตวัแทนจ ำหนำ่ย ผู้ รับเหมำก่อสร้ำง ตลอดจนวิศวกรผู้ควบคมุงำนก่อสร้ำงเพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรใช้ท่อเหล็กที่มี
คณุภำพมำตรฐำน อีกทัง้ยงัสร้ำงควำมแตกตำ่งจำกคูแ่ขง่ โดยที่ผำ่นมำผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็แบบคณุภำพมำตรฐำน
ของบริษัท เป็นท่ียอมรับในกลุม่ลกูค้ำมำกขึน้ เห็นได้จำกกำรท่ีโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่บำงโครงกำรทัง้ในและ
ตำ่งประเทศมีกำรระบใุห้ใช้ทอ่เหลก็ของบริษัทในกำรก่อสร้ำงเทำ่นัน้ และบริษัทยงัจดัได้วำ่เป็นผู้น ำทำงกำรตลำด
ในตลำดของทอ่เหลก็แบบคณุภำพมำตรฐำนในประเทศไทย  
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3. การส่งมอบสนิค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถอืได้  
 นอกจำกเร่ืองคุณภำพของผลิตภัณฑ์ กำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลำนับเป็นปัจจัยส ำคัญ ในกำร
ตดัสินใจเลือกซือ้ท่อเหล็กของลกูค้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลกูค้ำประเภทงำนโครงกำร ดงันัน้  บริษัทจึงอำศยัควำม
ได้เปรียบจำกสถำนะทำงกำรเงินที่เข็มแข็ง ในกำรส ำรองวตัถุดิบและกำรผลิตล่วงหน้ำเพื่อกำรจ ำหน่ำยท ำให้
บริษัทมีสินค้ำที่สำมำรถสง่มอบได้ทนัที ในขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตขนำดเล็กและมีกำรผลิตแบบตำม
ค ำสัง่ลกูค้ำเป็นหลกั นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำรบริหำรจดักำรระบบสนิค้ำคงคลงัที่มีประสทิธิภำพ โดยเร่ิมตัง้แตก่ำร
คำดกำรณ์ควำมต้องกำรสินค้ำที่มีควำมแม่นย ำจำกทีมผู้บริหำร ตลอดไปจนถึงกำรติดต่อประสำนงำนอย่ำง
ใกล้ชิดกบัคูค้่ำและบคุคลที่เก่ียวข้องในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรจดัซือ้วตัถดุิบเหล็กเพื่อให้บริษัท สำมำรถเร่ิม
ผลติทอ่เหลก็ตำมค ำสัง่ลกูค้ำได้ทนัที 

4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ 
 บริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทมีควำม
หลำกหลำยมำกกว่ำคู่แข่ง ทัง้ในด้ำนรูปแบบ ขนำด ควำมหนำ ควำมยำวและลกัษณะของปลำยท่อ เป็นต้น 
ปัจจุบนับริษัทผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กกล้ำครอบคลมุมำกกว่ำ 5,000 รำยกำร ในขณะที่คู่แข่งสว่นมำกมีกำร
ผลติทอ่เหลก็ไมเ่กิน 1,000 รำยกำร และบริษัทยงัสำมำรถผลติทอ่เหลก็สีเ่หลีย่ม ขนำด 300 x 300 มิลลเิมตร เพื่อ
เป็นทำงเลอืกให้กบัผู้บริโภคทดแทนกำรใช้โครงสร้ำงเหล็กรูปพรรณแบบตวั H, I (H-Beam, I-Beam) ส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงอำคำรขนำดใหญ่ 

5. คณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 
 ในช่วงที่ภำวะอตุสำหกรรมเหลก็ตกต ่ำภำยหลงัจำกปี 2540 ผู้ประกอบกำรเหล็กจ ำนวนมำกประสบปัญหำ
อยำ่งหนกั จนถึงขัน้เลกิกิจกำรหรือหยดุกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม ด้วยควำมมุ่งมัน่และประสบกำรณ์ในอตุสำหกรรม
ทอ่เหลก็เป็นเวลำนำนของกลุม่ผู้บริหำรของบริษัทสำมำรถน ำพำบริษัทให้รอดพ้นจำกวิกฤตดงักลำ่ว โดยบริษัทไม่
เคยประสบปัญหำ เร่ืองกำรช ำระคืนเงินกู้ทัง้ยงัสำมำรถรักษำควำมสำมำรถในกำรช ำระคืนเงินกู้ของเจ้ำหนีแ้ละ
กำรช ำระหนีอ้ื่นๆ ให้อยูใ่นเกณฑ์ดีและเป็นท่ีนำ่พอใจอยำ่งตอ่เนื่อง  

6. บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 บคุลำกรถือเป็นทรัพย์สินที่ส ำคญัของบริษัทในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกเป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยสง่เสริม
ให้บริษัทมีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพเหนือกว่ำคู่แข่ง ดังนัน้ บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบคุคลที่ดี โดยมุง่เน้นกำรพฒันำควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบคุลำกร รวมทัง้กำรเสริมสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ที่ดีระหว่ำงบคุลำกรภำยในองค์กรอนัจะเป็นกำรพฒันำบคุลำกรและสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำร
ท ำงำนได้อีกทำงหนึง่ รวมทัง้กำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถแขง่ขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้  

2.2.2 ลักษณะลกูค้าและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 เนื่องจำกผลิตภณัฑ์ของบริษัท มีลกัษณะกำรใช้งำนที่มีควำมหลำกหลำย ท ำให้บริษัทมีกลุ่มลกูค้ำครอบคลุม
หลำยอุตสำหกรรม ได้แก่ อุตสำหกรรมอสงัหำริมทรัพย์ สำธำรณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจำกนีบ้ริษัทยงัมีกำร
จ ำหนำ่ย ทอ่เหลก็ทัง้ตลำดภำยในประเทศและตำ่งประเทศ โดยมีสดัสว่นกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ ดงันี ้
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การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ในประเทศ 6,632.78 98.16 6,303.48 98.34 6,806.30 98.65 

2. ตำ่งประเทศ 124.38 1.84 106.36 1.66 93.21 1.35 

รวม 6,757.16 100.00 6,409.84 100.00 6,899.51 100.00 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัททัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 4 กลุม่หลกั ดงันี ้   

 1. ลูกค้าประเภทตวัแทนจ าหน่าย  
  ลกูค้ำประเภทตวัแทนจ ำหน่ำยจะซือ้ท่อเหล็กของบริษัท และจ ำหน่ำยท่อเหล็กต่อให้กับลกูค้ำอีกทอดหนึ่ง      
 เช่น ร้ำนค้ำวสัดุก่อสร้ำงทัว่ไป ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงหรือลูกค้ำตำมบ้ำนเรือน รวมทัง้บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกัด         
 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งตวัแทนจ ำหน่ำยวสัดุก่อสร้ำงเหล่ำนีม้ีส่วนช่วยในกำรกระจำยสินค้ำของบริษัทใน           
 พืน้ท่ีตำ่งจงัหวดั  

 2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสร้าง  
  ลกูค้ำประเภทโครงกำรก่อสร้ำง ได้แก่ ผู้ รับเหมำก่อสร้ำงทัว่ไป โดยมีทัง้กำรจ ำหน่ำยโดยตรงและเป็นกำร                  
 จ ำหนำ่ยผำ่นทำงตวัแทนจ ำหนำ่ยซึง่ท ำหน้ำที่ประสำนงำนระหวำ่งผู้ รับเหมำก่อสร้ำง เจ้ำของโครงกำรและ บริษัทเพื่อ               
 น ำผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ของบริษัทไปใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงตำ่งๆ ซึง่ที่ผำ่นมำผลติภณัฑ์ของบริษัท  เร่ิมเป็นท่ี ย อ ม รั บ                 
 และเป็นท่ีนิยมน ำมำใช้อยำ่งแพร่หลำยโดยวิศวกรและตลำดอตุสำหกรรม อสงัหำริมทรัพย์ ทัง้ในและตำ่งประเทศมำกขึน้  

 3. ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
  ลูกค้ำประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมจะน ำท่อเหล็กไปแปรรูปหรือประกอบเป็นชิน้ส่วนของผลิตภัณฑ์
 ตำ่งๆ ตำมควำมต้องกำร เช่น แฮนด์รถจกัรยำน รำวบนัได ข้อต่อทอ่ หรือน ำมำประกอบเพื่อท ำโคมไฟประดบั เป็นต้น  

 4. ลูกค้าอื่นๆ  
  ลกูค้ำอื่นๆ ได้แก่ ลกูค้ำรำยยอ่ยทัว่ไปท่ีน ำทอ่เหลก็ไปใช้ประโยชน์โดยตรง ทัง้เพื่อกำรก่อสร้ำง ตกแตง่บ้ำนเรือน 
 หรือเพื่อใช้ในงำนทัว่ไปอื่นๆ 

2.2.3 ภาวะการแข่งขนั 
 จำกกำรลงทนุของภำครัฐ และกำรขยำยตวัของธุรกิจกำรทอ่งเที่ยวในประเทศ สง่ผลท ำให้เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึง
ปีแรกของปี 2559 เติบโตได้ดี ประกอบกบัสถำนกำรณ์รำคำเหลก็ในปีที่ผำ่นมำมีกำรปรับตวัเพิ่มสงูขึน้อย่ำงมำกเมื่อเทียบกบัปี 
2558 ซึง่สง่ผลท ำให้ปริมำณกำรผลติและจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เหล็กและเหล็กกล้ำภำยในประเทศเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 10.86 
เมื่อเทียบกบัปีก่อน แตอ่ยำ่งไรก็ตำมจำกควำมวิตกกงัวลถึงควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมืองในสหรัฐฯ ที่ยงัคงสง่ผลให้ดชันีควำม
เช่ือมัน่ภำยในประเทศปรับตวัลดลงเล็กน้อย หำกเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่ผ่ำนมำ ท ำให้บริษัทยงัคงมุ่งเน้นแนวทำงกำร
บริหำรงำนที่มุ่งเน้นทำงด้ำนกำรวำงแผนและติดตำมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด ทัง้ด้ำนกำรวำงแผนงำนและ
ประสำนงำนกนัในแตล่ะหนว่ยงำนไมว่ำ่จะเป็นกำรผลติ กำรตลำด คลงัสนิค้ำ และกำรบริหำรกำรเงินท่ีมีประสทิธิภำพ สง่ผลให้
หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงเป็นระบบและเช่ือมโยงกัน เกิดควำมคล่องตวัในกำรท ำงำน และสง่ผลให้ผล
ประกอบกำรของบริษัทยงัคงเป็นท่ีนำ่พอใจ ด้วยนโยบำยกำรผลติสนิค้ำที่หลำกหลำย และมียทุธศำสตร์ที่ตัง้ทัง้โรงงำนและศนูย์
กระจำยสนิค้ำของบริษัทรองรับควำมต้องกำรในกำรใช้ทอ่เหลก็หลำยขนำดและหลำกประเภทกำรใช้งำน  แต่คงไว้ซึ่งมำตฐำน
ด้ำนคณุภำพของสนิค้ำ  
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ 

2.3.1 การผลิต 
 ปัจจบุนั บริษัทมีโรงงำน 4 แหง่ มีก ำลงักำรผลติรวม 450,000 ตนั/ปี ศนูย์กระจำยสนิค้ำ 2 แหง่ และส ำนกังำนขำย  
1 แหง่ ดงันี ้

สาขา ที่ตัง้ รายละเอียด พืน้ที่ 

1.  โรงงำน 
     ศนูย์พระประแดง 

298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ  
ถนนสขุสวสัดิ์ อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

โรงงำนส ำหรับผลติ 
ทอ่เหลก็ด ำและเหลก็รูปตวัซี 
 

พืน้ท่ี 24 ไร่ 1 งำน  
69 ตำรำงวำ มี 3 อำคำร 

2.  โรงงำนศนูย์มหำชยั 1       
     

1/112 นิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร หมูท่ี่ 2 
ถนนพระรำม 2 ต ำบลทำ่ทรำย อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสำคร 

โรงงำนส ำหรับ 
ชบุสงักะสทีอ่เหลก็ 
 

พืน้ท่ี 8 ไร่ 2 งำน  
5 ตำรำงวำ มี 1 อำคำร 

3.  โรงงำนศนูย์มหำชยั 2  
 

1/97 นิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร  
หมูท่ี่ 2 ถนนพระรำม 2 ต ำบลทำ่ทรำย  
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร 

โรงงำนส ำหรับผลติทอ่เหลก็
ขนำดกลำง – ขนำดใหญ่  

พืน้ท่ี 20 ไร่ 3 งำน  
98 ตำรำงวำ มี 1 อำคำร 

4. โรงงำนศนูย์มหำชยั 3 
 

24/31 หมูท่ี่ 2 ต ำบลทำ่ทรำย  
อ ำเภอเมอืงสมทุรสำคร  
จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

โรงงำนส ำหรับผลติทอ่เหลก็
ขนำดเลก็ – ขนำดกลำง 

พืน้ท่ี 44 ไร่ 1 งำน  
มี 3 อำคำร 

5.  ศนูย์กระจำยสนิค้ำ 
บำงนำตรำด กม.29  

158 หมูท่ี่ 6 ต ำบลบำงบอ่ อ ำเภอบำงบอ่ 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

ศนูย์กระจำยสนิค้ำเพื่อ
ส ำรองผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ 

พืน้ท่ี 22 ไร่ 22 ตำรำงวำ 
มี 2 อำคำร 

6.  ศนูย์กระจำยสนิค้ำ 
     ลำดหลมุแก้ว 

50/6 หมูท่ี่ 2 ต ำบลหน้ำไม้   
อ ำเภอลำดหลมุแก้ว  จงัหวดัปทมุธำนี 

ศนูย์กระจำยสนิค้ำเพื่อ
ส ำรองผลติภณัฑ์ทอ่เหลก็ 

พืน้ท่ี 25 ไร่ 2 งำน 
31 ตำรำงวำ มี 2 อำคำร 

7. ส ำนกังำนขำยลมุพิน ี 1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์  
ถนนพระรำม 4  แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร 
จงัหวดักรุงเทพ 

ส ำนกังำนขำย 
 

พืน้ท่ี 1,772.17 ตรำงเมตร 

 นโยบายการผลิตและก าลังการผลิต 

  ผลติภณัฑ์ของบริษัทมีทัง้ที่ผลิตตำมค ำสัง่ลกูค้ำและผลิตพร้อมส ำหรับกำรจ ำหน่ำย โดยกำรผลิตตำมค ำสัง่ลกูค้ำจะ
ขึน้อยู่กับลกูค้ำแต่ละรำยที่จะสง่ค ำสัง่ซือ้เข้ำมำ ซึ่งบริษัทมีนโยบำยรับค ำสัง่ซือ้จำกลกูค้ำและด ำเนินกำรสง่มอบสินค้ำให้กับ
ลกูค้ำในประเทศ ดงันี ้
 1) ในกรณีที่มีสนิค้ำพร้อมจ ำหนำ่ย บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิค้ำทนัที 
 2) ในกรณีที่มีวตัถดุิบเหลก็ในคลงัสนิค้ำ บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิค้ำภำยใน 20 วนั 
 3) ในกรณีที่ต้องสัง่ซือ้วตัถดุิบเหลก็เพิ่มเติม บริษัทจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิค้ำภำยใน 45 วนั 
 4) สว่นกรณี ของลกูค้ำตำ่งประเทศ บริษัทจะด ำเนินกำรสง่มอบสนิค้ำภำยใน 60 - 75 วนั 

 ทัง้นีข้ึน้อยู่กับระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้ของลูกค้ำ บริษัทมีกำรวำงแผนกำรผลิตจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ ำยผลิต และฝ่ำย
กำรตลำด โดยจะมีกำรประชมุเพื่อติดตำมควำมเคลือ่นไหวของควำมต้องกำรสินค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรประกอบกำร
ก ำหนดนโยบำยกำรผลติและกำรวำงแผนกำรจดัซือ้วตัถดุิบให้มีประสทิธิภำพเพื่อช่วยประหยดัต้นทนุกำรผลิต และท ำให้บริษัท
สำมำรถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทนัที โดยทั่วไปเมื่อมีกำรใช้ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจักรถึงประมำณร้อยละ  75         
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บริษัทจะท ำกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำรขยำยก ำลงักำรผลติโดยพิจำรณำถึงแนวโน้มควำมต้องกำรท่อเหล็กประกอบกบั         
แผนกลยทุธ์และแผนงำนของบริษัท นอกจำกนี ้เพื่อรักษำประสทิธิภำพของเคร่ืองจกัรภำยในโรงงำน บริษัทได้มีกำรก ำหนดกำร
ตรวจเช็คและบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรทกุสปัดำห์และแต่ละครัง้จะใช้เวลำประมำณ 2 – 3 ชัว่โมง ก ำลงักำรผลิตของเคร่ืองจกัร
ส ำหรับทอ่เหลก็ด ำและทอ่เหลก็ชบุสงักะส ีเทำ่กบั 400,000 และ 50,000 ตำมล ำดบั โดยในปี 2559 บริษัทใช้ก ำลงักำรผลิตท่อ
เหลก็ด ำ เทำ่กบั 333,634 ตนั/ปี และทอ่ชบุสงักะส ี19,615 ตนั/ปี คิดเป็นอตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิต เท่ำกบั ร้อยละ 74.14 และ      
ร้อยละ 39.23 ตำมล ำดบั 

 ตารางแสดงก าลังการผลิตและอัตราการใช้ก าลังการผลิต  

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

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

2. ปริมำณกำรผลติจริง (หนว่ย : ตนั ) 282,663 314,616 353,249 

3. อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ /2  (ร้อยละ) 62.81 69.91 78.50 

4. ปริมำณกำรผลติปีนีเ้ทียบกบัปีก่อน (ร้อยละ) -4.19 11.30 12.28 

 หมำยเหต ุ: /1 ก ำลงักำรผลิตตดิตัง้ของเคร่ืองจกัรรวม ค ำนวณบนสมมตฐิำนท่ีเป็นกำรผลิตทอ่เหล็กแบบเดียว 
   โดยไม่มีกำรเปล่ียนประเภททอ่เหล็กท่ีผลิต  
   /2 อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิตเทียบกบัก ำลงักำรผลิตตำมระยะเวลำกำรผลิต 
  /3 ปี 2557 มีกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิต (โรงงำนศนูย์มหำชยั 3) 

2.3.2 วัตถุดบิ 
 วตัถดุิบหลกัในกำรผลิตท่อเหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัทมีปริมำณกำรใช้
เหลก็แผน่รีดร้อนสดัสว่นประมำณร้อยละ 98.22 ของมลูคำ่วตัถดุิบรวม  

วัตถุดบิ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
   1. เหลก็แผน่รีดร้อน 6,070.85 98.26 4,901.70 97.67 5,766.64 98.22 
   2. สงักะส ี 106.16 1.72 112.51 2.24 103.21 1.76 
   3. สงักะสผีสม 1.39 0.02 4.69 0.09 1.40 0.02 

รวม 6,178.40  100.00 5,018.90 100.00 5,871.25 100.00 

 จำกนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ให้ควำมส ำคัญในเร่ือง คุณภำพของผลิตภัณฑ์ และกำรส่งมอบงำน           
ที่ตรงตอ่เวลำ ดงันัน้ คณุภำพของวตัถดุิบและควำมนำ่เช่ือถือของผู้จดัจ ำหนำ่ยวตัถดุิบจึงเป็นปัจจัยส ำคญัที่สดุในกำรพิจำรณำ
สัง่ซือ้วตัถดุิบ โดยบริษัทมีกำรจดัท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของผู้จ ำหนำ่ยวตัถดุิบเป็นประจ ำ ในปัจจุบนั บริษัทได้มีกำร
สัง่ซือ้เหล็กแผ่นรีดร้อนประมำณร้อยละ 98.22 ของมูลค่ำวัตถุดิบรวม จำกผู้ผลิต 2 รำยใหญ่ภำยในประเทศ ได้แก่ บริษัท  
สหวิริยำสตีลอินดสัตรี จ ำกดั (มหำชน) บริษัท จี สตีล จ ำกดั (มหำชน) และ จำกผู้ ค้ำรำยย่อย (Retail Trader) ในประเทศ โดย
สดัสว่นแหลง่ที่มำของวตัถดุิบจำกทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศประจ ำปี 2557 – 2559 สรุปได้ดงันี ้
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ในประเทศ 5,862.5 94.89 4,915.15 97.93 5,563.97 94.77 

2. ตำ่งประเทศ 315.90 5.11 103.75 2.07 307.28 5.23 

รวม 6,178.40  100.00 5,018.90 100.00 5,871.25 100.00 

2.3.3 นโยบายสนิค้าคงคลัง 
  กำรบริหำรกำรจัดกำรทำงด้ำนวัตถุดิบและสินค้ำส ำเร็จรูปนัน้ ทำงบริษัทได้มีนโยบำยที่มีลกัษณะยืดหยุ่น 
กลำ่วคือ  มีกำรบริหำรกำรจดักำรทำงด้ำนวตัถดุิบและสนิค้ำคงเหลอือิงตำมสภำพเศรษฐกิจและสภำวะตลำดในขณะนัน้ โดยมี
กำรศกึษำ วิเครำะห์ และประเมินสถำนกำรณ์ในอนำคตเพื่อปรับกำรจดักำรและปริมำณกำรเก็บสินค้ำคงคลงัให้เหมำะสมตำม
ควำมต้องกำรของตลำด 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 

บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบผ่ำนโครงสร้ำงองค์กร ที่มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท ำหน้ำที่
ก ำกบัดแูลและบริหำรควำมเสีย่ง โดยกำรประเมิน ติดตำมควำมเสีย่งที่ส ำคญัและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท  ในปี 2559 
บริษัทได้ทบทวนและประเมินปัจจยัเสีย่ง พร้อมก ำหนดแผนกำรควบคมุเพื่อลดผลกระทบของควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้ โดยควำม
เสีย่งที่ส ำคญัในปี 2559 สรุปได้ดงันี ้

ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิและปริมาณที่จัดเก็บ 

 วตัถดุิบหลกัของบริษัท คือแผน่เหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงตำมรำคำเหล็กโลก ดงันัน้ควำมเสี่ยงจำก
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ จัดเป็นปัจจัยควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ เพรำะผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำเหล็ก หำกมีกำร
ปรับตวัลงอยำ่งรุนแรง อำจเกิดควำมเสีย่งจำกกำรด้อยคำ่ของวตัถดุิบ หรือในกรณีที่รำคำวตัถดุิบมีกำรปรับตวัสงูขึน้ จะเกิดผล
กระทบตอ่รำคำขำยสนิค้ำ อีกทัง้ควำมเสีย่งดงักลำ่วเกิดจำกปัจจยัภำยนอก ซึ่งอยู่เหนือกำรควบคมุของบริษัท ทัง้นี  ้บริษัทได้มี
กำรก ำหนดนโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่วโดย  

(1) ติดตำมรำคำวตัถดุิบของรำคำเหลก็โลกอยำ่งใกล้ชิด เพิ่มควำมระมดัระวงัในกำรจดัซือ้วตัถดุิบ และ  
(2) ควบคมุปริมำณวตัถดุิบและสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม 

 

ความเส่ียงทางด้านอัตราแลกเปล่ียน  

 เนื่องจำกบริษัทมีกำรน ำเข้ำแผน่เหลก็รีดร้อนและเคร่ืองจกัรบำงสว่นจำกต่ำงประเทศ รวมถึงมีกำรสง่ออกผลิตภณัฑ์
ไปขำยในต่ำงประเทศ สง่ผลให้บริษัทเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยน  เพื่อลดควำมเสี่ยง บริษัทได้
จัดท ำรำยกำรงำนเพื่อติดตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอตัรำแลกเปลี่ยน และผลกระทบที่อำจเกิดขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ  
นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้น ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เช่น Forward และ Option มำใช้เพื่อลดควำมเสี่ยงดงักลำ่วอีกด้วย รวมถึงกำร
ป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนโดยธรรมชำติ (Natural Hedge) จำกกำรที่มีทัง้ซือ้วตัถดุิบและขำยสินค้ำในสกุลเงิน
เดียวกนั 
 

ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินต่างๆ  

 บริษัทตระหนกัถึงผลกระทบของควำมเสี่ยงจำกภยัธรรมชำติ เช่น น ำ้ท่วม อคัคีภยั เป็นต้น จึงได้จัดท ำแผนบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuous Planning : BCP) เตรียมควำมพร้อมทัง้ด้ำนบุคลำกร อปุกรณ์ ข้อมูล
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกรณีที่เกิดภยัพิบตัิหรือเหตุฉกุเฉิน มีกำรฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภยัพิบตัิเป็นประจ ำทกุปี เพื่อเตรียม
ควำมพร้อมรับมือจดักำรหำกเกิดภยัพิบตัิได้อยำ่งทนัทว่งที  และมีกรมธรรม์ครอบคลมุควำมเสยีหำยที่อำจเกิดขึน้ 
 

ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ำกดั และกลุ่มผู้ ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทร้อยละ 73.85 ของจ ำนวนหุ้นทัง้หมด จึงอำจท ำให้
ควบคมุมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ผู้ ถือหุ้นอื่นจึงอำจไมส่ำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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ความเส่ียงจากการมีผู้ผลิตวัตถุดบิน้อยรายและการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครัฐ 

 ภำครัฐได้ใช้มำตรกำรตอบโต้ทำงกำรค้ำทัง้มำตรกำรกำรทุ่มตลำด (Anti-Dumping) และ มำตรกำรปกป้องจำกกำร
น ำเข้ำสินค้ำที่เพิ่มขึน้ (Safe Guard) ในสินค้ำเหล็กแผ่นรีดร้อน ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษัท  รวมถึงมีผู้ผลิตในประเทศ      
น้อยรำย ซึง่อำจก่อให้เกิดควำมเสีย่งในกรณีวตัถดุิบไมเ่พียงพอ หรือขำดตลำด บริษัทตระหนกัถึงควำมเสี่ยงดงักลำ่ว ด้วยกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์  วำงแผนกำรผลติและสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ำ มีกำรเก็บสต๊อคในปริมำณที่เหมำะสม  และมองหำผู้ผลิตรำย
ใหมจ่ำกตำ่งประเทศเพื่อลดควำมเสีย่งดงักลำ่ว 
 

ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบีย้ 

 จำกสภำวกำรณ์ในปัจจุบนั สภำพเศรษฐกิจยงัคงมีควำมไม่แน่นอน อำจสง่ผลให้อตัรำดอกเบีย้เปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นยัส ำคัญ ซึ่งอำจมีผลกระทบทัง้ทำงบวกและทำงลบต่อบริษัท เพื่อเป็นกำรลดควำมเสี่ยงในด้ำนอัตรำดอกเบีย้ บริษัทได้
ติดตำมกำรเคลือ่นไหวอยำ่งใกล้ชิด 
  หนีส้นิระยะยำวของบริษัท ที่มีอตัรำดอกเบีย้แบบลอยตวั (MLR) มีจ ำนวนน้อยหำกเทียบกบัหนีส้นิระยะสัน้ของบริษัท  
หนีส้นิของบริษัทสว่นใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ส ำหรับซือ้วตัถดุิบ ซึง่มีอตัรำดอกเบีย้คงที่ จึงท ำให้ควำมเสีย่งที่มีไมส่งูมำก 
 

ความเส่ียงจากภาวะเศรษกิจภายในและต่างประเทศ 

 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภำวะเศรษฐกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นที่กำรพฒันำคณุภำพ และควำมหลำกหลำยของสินค้ ำ โดย    
(1) รักษำฐำนลูกค้ำเดิม ที่เน้นกำรใช้สินค้ำคุณภำพ (2) เจำะกลุ่มลูกค้ำได้หลำกหลำย และสำมำรถขยำยกำรผลิตเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยจำกลกูค้ำ ซึง่ถือเป็นข้อได้เปรียบหำกเปรียบเทียบกบับริษัทท่ีมีกำรผลติสนิค้ำเฉพำะกลุม่ 
จำกจดุนีแ้สดงให้เห็นว่ำทำงบริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรด ำเนินงำนเพื่อสำมำรถรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดได้อยำ่งรวดเร็ว (3) เพิ่มประสทิธิภำพด้ำนกำรผลติ เพื่อลดต้นทนุกำรผลติ (4) เน้นกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ โดย
เน้นกำรสง่มอบที่ตรงเวลำ และ (5) จดัอบรม เพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้แก่ลกูค้ำและหนว่ยงำนตำ่งๆ ส ำหรับสนิค้ำของบริษัท 
 

ความไม่ม่ันคงทางการเมืองในประเทศ  

ควำมไมม่ัน่คงทำงกำรเมืองภำยในประเทศสง่ผลกระทบโดยตรงต่อนกัลงทนุ หำกกำรเมืองภำยในประเทศเกิดควำม
ขดัแย้งหรือควำมรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับควำมมั่นใจของนักลงทุน ท ำให้ เกิดกำรชะลอตวัหรือลดขนำดกำรลงทุน   
ในทำงตรงข้ำม หำกภำวะทำงกำรเมืองของประเทศมีควำมมัน่คง จะสร้ำงควำมนำ่เช่ือถือให้แก่นกัลงทนุ อีกทัง้รัฐบำลสำมำรถ
กระตุ้นกำรลงทนุในโครงกำรของภำครัฐ ซึง่เป็นกำรเพิ่มอปุสงค์ภำยในประเทศ 
 

ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือทางการค้า  

 ในกำรท ำธุรกิจของบริษัทนัน้ จะมีลกูหนีก้ำรค้ำซึ่งเกิดจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้เง่ือนไขกำรช ำระเงินภำยใน
ก ำหนดตำมที่ได้ตกลงกัน ซึ่งอำจเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ช ำระค่ำสินค้ำ หรือกำรช ำระที่ไม่ตรงเวลำที่ก ำหนด บริษัทมี
มำตรกำรลดควำมเสี่ยงดงักลำ่ว ด้วยกำรก ำหนดวงเงินสินเ ช่ือกำรค้ำแก่ลกูค้ำโดยวิเครำะห์ตำมควำมต้องกำรซือ้สินค้ำและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้ซึ่งต้องผ่ำนกำรอนุมตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผู้บริหำรที่มีอ ำนำจในเร่ืองดงักลำ่ว  นอกจำกนี ้
บริษัทมีกำรจดัท ำประกนั เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึน้จำกกำรท่ีลกูค้ำไมส่ำมำรถช ำระหนี ้
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4. ทรัพย์สนิที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

ปี 2559 บริษัทมีทรัพย์สนิถำวรหลกัที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจดงันี ้
หนว่ย : พนับำท 

รายการทรัพย์สิน เจ้าของกรรมสิทธิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม 
วงเงนิของภาระ 
หลักประกัน 

ทรัพย์สินที่มีกรรมสทิธิ    

1. ที่ดิน บริษัท 252,260 - ไมม่ี - 

2. สว่นปรับปรุงที่ดิน บริษัท 8,363 - ไมม่ี - 

3. อำคำรและสว่นปรับปรุง บริษัท 423,230 - ไมม่ี - 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน บริษัท 550,224 - ไมม่ี - 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้ส ำนกังำน บริษัท 11,703 - ไมม่ี - 

6. ยำนพำหนะ บริษัท 84,462 - ไมม่ี - 

7. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง บริษัท 45,205 - ไมม่ี - 

รวม 1,375,447  

 
เคร่ืองหมายการค้า 

  บริษัทและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของ และจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำต่อกรมทรัพย์สินทำงปัญญำกระทรวงพำณิชย์ 
ตำมประเภทของผลิตภณัฑ์ โดยกำรจดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำแต่ละเคร่ืองหมำยจะมีอำย ุ10 ปี นบัแต่วนัที่จดทะเบียน 
และสำมำรถตอ่อำยไุด้ครำวละ 10 ปี โดยมีรำยละเอียดเคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัท ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้า เลขทะเบียน ประเภทสินค้า / บริการ เจ้าของกรรมการสิทธ์ิ ระยะเวลาคุ้มครอง 

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

ถึง วนัท่ี 5/01/2568 

 
ค143853 ทอ่เหลก็ชบุสงักะสี บมจ. แปซิฟิกไพพ์ 

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

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

ถึง วนัท่ี 27/03/2563 

 
161113210 ทอ่เหลก็ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 

10 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 30/09/2558 

ถึง วนัท่ี 29/09/2568 
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สรุปสัญญาเช่าที่ส าคัญ 

 1. สัญญาเช่าที่ดินศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด 

  บริษัทเช่ำที่ดินบริเวณถนนบำงนำ-ตรำด กม.29 ต ำบลบำงบ่อ จังหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ศนูย์
กระจำยสนิค้ำ โดยมีเนือ้ที่ 22 ไร่ 22 ตำรำงวำ ระยะเวลำกำรเช่ำ 11 ปี ตัง้แต ่1 กนัยำยน 2557 ถึง 31 สงิหำคม 2568  

 สรุปรำยละเอียดของสญัญำเชำ่ 

ผู้เช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท บำงบอ่ แอสเซท จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 8 ปี 8 เดือน (สิน้สดุ 31 สงิหำคม 2568) 
ค่าเช่า ปี 2559 : 2,208,000 บำท 

  
 2. สัญญาเช่าที่ดนิศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

  บริษัทเช่ำที่ดินบนถนนบำงบัวทอง– สุพรรณบุรี (ทำงหลวงหมำยเลข 340, ระหว่ำงหลักกิโลเมตร         
 ที่ 32 – 33 ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี เพื่อใช้เป็นที่ตัง้ศนูย์กระจำยสินค้ำ โดยมีเนือ้ที่ 25 ไร่   
2 งำน 31 ตำรำงวำ ระยะเวลำกำรเช่ำ 13 ปี ตัง้แต ่1 กรกฎำคม 2558 ถึง 30 มิถนุำยน 2571  

สรุปรำยละเอียดของสญัญำเชำ่  

ผู้เช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท ลำดหลมุแก้ว แอสเซท จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 11 ปี 7 เดือน (สิน้สดุ 30 มิถนุำยน 2571) 
ค่าเช่า ปี 2559 : 2,550,000 บำท 

 
3. สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย) 

  บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกัด (บริษัทย่อย) เช่ำพืน้ที่ห้องชุดเลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลมุพินี-    
ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน มีเนือ้ที่ทัง้หมด 692.50 
ตำรำงเมตร ระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี ตัง้แต ่1 สงิหำคม 2559 ถึง 31 กรกฎำคม 2562 

สรุปรำยละเอียดของสญัญำเชำ่ดงันี ้

ผู้เช่า : บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (บริษัทยอ่ย) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 2 ปี 8 เดือน (สิน้สดุ 31 กรกฎำคม 2562) 
ค่าเช่า ปี 2559 : 3,642,550 บำท 

 
 4. สัญญาเช่าพืน้ที่ส านักงาน ชัน้ 26 (โซนบี) อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 

  บริษัท เช่ำพืน้ที่ห้องชุดเลขที่ 1168/75 ชัน้ 26 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ     
เขตสำทร  กรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน โดยมีเนือ้ที่ทัง้หมด 271.87 ตำรำงเมตร ระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี 
ตัง้แต ่วนัท่ี 27 มิถนุำยน 2558 ถึง วนัท่ี 26 มิถนุำยน 2561 
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สรุปรำยละเอียดของสญัญำเชำ่ดงันี ้

ผู้เช่า : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
ผู้ให้เช่า : บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซลัแตนท์ จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 1 ปี 6 เดือน (สิน้สดุ 26 มิถนุำยน 2561) 
ค่าเช่า ปี 2559 : 1,468,092 บำท 

 
ทัง้นี ้รำยกำรเช่ำที่ 1 – 3 ถือเป็นรำยกำรที่เก่ียวโยงกนั สำมำรถดรูำยละเอียดทัง้หมดได้ที่ หวัข้อรำยกำรระหว่ำงกนั  ในหน้ำที่ 
62 – 64   

              

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทมีนโยบำยกำรลงทนุ คือลงทนุในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัททัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อ
เสริมควำมมัน่คงและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษัทซึ่งหำกบริษัทเข้ำลงทนุในกิจกำรใดในสดัสว่นที่สงูกว่ำ ร้อยละ 20 
ของสินทรัพย์รวมของกิจกำรนัน้ๆ บริษัทจะส่งตวัแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรในกิจกำรดงักลำ่วเพื่อมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั โดยหำกบริษัทยอ่ยมีกำรด ำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ตวัแทน
ดงักลำ่วต้องน ำเสนอเร่ืองนัน้ๆ เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 2 แหง่ คือ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (“TMS”) มลูคำ่
รวม 1 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัสว่นกำรถือครองหุ้นใน TMS ร้อยละ 99.94 ซึ่ง TMS ด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจดัจ ำหน่ำยท่อเหล็ก
ของบริษัท และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ ำกัด (“MT”) มูลค่ำรวม 11 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนกำรถือครองหุ้นใน MT ร้อยละ 
99.97  ซึง่ MT ด ำเนินธุรกิจด้ำนกำรขนสง่สนิค้ำ สำมำรถสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทให้มีควำมสะดวก รวดเร็วในกำรจดัส่งสินค้ำ
สูป่ลำยทำง ซึง่เป็นหลกัส ำคญัในด้ำนกำรบริกำรให้กบัลกูค้ำ รวมทัง้หมดบริษัทมีสดัสว่นเงินลงทนุในบริษัทย่อยทัง้หมดคิดเป็น
ร้อยละ 0.35 ของสนิทรัพย์รวม 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
 ตำมควำมเห็นของที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท ระบวุำ่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทไมไ่ด้เป็นคูค่วำม หรือคูก่รณี 
ในคดีดงัตอ่ไปนี ้

1. คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ วันที่      
31 ธนัวำคม 2559 ซึง่เป็นวนัสิน้ปีบญัชีลำ่สดุ 

2. คดีที่กระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนยัส ำคญั  

3. กรณีพิพำทซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำหรือมีข้อพิพำทกับหน่วยงำนรำชกำรอันมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ           
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
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6. ข้อมูลทั่วไป 
 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน)            

ช่ือยอ่ :  PAP 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยทอ่เหลก็ 

ที่ตัง้โรงงำนศนูย์พระประแดง :  298, 298/2 หมู ่1 ถนนสขุสวสัดิ์ อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์  
   จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10290 

ที่ตัง้โรงงำนศนูย์มหำชยั (1) :  1/112 นิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร หมูท่ี่ 2 ถนนพระรำม 2  
   ต ำบลทำ่ทรำย อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

ที่ตัง้โรงงำนศนูย์มหำชยั (2) :  1/97 นิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร หมูท่ี่ 2 ถนนพระรำม 2  
   ต ำบลทำ่ทรำย อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

ที่ตัง้โรงงำนศนูย์มหำชยั (3) : 24/31 หมูท่ี่ 2 ต ำบลทำ่ทรำย อ ำเภอเมืองสมทุรสำคร  
 จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

ที่ตัง้ศนูย์กระจำยสนิค้ำ (1) :  158 หมูท่ี่ 6 ต ำบลบำงบอ่ อ ำเภอบำงบอ่ จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10560 

ที่ตัง้ศนูย์กระจำยสนิค้ำ (2) :  50/6 หมู ่2 ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดัปทมุธำนี 12140 

ที่ตัง้ส ำนกังำน :  1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลมุพินทีำวเวอร์ ถนนพระรำม 4  
   แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

เลขทะเบียนบริษัท :  บมจ. 0107547000206 

โทรศพัท์ (ส ำนกังำน) :  02 679 9000 

โทรสำร (ส ำนกังำน) :  02 679 9074 

เว็บไซต์ :  www.pacificpipe.co.th 

ทนุจดทะเบียน :  660,000,000 บำท 

ทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว :  660,000,000 บำท 

ชนิดหุ้น :  หุ้นสำมญั 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระแล้ว :  660,000,000 หุ้น 

มลูคำ่ที่ตรำไว้ :  หุ้นละ 1 บำท 
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นิติบุคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากัด (บริษัทย่อย)  

ช่ือยอ่ :  TMS 
ที่ตัง้ส ำนกังำน :  1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4  

   แขวงทุง่มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจจ ำหนำ่ยทอ่เหลก็ 
ทนุจดทะเบียน :  1,000,000 บำท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว :  1,000,000 บำท 
ชนิดหุ้น  :  หุ้นสำมญั 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระแล้ว :  10,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้  :  หุ้นละ 100 บำท 

บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ ากัด (บริษัทย่อย)  

ช่ือยอ่ : MT 
ที่ตัง้ส ำนกังำน : 298/2 หมู ่1 ถนนสขุสวสัดิ์ อ ำเภอพระสมทุรเจดีย์ 

  จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10290 
ประเภทธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจขนสง่ 
ทนุจดทะเบียน : 14,000,000 บำท 
ทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว :   9,200,000 บำท 
ชนิดหุ้น  : หุ้นสำมญั 
จ ำนวนหุ้นสำมญัที่เรียกช ำระแล้ว : 92,000 หุ้น 
มลูคำ่ที่ตรำไว้  : หุ้นละ 100 บำท 

        

ข้อมูลอ้างอิง  

 นำยทะเบยีนหลกัทรัพย์ 

 บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

 ผู้ตรวจสอบบญัชี 
 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 

เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำออฟฟิศ คอมเพลก็ซ์ ชัน้ 33 
ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

              

6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน  

 - ไมม่ี -  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ทนุจดทะเบียน : 660,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 660,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

ทนุท่ีออกช ำระแล้ว : 660,000,000 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 660,000,000 หุ้น  
มลูคำ่ที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

              

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. บริษัท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั /1 

 กลุม่เลขะพจน์พำนิช /2  

257,762,500 
229,650,000 

39.05% 
34.80% 

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

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 9,097,100 1.38% 

4. นพ.ประสำน เขมะคงคำนนท์ 7,500,000 1.14% 

5. นำย นนัทวฒัน์  สถิรไชยวิทย์ 4,951,100 0.75% 

6. นำย ชวูิทย์  จิตรสกลุ 3,452,000 0.52% 

7. น.ส. วิริยำ  อมัพรนภำกลุ 3,400,000 0.52% 

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

9. น.ส. สนุิสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ 3,256,500 0.49% 

10. นำงศิริจนัทร์ เอี่ยมชีรำงกรู 3,000,000 0.45% 

รวม 550,879,800 83.47% 

หมำยเหต:ุ /1 บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ำกดั มีผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 14 คน ซึง่มีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ใน
ตำรำงถดัไป (ตรำงที่ 1) 

 /2 กำรถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พำนิช มีรำยละเอียดปรำกฎอยู่ในตำรำงถดัไป (ตรำงท่ี 2) 
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(ตารางที ่1) ผูถื้อหุน้ของบริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. นำยศภุณฐั เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 

2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 
3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พำนชิ 24,250,000 3.67% 
4. นำยคณิน เลขะพจน์พำนชิ  24,250,000 3.67% 
5. นำงสกุญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 17,912,500 2.71% 
6. นำงศศิธร เลขะพจน์พำนชิ  17,812,500 2.70% 
7. นำงสมุำล ี เลขะพจน์พำนชิ 17,812,500 2.70% 
8. น.ส. วรียำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
9. น.ส. วนำล ี เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
10. น.ส.วรัญญำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
11. นำยประยรู เลขะพจน์พำนชิ 13,687,500 2.07% 
12. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนชิ 10,187,500 1.54% 
13. นำยวชิยั เลขะพจน์พำนชิ 8,737,500 1.32% 
14. นำงปรำณี ควูฒุยำกร - 0.00% 

รวม 229,650,000 34.80% 
หมำยเหต ุ: รำยช่ือในล ำดบัท่ี 1–13 เป็นบคุคลเดียวกนักบัท่ีปรำกฎอยู่ในตำรำงท่ี 2 (กลุ่มเลขะพจน์พำนิช) 

 (ตารางที ่2) การถือครองหุน้ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น 
จ านวนการถอืครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. นำยศภุณฐั เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 
2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 
3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พำนชิ 24,250,000 3.67% 
4. นำยคณิน เลขะพจน์พำนชิ  24,250,000 3.67% 
5. นำงสกุญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 17,912,500 2.71% 
6. นำงศศิธร เลขะพจน์พำนชิ  17,812,500 2.70% 
7. นำงสมุำล ี เลขะพจน์พำนชิ 17,812,500 2.70% 
8. น.ส. วรียำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
9. น.ส. วนำล ี เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
10. น.ส.วรัญญำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
11. นำยประยรู เลขะพจน์พำนชิ 13,687,500 2.07% 
12. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนชิ 10,187,500 1.54% 
13. นำยวชิยั เลขะพจน์พำนชิ 8,737,500 1.32% 

รวม 229,650,000 34.80% 
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7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 - ไมม่ี - 

              

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพื่อสร้ำง
มลูคำ่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยำวโดยมีกำรก ำหนดนโยบำยที่จะจ่ำยปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิ หลงัหกัภำษี
เงินได้ และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน 
ฐำนะกำรเงิน และแผนกำรลงทนุของบริษัท ส ำหรับนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย คณะกรรมกำรของบริษัทจะพิจำรณำ
จำกกระแสเงินสดคงเหลอืเทียบกบังบลงทนุของบริษัทย่อย หำกกระแสเงินสดคงเหลอืมีเพียงพอและได้ตัง้ส ำรองตำมกฎหมำยแล้ว 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้งดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ซึ่งเป็นไปตำมมติที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 
ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2559 เนื่องจำกผลก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในปี 2558 มี
กำรขำดทนุสทุธิ จ ำนวน 76.48 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 – 2558 

 2554 2555 2556 2557 2558 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท/หุน้) 0.36 0.33 0.55 0.21 (0.12) 

เงินปันผลจ่ำยตอ่หุ้น (บาท/หุน้) 0.27 0.25 0.40 0.16 - 

อตัรำเงินปันผลจ่ำยตอ่ก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 75.00 75.76 72.73 76.19 - 

วนัท่ีจ่ำยปันผล 11/05/2555 9/05/2556 9/05/2557 14/05/2558 - 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างองค์กร  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 กรรมการผู้จัดการ 
ประธานเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายปฏิบัติการ 

สำยงำนบริหำร 

สำยงำนกำรเงิน 

สำยงำนธุรกิจสมัพนัธ์ 

สำยงำน 

ตรวจสอบภำยใน 

สำยงำนผลติ 

สำยงำนประกนัคณุภำพ 

สำยงำน Supply Chain 

สำยงำนวิศวกรรม 

สำยงำนพฒันำองค์กร 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน กรรมกำร 1 ท่ำน และ
กรรมกำรบริหำร 4 ทำ่น ดงันี ้

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมกำรอิสระ และ ประธำนกรรมกำร 
2. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนชิ รองประธำนกรรมกำร 
3. ดร.วิชำญ  อร่ำมวำรีกลุ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพำนนท์ กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
5. นำยเกรียงไกร  รักษ์กลุชน กรรมกำร และ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
6. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
7. นำงอดุมวรำ เดชสง่จรัส กรรมกำรอสิระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำงสำววิริยำ  อมัพรนภำกลุ กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน                    

  และบรรษัทภิบำล และ เลขำนกุำรบริษัท 
9. นำงสำวธิตมิำ  วฒันศกัดำกลุ กรรมกำรบริหำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
10. นำงสำวสนุิสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต ุ: กรรมกำรในล ำดับท่ี 2, 8, 9 และ 10 เป็นกรรมกำรท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพัน โดยกำรลงนำมนัน้ กรรมกำรสองใน                                  
 ส่ีทำ่นลงนำมร่วมกนั และประทบัตรำส ำคญับริษัท 
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การประชุมคณะกรรมการ 
 ในปี 2559 ที่ผำ่นมำ กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้เข้ำร่วมประชมุ สรุปได้ดงันี ้

กรรมการ 

จ านวนครัง้ที่ ร่วมประชุม / จ านวนครัง้การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(8 ครัง้) 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภบิาล 

(5 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
(4 ครัง้) 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
(1 ครัง้) 

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 7/7    1/1 

2. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 7/7    1/1 

3. ดร.วิชำญ อร่ำมวำรีกลุ 7/7 8/8   1/1 

4. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพำนนท์ 7/7   4/4 1/1 

5. นำยเกรียงไกร รักษ์กลุชน 7/7  5/5  1/1 

6. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 6/7 7/8 1/1  1/1 

7. นำงอดุมวรำ เดชสง่จรัส 3/3 3/3    

8. นำงสำววิริยำ อมัพรนภำกลุ 7/7  2/2 4/4 1/1 

9. นำงสำวธิตมิำ วฒันศกัดำกลุ 7/7   4/4 1/1 

10. นำงสำวสนุิสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ 7/7    1/1 

11. นำยสมชำย จนัทร์รอด 2/2     

12. ดร.สมชำย หำญหิรัญ 2/3 2/3 3/3  1/1 

13. นำยชรินทร์ หำญสบืสำย 3/3  2/2  1/1 

หมำยเหต ุ: 1. บริษัทฯ จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษำยน 2559 
 2. นำยชรินทร์ หำญสืบสำย ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล และ กรรมกำรอิสระ  
  เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2559 และ วนัท่ี 3 มิถนุำยน 2559 ตำมล ำดบั 
 3. ดร.สมชำย หำญหรัิญ ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล,  
  กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559 
 4.  นำงสำววริิยำ อมัพรนภำกลุ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล (แทนนำยชรินทร์)  
  เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 
 5. นำงอดุมวรำ เดชส่งจรัส เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ (แทนดร.สมชำย) เม่ือวนัท่ี  
  7 กรกฎำคม 2559 และ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 ตำมล ำดบั 
 6. นำยสมชำย จนัทร์รอด เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ (แทนนำยชรินทร์) เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2559 
 7. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล (แทนดร.สมชำย)  
  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2559 
 8. นำยสมชำย จนัทร์รอด ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรอิระ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2559 
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8.2 ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทมีผู้บริหำร จ ำนวน 7 ทำ่น ดงันี ้
  1. นำยสมชยั  เลขะพจน์พำนชิ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
  2. นำงสำววิริยำ  อมัพรนภำกลุ กรรมกำรผู้จดักำร 
  3. นำงสำวธิตมิำ  วฒันศกัดำกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร  
  4. นำงสำวสนุิสำ  ขวญับญุบ ำเพ็ญ กรรมกำรบริหำร 
  5. นำยนนัทวฒัน์  สถิรไชยวิทย์ ผู้อ ำนวยกำรวศิวกรรม 
  6. นำงภทัรำ  จรรยำวิลำส ผู้อ ำนวยกำรกำรตลำด 
  7. นำยพฤทธ์ิ  ลีว้ิไลกลุรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรบญัชี 

              

8.3 เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งตัง้ นำงสำววิริยำ อมัพรนภำกุล เป็นเลขำนกุำรบริษัท ซึ่งมีข้อมลูประวตัิ และรำยละเอียด 
ปรำกฎอยู่ในหน้ำ 90 เพื่อท ำหน้ำที่ สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบต่ำงๆ ส ำหรับหน้ำที่
รับผิดชอบโดยเฉพำะของเลขำนกุำรบริษัท รวมถึงหน้ำที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบและข้อบงัคบัต่ำง ๆ  ของบริษัทที่คณะกรรมกำรต้อง
ทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูต้องและสม ่ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงในข้อก ำหนด
กฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2. จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพงึปฏิบตัิตำ่งๆ 
3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 
4. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุ 
5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู รำยงำน สำรสนเทศ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
6. ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 

              

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร 

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ : ส ำหรับคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรในปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 นัน้ บริษัท
ได้จ่ำยคำ่ตอบแทนในสว่นของคำ่เบีย้ประชมุและคำ่บ ำเหน็จกรรมกำรให้กบักรรมกำรอิสระ  ในขณะที่กรรมกำรบริหำรจะได้รับ
คำ่ตอบแทนกรรมกำร ในรูปของคำ่บ ำเหน็จโดยไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชมุ 
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รายชื่อ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บำท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง รวม 

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี /1 620,000    620,000 

2. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช  /4 360,000    360,000 

3. ดร.วิชำญ อร่ำมวำรีกลุ /2 380,000 260,000   640,000 

4. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพำนนท์ /2 380,000   220,000 600,000 

5. นำยเกรียงไกร รักษ์กลุชน /3 380,000  177,500  557,500 

6. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ /2 360,000 160,000 55,000  575,000 

7. นำงอดุมวรำ เดชสง่จรัส /2 180,000 67,500   247,500 

8. นำงสำววิริยำ อมัพรนภำกลุ /4 240,000  60,000 90,000 390,000 

9. นำงสำวธิตมิำ วฒันศกัดำกลุ /4 240,000   90,000 330,000 

10. นำงสำวสนุิสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ /4 240,000    240,000 

11. นำยสมชำย จนัทร์รอด 140,000    140,000 

12. ดร.สมชำย หำญหิรัญ 140,000 57,500 105,000  302,500 

13. นำยชรินทร์ หำญสบืสำย 160,000  50,000  210,000 

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

หมำยเหต ุ: /1 หมำยถงึ ประธำนกรรมกำร l /2 หมำยถงึ กรรมกำรอิสระ l /3 หมำยถึง กรรมกำร l /4 หมำยถงึ กรรมกำรบริหำร 
  -  นำยชรินทร์ หำญสืบสำย ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล และ กรรมกำรอิสระ  
   เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2559 และ วนัท่ี 3 มิถนุำยน 2559 ตำมล ำดบั 
  - ดร.สมชำย หำญหรัิญ ลำออกจำกต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล              
   กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559 
  -  นำงสำววริิยำ อมัพรนภำกลุ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล (แทนนำยชรินทร์)  
   เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภำคม 2559 
 - นำงอดุมวรำ เดชส่งจรัส เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรตรวจสอบ (แทนดร.สมชำย) เม่ือวนัท่ี 7  
  กรกฎำคม 2559 และ วนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 ตำมล ำดบั 
 - นำยสมชำย จนัทร์รอด เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ (แทนนำยชรินทร์) เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2559 
 - นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ เข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล (แทนดร.สมชำย)  
  เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2559 
 - นำยสมชำย จนัทร์รอด ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรอิระ เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2559 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ำยคำ่ตอบแทนคณะผู้บริหำร 7 รำย ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 29,714,430.40 บำท 
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2.  ค่าตอบแทนอื่น 

ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ :  
o วงเงินคำ่รักษำพยำบำล  
o คำ่บ ำเหน็จกรรมกำรอิสระ ที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัท 

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : บริษัทได้จดัให้มีกองทุนส ำรองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหำร โดยบริษัทได้สมทบใน
อตัรำสว่นร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซึง่ในปี 2559 บริษัทได้จ่ำยเงินสมทบให้กบัผู้บริหำรเป็นจ ำนวนรวมทัง้สิน้ 1,066,980.00 บำท 

              

8.5 บุคลากร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบริษัท (ไมร่วมผู้บริหำร) โดยแบง่ตำมสำยงำนหลกั ดงันี ้

สายงาน จ านวน (คน) 

1. Supply Chain 70 

2. กำรตลำด 39 

3. บริหำร 147 

4. โรงงำน 449 

5. ส ำนกัคณะกรรมกำร 19 

รวม 724 

 
ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร) 

  ในปี 2559 บริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกร ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั กองทุนส ำรองเลีย้งชีพรวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 198,290,060.04 บำท 
 
บุคลากรของบริษัทย่อย  

 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั และ บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ำกดั มีพนกังำนรวม
ทัง้สิน้จ ำนวน 111 คน และ 64 คน ตำมล ำดบั  

 ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกัด และ บริษัท มีทรัพย์  ขนส่ง จ ำกัด ได้จ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกร         
ในรูปแบบของเงินเดือน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชีพรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 51,076,477.76 บำท และ 16,881,271.46 บำท 
ตำมล ำดบั 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 นิยาม 
 หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัท เป็นกำรน ำหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี ของ The Organization for 
Economic Co-Operation and Development (OECD) และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีปี 2549 โดยตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนก.ล.ต.มำใช้เป็นแนวทำงในกำรก ำหนดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท 
 นิยำมกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท คือ ระบบที่จดัให้มีโครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสมัพนัธ์กนักบัผู้มี
สว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนัน่คือ คณะกรรมกำร  ฝ่ำยจัดกำร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ต้องได้รับกำรปฏิบตัิอย่ำง
ยตุิธรรม (Fairness) และเสมอภำค 
 นอกจำกนีก้ำรก ำกับดูแลกิจกำร ยงัรวมถึงระบบกำรบริหำร และควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยในของบริษัท เพื่อให้
บริษัทสำมำรถบรรลถุึงเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นในระยะยำวโดยยึดหลกั 4 ประกำรเพื่อสร้ำงควำม
เช่ือมัน่แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำยและเป็นรำกฐำนของกำรเติบโตที่ยัง่ยืนของธุรกิจได้แก่ควำมโป ร่งใส (Transparency) ควำม
ซื่อสตัย์ (Integrity) ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Accountability) และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
(Competitiveness) โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบตัิแบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

 1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น (Right of Shareholders) 
 2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 3. กำรค ำนงึถงึบทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี (Role of Stakeholders) 
 4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
 5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 
 
  หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

1. ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรโดยได้ค ำนงึถึงสทิธิของผู้ ถือหุ้นตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้

อนัประกอบด้วย 
1.1 สทิธิในกำรได้รับใบหุ้นและสทิธิกำรโอนสทิธิกำรได้รับกำรปฏิบตัิที่เทำ่เทียมในกำรซือ้หุ้นคืนโดยบริษัทและได้รับข้อมลู

สำรสนเทศที่เพียงพอทันเวลำโดยผ่ำนช่องทำงติดต่อสื่อสำรที่บริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ ถือหุ้ นสำมำรถตัดสินใจถึง
ผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ทัง้ตอ่ตนเองและบริษัท 

1.2 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม ซึ่งผู้ ถือหุ้นสำมำรถแสดงควำมเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจำรณำในวำระต่ำงๆของ
บริษัทในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.3 สทิธิในกำรเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมกำรบริษัทและให้ควำมเห็นชอบในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ 
1.4 สทิธิในสว่นแบง่ก ำไรร่วมกนัอยำ่งเทำ่เทียม 
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2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ ถือหุ้ นที่มีทัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ บริษัทจึงจัดท ำเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรประชุมและ

สำรสนเทศทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2.2 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระที่ต้องกำรน ำเข้ำที่ประชุมหรือสง่ค ำถำมที่ต้องกำรให้ตอบในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น

ผำ่นช่องทำงเว็บไซต์บริษัทท่ี www.pacificpipe.co.th ลว่งหน้ำก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชี 
2.3 ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น กรรมกำรและผู้บริหำรด้ำนกำรเงินของบริษัท รวมทัง้ผู้สอบบญัชีที่เป็นอิสระจะเข้ำร่วมประชุม

ด้วย โดยในระหวำ่งกำรประชมุประธำนกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและซกัถำมโดยให้เวลำอย่ำงเหมำะสมและให้กรรมกำรที่เก่ียวข้องชีแ้จง / ให้ข้อมูลต่ำงๆ  แก่ผู้ ถือหุ้น
อยำ่งครบถ้วนและเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์บริษัทที่  www.pacificpipe.co.th ภำยใน 
14 วนั นบัจำกวนัท่ีได้ประชมุ 

2.4 ค่ำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมกำรได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ ถือหุ้นเป็นประจ ำทุกปี  โดยกำรเสนอนัน้บริษัทจะแจ้ง
หลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน พร้อมทัง้ข้อมูลเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทในปี       
ที่ผำ่นมำ 

2.5 ในกำรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรจะเป็นกำรลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล 
2.6 บริษัทมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นเร่ืองๆ อย่ำงชัดเจนและจะไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งผู้ ถือหุ้น

ทรำบลว่งหน้ำ 
 
 หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

การเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 
1. บริษัทเผยแพร่เอกสำรกำรประชมุลว่งหน้ำไว้ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ลว่งหน้ำ30 วนัก่อนจดัประชุมและสง่

เอกสำรทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษโดยบริษัทมอบให้บริษัทศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดัซึ่งเป็น
นำยทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จดัสง่เอกสำรทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 30 วนั 

2. ในกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ค ำนึงถึงควำมสะดวกของผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถำบนั ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของสถำนที่
จดัประชมุ ที่เดินทำงได้สะดวก กำรเข้ำถึงข้อมลูผ่ำนทำงเว็บไซด์บริษัท บริษัทได้แจ้งรำยละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นน ำเอกสำร
หลกัฐำนที่จ ำเป็นมำให้ครบถ้วนในวนัประชุมเพื่อรักษำสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมตำมข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที่
เก่ียวข้องกับกำรประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้แนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ อื่นมำ
ประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมแทนอีกทัง้ผู้ ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะได้ทำงเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th  

3. จดัให้มีช่องทำงส ำหรับผู้ ถือหุ้นในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัทได้โดยสำมำรถเข้ำไปดูรำยละเอียด
หลกัเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในเร่ืองดงักลำ่วได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th 

4. ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ประธำนจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นได้ทรำบถึงวิธีกำรลงคะแนนเสียงและจ ำนวนองค์ประชุม  ทัง้ยงั
เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิอย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ  รวมทัง้ใช้บตัร
ลงคะแนนและแจ้งผลกำรนบัคะแนนในแตล่ะวำระ 

5. บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นภำยหลงัเร่ิมกำรประชุมแล้ว  โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบ
วำระท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำและยงัไมไ่ด้ลงมติ  
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ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรของบริษัทก ำหนดมำตรกำรดแูลข้อมลูภำยในเพื่อป้องกนักำรน ำไปใช้เพื่อประโยชน์สว่นตนในทำงมิชอบ
ในคูม่ือจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ สรุปได้ดงันี ้

 1.  ด้ำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
1.1 พึงหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผู้ เก่ียวข้อง

ทำงกำรค้ำของบริษัท เช่น คูค้่ำ ลกูค้ำ คูแ่ข่ง หรือจำกโอกำสหรือข้อมลูที่ได้จำกกำรเป็นพนกังำนบริษัทในกำรหำ
ประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองกำรท ำธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัท หรือกำรท ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำนของบริษัท       
ซึง่สง่ผลกระทบกระเทือนตอ่งำนในหน้ำที่ 

1.2 พงึละเว้นกำรถือหุ้นในกิจกำรคูแ่ขง่ของบริษัท หำกเป็นเหตทุ ำให้พนกังำนกระท ำกำรหรือละเว้นกำรกระท ำที่ควร
ท ำตำมหน้ำที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ ในกรณีที่ได้หุ้นนัน้มำก่อนกำรเป็นพนกังำนบริษัท หรือ
ก่อนที่บริษัทจะเข้ำไปท ำธุรกิจนัน้ หรือได้มำโดยทำงมรดก พนกังำนต้องรำยงำนให้ผู้บงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ทรำบ 

1.3 ห้ำมพนกังำนบริษัท ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมตัิในกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำร หรือกระท ำกำรใดๆ  ในนำมบริษัท      
เพื่อป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจเกิดขึน้ 

1.4 กำรท ำธุรกิจใดๆ กบับริษัททัง้ในนำมสว่นตวั ครอบครัว หรือในนำมนิติบคุคลใดๆ ที่พนกังำนนัน้มีสว่นได้สว่นเสีย
จะต้องเปิดเผยสว่นได้สว่นเสยีตอ่บริษัทก่อนเข้ำท ำรำยกำร 

1.5 กำรรับท ำงำนจำกบริษัทย่อย  ย่อมท ำได้โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ บังคับบัญชำฝ่ำยบริหำรหรือกรรมกำร             
แต่พนกังำนของบริษัทต้องไม่รับงำนภำยนอกที่เป็นกำรแข่งขนักับกำรด ำเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่
ขัดแย้งไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติงำนชั่วครำวหรือถำวรเ ว้นแต่จ ะได้ รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะเจำะจง                  
จำกผู้บงัคบับญัชำหรือกรรมกำร 

1.6 กำรเข้ำประชมุพิจำรณำวำระใดที่ผู้ เข้ำร่วมประชุมมีสว่นได้เสียกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนกังำนบริษัทผู้มีสว่นได้
เสยีนัน้ ต้องออกจำกที่ประชุมเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อให้ผู้ เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นมีโอกำสพิจำรณำวิเครำะห์วิจำรณ์
โดยปรำศจำกอิทธิพลของบคุคลผู้มีสว่นได้เสยีคนนัน้ 

1.7 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรต้องพิจำรณำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์เก่ียวกับรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน ระหว่ำง
บริษัทกบับริษัทย่อย หรือบริษัทใหญ่ อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริตอย่ำงมีเหตผุลและเป็นอิสระภำยใต้
กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

1.8 กรรมกำรและผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรท ำรำยกำรกับผู้ที่เก่ียวโยง ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ต่อฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส หรือเมื่อเกิดรำยกำร และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
จะรำยงำนกำรท ำรำยกำรดงักลำ่ว ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส  

 2. ด้ำนกำรใช้ข้อมลูภำยใน 
 ข้อมูลภำยในเป็นข้อมูลในกำรด ำเนินกำรบริหำรกิจกำรอนัเป็นข้อมูลลบัของบริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยสูส่ำธำรณะหำก
เปิดเผยแล้วยอ่มสง่ผลกระทบตอ่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยของบริษัท โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งมีผลกระทบตอ่มลูคำ่หุ้นท่ีมีกำรซือ้ขำย
ในตลำดหลกัทรัพย์พนกังำนบริษัทต้องไม่น ำข้อมูลภำยในที่ตนลว่งรู้มำจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือน ำ
ข้อมลูภำยในไปใช้แสวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบเสียเองหรือท ำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับ
กำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยนช์สว่นตน หรือเพื่อบคุคลอื่น ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท จะถือว่ำ
เป็นกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ 241 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
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2.1 กรรมกำรผู้บริหำร และพนกังำนบริษัททุกระดบัต้องไม่ใช้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) ของบริษัท ที่มี
สำระส ำคญัและยงัไมไ่ด้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นจนกระทัง่ถึงภำยหลงัจำกที่ได้มี
กำรเปิดเผยสำรสนเทศให้ประชำชนทรำบแล้ว 24 ชัว่โมง 

2.2 พนกังำนบริษัททกุระดบัต้องรักษำและปกปิดข้อมลูลกูค้ำ และข้อมลูทำงกำรค้ำไว้เป็นควำมลบั พนกังำนบริษัท
ต้องไม่เปิดเผยควำมลบัของลกูค้ำทัง้ต่อพนกังำนด้วยกนั และบคุคลภำยนอกที่ไม่เก่ียวข้องเว้นแต่เป็นข้อบงัคบัโดย
กฎหมำยให้เปิดเผยกำรเปิดเผยเพื่อวตัถปุระสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมกำรบริษัทอนมุตัิให้มีกำรเปิดเผย 

2.3 ห้ำมกรรมกำรผู้บริหำร พนกังำนบริษัทและบคุคลที่เก่ียวข้องกบัข้อมลู เปิดเผยหรือสง่ผ่ำนข้อมลูหรือควำมลบัของ
บริษัทไปยงับคุคลที่ไมเ่ก่ียวข้อง ซึง่รวมถึงบคุคลในครอบครัว ญำติพี่น้อง เพื่อนฝงู เป็นต้น 

2.4 กำรเปิดเผยข้อมลูต้องเป็นไปโดยพนกังำนบริษัทที่มีอ ำนำจหน้ำที่พนกังำนทัว่ไปไม่มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูเมื่อถูก
ถำมให้เปิดเผยข้อมลูที่ตนไมม่ีหน้ำที่เปิดเผยให้แนะน ำผู้ถำมสอบถำมผู้ที่ท ำหน้ำที่เปิดเผยข้อมลูนัน้เพื่อให้กำรให้
ข้อมลูถกูต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนั 

2.5 ไมใ่ห้ค ำแนะน ำในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท เว้นแตเ่ป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัหน้ำที่กำรงำนที่ได้รับมอบหมำย
จำกบริษัท 

2.6 บริษัทจะมีกำรออกประกำศแจ้งห้ำมซือ้/ขำยหลกัทรัพย์ในช่วงเวลำกำรจดัท ำงบกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและรำยปี
ผำ่นช่องทำงกำรสือ่สำรภำยในองค์กรตอ่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนบริษัทจนกว่ำจะมีกำรประกำศให้ทรำบ
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรถึงวนัท่ีสำมำรถท ำกำรซือ้/ขำยได้ตำมปกติ 

2.7 กรรมกำรผู้บริหำร พนักงำนตัง้แต่ระดับหัวหน้ำแผนกขึน้ไปและพนักงำนช ำนำญกำรหน่วยงำนบัญชี  และ
ตรวจสอบภำยใน เมื่อมีกำรซือ้/ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ให้จดัท ำรำยงำนกำรซือ้/ขำยนัน้ภำยใน 3 วนัท ำกำรต่อ
ผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน 

2.8 กรรมกำรผู้บริหำร พนกังำนตัง้แต่ระดบัหวัหน้ำแผนกขึน้ไป และพนกังำนช ำนำญกำรหน่วยงำนบญัชี , วิเครำะห์
ข้อมูล และตรวจสอบภำยใน ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลที่มีควำมเก่ียวข้องตำม
หลกัเกณฑ์พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ เป็นรำยไตรมำส ต่อฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในจะรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่ำว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส  

 
 หมวดที่ 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

การปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้เง่ือนไขที่เป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่ำย 
2. พนกังำนบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันำสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพและมีรำคำที่สมเหตุสมผลทนัต่อสถำนกำรณ์        

มีคณุภำพไมจ่ ำกดัสทิธิของผู้บริโภคและมีเง่ือนไขที่เป็นธรรมส ำหรับผู้บริโภค 
3. ปฏิบตัิตำมสญัญำ หรือเง่ือนไขต่ำงๆที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง      

ต้องรีบแจ้งให้คูค้่ำ และ/หรือเจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 
4. พงึรักษำควำมลบัของลกูค้ำอยำ่งจริงจงัเว้นแต่ลกูค้ำยินยอมให้เปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือเป็นไปตำมกฎหมำย

รวมทัง้ไมน่ ำข้อมลูมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เก่ียวข้อง  
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การปฏิบัตต่ิอคู่แข่งทางการค้า 
1. ประพฤติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขนัที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลอง     

ของกำรแขง่ขนัท่ีดี 
2. ไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สจุริต หรือไม่เหมำะสม เช่น  กำรจ่ำยสินจ้ำงให้แก่

พนกังำนของคูแ่ขง่ เป็นต้น 
3. ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ  ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย  ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูล                      

อยำ่งสมเหตสุมผล  
 
การปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 

1. กำรจดัซือ้ จดัหำต้องมีขัน้ตอนท่ีตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์สงูสดุ 
2. บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่คูค้่ำอยำ่งเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
3. พนกังำนบริษัทต้องจัดซือ้จัดหำสินค้ำและบริกำรโดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรควำมคุ้มค่ำรำคำ และคุณภำพ  มีกำร        

ให้ข้อมูลแก่ผู้ ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ ค้ำรวมทัง้ มีกำรจัดซือ้ จัดหำที่มีควำมรัดกุม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ 

4. ในกำรติดตอ่คูค้่ำให้ผู้ติดตอ่เก็บเอกสำรหลกัฐำนกำรเจรจำกำรร่ำงสญัญำกำรท ำสญัญำและกำรปฏิบตัิตำมสญัญำไว้
เป็นหลกัฐำนเผื่อใช้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5. พนกังำนบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จำกกำรจัดซือ้จัดหำต้องวำงตวัเป็นกลำงไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้ำจนท ำให้คู่ค้ำ        
มีอิทธิพลตอ่กำรตดัสนิใจจนเกินไป 

6. ปฏิบตัิตำมข้อสญัญำอยำ่งเคร่งครัดเมื่อพบวำ่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำหรือคูค้่ำไมอ่ำจปฏิบตัิตำมสญัญำ  หรือเหตุ
อื่นใดที่ท ำให้ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมสญัญำได้ให้รำยงำนผู้บงัคบับญัชำเพื่อปรึกษำในทนัทีและหำแนวทำงแก้ไขตอ่ไป 

 
การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้น 
 บริษัทมีควำมมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อสร้ำงมลูค่ำเพิ่ม
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยำวโดย 

1. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทด ำรงเงินส ำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตำมกฏหมำยแล้ว ทัง้นีก้ำรจ่ำยปันผล
ดงักลำ่วอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บัผลกำรด ำเนินงำนฐำนะกำรเงินและแผนงำนกำรลงทนุของบริษัท 

2. จดัตัง้คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้ ให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
แผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีรวมถึงเป็นผู้ สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยค ำนงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทผู้ ถือหุ้นรวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเป็นส ำคญั 

3. ผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถรำยงำนหรือร้องเรียนเร่ืองที่อำ จก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท                    
ตอ่คณะกรรมกำรผำ่นหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตำมรำยละเอียดในหน้ำ 36 
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นกัลงทุนสมัพันธ์จะรวบรวมรำยงำน หรือเร่ืองร้องเรียนจำก         
ผู้ ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัท-    
ภิบำล ซึ่งเป็นผู้ รับรำยงำน หรือเร่ืองร้องเรียน ท ำกำรสอบสวน 
และรำยงำนตอ่คณะกรรมกำร 
 
 
 
 

การปฏิบัตต่ิอเจ้าหนี ้
 บริษัทปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อตกลงและให้ข้อมลูทำงกำรเงินที่ถกูต้องรวมทัง้มีกำรจ่ำยช ำระหนีต้รง
ตำมเวลำทุกครัง้ และปฏิบตัิตำมสญัญำหรือเง่ือนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไข     
ข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำเพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไข  โดยในกำรเจรจำต่อรองทำง
ธุรกิจ จะพงึละเว้นกำรเรียกรับ หรือจ้ำงผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำ 
 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม 

1. สนบัสนุนในด้ำนกำรดแูลสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถ่ิน     
ที่องค์กรตัง้อยู ่

2. ด ำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ำงสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้ชมุชนที่บริษัทฯ ตัง้อยู่มีคณุภำพ
ชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด ำเนินกำรเองและร่วมมือกบัรัฐ และชมุชน 

3. ป้องกนัอบุตัิเหตแุละควบคมุกำรปลอ่ยของเสยีให้อยูใ่นระดบัคำ่มำตรฐำนท่ียอมรับได้ 
4. บริษัทปลกูฝังจิตส ำนกึในเร่ืองควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติ 
5. สนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรใช้ วสัด ุหรืออปุกรณ์ตำ่งๆ รวมทัง้ทรัพยำกรตำ่ง อยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

 
การเคารพสทิธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  

1. ไมส่นบัสนนุกำรบงัคบัใช้แรงงำน (forced labour) หรือ แรงงำนนกัโทษ และไม่ใช้กำรลงโทษทำงกำย หรือกำรคกุคำม
จำกกำรถกูกระท ำรุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆ ของกำรข่มเหงทำงกำย เพศ จิตใจ หรือทำงวำจำ เป็นมำตรกำรด้ำนระบียบ
วินยั หรือกำรควบคมุ 

2. ต่อต้ำนและไม่ใช้แรงงำนเด็ก (child labour) โดยกำรไม่ว่ำจ้ำงบคุคลอำยตุ ่ำกว่ำ 15 ปี ไม่ว่ำในจุดประสงค์ใดทัง้แบบ
งำนประจ ำ หรืองำนนอกเวลำ รวมทัง้กำรท ำงำนแบบมีคำ่จ้ำง และไมม่ีคำ่จ้ำง 

3. กำรวำ่จ้ำงแรงงำนตำ่งด้ำวบริษัทกระท ำอยำ่งถกูต้องตำมกฎหมำยภำยใต้กฏหมำยแรงงำน 
4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ  ด้วยควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ   

ต ำแหน่งงำน คณุวฒุิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และข้อก ำหนดอื่นๆ ที่จ ำเป็นกบังำน และปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุคน
โดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิไม่มีข้อกีดกันเร่ืองเพศ อำยุ เชือ้ชำติ ศำสนำ สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้
เก่ียวข้องโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน 

5. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของพนกังำนด้วยทรำบดีว่ำพนกังำนเป็นทรัพยำกรอนัมีค่ำ และเป็นปัจจยัสูค่วำมส ำเร็จ
ของบริษัทจึงให้ควำมส ำคญัและดแูลให้พนกังำนมีทกัษะในกำรท ำงำนและมีควำมมัน่คง โดย 

แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร์  
 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9201 - 03  
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th 
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5.1 ให้ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมกบัหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  โดยพนกังำนทุกต ำแหน่งและทกุระดบั    
จะได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน      
ในรูปแบบโบนสั และปรับเงินเดือนประจ ำปี 

5.2 จดังำนปฐมนิเทศ และมอบคูม่ือพนกังำนให้พนกังำนใหมท่กุทำ่นได้รับทรำบและเข้ำใจถึงสิทธิที่พนกังำนพึงได้รับ
ตำมกำรวำ่จ้ำงที่เป็นธรรมจริยธรรมในด้ำนตำ่งๆ และยดึมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยแรงงำนอยำ่งเคร่งครัด 

5.3 มุ่งพัฒนำและจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท ำงำนให้มี
ประสทิธิภำพ และสง่เสริมให้พนกังำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ โดยมีกำรพิจำรณำกำรสอบเพื่อเลื่อนต ำแหน่งใน
แตล่ะปี 

5.4 จัดตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชีพให้แก่พนักงำนเพื่อสนับสนุนให้พนกังำนออมเงินระยะยำวไว้ส ำหรับตนเองและ
ครอบครัวเมื่อลำออกจำกงำนเกษียณอำยทุพุพลภำพหรือเสยีชีวิต 

6. จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัเพื่อดแูลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของพนกังำนอยูเ่สมอ 

7. บริษัทจะรักษำข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังำน เช่น ชีวประวตัิ  ประวตัิสขุภำพ ประวตัิกำรท ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผยหรือ
กำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะจะท ำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้นัน้  ทัง้นีก้ำร     
ลว่งละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินยัเว้นแตไ่ด้กระท ำไปตำมระเบียบบริษัทหรือตำมกฎหมำย 

 
นโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมการท างาน 
 บริษัทได้ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและชีวอนำมยัในกำรท ำงำนซึ่งเป็นควำมรับผิดชอบพืน้ฐำนของบริษัท และเป็นสิ่งที่จะ
สง่ผลตอ่พนกังำนทกุคนรวมทัง้บคุคลอื่นจึงมีกำรก ำหนดนโยบำย ดงันี ้

1. ควำมปลอดภยัและกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นหน้ำที่ของพนกังำนทุกคนทุกระดบั ที่จะร่วมมือกัน
ปฏิบตัิเพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ ทัง้ของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัท 

2. บริษัทจะเสริมสร้ำงให้พนกังำนทุกระดบัมีควำมรู้ และมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบตัิงำนด้วยควำมปลอดภยั และมีอำชีว- 
อนำมยัที่ดี 

3. บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของมำตรกำรป้องกนัอบุตัิเหตอุนัเกิดขึน้จำกกำรท ำงำนท่ีมีตอ่พนกังำนหรือบคุคลอื่น 

4. บริษัทจะสนบัสนนุและสง่เสริมให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและวิธีปฏิบตัิงำนอยำ่งปลอดภยั รวมถึงกำรมีสขุอนำมยั
ที่ดีของพนกังำน 

5. บริษัทจะสนบัสนุนและสง่เสริมกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทบทวนและ
ฝึกซ้อมตลอดจนจดักิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนอย่ำงต่อเนื่องและ      

มีกำรเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ 

6. บริษัทฯ จะจดัเตรียม จดัหำอปุกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบคุคลที่มีคณุภำพ ได้มำตรฐำน ให้พนกังำนได้ใช้ และสวมใสป้่องกนั
ตำมควำมเหมำะสมตอ่ลกัษณะและกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 

7. บริษัทฯ จะส ำรวจตรวจตรำในเร่ืองควำมปลอดภยั และเข้มงวดกวดขนัให้พนกังำนปฏิบตัิตำมระเบียบเก่ียวกบัควำม
ปลอดภยัของบริษัทฯ ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดแูลให้พนกังำนสวมใส่และใช้อุปกรณ์ป้องกันภยัตำมที่บริษัทฯ     
ได้ก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด 
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8. บริษัทฯ ถือว่ำพนกังำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบตัิเหตุ และรักษำสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นต่ำงๆ ของพนกังำน โดยจะน ำไปพิจำรณำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัแก่พนกังำนมำกที่สดุ 

 
นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1. บริษัทมีนโยบำยท่ีจะสง่เสริมและใช้อปุกรณ์เคร่ืองมือ โปรแกรมท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตำมกฏหมำยเทำ่นัน้ 
2. ไมใ่ช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมลูที่ไมเ่หมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณี หรือ

ละเมิดกฎหมำย เช่น กำรสร้ำงควำมเสียหำยแก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน กำรมีไว้ซึ่งสื่อลำมกอนำจำร กำร  Forward mail 
ที่เป็นกำรรบกวน 

3. พนักงำนบริษัทต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลบั ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ำถึง
รหสัผำ่นของตน รวมทัง้ไมใ่ช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยงั Website ที่ไม่คุ้นเคยและอำจจะเป็นอนัตรำยต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท 

4. กรณีที่พนกังำนบริษัทขออนญุำตผู้บงัคบับญัชำให้ผู้ปฏิบตัิงำนภำยนอกใช้ระบบสำรสนเทศของบริษัทนัน้ พนกังำนของ
บริษัทที่เป็นผู้ ขอต้องควบคุมกำรใช้งำนของผู้ ปฏิบัติงำนภำยนอก และ ต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่อำจจะ         
เกิดขึน้กบับริษัทจำกกำรใช้ระบบสำรสนเทศนัน้ 

5. บริษัทมีสทิธ์ิเข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม สอบสวน และควบคมุกำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนกังำนบริษัท เพ่ือป้องกนั
ควำมปลอดภยัในระบบสำรสนเทศของบริษัท 

6. พนกังำนบริษัทท่ีน ำอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออปุกรณ์เสริมจำกภำยนอกมำปฏิบตัิงำนในบริษัทต้องได้รับอนญุำตจำก
ผู้บงัคบับญัชำ 

 
นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา 
 บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ โดยกำรน ำผลงำน หรือ
ข้อมลูอนัเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำ หรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่ำจะไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 

1. ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตัิตำมหน้ำที่ถือเป็นทรัพย์สนิทำงปัญญำของบริษัท 
2. เมื่อพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนกังำนจะต้องสง่มอบทรัพย์สนิทำงปัญญำตำ่งๆ ซึง่รวมไปถึงผลงำนสิง่ประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้

บริษัทไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ 
3. พนกังำนท่ีใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตำมข้ออนุญำตของเจ้ำของลิขสิทธ์ิ และเฉพำะที่

ได้รับอนญุำตให้ใช้งำนจำกบริษัทเทำ่นัน้ เพื่อป้องกนัปัญหำกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ 
4. กำรน ำผลงำนหรือข้อมูลอนัเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำหรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบ

เพื่อให้มัน่ใจวำ่จะไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น 
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 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ด้านข้อมูลและรายงาน 
1. บริษัทได้ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัที่เก่ียวข้องกับกิจกำรทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นๆ  อย่ำงถูกต้อง

ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลำตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจำกจะเปิดเผยข้อมลูผ่ำนแบบแสดงรำยกำร
ข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แล้ว ยงัได้มีกำรเปิดเผยข้อมลูผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่ง
ช่วยให้ผู้ ถือหุ้นลกูค้ำ และผู้ที่สนใจ สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำยมีควำมเทำ่เทียมกนัและเช่ือถือได้ 

2. คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้มีหนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบริษัทในกำรสื่อสำร
ข้อมูลข่ำวสำรต่อผู้ ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทรำบข้อมูลของบริษัทอย่ำงเท่ำเทียมกัน         
กบัคณะกรรมกำรบริษัท โดยสำมำรถติดต่อกบัหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ได้ตำมรำยละเอียดในหน้ำ 36 หวัข้อกำร
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น 

3. บริษัทจัดท ำรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  และเปิดเผยกำรท ำหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 

 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น   
เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุม        
ผู้ ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั และกำรซือ้หรือขำยสินทรัพย์ที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หรือตำมที่หนว่ยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นต้น ทัง้นี ้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีส ำคญัมีดงันี ้

1. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนด วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกิจ โดยมอบหมำยอ ำนำจ
หน้ำที่ให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้ก ำหนดนโยบำยและกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ  และมีกำรติดตำมผลเป็น  
รำยไตรมำส โดยมีฝ่ำยบริหำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้สอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  
และให้มีกำรทบทวนเร่ืองดงักลำ่วอยำ่งน้อยทกุๆ 5 ปี 

2. ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงัและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบับริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต 

3. ส่งเสริมให้มีกำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และคู่มือ
กรรมกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ 

4. ทบทวน และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ และ
คูม่ือกรรมกำร อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. ทบทวนและให้ควำมเห็นควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในทกุปี 
6. ก ำหนดระดบัอ ำนำจทำงกำรเงินของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรรวมทัง้กำรก ำหนดนโยบำยกำร

จดัซือ้จดัจ้ำงของบริษัทเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
7. พิจำรณำอนมุตัิและ / หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมประกำศที่

เก่ียวข้องของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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8. พิจำรณำอนมุตัิรำยกำรส ำคญั เช่น โครงกำรลงทนุ และกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 
9. จดัให้มีระบบบญัชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ 

อ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แตง่ตัง้ ถอดถอน มอบอ ำนำจหน้ำที่ ให้แก่คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่งๆ 
2. ปรึกษำผู้ เช่ียวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัท (ถ้ำมี) หรือ จ้ำงผู้ เช่ียวชำญ และที่ปรึกษำ จำกภำยนอกในกรณีที่จ ำเป็น 
3. อนมุตัิกำรได้รับหรือยกเลกิวงเงินสนิเช่ือ ในสว่นท่ีเกินอ ำนำจกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร 
4. อนมุตัิและ / หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เก่ียวโยงของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมประกำศที่เก่ียวข้อง  

ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5. อนมุตัิกำรเข้ำท ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจ ในวงเงินสว่นท่ีเกินอ ำนำจกำรจดักำรของฝ่ำยบริหำร 
6. แตง่ตัง้ ถอดถอน เลขำนกุำรบริษัท 
7. อนมุตัิรำยกำรส ำคญั เช่น โครงกำรลงทนุ และกำรด ำเนินกำรใดๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 

ประธานกรรมการ 
1. รับผิดชอบในฐำนะผู้น ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำร และ

คณะอนกุรรมกำรอื่นๆ ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ 
2. เป็นประธำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
3. เป็นตวัแทนในกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำรตอ่ฝ่ำยบริหำร 
4. เป็นตัวกลำงระหว่ำงองค์กรกับหน่วยงำนภำยนอก เช่นหน่วยงำนภำครัฐ /กองทุน องค์กรท้องถ่ิน และสื่อ เมื่อมี        

ควำมจ ำเป็น โดยมีประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นผู้แถลงกำรณ์หลกัของบริษัท 
5. เป็นตวักลำงระหวำ่งคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรในระหวำ่งกำรประชมุ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับ       

ผู้สอบบญัชีและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้รำยไตรมำสและประจ ำปี 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล 
3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบ -

ภำยใน 
4. พิจำรณำอนมุตัิแผนกำรตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และบคุลำกรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
5. พิจำรณำสอบทำนควำมเป็นอิสระและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
6. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้สอบทำนกระบวนกำรภำยใน

บริษัทเก่ียวกับกำรรับแจ้งเบำะแส และกำรรับข้อร้องเรียน ให้มีควำมอิสระ และมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม โดย
ค ำนงึถึงกำรรักษำควำมลบั และมำตรกำรป้องกนัผู้แจ้งเบำะแส 

7. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด         
ของตลำดหลกัทรัพย์หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

8. ประเมินผู้สอบบญัชีของบริษัท ในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้
8.1 พิจำรณำคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และ

ปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนกังำนสอบบญัชีนัน้ รวมทัง้ประสบกำรณ์ของบคุลำกรท่ีได้รับมอบหมำย   
ให้ท ำกำรตรวจสอบบญัชีของบริษัท 
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8.2 พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เพื่อคดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้ / ถอดถอน ผู้สอบบญัชีของบริษัท 
9. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์

ให้เป็นไปตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
10. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
11. จดัท ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท 
12. รำยงำนอื่นใดที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย

จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
13. จดัให้มีกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบคุคลที่เก่ียวข้อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน ำมำ

ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนให้เกิดประสทิธิผลตอ่ผู้ ถือหุ้น และองค์กรสงูสดุ 
14. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงสม ่ ำเสมอ เพื่อให้คณะก รรมกำรบริษัทรับทรำบกิจกรรมของ        

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
15. ในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรือมีข้อสงสยัวำ่มีรำยกำร หรือกำรกระท ำซึ่งอำจมีผลกระทบ

อย่ำงมีนัยส ำคัญต่อฐำนะกำรเ งินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำน                       
ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร  ซึ่งประเภท
รำยกำรหรือกำรกระท ำที่ต้องรำยงำน มีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

15.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
15.2 กำรทจุริต หรือมีสิง่ผิดปกติหรือมคีวำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
15.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมำยที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญัต่อ
ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มีกำรหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้ บริหำรแล้วว่ำต้อง
ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกนั หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉย
ต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบ
ดงักลำ่วตอ่ส ำนกังำนก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และ/หรือ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

16. รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่ส ำนกังำนและผู้สอบบญัชีทรำบภำยใน 1 เดือนนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจำก
ผู้ สอบบัญชีในเร่ืองพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำ เนินงำนของ           
นิติบคุคลดงักลำ่วได้กระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

ด้ำนกำรสรรหำ 
1. พิจำรณำสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ย โดยพิจำรณำบคุคลที่เหมำะสมเพื่อมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรโดยเสนอ

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนมุตัิและ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 
2. เสนอแตง่ตัง้กรรมกำรชดุยอ่ยตอ่คณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

ด้ำนคำ่ตอบแทน 
3. ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร และ

คณะกรรมกำรชดุยอ่ย ในแตล่ะปีเพื่อเสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิหรือน ำเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตำมแตก่รณี 
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4. พิจำรณำกำรปรับเงินเดือน ให้สวัสดิกำรผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ 

5. รับผิดชอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และมีหน้ำที่ให้ค ำชีแ้จงตอบค ำถำมเก่ียวกบัคำ่ตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชุม
ผู้ ถือหุ้น 

ด้ำนบรรษัทภิบำล 
6. ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ  และกำรด ำเนินงำน            

ด้ำนกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
7. ปฏิบตัิงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่งน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
2. พิจำรณำให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและวิธีกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ในแต่ละเร่ือง         

ให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยสำมำรถประเมินติดตำมและป้องกันควำมเสี่ยงให้อยู่ในร ะดับ        
ที่เหมำะสม และมีแนวทำงปฏิบตัิ ให้สำมำรถรับกบัเหตกุำรณ์ เมื่อเกิดควำมเสีย่งนัน้ๆ ขึน้ 

3. จดัให้มีกำรทบทวนควำมเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยครอบคลมุทัง้ควำมเสี่ยงจำกภำยนอก
และภำยในองค์กร ในประเด็นตำ่งๆ ดงันี ้ 
o ควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ 
o ควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตัิกำร และควำมเสีย่งด้ำนกฎระเบียบ 
o ควำมเสีย่งด้ำนกำรเงิน 

4. ติดตำม ก ำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเก่ียวกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบตัิเมื่อเกิด    
ควำมเสีย่ง อยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเหมำะสมต่อเหตกุำรณ์ และได้น ำไป
ปฏิบตัิอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

5. ให้ค ำแนะน ำ และกำรสนบัสนุนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ในเร่ืองกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กร 
รวมถึงสง่เสริม และสนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุงพฒันำระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งภำยในองค์กำรให้เกิดขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง      
และสม ่ำเสมอ 

6. สือ่สำรแลกเปลีย่นข้อมลู และประสำนงำนเก่ียวกบัควำมเสีย่ง และกำรควบคมุภำยในกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ 
7. แต่งตัง้คณะท ำงำน และ/หรือฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เพื่อให้กำรสนับสนุนกระบวนกำร และกิจกร รมกำร              

บริหำรควำมเสีย่งได้ตำมควำมเหมำะสม และจ ำเป็น 
8. ปฏิบตัิงำนเร่ืองอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย   

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
1. จัดท ำและน ำเสนอนโยบำยทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปี      

ของบริษัทเพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
2. ก ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ ำนำจบริหำรตำ่งๆ ของบริษัทฯเพื่อขออนมุตัิตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 
3. มีอ ำนำจอนมุตัิกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อจดัซือ้วตัถดุิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้ำนบำท และให้มีอ ำนำจในกำร 

ท ำรำยกำรจัดซือ้วัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอำจเกิดผลกระทบในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท          
ให้ประธำนเ จ้ำหน้ำที่บ ริหำรมีอ ำนำจด ำ เนินกำรรำยกำรนัน้ๆ  แต่ใ ห้น ำ เ ร่ืองดังกล่ำว เสนอต่อที่ประชุม         
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อขอสตัยำบนั 



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

43 

4. มีอ ำนำจอนมุตัิรำยกำรลงทนุและกำรด ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อธุรกรรมตำ่งๆของบริษัทดงันี ้
o กำรซือ้-ขำยเงินลงทนุภำยในวงเงิน 30 ล้ำนบำท 
o กำรจัดซือ้จัดจ้ำงซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยำยธุรกิจของบริษัทรำยกำรละไม่เกิน  50 ล้ำนบำทโดยมีวงเงินรวมทัง้สิน้   

100 ล้ำนบำท ในกรณีที่วงเงินเกินจำก 100 ล้ำนบำท จะมีกำรขอสตัยำบนัเมื่อจบโครงกำร ถ้ำอยู่ในวงเงิน      
จะจดัท ำรำยงำนประจ ำปีเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำร  

5. ควบคมุ ดแูลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกิจเป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน กลยทุธ์ทำง
ธุรกิจ และงบประมำณที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและเอือ้ตอ่สภำพธุรกิจ 

6. ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยครอบคลุมทัง้เร่ืองกำรคัดเลือกกำรฝึกอบรม         
กำรวำ่จ้ำงและกำรเลกิจ้ำงพนกังำนของบริษัททัง้หมด 

7. ก ำกบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองที่เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯและอำจแต่งตัง้หรือมอบหมำยให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง
หรือหลำยคนกระท ำกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดตำมที่เห็นสมควรได้สำมำรถยกเลกิเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ ำนำจนัน้ๆ ได้ 

8. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

 กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบจะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ผู้ รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีสว่นได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
กบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์) ซึ่ง   
กำรอนมุตัิรำยกำรในลกัษณะดงักลำ่วจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและ /หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เพื่อพิจำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯและบริษัทย่อยของบริษัทฯห รือกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนด
ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีมีเง่ือนไขปกติธุรกิจที่มีกำรก ำหนดขอบเขตที่ชดัเจน  
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระของบริษัทซึ่งท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ              
ทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่วำงไว้รวมทัง้ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในของ
หนว่ยงำนนัน้ๆ ซึง่ช่วยให้ฝ่ำยบริหำรเกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคมุที่มีอยู่นัน้มีกำรปฏิบตัิจริงอย่ำงสม ่ำเสมอและเป็นไป
อย่ำงเหมำะสมรวมทัง้ช่วยค้นหำข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้         
โดยแผนกตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่เนื่องจำกสำมำรถรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบดงัโครงสร้ำงทีป่รำกฎอยูใ่น หวัข้อ กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่ง ในหน้ำที่ 57 
 
ระบบการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งภำยในองค์กรซึง่เป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคญัต่อกำร
บรรลวุตัถุประสงค์ และกำรเพิ่มพูนมลูค่ำให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนใน
หนว่ยงำนตำ่งๆ เป็นเจ้ำของควำมเสีย่งมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบท่ีจะประเมินและจดักำรควำมเสีย่งที่รับผิดชอบให้อยูใ่น
ระดบัควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทัง้สง่เสริมและกระตุ้นให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคน
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ ในทุกขัน้ตอน
โดยปฏิบตัิตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยใน (COSO) 
และกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
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เพื่อช่วยเพิ่มโอกำสแห่งควำมส ำเร็จโดยกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมไม่แน่นอนในผลกำร
ด ำเนินงำน โดยมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ปรำกฎอยู่ในหัวข้อ กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร     
ควำมเสีย่ง ในหน้ำที่ 58 
 
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  องค์ประกอบคณะกรรมการ  
1.1 จ ำนวนกรรมกำรของ PAP เป็นไปตำมข้อบงัคบัข้อ 11 ที่ก ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำร

อยำ่งน้อย 5 คน และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้องมีถ่ินที่อยู่ในรำชอำณำจกัรและ
กรรมกำรของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด” โดยปัจจุบนัคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย
กรรมกำร 10 ทำ่น โดยแบง่เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร จ ำนวน 4 ทำ่น กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร จ ำนวน 1 ทำ่น และ
กรรมกำรอิสระ จ ำนวน 5 ทำ่น 

1.2 ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ 
1.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัท และข้อก ำหนดของกฏหมำยที่เก่ียวข้องและมีควำม

โปร่งใส โดยกำรสรรหำกรรมกำรต้องผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และ
น ำเสนอเพื่อขออนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

1.4 ประธำนกรรมกำรไมเ่ป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 
1.5 มีกำรแต่งตัง้เลขำนกุำรบริษัท (Company Secretary) เป็นผู้ช่วยดแูลกิจกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและช่วยให้

คณะกรรมกำรและบริษัท ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องตำ่งๆ  
 
2. คุณสมบัตขิองกรรมการ 

2.1 กรรรมกำรต้องเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และอทุิศเวลำควำมรู้ควำมสำมำรถ 
รวมทัง้มีควำมพยำยำมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่และมีควำมเป็นอิสระในกำรตดัสนิใจ 

2.2 มีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้อง 
2.3 จ ำกดัจ ำนวนกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอื่นไมเ่กิน 5 บริษัท 
2.4 จ ำกัดจ ำนวนกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่นของ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ -           

ฝ่ำยกำรเงิน (กรรมกำรผู้จดักำร) และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร ไมเ่กิน 3 บริษัท 
2.5 มีควำมเป็นอิสระตำมข้อก ำหนดของส ำนกังำนก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์ฯ 
2.6 จ ำกดัจ ำนวนกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระไมเ่กิน 9 ปี 
2.7 กรณีที่มีกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหนง่เกิน 9 ปี และมีกำรแต่งตัง้กรรมกำรท่ำนนัน้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กำร

แตง่ตัง้นัน้จะต้องผำ่นกำรอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น  
2.8 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ตำมข้อบงัคับข้อที่ 13 ซึ่ง

ก ำหนดให้ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและ
ปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ต ำแหนง่นำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจถกูเลอืกเข้ำมำด ำรงต ำแหนง่ใหมก็่ได้   
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3.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 นอกจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้วบริษัทยังมีคณะกรรมกำรชุดย่อย  3 ชุดได้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้มีกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรชดุตำ่งๆพร้อมทัง้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ดงันี  ้

3.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีทัง้หมด 3 ท่ำนโดยทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ และด ำรงต ำแหน่ง   
คณะกรรมกำรบริษัท ซึง่อยำ่งน้อย 1 ทำ่น เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบญัชี/กำรเงิน และกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิ
เก่ียวกบัควำมเป็นอิสระมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่วำระละ 3 ปี 

3.2  คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
  คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีทัง้หมด 3 ท่ำน ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร 1 ทำ่น กรรมกำรบริหำร 1 ทำ่น และ กรรมกำรอิสระ 1 ทำ่น โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่วำระละ 3 ปี 

3.3  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีทัง้หมด 3 ทำ่น ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 1 ทำ่น และกรรมกำรบริหำร 
2 ทำ่น โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี 

 
4. การประชุมคณะกรรมการ 
 ในแต่ละปี  คณะกรรมกำรจะมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่ว งหน้ำ เ ป็นรำยปี  และ ในกำรประชุม          
คณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครัง้ บริษัทจะสง่จดหมำยนดัประชุมคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ   
ไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยกรรมกำรทกุท่ำนสำมำรถเสนอวำระเข้ำที่ประชุมได้ และหำกมีเหตจุ ำเป็นไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชมุได้กรรมกำรจะแจ้งบริษัทลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ 1 – 2 วนั ซึง่กำรประชมุคณะกรรมกำรจะจดัสรรเวลำให้
มีกำรอภิปรำยและแสดงควำมเห็นอย่ำงเพียงพอ รวมทัง้ให้ผู้บริหำรระดบัสงูชีแ้จงข้อมลูในฐำนะผู้ เก่ียวข้องกบัปัญหำโดยตรง
ผ่ำนกรรมกำรบริหำร และกำรลงมติในที่ประชุม ก ำหนดให้จ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะมติ ต้องมี
กรรมกำรอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด พร้อมทัง้มีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็น                 
ลำยลกัษณ์อกัษร  
 นอกจำกนีท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรประชุมร่วมกนัอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 
 
5.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

5.1 คำ่ตอบแทนของกรรมกำร บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
และบรรษัทภิบำล เป็นผู้พิจำรณำและเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท และเสนอผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตัิ ซึง่กำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน บริษัทได้ค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกคณะกรรมกำร         
โดยคำ่ตอบแทนดงักลำ่วอยู่ในระดบัที่เทียบเคียงได้กบัอตุสำหกรรมเดียวกนั และสงูเพียงพอที่จะรักษำกรรมกำรที่มี
คณุภำพตำมที่ต้องกำรซึง่บริษัทจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรโดยแบง่เป็นคำ่เบีย้ประชมุและคำ่บ ำเหน็จกรรมกำร 

5.2 ส ำหรับค่ำตอบแทนผู้บริหำร บริษัทมีกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรทุกปี ในรูปของดชันีวดัผล (KPIs) โดย      
ผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรสงูสดุจะมีกำรประเมนิแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) กำรวดัควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
และ 2) กำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยคณะกรรมกำรบริษัท เป็นรำยบุคคล ทัง้นี ้คณะกรรมกำรสรรหำ 
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คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนให้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำน และค่ำตอบแทน
ตำมมำตรฐำนของบริษัทต่ำงๆ ในอตุสำหกรรมเดียวกนัและเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำร
บริษัท เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิ ส ำหรับในกรณีของประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน (กรรมกำรผู้ จัดกำร) ประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำร และกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะเป็นผู้ประเมินและพิจำรณำค่ำตอบแทน
เพื่อเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

 
6. รายงานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยโดยงบกำรเงินดงักล่ำวจัดท ำขึน้    
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่มีควำมเหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม ่ำเสมอและใช้        
ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัรวมทัง้ประมำณกำรที่ดีที่สดุในกำรจัดท ำซึ่งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่มีควำมเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงินระบบกำรควบคมุภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งจะปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร-
ตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี 
 
7. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู  โดยในแต่ละปีบริษัท 
ได้มีกำรประชุมแผนงำน ซึ่งมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และถ่ำยทอดงำนอย่ำงมีระบบนกัลงทุนจึงมัน่ใจได้ว่ำบริษัทจะมีกำร
ด ำเนินงำนและกำรสบืทอดต ำแหนง่ผู้บริหำรแตล่ะฝ่ำยได้อยำ่งตอ่เนื่อง 
 
8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เลขำนุกำรบริษัทจะจัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เช่น        
คู่มือกรรมกำร นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จริยธรรมและจรรยำบรรณ        
ในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้กำรเยี่ยมชมโรงงำน 
 
9. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร 
 กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตัง้ใหม่จะได้รับทรำบหลกัเกณฑ์ที่ส ำคญัเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ รวมทัง้นโยบำยและข้อมูลที่ส ำคญัเก่ียวกับบริษัทโดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงูเข้ำร่วม
สมัมนำหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฎิบตัิหน้ำที่ท่ีจดัโดยหนว่ยงำนก ำกบัดแูลองค์กรของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลกัสตูร
กรรมกำรบริษัทของสมำคมสง่เสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยที่ส ำนกังำน ก.ล.ต. ก ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน
ต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลกัสตูรซึ่ง ได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation 
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นีเ้พื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพฒันำองค์กรตอ่ไป 
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10. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร 
 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำกที่สดุ อีกทัง้เพื่อเป็น
กรอบในกำรทบทวนและปรับปรุงพฒันำกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรให้ดียิ่งขึน้ไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจึง
ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรเป็น
รำยบคุคล และมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยโดยคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะเป็นผู้ เสนอหลกัเกณฑ์กำรประเมิน และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท กำรประเมินทัง้หมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที่ 1 ของทกุปี เพื่อน ำผล
กำรประเมินมำวิเครำะห์และแสดงควำมเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำร
บริษัท ประจ ำปี 2559 มีผลกำรประเมินอยู่ที่ 94.44 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 2.40 และกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท เป็นรำยบคุคล ประจ ำปี 2559 มีผลกำรประเมินเฉลี่ยรวมเท่ำกับ 
96.24 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.79 
 คณะกรรมกำรชดุยอ่ยทกุชดุ จะมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่เช่นกนั แตเ่ป็นกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรบริษัท 
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยจะน ำผลกำรประเมินที่ได้รับมำน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอแนวทำงกำรปรับปรุงกรณีที่มีค ำแนะน ำในประเด็นตำ่งๆ จำกคณะกรรมกำรบริษัท 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำทีข่องประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นเสมือนเคร่ืองมือในกำรช่วยพฒันำกำรปฏิบตัิงำน 
นอกจำกนีก้ำรประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรโดยคณะกรรมกำรบริษัทนัน้ เป็นกำรประเมินเพื่อน ำไป
พิจำณำค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยกำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นกำรวัด
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกบัเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ สว่นที่ 2 เป็นกำรประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่
ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผู้ประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็นรำยบคุคล 
และน ำผลกำรประเมินของกรรมกำรแต่ละท่ำนค ำนวณเป็นค่ำเฉลี่ยและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในเดือน
มกรำคมของทกุปี และประธำนกรรมกำรจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินตอ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 

นโยบายต่อต้านการทุจริต 

นิยาม 
 การทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน : ให้หมำยควำมถึงกำรปฏิบตัิ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือละเว้น       
กำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ รวมทัง้กำรเสนอให้ซึ่ง
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่มิควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม ส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ทัง้ทำงตรงและ
ทำงอ้อม ทัง้ด้ำนกำรปฏิบตัิงำนและเชิงนโยบำย 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 
 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัท กระท ำกำรอนัใดที่เป็นกำรเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอรัปชัน่   
ทกุรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทำงตรง หรือทำงอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่ำตนจะอยู่ในฐำนะเป็นผู้ รับ ผู้ ให้ 
หรือ  ผู้ เสนอให้สนิบน ทัง้ที่เป็นตวัเงิน หรือไมเ่ป็นตวัเงิน แก่หนว่ยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชน ที่บริษัทได้ด ำเนินธุรกิจหรือ
ติดตอ่ด้วย โดยจะปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตอยำ่งเคร่งครัด 
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หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เสนอนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริต  คอร์รัปชั่นต่อ   

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำ 
2. คณะกรรมกำรบริษัท มีหน้ำที่พิจำรณำและอนมุตัินโยบำยกำรต่อต้ำนทจุริตทกุรูปแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม 

เพื่อใช้เป็นแนวทำงในยดึถือ ปฏิบตัิของคนทัง้องค์กร 
3. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่ประเมินโอกำสกำรเกิดทุจริต น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ       

ใช้เป็นแนวทำงส ำหรับฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ส ำหรับกำรวำงแผนกำรตรวจสอบและตรวจติดตำม 
4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดงันี ้

4.1 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรทจุริต 
ตำมที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบดงักลำ่ว มีควำมเสี่ยงที่จะท ำให้เกิดโอกำส 
กำรทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน  และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทน้อยที่สุด  และมี               
ควำมเหมำะสมกบัรูปแบบธุรกิจของบริษัท 

4.2 รำยงำนผลกำรสอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่งเก่ียวกบั
กำรทจุริตตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

5. ฝ่ำยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่และรับผิดชอบ ดงันี ้
5.1 ปฏิบตัิหน้ำที่ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีก ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบ

กำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกบักำรทจุริตที่เกิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำร
ควบคมุภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบ 

5.2 ปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยในเร่ืองกำรตรวจสอบกำรทุจริตที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรนอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในท่ีได้ก ำหนดไว้ 

6. ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ สื่อสำรกับบุคลำกรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องให้ได้ทรำบถึงนโยบำย     
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต 

 
แนวปฏิบตัิที่ด ี

1. ห้ำมมิให้พนกังำนของบริษัทพยำยำมที่จะมีอิทธิพลเหนือคูค้่ำ คูแ่ขง่ทำงธุรกิจโดยมชิอบด้วยกฏหมำยและศีลธรรม 
ไมว่ำ่จะโดยกำรให้ควำมช่วยเหลอืเป็นกรณีพิเศษ กำรให้ของขวญัหรือให้ผลประโยชน์อยำ่งอื่น 

2. ไมด่ ำเนินกำรใดๆ หรือเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมำย 
3. ในกำรท ำข้อตกลงกับคู่ค้ำทำงธุรกิจ พนกังำนจะต้องหลีกเลี่ยงกำรให้หรือยอมรับของใดๆ  เก่ียวกบักำรเจรจำ     

กำรท ำสญัญำ หรือกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมสญัญำ และส ำหรับของขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นัน้จะต้องมีมลูคำ่
ที่เหมำะสมที่ได้รับอนญุำตตำมระเบียบบริษัท และ/หรือกฎหมำย ซึง่ใช้บงัคบักบัทัง้ตวัผู้ให้และผู้ รับ 

4. บริษัทมีนโยบำยไมส่ง่เสริมกำรให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทำงธุรกิจ 
5. กรณีมีกำรจดัซือ้ จดัจ้ำง ต้องด ำเนินกำรผำ่นขัน้ตอนตำมระเบียบของบริษัท มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
6. กรรมกำร และผู้บริหำรต้องตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ให้ควำมรู้ ให้ค ำปรึกษำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ

ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ เก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตเพื่อให้พนกังำนได้ปฏิบตัิ ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต้ำน
กำรทจุริตฉบบันี ้รวมถึงเป็นแบบอยำ่งที่ดี ในเร่ืองกำรมีควำมซื่อสตัย์ จริยธรรม และจรรยำบรรณ 
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การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต 
เพื่อให้ทกุคนในองค์กรได้รับทรำบนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต บริษัทจะด ำเนินกำรดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทจะติดประกำศนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ณ กระดำนประชำสมัพนัธ์ของบริษัททกุแหง่ 
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบริษัท เช่น intranet เว็บไซต์บริษัท 

รำยงำนกำรเปิดเผยข้อมลูประจ ำปี (56-1) และรำยงำนประจ ำปี (56-2) 
3. บริษัทจะจดัให้มีกำรอบรมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ให้แก่พนกังำนใหม ่และบรรจลุงในคูม่ือพนกังำน 

 
นโยบายการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 เมื่อมีข้อสงสยัหรือพบเห็นกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หลกัปฏิบตัิที่ดีในเร่ืองตอ่ไปนี ้

o กำรฝ่ำฝืนกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรและแนวปฏิบตัิของนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
o กำรฝ่ำฝืนตำมกฏ ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัท  
o กำรได้รับควำมไมเ่ป็นธรรมในกำรปฏิบตัิงำน 
o กำรกระท ำทจุริต 

 หรือกำรกระท ำที่ท ำให้เกิดควำมสงสยั และเกิดผลเสียต่อองค์กร พนกังำนควรสอบถำม หรือปรึกษำผู้บงัคบับญัชำ    
ที่ตนเองไว้วำงใจในทุกระดับ หำกพนักงำนไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจที่จะท ำเช่นนัน้ พนักงำนสำมำรถแจ้งเร่ืองโดยตรง          
ตำมรำยละเอียดในหวัข้อ ช่องทำงกำรร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน 
พนกังำนสำมำรถแจ้งเร่ืองทีต้่องกำรร้องเรียน หรือกำรแจ้งเบำะแส ผำ่นช่องทำงดงันี ้

1. สง่เร่ืองผำ่นกลอ่งควำมคิดเห็นประจ ำโรงงำน และศนูย์กระจำยสนิค้ำแตล่ะแหง่ของบริษัท 
2. ติดตอ่ / แจ้งบคุคลที่รับผิดชอบ คือ 

2.1 ผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน : คณุนฤทธ์ิชยั ภรีูพงษำนนท์ 
 E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th 
2.2 คณุเกรียงไกร รักษ์กลุชน : ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
 E mail address: proact2000@pikanategroup.com 
2.3 คณุนนัทนำ หลกัค ำ : เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
 E mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สำมำรถ
ร้องเ รียน เมื่อมี ข้อ ร้องเ รียน หรือพบเบำะแส เ ก่ียวกับกำร
ด ำเนินงำนที่ขัดกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ/หรือ 
จริยธรรมและจรรยำบรรณของบริษัท รวมไปถึงหำกมีข้อสกัถำม 
หรือเสนอแนะ ซึง่สำมำรถแจ้งเร่ืองดงักลำ่วเข้ำมำทำงช่องทำงกำร
รับร้องเรียน ดงันี ้

o ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้ รับผิดชอบโดยตรง ตำมรำยช่ือ    
ที่ปรำกฎอยูใ่น ข้อที่ 2.1 – 2.3  

o แจ้งเร่ืองเข้ำมำทำงไปรษณีย์ ตำมที่อยูท่ำงด้ำนขวำ 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ 
 ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120  
โทรศพัท์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9201 - 03  
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th 
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กระบวนการเมื่อไดร้บัข้อร้องเรียน 
1. รวบรวมข้อเท็จจริง 
 ผู้ รับข้อร้องเรียนจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วต้องสง่เร่ืองตอ่เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล 
2. กลัน่กรองข้อมลูและสอบสวน 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเรียนเชิญตวัแทนฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วม เพื่อกลัน่กรอง
ข้อมลูและสอบสวน ภำยใน 3 วนั โดยตวัแทนฝ่ำยบริหำรที่เข้ำร่วมในกำรพิจำรณำ คือ 

1) ผู้จดักำรทรัพยำกรมนษุย์ หรือตวัแทนจำกหนว่ยงำน 
2) ผู้อ ำนวยกำรในสำยงำนของผู้ ร้องเรียนซึ่งต้องเป็นบคุคลผู้ไมม่ีควำมขดัแย้ง หรือผลประโยชน์ใดกบัผู้ ร้องเรียน 
3) ผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน 

 โดยมีเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล เข้ำร่วมเพื่อสงัเกตกำรณ์ 
3. ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร 
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผู้ สรุปรำยงำน และเสนอรำยงำนในกำร
ด ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนและกำรแจ้งเบำะแส เสนอต่อกรรมกำรผู้ จัดกำร  หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร แล้วแต่กรณี            
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรด ำเนินกำรนัน้  
 ในกรณีที่เป็น เร่ืองที่กระทบต่อช่ือเสียง ภำพลกัษณ์ หรือฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท หรือขดัแย้งกบันโยบำยในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท หรือเก่ียวข้องกบัผู้บริหำรระดบัสงูประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเสนอ
ตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท  

การรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน หรือ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะรำยงำนผล  
กำรด ำเนินกำรท่ีได้กระท ำไปแล้วทัง้หมดให้ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทและคณะกรรมกำรรับทรำบ 
 พนกังำนทุกคนต้องลงนำมในแบบฟอร์มและให้ค ำรับรองเพื่อยืนยนัว่ำได้รับรู้เนือ้หำของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี      
ซึ่งปรำกฏในหน้ำสดุท้ำยของจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นเคร่ืองยืนยนัว่ำได้อ่ำนแล้วและยอมรับ        
ที่จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในเร่ืองต่ำงๆ ทัง้นี ้พนักงำนไม่สำมำรถใช้ข้ออ้ำงว่ำไม่ได้อ่ำนหรือไม่ได้ลงนำมรับรู้ในแบบฟอร์ม       
มำเป็นเหตผุลที่จะไมป่ฏิบตัิตำม 
 หำกนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีกำรยกเลิกกำรที่ข้อก ำหนดข้อใดข้อหนึ่งในนโยบำยนัน้ กำรถกูยกเลิกจะต้อง
ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัท และจะต้องเปิดเผยข้อก ำหนดที่ถกูยกเลกินัน้ให้ทรำบในทนัทีตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูแ้จ้งเบาะแสการกระท าผิด 
1. บริษัทจะเก็บข้อมลูและตวัตนของผู้แจ้งเบำะแส ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกูร้องเรียน เป็นควำมลบั 
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเท่ำที่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน แหลง่ที่มำของ

ข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 
3. ผู้ที่ได้รับควำมเสยีหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสยีหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม 

 
 จำกนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร และนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตที่กลำ่วมำนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมตระหนกั
ถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทัง้ส่งเสริมให้มีกำรน ำไปปฏิบตัิ โดยเผยแพร่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนรับทรำบและยดึถือปฏิบตัิ พร้อมทัง้เปิดเผยผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท และรำยงำนประจ ำปี เพื่อให้นกัลงทนุได้ทรำบ 
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และให้มีกำรทบทวนนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำอยำ่งน้อย 1 ครัง้/ปี เพื่อให้มีควำมสอดคล้องต่อหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
ในระดบัสำกล และมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบตัิ อย่ำงไรก็ตำมในปี 2559 ยงัมีหลกัเกณฑ์บำงส่วนที่บริษัทยังไม่
สำมำรถปฏิบตัิได้ จึงขอชีแ้จงเหตผุล และ/หรือ มำตรกำรด ำเนินกำรทดแทน ดงันี ้

 

หลักเกณฑ์ที่ยงัไม่มีการปฏิบตัิ ชีเ้หตุผล / มาตรการทดแทน 
1. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสงู แจ้งต่อ

คณะกรรมกำรหรือผู้ ที่คณะกรรมกำรมอบหมำย
เก่ียวกับกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท อย่ำงน้อย 1 วนั
ลว่งหน้ำก่อนท ำกำรซือ้ขำย 

คณะกรรมกำรได้มีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรใช้    
ข้อมูลภำยใน โดยประกำศช่วงเวลำในกำรห้ำมซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของบริษัทให้กบักรรมกำรและผู้บริหำรทรำบอย่ำงชัดเจน พร้อมทัง้
ก ำหนดบทลงโทษขัน้รุนแรง กรณีมีกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำร
ซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึ่งระบอุยู่ในจริยธรรม
และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

2. กำรแถลงขำ่วตอ่สือ่มวลชน/กำรจดัท ำจดหมำยข่ำว
ที่น ำเสนอถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท 

ผู้บริหำรของบริษัทออกพบปะกับนักลงทุนและผู้ ถือหุ้น อย่ำงน้อย    
ปีละ 1 ครัง้ ผ่ำนกิจกรรม Opportunity Day ซึ่งจัดโดย             
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพบปะกับนักวิเครำะห์
หลกัทรัพย์ อยำ่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ไตรมำส 

3. พิจำรณำทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน์ ภำรกิจ หรือ
กลยทุธ์ของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผำ่นมำ 

คณะกรรมกำรมีกำรก ำหนดให้มีกำรทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ หรือ
กลยุทธ์ อย่ำงน้อยทุก 5 ปี และมีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเป็น      
รำยไตรมำส เพื่อที่จะสำมำรถทบทวนกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสม 
กบัสถำนะกำรณ์ปัจจบุนัได้อยำ่งเหมำะสม 

4. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทนเป็นกรรมกำรอิสระ 

ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลของ
บริษัท เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เหมำะสมพียงพอในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ พร้อมทัง้สำมำรถอทุิศเวลำใน
กำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งเต็มที่ 

               

9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรจ ำนวน 4 ชดุ ได้แก ่
  1)  คณะกรรมกำรบริษัท 
  2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  3)  คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
  4)  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

1) คณะกรรมการบริษัท 
 ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 5 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน และ
กรรมกำรบริหำร 4 ทำ่น ซึง่มีรำยช่ือตำมที่ปรำกฎในหวัข้อ โครงสร้ำงกำรจดักำร หน้ำที่ 26 
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ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทท่ีส ำคญัมีดงันี ้
 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่จดักำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย  วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุม         
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองที่ต้องได้รับอนมุตัิจำกที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องได้รับมติที่
ประชุมผู้ ถือหุ้น กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกัน และกำรซือ้หรือขำยสินทรัพย์ที่ส ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือตำมที่หน่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทที่ส ำคญั       
มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 39 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัท โดยกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผู้มี
ควำมรู้ด้ำนบญัชี / กำรเงิน และกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคณุสมบตัิเก่ียวกบัควำมเป็นอิสระตำมรำยละเอียดที่ได้กลำ่วไว้
เบือ้งต้น ทัง้นีไ้ด้มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่วำระละ 3 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนำคม 2559 ถึง วนัท่ี 3 มีนำคม 2562 มีรำยนำม ดงันี ้
  1. ดร.วิชำญ อร่ำมวำรีกลุ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  2. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ 
  3. นำงอดุมวรำ เดชสง่จรัส กรรมกำรตรวจสอบ 
 ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที่ 1 และ 3 มีประสบกำรณ์ และควำมรู้เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมนำ่เช่ือถือของงบกำรเงิน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้นำยนฤิทธ์ิชยั ภรีูพงษำนนท์ เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทัง้นีข้อบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 40  
 
3) คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 ประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำร 1 ทำ่น กรรมกำรอิสระ 1 ทำ่น และ กรรมกำรบริหำร 1 ท่ำน ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่วำระละ 3 ปี ตัง้แต ่วนัที่ 5 กมุภำพนัธ์ 2558 ถึง วนัที่ 4 กมุภำพนัธ์ 2561 มีรำยนำม ดงันี ้
 1. นำยเกรียงไกร รักษ์กลุชน ประธำนกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
 2. นำงสำวปิยะนสุ ชยัจรวฒัน์ กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
 3. นำงสำววิริยำ อมัพรนภำกลุ กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 
 และมี นำงสำวนันทนำ หลกัค ำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 41 
 
4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 1 ทำ่น และกรรมกำรบริหำร 2 ทำ่น มีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 23 
กมุภำพนัธ์ 2558 ถึง วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2561 มีรำยนำม ดงันี ้

 1. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพำนนท์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 2. นำงสำววิริยำ  อมัพรนภำกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 
 3. นำงสำวธิติมำ  วฒันศกัดำกลุ กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

 และมี นำงสำวนภำพร พรอนุวงศ์ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ และ      
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง มีรำยละเอียดปรำกฏในหน้ำ 42 
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9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. กรรมการอิสระ 

 คณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระ 
 บริษัทได้ก ำหนดคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระตำมข้อก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย กลำ่วคือ 

 1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่
อำจมีควำมขดัแย้ง ทัง้นี ้โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

 2. ไมม่ีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้ำง พนกังำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ หรือ เป็นผู้มีอ ำนำจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีใน
ลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วเป็นเวลำไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอค ำอนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

 3. ไมม่ีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อมทัง้ในด้ำน กำรเงินและ
กำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ  

 4. ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดำมำรดำ  คู่สมรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบตุร กบัผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 5. เป็นกรรมกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท  ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ นอกจำกนีแ้ล้วยงัต้องสำมำรถแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนได้อย่ำงมีเสรี
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยโดยไมต้่องค ำนงึถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เก่ียวกบัทรัพย์สินหรือต ำแหน่งหน้ำที่ และไม่ตกอยู่ภำยใต้
อิทธิพลของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใด รวมถึงไมม่ีสถำนกำรณ์ใดๆ ที่จะมำบีบบงัคบัให้ไม่สำมำรถแสดงควำมเห็นได้ตำมที่พึงจะ
เป็น 

 6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นสว่นผู้จดักำร ของส ำนกังำนสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่ว
มำแล้วไมน้่อยกวำ่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

 7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้กำรบริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงินซึง่ได้รับคำ่บริกำรเกินกวำ่ 2 ล้ำนบำทตอ่ปีจำกบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม และนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง 
ทัง้นี ้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ 
ผู้บริหำรหรือหุ้นสว่นผู้จดักำรของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไม่น้อยกว่ำ  2 ปี
ก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนญุำตตอ่ส ำนกังำน 

 กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ 
  คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะท ำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสม และสอดคล้องกับข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม เพียงพอ และสอดคล้อง หรือเอือ้ประโยชน์ตอ่
ธุรกิจของบริษัท ต้องมีประวตัิกำรท ำงำนและมีจริยธรรมที่ดีงำม   รวมทัง้พิจำรณำถึงกำรด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทอื่นว่ำ
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สอดคล้องกบันโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ หรือไม ่เพื่อท่ีจะน ำบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมำะสม ครบถ้วนตำมที่กลำ่ว
มำข้ำงต้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป ทัง้นีบ้คุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือต้องสำมำรถอุทิศเวลำได้
อยำ่งเต็มที่ สำมำรถเข้ำร่วมประชมุคณะกรรมกำรได้ อยำ่งสม ่ำเสมอ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในท่ีประชมุ 
 
2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 กำรสรรหำกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลของบริษัทจะท ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีควำม
เหมำะสมทัง้ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ หรือสำมำรถเอือ้ประโยชน์ให้กบัธุรกิจของ
บริษัทในอนำคต เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นต่อไป โดยบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือต้องสำมำรถ
อุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่ สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็น        
ในที่ประชุม มีประวัติกำรท ำงำนและจริยธรรมที่ดีงำม นอกจำกนีจ้ะพิจำรณำถึงกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น      
หลำยแหง่ในขณะเดียวกนัด้วยวำ่จะมีผลกระทบตอ่บริษัทหรือไม่ 

 กำรสรรหำผู้บริหำร 
 ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้พิจำรณำและแต่งตัง้บคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  และประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกบับริษัทให้เป็น
ผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทยงัจดัให้มีแผนกำรพฒันำผู้มีคณุสมบตัิเหมำะสมทัง้ด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และจริยธรรมที่ดี 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบคุลำกรภำยใน ในกำรสบืทอดต ำแหนง่ ผู้บริหำรของบริษัทในอนำคต 

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลไป 
 3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นต้องเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่      
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

              

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกัด และ บริษัท มีทรัพย์  ขนส่ง จ ำกัด ซึ่งบริษัทจะส่ง
ตวัแทนเข้ำไปเป็นกรรมกำรในบริษัทยอ่ยดงักลำ่ว เพื่อมีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำน และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั  
เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทย่อยนัน้ๆ และหำกบริษัทย่อยมีกำรด ำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั 
ตวัแทนดงักล่ำวจะต้องน ำเสนอเร่ืองนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัิต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน  อีกทัง้ยงัได้มีกำรก ำหนด
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี และ จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบงัคบัในกำรท ำรำยกำร ที่เก่ียวโยงต่ำงๆ 
เพื่อใช้ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบตัิงำนร่วมกันทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจ และกำร
พฒันำองค์กรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกนักบับริษัทฯ ทัง้นี ้ยงัได้มีกำรดแูลในเร่ืองกำรจดัเก็บข้อมลู จดัเก็บเอกสำรส ำคญั และ
กำรบนัทกึบญัชีตำมมำตรฐำนของบริษัท เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงินได้อย่ำงครบถ้วน ถกูต้อง 
และทนัก ำหนดเวลำ อีกด้วย 
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9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 กรรมกำรและผู้บริหำรต้องจดัท ำและสง่รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัสำมีภริยำ 
และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ซึง่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ดงันี ้
 1.  รำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันบัแต่วนัปิดกำรขำยหลกัทรัพย์ต่อประชำชนหรือ
วนัท่ีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหนง่เป็นผู้บริหำร 
 2.  รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) ทกุครัง้ที่มีกำรซือ้ขำยภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที่มี 
กำรเปลี่ยนแปลง และบริษัทยงัมีนโยบำยและวิธีกำรป้องกันกำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้ของกรรมกำรและผู้บริหำรฝ่ำยต่ำงๆ  
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูโดยตรง ดงันี ้

2.1 ต้องรำยงำนสรุปหลกัทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ เป็นรำยไตรมำส ให้กบัแผนกตรวจสอบภำยใน เพื่อรำยงำน
ตอ่คณะกรรมกำรบริษัท 

2.2 ห้ำมใช้ข้อมลูสำรสนเทศประเภทงบกำรเงิน ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 15 ของเดือน
ถดัไปที่บริษัทท ำงบกำรเงินของไตรมำสนัน้ๆ จนกระทัง่ถึงภำยหลงัจำกที่บริษัทน ำสง่งบกำรเงินให้ตลำด
หลกัทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง โดยบริษัทจะประกำศวันที่ห้ำมซือ้ขำยในแต่ละช่วงเวลำให้ทรำบทุกครัง้             
ในระหวำ่งปีที่ผำ่นมำ กรรมกำรและผู้บริหำรได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยอยำ่งเคร่งครัด 

2.3 ห้ำมใช้ข้อมลูสำรสนเทศอื่นๆ ในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัท ตัง้แต่ทรำบข้อมลูจนกระทัง่ถึงภำยหลงั
จำกที่ได้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้ประชำชนทรำบแล้ว 24 ชัว่โมง 

              

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัชี ให้แก่ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และบคุคล หรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและส ำนกังำนท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั ดงันี ้

1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชี 

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 1,040,000 

2. บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั 280,000 

3. บริษัท มีทรัพย์ขนสง่ จ ำกดั 220,000 

รวม 1,540,000 

2. คำ่ตอบแทนอื่น 
  - ไมม่ี - 

 ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีไม่มีควำมสมัพนัธ์  หรือสว่นได้เสียใดๆ กบับริษัท / ผู้บริหำร /    
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
 ภำยใต้กำรด ำเนินธรุกิจ เรำยดึถือควำมถกูต้อง โปร่งใส และค ำนงึถึงประโยชน์และผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำย 
ซึ่งครอบคลมุถึงสิทธิมนษุยชน สิทธิแรงงำน กำรด ำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม รวมถึงกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพ กำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีและปลอดภยัให้แก่บุคลำกรของบริษัท  กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงปฏิบตัิควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  (CSR) 
โดยมีรำยละเอียดเก่ียวกบักำรปฏิบตัิตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) ปรำกฎอยู่ใน รำยงำนกำรด ำเนินธุรกิจด้วย
ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม ประจ ำปี 2559 

 



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

57 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระของบริษัท  ซึ่งท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทุก
หนว่ยงำนให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีวำงไว้ รวมทัง้ประเมินประสทิธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคมุภำยในของหน่วยงำน
นัน้ๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ำยบริหำรเกิดควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมที่มีอยู่นัน้มีกำรปฏิบตัิจริงอย่ำงสม ่ำเสมอ และเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม รวมทัง้ช่วยค้นหำข้อบกพร่อง จดุออ่นและพฒันำระบบกำรด ำเนินงำนที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้ โดยแผนก
ตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกสำมำรถรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร-
ตรวจสอบ ดงัโครงสร้ำงกำรจดักำรที่ปรำฎอยูใ่นหน้ำที ่25 

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม  
1. บริษัทมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพื่อ

เป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน 
2. บริษัทจัดท ำคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบตัิอนัดีมีกำรแจ้งให้พนกังำนทุกคนได้       

ลงนำมรับทรำบ เพื่อให้ทกุคนปฏิบตัิหน้ำที่โดยไมข่ดักบัหลกัจริยธรรมและจรรยำบรรณที่ดีของบริษัท 
3. มีกำรจดักำรโครงสร้ำงองค์กรกำรแบง่แยกหน้ำที่อยำ่งชดัเจน และมีกำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนมุตัิเป็นลำยลกัษณ์

อกัษร เพื่อช่วยให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปได้อยำ่งมีประสทิธิภำพเหมำะสมกบัสภำพและขนำดธุรกิจ 
4. มีกำรก ำหนดและจดัท ำ JOB DESCRIPTION ซึง่ก ำหนดถึงลกัษณะงำนหน้ำที่ระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถทกัษะ

ของต ำแหนง่เพื่อให้สรรหำบคุลำกรได้อยำ่งเหมำะสม  
5. มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลทัง้ในเร่ืองกำรสรรหำบุคคลให้เหมำะสมกับต ำแหน่งกำรพฒันำบุคลำกร  และ      

กำรฝึกอบรมกำรเลื่อนต ำแหน่งกำรเลื่อนขัน้เงินเดือนพิจำรณำกำรให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงำน       
อยำ่งสมเหตสุมผล 

 
ด้านการควบคุม 

1. ใช้ดชันีวดัผลกำรปฏิบตัิงำน (KPI) ที่มีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจนเป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนและควบคมุผล    
กำรด ำเนินงำน 

2. ส ำหรับธุรกรรมแตล่ะประเภทบริษัทมีกำรก ำหนดผู้มีอ ำนำจอนมุตัิวงเงินเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
 
การติดตามและการประเมินผล 

1. มีกำรจดัท ำรำยงำนเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดขึน้จริงกบัท่ีตัง้ไว้เป็นรำยไตรมำส 
2. มีแผนกตรวจสอบภำยใน และแผนกวิเครำะห์ข้อมลู โดยบคุลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและให้เสนอรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบตอ่คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดบัสงู 
 
 
 
 
 
 



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 2 กำรจดักำรและกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

58 

ระบบการบริหารความเสี่ยง  
 คณะกรรมกำรบริษัทสนบัสนนุสง่เสริมให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งภำยในองค์กร ซึง่เป็นกลไกหนึง่ที่ส ำคญัตอ่กำร
บรรลวุตัถุประสงค์ และกำรเพิ่มพูนมลูค่ำให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมกำรบริษัท ก ำหนดให้ผู้บริหำรและพนกังำนใน
หนว่ยงำนตำ่งๆ เป็นเจ้ำของควำมเสีย่งมีบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบท่ีจะประเมินและจดักำรควำมเสีย่งที่รับผิดชอบให้อยูใ่น
ระดบัควำมเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทัง้สง่เสริมและกระตุ้นให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยให้ทกุคน
ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ ในทุกขัน้ตอน
โดยปฏิบตัิตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทำงระบบกำรควบคมุภำยใน (COSO) 
และกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตำมหลกักำรของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
เพื่อช่วยเพิ่มโอกำสแห่งควำมส ำเร็จโดยกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดควำมไม่แน่นอนในผลกำร
ด ำเนินงำน โดยมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดงันี ้

1. สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร (Internal Environment) 
 เป็นกำรพิจำรณำขัน้ตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์ เพื่อท ำควำมเข้ำใจ หลกักำร และเหตุผลในกำรก ำหนดกลยุทธ์ของ
บริษัท เพื่อให้กำรก ำหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลมุทุกกิจกรรมที่ส ำคญัภำยในองค์กร ซึ่งทำงบริษัทก ำหนดกลยุทธ์ โดยเร่ิมจำก
ผู้บริหำรระดบัสงูพิจำรณำก ำหนดพนัธกิจประจ ำปี ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ขององค์กร โดยกำรน ำกลยทุธ์ไปสู่ภำคปฏิบตัิ    
ผำ่น BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนหรือกิจกรรม ที่จะต้องก ำหนดแผนงำนประจ ำปี 
และงบประมำณ โดยพิจำรณำจำกกิจกรรมต่ำงๆ ใน BSC ทัง้กำรเช่ือมต่อระหว่ำงกิจกรรม รวมทัง้ก ำหนด KPI’s เพื่อใช้วดัผล
ควำมส ำเร็จของทกุกิจกรรม  

2. กำรก ำหนดวตัถปุระสงค์ (Objective Setting) 
 กำรก ำหนดวตัถุประสงค์จะต้องมีควำมสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน กลำ่วคือ วตัถุประสงค์ของบริษัท
จะต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท และจะต้องมีควำมสอดคล้องกนัตัง้แตร่ะดบับริษัท 
หนว่ยงำน กิจกรรม จนถึงระดบับคุคล เพื่อให้วตัถปุระสงค์ในภำพรวมบรรลเุป้ำประสงค์ ทรำบขอบเขตกำรด ำเนินงำนในแต่ละ
ระดับ และสำมำรถวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้ครบถ้วน ดงันัน้วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง ผลลพัธ์ ที่บริษัท
ต้องกำรจะบรรล ุไมใ่ช่กำรกลำ่วถึง กระบวนกำรในกำรปฏิบตัิ 

3. กำรชีบ้ง่เหตกุำรณ์ (Event Identification) 
 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิกำร (Work Shop) กบับุคคลที่เก่ียวข้อง เพื่อระบุเหตกุำรณ์ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำแจกแจง 
กระบวนกำรปฏิบตัิงำน ที่มีผลตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของหนว่ยงำนและบริษัท เพื่อระบเุหตกุำรณ์ หรือควำมไม่แน่นอนที่ท ำ
ให้เกิดควำมผิดพลำด ล้มเหลว เสยีหำย หรือเสยีโอกำส ซึง่จะสง่ผลตอ่กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงำน และบริษัท โดยไม่
ต้องพิจำรณำกำรควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และควำมเป็นไปได้ของเหตุกำรณ์ หรือควำมไม่แน่นอน เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรระบุ
เหตกุำรณ์ควำมเสีย่งมีควำมครอบคลมุทกุกิจกรรม  
 น ำเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง มำพิจำรณำหำควำมสมัพนัธ์และวิเครำะห์หำต้นเหตุของควำมสมัพนัธ์โดยวิเครำะห์หำ
ควำมสมัพันธ์ของเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และพิจำรณำต้นเหตุของควำมสมัพนัธ์ เพื่อก ำหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง พร้อมทัง้ระบุ
ประเภทของควำมเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จ ำแนกประเภทของควำมเสี่ยงออกเป็น 3 
ลกัษณะคือ 

o Strategic Riskคือ ควำมเสีย่งที่เก่ียวข้องในระดบัยทุธศำสตร์ 
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o Operation and Compliance Riskคือ ควำมเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดบัปฏิบัติกำร และ กำรปฏิบัติ         
ไมถ่กูต้องตำมกฎหมำย 

o Financial Riskคือ ควำมเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัด้ำนกำรเงิน 

4. กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
 หลงัจำกหน่วยงำนค้นหำและระบคุวำมเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นวดัระดบัควำมเสี่ยงว่ำอยู่ในระดบัใด เมื่อเทียบกับ
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ซึ่งจะท ำกำรวัดระดับควำมเสี่ยงโดยธรรมชำติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีกำรด ำเนินกำรใดๆ 
(Inherent Risk) และท ำกำรวดัระดบัควำมเสี่ยงอีกครัง้ ภำยหลงัพิจำรณำกำรควบคุมที่มีประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนัน้ๆ 
(Residual Risk) โดยมีแนวทำงปฏิบตัิตำมรำยละเอียด ดงันี ้

4.1 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง โดยน ำเหตุกำรณ์และปัจจัยเสี่ยงที่มีกำรค้นพบหรือระบุในขัน้ตอนก่อนหน้ำนี ้      
มำท ำกำรวดัหรือประเมินระดบัควำมรุนแรง กับควำมถ่ีหรือโอกำสที่จะเป็นไปได้ เพื่อระบุระดบัควำมส ำคญั    
ของควำมเสีย่ง 

4.2 กำรจัดระดับควำมเสี่ยง เป็นกำรพิจำรณำปัจจัยเสี่ยงที่มีหลำยตัว น ำมำจัดระดับควำมเสี่ยงเพื่อให้เกิด         
ควำมชดัเจนในกำรพิจำรณำเลือกปัจจยัเสี่ยงน ำไปก ำหนดแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยง เพื่อลดระดบัควำมเสี่ยง 
และอยูใ่นระดบัควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ขององค์กร  

5. กิจกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 
 เป็นกำรพิจำรณำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของจุดควบคมุภำยในที่มีกำรก ำหนดไว้เพื่อลดระดบัควำมเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดบัควำมเสีย่งที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีกำรพิจำรณำจดุควบคมุภำยใน ภำยหลงักำรประเมิน Inherent Risk และ ภำยหลงั
มีกำรก ำหนดแผนจดักำรควำมเสี่ยง (Risk Response)  
 ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ของจุดควบคมุภำยใน พิจำรณำจำกกำรเลือกใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ของหน่วยงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นบุคลำกร งบประมำณ เวลำ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกำสที่จะเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง หรือลด
ผลกระทบหำกเกิดเหตกุำรณ์ควำมเสีย่ง ซึง่จะต้องมีต้นทนุด ำเนินกำรคุ้มคำ่ หรือน้อยกวำ่ ผลกระทบที่เกิดขึน้หำกเกิดเหตกุำรณ์
ตำมปัจจยัควำมเสีย่งที่มีกำรระบไุว้ 

6. กำรจดักำรควำมเสีย่ง (Risk Response) 
 หลงัจำกประเมินระดบัควำมเสีย่ง และจดัระดบัควำมเสีย่งซึง่ท ำให้ทรำบควำมเสีย่งที่คงเหลอือยู่ และควำมเสี่ยงที่อยู่
ในระดบัท่ีสงูกวำ่ควำมเสีย่งที่ยอมรับได้ ซึง่ผู้ รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจำรณำแผนกำรด ำเนินกำร เพื่อลด
โอกำสที่จะเกิด และผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง  โดยค ำนึงถึงกำรบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยจะต้องค ำนงึถงึลกัษณะของควำมเสีย่ง ระดบัของควำมเสีย่ง และต้นทนุหรือทรัพยำกรที่ต้องใช้ในทำงเลอืก
นัน้ๆ เปรียบเทียบกับผลที่คำดว่ำจะได้รับ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรก ำหนดให้เจ้ำของควำมเสี่ ยง (Risk 
Owner) ของแต่ละหน่วยงำนระบ ุKRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวดัผลส ำเร็จของ
แผนบริหำรควำมเสีย่ง (Action Plan) โดยมีทำงเลอืกที่จะจดักำรกบัควำมเสีย่งอยูด้่วยกนั 4 วิธีดงันี ้

6.1 กำรหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นกำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่งที่อยูใ่นระดบัสงูมำกหรือหนว่ยงำนไมอ่ำจยอมรับควำมเสีย่ง
ได้ ซึง่มีผลกระทบกบัองค์กร งำน โครงกำร กิจกรรม หรือกระบวนกำรอยำ่งสงู แตไ่มส่ำมำรถจดักำรด้วยวิธีอยำ่ง
หนึ่งอย่ำงใดได้ จึงต้องจัดกำรควำมเสี่ยงนัน้ด้วยกำรหยุดด ำเนินกำรยกเลิกโครงกำร ลดเนือ้งำนของโครงกำร 
หรือลดกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมโครงกำร เป็นต้น 
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6.2 กำรร่วมจดักำร (Share) เป็นกำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสีย่งให้หนว่ยงำนอื่น ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร
ช่วยแบ่งควำมรับผิดชอบไป โดยเฉพำะเป็นกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่คำดไม่ถึงหรือป้องกนัได้ยำกหรือมี
ระดบัควำมรุนแรงสงู เช่น ภยัธรรมชำติหรือวินำศภยัต่ำงๆ ซึ่งหน่วยงำนไม่สำมำรถแบกรับควำมเสี่ยงนัน้ได้      
ก็อำจจะกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงด้วยกำรท ำประกนัภยั หรือกรณีควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึน้จำกควำมไม่
ช ำนำญงำนของบคุลำกรภำยในหนว่ยงำน ก็อำจจดัจ้ำงที่ปรึกษำ เป็นต้น 

6.3 กำรลด (Reduce)เป็นกำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงำนเห็นว่ำควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้เกิดจำก
ปัจจยัภำยในหรือสำเหตทุี่หนว่ยงำนสำมำรถลดหรือควบคมุได้ด้วยวิธีกำรควบคมุภำยในหรือปรับปรุงระบบกำร
ท ำงำน โดยออกแบบวิธีกำรท ำงำนใหม่เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยหรือผลกระทบให้อยู่ในระดบัที่
หน่วยงำนยอมรับได้ เช่น กำรจัดอบรมให้บุคลำกร กำรจัดหำคู่มือกำรปฏิบตัิงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ท ำงำนผิดพลำด  หรือหำกเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจยัภำยนอก ก็อำจน ำกลยทุธ์หรือมำตรกำรต่ำงๆ มำใช้
เพื่อลดผลกระทบหรือควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง 

6.4 กำรยอมรับ (Accept) เป็นควำมเสีย่งที่หนว่ยงำนยอมรับได้ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดบัควำมเสี่ยงต ่ำหรือ
เป็นควำมเสี่ยงที่มีต้นทนุในกำรจดักำรควำมเสี่ยงสงูมำกจนไม่คุ้มค่ำกบัผลที่จะได้รับ หรือเป็นควำมเสี่ยงที่อยู่
นอกเหนือกำรควบคมุขององค์กร คือ อำจมีสำเหตจุำกปัจจยัภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคมุได้ แต่บริษัทมีควำม
จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร เพื่อให้บรรลเุป้ำหมำย เช่น นโยบำยของรัฐบำล กฎหมำย เป็นต้น 

7. กำรติดตำมผล (Monitoring)  
 เป็นกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรจดักำรควำมเสี่ยง ตำมที่ผู้ รับผิดชอบควำมเสี่ยงมีกำรก ำหนดไว้  โดยวิเครำะห์
และประเมินผลกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงว่ำมีประสิทธิผลหรือไม่ หำกหน่วยงำนได้ด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง
แล้วยงัมีควำมเสี่ยงที่ไม่อำจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจำรณำต่อไปว่ำ เป็นควำมเสี่ยงที่อยู่ในระดบัใด และมีวิธีกำรจัดกำร      
ควำมเสีย่งนัน้อยำ่งไร จำกนัน้จึงเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งพิจำรณำให้ควำมเห็น รวมถึงกำรจดัสรรงบประมำณ
สนบัสนนุ ทัง้นี ้กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะเกิดผลส ำเร็จได้ต้องได้รับกำรสนบัสนนุอย่ำงจริงจังจำกผู้บริหำร และน ำควำมเสี่ยง       
ที่ยงัเหลอือยูม่ำก ำหนดวิธีกำรจดักำรควำมเสีย่งตอ่ไป 

8. สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information & Communication)  
 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเชิงบรูณำกำร จะเกิดขึน้ได้และมีกำรถือปฏิบตัิอย่ำงต่อเนื่อง จะต้องได้รับกำรสนบัสนุนจำก
ผู้บริหำรสงูสดุของบริษัท และได้รับควำมร่วมมือจำกบคุลำกรทุกคนภำยในองค์กร ดงันัน้กำรให้ทกุคนภำยในองค์กรมีควำม
เข้ำใจ และรับทรำบบทบำทของตนตอ่ระบบบริหำรควำมเสีย่งเชิงบรูณำกำรของบริษัทได้อยำ่งครบถ้วน ทัว่ถึง จะต้องมีกำรวำง
ระบบกำรสำรสนเทศ และกำรสือ่สำรท่ีมีประสทิธิผล ทัง้ในสว่นกำรประชำสมัพนัธ์ กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ รวมทัง้กำรติดตำมให้
มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกำรสื่อสำรผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยเชิญ
ผู้ รับผิดชอบควำมเสีย่ง (Risk Owner) เพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำกำรบริหำรควำมเสีย่งของแตล่ะหนว่ยงำน 
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11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นตรงกนัว่ำ บริษัทฯมีระบบควบคมุภำยในที่เพียงพอและ
เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจในสภำวะปัจจุบัน มีกำรจัดบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ มีกำรติดตำมควบคุมกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจำกกำรที่กรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ซึ่งในกำร
ประเมินระบบควบคมุภำยในนัน้ บริษัทได้ใช้แบบประเมินของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
ประกอบกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัท 

               

11.2  หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

 บริษัทได้ท ำกำรสรรหำ นำยนฤิทธ์ิชัย ภูรีพงษำนนท์ ให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 
ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษำยน 2547 โดยเห็นว่ำเป็นบคุคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน    
ในธุรกิจอตุสำหกรรม มำเป็นระยะเวลำกวำ่ 7 ปี 
 ทัง้นี ้กำรแต่งตัง้ โยกย้ำย ถอดถอน และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ของผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งผู้จดักำรตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบทุกครัง้ โดยคุณสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ จัดกำร
ตรวจสอบภำยในของบริษัท ปรำกฎอยูใ่นเอกสำรแนบล ำดบัท่ี 3 หน้ำที่ 96 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

1. การเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 มีมติให้บริษัทต่อสญัญำเช่ำที่ดินบน
ถนนบำงนำ-ตรำด เนือ้ที่ 22 ไร่ 22 ตำรำงวำ ซึ่งปัจจุบนัเป็นที่ตัง้ของศนูย์กระจำยสินค้ำของบริษัท เป็นระยะเวลำ 11 ปี โดย
เจ้ำของที่ดินคือ นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช และ นำยวิชยั เลขะพจน์พำนิช ซึ่งบคุคลทัง้สองเป็นพี่น้องกนั ทัง้นี ้ในกำรก ำหนด
อตัรำคำ่เช่ำบริเวณดงักลำ่วให้มีกำรปรับคำ่เช่ำขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 1 – 3  2,208,000 บำท / ปี 
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 4 – 6  2,428,800 บำท / ปี 
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 7 – 9  2,671,680 บำท / ปี 
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 10 – 11  2,938,848 บำท / ปี 

 ในกำรพิจำรณำค่ำเช่ำที่ดินจะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ซึ่งในกำรประชุมพิจำรณำค่ำเช่ำที่ดิน ผู้ที่มีสว่นได้เสียจะงดเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงทกุครัง้ โดยมี
หลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำคำ่เช่ำจะอยูใ่นหน้ำ 63 
 ในปี 2558 เจ้ำของที่ดินมีกำรเปลีย่นแปลง เนื่องมำจำก นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช และ นำยวิชยั เลขะพจน์พำนิช 
(เจ้ำของเดิม) ได้มีกำรโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินให้กับ บริษัท บำงบ่อ แอสเซท จ ำกัด (“BBA”) (เจ้ำของใหม่) โดยมีนำยประยูร        
เลขะพจน์พำนิช และ นำยวิชยั เลขะพจน์พำนิช เป็นกรรมกำรบริษัท บำงบอ่ แอสเซท จ ำกัด แต่ทัง้นี ้เง่ือนไขในสญัญำเช่ำที่ดิน
ระหวำ่งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) กบั บริษัท บำงบอ่ แอสเซท จ ำกดั (เจ้ำของใหม)่ ยงัคงเดิม 

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดนิที่ตัง้ศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดนิ 

ผู้เช่า 

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 
› นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบริษัท 

BBA เป็นพ่ีของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 
› นำยวชิยั เลขะพจน์พำนชิ กรรมกำรบริษัท 

BBA เป็นน้องของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

11 ปี นบัตัง้แต ่      

1 กนัยำยน 2557 - 
31 สงิหำคม 2568 

2,208,000 บำท 
ผู้ให้เช่า  

บจก.บำงบอ่ แอสเซท (BBA) 

              

2. การเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2558 วนัที่ 2 กรกฎำคม 2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสญัญำเช่ำที่ดิน ที่ถนนบำง
บวัทอง - สพุรรณบรีุ (ทำงหลวงหมำยเลข 340, ระหว่ำงหลกักิโลเมตรที่ 32-33) ต ำบลหน้ำไม้ อ ำเภอลำดหลมุแก้ว จงัหวดั
ปทมุธำนี เนือ้ที ่25 ไร่ 2 งำน 31 ตำรำงวำ ซึ่งปัจจุบนัเป็นที่ตัง้ของศนูย์กระจำยสินค้ำของบริษัท ในระยะเวลำเช่ำ 13 ปี โดยมี
บริษัท ลำดหลมุแก้ว แอสเซท จ ำกดั เป็นเจ้ำของที่ดิน ทัง้นี ้ในกำรก ำหนดอตัรำคำ่เช่ำบริเวณดงักลำ่วให้มีกำรปรับอตัรำค่ำเช่ำ
ขึน้ร้อยละ 10 ทกุ 3 ปี ซึง่มีรำยละเอียด ดงันี ้
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 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 1 – 3 2,550,000 บำท/ ปี            
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 4 – 6 2,805,000 บำท/ ปี 
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 7 – 9 3,085,500 บำท/ ปี                
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 10 – 12 3,394,050 บำท/ ปี 
 อตัรำคำ่เช่ำปีที่ 13            3,733,455 บำท/ ปี 
 ในกำรพิจำรณำค่ำเช่ำที่ดินจะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำอนมุตัิ ซึ่งในกำรประชุมเร่ืองค่ำเช่ำที่ดินในทกุครัง้ผู้ที่มีสว่นได้เสีย จะงดเข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงทกุครัง้   
โดยมีหลกัเกณฑ์กำรพิจำรณำคำ่เช่ำจะอยูใ่นหน้ำ 63 

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดนิที่ตัง้ศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดนิ 

ผู้เช่า 

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 
› นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบริษัท 

LLK เป็นพ่ีของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 
› นำยวชิยั เลขะพจน์พำนชิ กรรมกำรบริษัท 

LLK เป็นน้องของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

13 ปี นบัตัง้แต ่
1 กรกฎำคม 2558 –  
30 มิถนุำยน 2571 

2,550,000 บำท 
ผู้ให้เช่า  

บจก.ลำดหลมุแก้ว แอสเซท (LLK) 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน 
 หลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณอตัรำคำ่เช่ำที่ดิน แบง่ออกเป็น 2 วิธี ดงันี ้

วิธีที ่1 พิจำรณำโดยใช้มลูคำ่ตลำดยตุิธรรม จำกผู้ประเมินอิสระ จ ำนวน 3 รำย ที่ได้รับอนญุำตจำก คณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) คณูกบัอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำล ระยะเวลำ 3 ปี      
ณ วนัครบก ำหนดกำรปรับค่ำเช่ำ (ข้อมลูอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบำลมำจำกสมำคมตรำสำรหนีไ้ทย  
:Thai BMA)  

วิธีที ่2  พิจำรณำโดยใช้อตัรำค่ำเช่ำตลำดจำกผู้ประเมินอิสระ 3 รำย  ที่ได้รับอนุญำตจำก คณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (กลต.) 

 โดย คณะกรรมกำรบริษัทจะใช้หลกัเกณฑ์ในกำรค ำนวณอตัรำค่ำเช่ำที่ดิน ทัง้ 2 วิธี ข้ำงต้น เป็นแนวทำงในกำร
พิจำณำก ำหนดอตัรำคำ่เช่ำที่ดินท่ีเหมำะสมของบริษัท 

              

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

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2550 เมื่อวนัที่ 20 มิถนุำยน 2550 มีมติอนมุตัิให้ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ำกดั (“TMS”) เช่ำพืน้ที่ห้องชุดเลขที่1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็นส ำนกังำน เนื่องจำกห้องชุด เลขที่ 1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์ ที่ TMS ได้เช่ำเพื่อเป็น
ส ำนักงำนจำก บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) (“PAP”) มีพืน้ที่ไม่เพียงพอต่อกำรขยำยงำน ซึ่งในกำรพิจำรณำ             
เร่ืองดงักลำ่วนี ้ คุณประยรู เลขะพจน์พำนิช และ คณุสมชยั เลขะพจน์พำนิช ไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงในวำระนี  ้
เนื่องจำกบคุคลทัง้สองเป็นกรรมกำรของ  บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ำกดั ซึ่งบริษัทดงักลำ่วเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ PAP 
บคุคลทัง้สองจึงเป็นบคุคลที่มีควำมเก่ียวโยงกนัและเป็นผู้มีส่วนได้เสยี ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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 ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 วนัที่ 11 สิงหำคม 2559 มีมติให้ต่อสญัญำเช่ำพืน้ที่ห้องชุด (ต่อสญัญำ
ครัง้ที่ 3) เลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลมุพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี โดยให้มีผลย้อนหลงัตัง้แต่วนัที่ 1 สิงหำคม 2559 ถึง วนัที่ 31 กรกฎำคม 2562 ในอตัรำค่ำเช่ำ 520 บำท ต่อ
ตำรำงเมตร ต่อเดือน ทัง้นี ้ในกำรประชุมวำระดงักล่ำว นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียง 
เนื่องจำกเป็นบคุคลผู้มีสว่นได้เสยีในวำระ 

สรุปรายละเอียดการเช่าพืน้ที่ส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร์ 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดนิ 

ผู้เช่า 

บจก. ทำโมเสะ เทรดดิง้(TMS) 

› TMS เป็นบริษัทยอ่ยของ PAP 

› บริษัท ตัง้หมงเสง็โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุ้น PAP 
ในสดัสว่นร้อยละ 39.05 ของทนุช ำระแล้ว 

› PAP, MH และ TMS มีกรรมกำรร่วมกนัคือ 
นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

3 ปี นบัตัง้แต ่        

1 สงิหำคม 2559 -  
31 กรกฎำคม 2562 

3,642,550 บำท 
ผู้ให้เช่า  

บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ (MH) 

              

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

 จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่ 4/2556 เมื่อวนัที่ 25 มิถุนำยน 2556 มีมติ
อนุมัติกำรกู้ เงินของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) จำกบริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของ    
บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ในวงเงิน 100 ล้ำนบำท เพื่อใช้ส ำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต มีระยะเวลำกำรช ำระคืน 5 ปี ตัง้แต ่
วนัที่ 2 กรกฎำคม 2556 ถึง วนัที่ 1 กรกฎำคม 2561 โดยช ำระดอกเบีย้เป็นรำยเดือน และช ำระเงินต้นเมื่อครบก ำหนดอำยุ
สญัญำเงินกู้  โดยใช้อตัรำดอกเบีย้ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) -1.5% ซึ่ง ณ วนัที่เกิดรำยกำรอตัรำดอกเบีย้ 
MLR อยู่ที่ 7% ซึ่งเป็นอตัรำดอกเบีย้ที่เหมำะสมและเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย โดยมีเง่ือนไขกำรช ำระเงินเป็นเงินสด โดยช ำระ
ดอกเบีย้เป็นรำยเดือน และช ำระเงินต้นเมื่อครบก ำหนดอำยสุญัญำเงินกู้  
 ในปี 2559 ได้มีกำรท ำบนัทึกข้อตกลงแนบท้ำยสญัญำ เปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้ โดยใช้อตัรำดอกเบีย้ MLR ของ
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) (7.025%) -2.4% 
 ทัง้นี ้บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ช ำระคืนเงินต้น จ ำนวน 100,000,000 บำท ให้กับ บริษัท ตัง้หมงเส็ง  
โฮลดิง้ จ ำกดั ในปี 2559 

สรุปรายละเอียดการกู้เงนิระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท ตัง้หมงเส็ง โฮลดิง้ จ ากัด 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
วันครบก าหนด
สัญญากู้ยมื 

อัตราดอกเบีย้  
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 

ผู้กู้ 

บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 
› บริษัท ตัง้หมงเสง็โฮลดิง้ จ ำกดั ถือหุ้น PAP 

ในสดัสว่นร้อยละ 39.05 ของทนุช ำระแล้ว 
› PAP และ MH มีกรรมกำรร่วมกนั คือ      

นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

1 กรกฎำคม 2561 
4,316,298.18 

บำท ผู้ให้กู้ 

บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ (MH) 
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5. การยกเลิกสัญญาเช่าที่ดนิท่ีบางขุนเทียน 

 เนื่องจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") ครัง้ที่ 4/2553 วนัที่ 10 สิงหำคม 
2553 มีมติอนมุตัิกำรเช่ำที่ดินเปลำ่ไม่มีสิ่งปลกูสร้ำงบริเวณซอยเทียนทะเล 30 ถนนบำงขนุเทียน – ชำยทะเล จำกนำยสมชยั 
เลขะพจน์พำนิช ซึ่งเป็นเจ้ำของดินในขณะนัน้ (ปัจจุบนัเจ้ำของที่ดิน คือ บริษัท บำงขนุเทียน แอสเซท จ ำกดั ซึ่งมีนำยสมชัย 
เลขะพจน์พำนิช เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่) เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนำยน 2553 ถึง วนัที่ 31 พฤษภำคม 2556 เพื่อ
ก่อสร้ำงคลงัสินค้ำของบริษัทฯ ส ำหรับรองรับปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มขึน้ ณ ขณะนัน้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรลงทุนถมที่ดิน 
สร้ำงเขื่อนกัน้น ำ้ และ ลงเสำเข็มบำงสว่น เพื่อเตรียมกำรก่อสร้ำง คิดเป็นมลูค่ำรวมทัง้สิน้ 20,539,598 บำท ภำยหลงัจำกกำร
ท ำสญัญำเช่ำที่ดิน 
 ในปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 3/2554 วนัที่ 2 มีนำคม 2554 ได้มีมติให้บริษัทฯ ชะลอกำรก่อสร้ำง
คลงัสนิค้ำบำงขนุเทียน เนื่องจำกแนวโน้มรำคำวสัดกุ่อสร้ำง ณ ขณะนัน้มีกำรปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ และได้เจรจำกบัเจ้ำของที่ดิน
เพื่อของดช ำระคำ่เช่ำที่ดินบริเวณดงักลำ่วจนกวำ่จะมีกำรก่อสร้ำง ซึง่เจ้ำของที่ดินยินยอม โดยหลงัจำกสิน้สดุสญัญำเช่ำบริษัท
ฯ ได้ด ำเนินกำรตอ่สญัญำเช่ำแบบปีตอ่ปีจนถึงปี 2559  
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2559 วนัที่ 11 พฤศจิกำยน  2559 พิจำรณำแล้วเห็นว่ำโรงงำนศนูย์มหำชยั 3 
สำมำรถรองรับกำรเติบโตของธุรกิจได้เพียงพอ อีกทัง้ยงัเป็นสินทรัพย์ที่ตัง้อยู่บนที่ดินของบริษัทฯ จึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำร
ลงทุนก่อสร้ำงคลงัสินค้ำบำงขุนเทียนซึ่งตัง้อยู่ที่ดินของบคุคลอื่นเพิ่มเติม โดยมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯ ยกเลิกสญัญำเช่ำที่ดิน
บริเวณดงักล่ำว กับบริษัท บำงขุนเทียน แอสเซท จ ำกัด และมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรเป็นผู้ เจรจำกับเจ้ำของที่ดินในกำรขอ
ยกเลกิสญัญำเช่ำ ซึง่เจ้ำของที่ดินยินยอม โดยให้กำรยกเลกิสญัญำเช่ำมีผลตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวำคม 2559 

สรุปรายละเอียดการยกเลกิสญัญาเช่าที่ดินที่บางขุนเทียน 

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพนัธ์ 
วันที่ 

ท ารายการ 
มูลค่า 

ขนาดรายการ 

ผู้เช่า 

บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP) 
› นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบริษัท 

BKT เป็นพ่ีของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 
› นำยวชิยั เลขะพจน์พำนชิ กรรมกำรบริษัท 

BKT เป็นน้องของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

16 ธ.ค. 59 

สว่นสญูเสยีจำกกำรลงทนุ 
ในปี 2553 – 2554  

รวมมลูคำ่ 
20,539,598.04 บำท 

ผู้ให้เช่า  

บจก.บำงขนุเทียน แอสเซท (BKT) 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจเกิดขึน้ในอนำคตนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรที่เกิดขึน้เป็นปกติและ
ตอ่เนื่อง และรำยกำรพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้ครำว โดยมีขัน้ตอนกำรอนมุตัิรำยกำรระหวำ่งกนั ดงันี ้

 1. รายการที่เกดิขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 
 เนื่องจำกรำยกำรบำงรำยกำร เช่น กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ เป็นต้น เป็นรำยกำรที่จะยงัคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเนื่องในอนำคต
เนื่องจำกเป็นรำยกำรปกติธุรกิจ ดงันัน้บริษัทจะก ำหนดหลกัเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบตัิส ำหรับรำยกำรดงักลำ่ว โดยมีกำร
ระบุเง่ือนไขกำรด ำเนินกำรส ำหรับแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทั่วไป  และเป็นไปตำมรำคำที่ยุติธรรม 
สมเหตสุมผลและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยน ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนมุตัิหลกัเกณฑ์และแนวทำง
ในกำรปฏิบตัิดงักลำ่ว ทัง้นี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำม
สมเหตสุมผลของรำยกำรท่ีเกิดขึน้ทกุไตรมำส 
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 2. รายการพิเศษที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว                  
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่ีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่เกิดขึน้  บริษัทจะจดัให้มีบคุคลที่มีควำมรู้
ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน หรือส ำนกังำนกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำกบริษัท และ
บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักลำ่ว  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรือ
บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษจะถูกน ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ ถือ หุ้ นแล้วแต่กรณี             
ตำมกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 

จ ำกดั เห็นวำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนั ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 

จ ำกดั เห็นวำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและ กระแสเงินสด ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  
 
ส ำหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ผู้สอบบญัชี  ซึง่ได้แก่ คณุชลรส สนัติอศัวรำภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต ทะเบียนเลขท่ี 4523 บริษัท ส ำนกังำน อีวำย 

จ ำกดั เห็นวำ่งบกำรเงินข้ำงต้นนี ้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำนและ กระแสเงินสด ส ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป 

 

 
 
 

2557 2558 2559 2557 2558 2559

สินทรัพย์รวม         4,000.96         3,317.83         3,707.87         3,767.23         3,040.62         3,387.37 

สินค้าคงเหลือ         1,574.63             847.11         1,149.04         1,558.55             836.44         1,120.30 

หนีส้ินรวม         1,838.50         1,307.22         1,150.88         1,836.37         1,294.57         1,128.54 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น         2,162.46         2,010.60         2,556.98         1,930.85         1,746.05         2,258.83 

รายได้รวมสทุธิ         7,019.95         6,615.59         7,150.37         6,975.24         6,572.61         7,121.84 

ต้นทนุขายและบริการ         6,394.22         6,202.99         6,021.31         6,378.67         6,185.40         6,030.39 

ก าไรสทุธิเบือ้งต้น             625.73             412.60         1,129.06             596.57             387.21         1,091.44 

คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร             347.76             375.17             445.99             377.36             400.06             461.04 

ก าไรจากการด าเนินงาน             277.97               37.43             683.07             219.22             (12.85)             630.40 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ             181.08             (42.99)             546.38             140.12             (76.48)             512.78 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท)                 0.27                (0.07)                 0.83                 0.21                (0.12)                 0.78 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)                 3.28                 3.05                 3.87                 2.93                 2.65                 3.42 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                 4.53                (1.30) 14.74                 3.72                (2.52) 15.14

อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (%)                 8.37                (2.14) 21.37                 7.26                (4.38) 22.70

หนว่ย : ล้านบาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

ฐานะทางการเงนิ

ผลประกอบการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 331,679      8.29        440,929      13.29     445,932      12.03     184,441      4.90        264,893      8.71        294,716      8.70        

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 578,920      14.47     556,110      16.76     605,937      16.34     542,060      14.39     502,083      16.51     520,613      15.37     

สินค้าคงเหลือ 1,574,629   39.36     847,111      25.53     1,149,041   30.99     1,558,552   41.37     836,443      27.51     1,120,295   33.07     

เงินจา่ยล่วงหน้าคา่วัตถุดิบ 3,224           0.08        53                 0.00        92,743         2.50        3,224           0.09        53                 0.00        92,743         2.74        

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 19,929         0.50        18,369         0.55        10,476         0.28        18,942         0.50        16,847         0.55        8,724           0.26        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,508,381  62.69    1,862,572  56.14    2,304,128  62.14    2,307,219  61.24    1,620,319  53.29    2,037,091  60.14    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษัทย่อย -                    -          -                    -          -                    -          11,996         0.32        11,996         0.39        11,996         0.35        

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,452,537   36.30     1,423,115   42.89     1,375,447   37.10     1,412,354   37.49     1,380,871   45.41     1,312,670   38.75     

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 31,850         0.80        27,472         0.83        25,269         0.68        31,792         0.84        27,430         0.90        25,238         0.75        

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 8,064           0.20        4,544           0.14        2,522           0.07        3,865           0.10        -                    -          -                    -          

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 125              0.00        125              0.00        500              0.01        -                    -          -                    -          374              0.01        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,492,576  37.31    1,455,256  43.86    1,403,737  37.86    1,460,007  38.76    1,420,297  46.71    1,350,278  39.86    

รวมสินทรัพย์ 4,000,958  100.00  3,317,828  100.00  3,707,865  100.00  3,767,226  100.00  3,040,616  100.00  3,387,369  100.00  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

หนีสิ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,390,040   34.74     580,265      17.49     866,474      23.37     1,390,040   36.90     580,265      19.08     866,474      25.58     

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 100,780      2.52        151,039      4.55        179,595      4.84        112,483      2.99        153,706      5.06        172,988      5.11        

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนด

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

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 6,830           0.17        6,040           0.18        31,446         0.85        -                    -          -                    -          24,995         0.74        

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 16,443         0.41        23,995         0.72        22,372         0.60        14,183         0.38        20,656         0.68        19,596         0.58        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,514,093  37.84    829,172     24.99    1,099,888  29.66    1,516,706  40.26    822,460     27.05    1,084,053  32.00    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน 100,000      2.50        100,000      3.01        -                    -          100,000      2.65        100,000      3.29        -                    -          

เงินกู้ ยืมระยะยาว - สทุธิจากส่วนที่ถึงก าหนด

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

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -                    -          9,199           0.28        21,009         0.57        -                    -          9,199           0.30        21,009         0.62        

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 23,403         0.58        29,686         0.89        29,987         0.81        18,667         0.50        23,743         0.78        23,478         0.69        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนวียน 324,403     8.11      478,052     14.41    50,995      1.38      319,667     8.49      472,109     15.53    44,487      1.31      

รวมหนีสิ้น 1,838,496  45.95    1,307,224  39.40    1,150,883  31.04    1,836,373  48.75    1,294,569  42.58    1,128,540  33.32    

255925572557 2558 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น (หุ้นสามญั มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)

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

ทนุที่ออกจ าหนา่ยและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 660,000      16.50     660,000      19.89     660,000      17.80     660,000      17.52     660,000      21.71     660,000      19.48     

ส่วนเกินทนุ -          -          

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 514,845      12.87     514,845      15.52     514,845      13.89     514,845      13.67     514,845      16.93     514,845      15.20     

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

ก าไรสะสม -          -          

จดัสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 67,000         1.67        67,000         2.02        67,000         1.81        67,000         1.78        67,000         2.20        67,000         1.98        

ยังไมไ่ด้จดัสรร 919,606      22.98     767,748      23.14     1,314,127   35.44     687,997      18.26     503,191      16.55     1,015,973   29.99     

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,162,462  54.05    2,010,604  60.60    2,556,982  68.96    1,930,853  51.25    1,746,047  57.42    2,258,829  66.68    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,000,958  100.00  3,317,828  100.00  3,707,865  100.00  3,767,226  100.00  3,040,616  100.00  3,387,369  100.00  

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

2558 25592557 2558 2559 2557



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
  

73 

 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 6,849,020    97.57     6,474,998    97.87     6,993,961    97.81     6,777,487    97.16     6,403,771    97.43     6,933,158    97.35     

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

เงินปันผลรับ -                     -         -                     -         -                     -         27,806          0.40       30,264          0.46       34,084          0.48       

รายได้อ่ืน 170,493        2.43       134,058        2.03       156,408        2.19       169,502        2.43       132,194        2.01       154,593        2.17       

รวมรายได้ 7,019,950   100.00  6,615,589   100.00  7,150,369   100.00  6,975,241   100.00  6,572,615   100.00  7,121,835   100.00  

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 6,394,219    91.09     6,202,993    93.76     6,021,305    84.21     6,378,670    91.45     6,185,403    94.11     6,030,393    84.67     

คา่ใช้จา่ยในการขาย 120,943        1.72       135,776        2.05       147,177        2.06       171,501        2.46       181,537        2.76       189,301        2.66       

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 226,820        3.23       239,392        3.62       296,530        4.15       205,855        2.95       218,521        3.32       269,470        3.78       

ขาดทนุจากการอตัราแลกเปลี่ยน -                     -         -                     -         2,283            0.03       -                     -         -                     -         2,273            0.03       

รวมค่าใช้จ่าย 6,741,982   96.04   6,578,161   99.43    6,467,295   90.45   6,756,026   96.86   6,585,461   100.20  6,491,437   91.15   

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 277,968        3.96       37,427          0.57       683,074        9.55       219,215        3.14       (12,846)         (0.20)      630,398        8.85

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (51,658)         0.74-       (50,527)         0.76-       (33,389)         0.47-       (51,048)         0.73-       (49,889)         0.76-       (32,685)         -0.46

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 226,310        3.22       (13,100)         (0.20)      649,685        9.09       168,168        2.41       (62,736)         (0.95)      597,713        8.39

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (45,232)         0.64-       (29,890)         0.45-       (103,308)      1.44-       (28,044)         0.40-       (13,749)         0.21-       (84,932)         -1.19

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 181,079      2.58     (42,989)      0.65-     546,378      7.64     140,124      2.01     (76,485)      1.16-     512,781      7.20     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ) 

 

 

 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2557 2558 2559 2557 2558 2559

พันบาท พันบาทพันบาท

(0.07)                                

(46,242)                            

(3,252)                              

813                                   

(4,065)                              

พันบาท

0.27                                 

181,079                          

-                                        

-                                        

-                                        

พันบาท

0.83                                 

546,378                          

-                                        

-                                        

-                                        

พันบาท

0.21                                 

140,124                          

680                                  

(3,401)                              

-                                        

-                                        

-                                        

(0.12)                                

(79,205)                           

-                                        (2,720)                              

-                                        

-                                        

0.78                                 

512,781                          
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งบกระแสเงนิสด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2557 2558 2559 2557 2558 2559

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี 226,310         (13,100)          649,685         168,168         (62,736)          597,713         

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี

    เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย 100,316         118,865         128,092         92,477           110,520         118,873         

หนีส้ญู -                      -                      12,974           -                      -                      1,564             

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 1,359             2,782             (10,908)          777                 2,265             (229)               

ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ (โอนกลบั) 53,907           (42,578)          (21,535)          53,908           (42,578)          (21,535)          

โอนกลบัคา่เพ่ือการด้อยคา่เงินจา่ยล่วงหน้าคา่วัตถุดิบ -                      -                      (9,086)            -                      -                      (9,086)            

ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหนา่ย/ตดัจ าหนา่ยอปุกรณ์ 18                   (108)               20,578           17                   (109)               20,595           

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -                      -                      546                 -                      -                      546                 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,839             3,018             2,957             2,349             2,475             2,391             

ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (1,724)            19                   1,876             (1,724)            38                   1,876             

เงินปันผลรับ -                      -                      -                      (27,806)          (30,264)          (34,084)          

ดอกเบีย้รับ (1,558)            (1,518)            (1,898)            (1,170)            (1,035)            (1,352)            

คา่ใช้จา่ยดอกเบีย้ 49,703           48,271           30,694           49,690           48,248           30,694           

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

     และหนีสิ้นด าเนินงาน 431,171         115,649         803,973         336,686         26,824           707,964         

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 17,775           20,029           (51,848)          8,304             37,713           (19,820)          

สินค้าคงเหลือ (235,750)       770,096         (280,394)       (239,381)       764,687         (262,316)       

เงินจา่ยล่วงหน้าคา่วัตถุดิบ 12,730           3,171             (83,604)          12,730           3,171             (83,604)          

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (14,549)          4,186             7,518             (14,358)          4,720             7,750             

หนีส้ินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (93,988)          50,508           28,628           (84,647)          41,452           19,354           

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (10,587)          7,552             (1,622)            (11,335)          6,473             (1,060)            

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                      (800)               (2,656)            -                      (800)               (2,656)            

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 106,802         970,391         419,996         7,999             884,241         365,612         

จา่ยดอกเบีย้ (50,166)          (48,500)          (30,766)          (50,154)          (48,478)          (30,766)          

จา่ยภาษีเงินได้ (84,447)          (19,773)          (64,069)          (66,457)          (2,631)            (48,127)          

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (27,812)       902,117      325,161      (108,612)     833,132      286,719      

(หนว่ย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
  

76 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (439,466)       (84,288)         (99,346)          (430,351)       (73,897)          (69,604)          

ซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (3,939)            (175)               (95)                  (3,939)            (175)               (95)                  

เงินปันผลรับ -                      -                      -                      27,805           30,264           34,084           

ดอกเบีย้รับ 1,995             1,518             1,898             1,607             1,035             1,352             

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

เงิดสดรับจากการจ าหนา่ยอปุกรณ์ 22                   1,223             95                   22                   1,223             78                   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (441,388)     (83,439)       (97,447)       (404,856)     (43,267)       (34,184)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 566,247         (809,813)       284,289         566,248         (809,813)       284,288         

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการที่เก่ียวข้องกัน -                      -                      (100,000)       -                      -                      (100,000)       

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

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                      -                      (407,000)       -                      -                      (407,000)       

จา่ยเงินปันผล (264,014)       (105,616)       -                      (264,000)       (105,600)       -                      

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 503,233      (709,428)     (222,711)     503,248      (709,413)     (222,712)     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 34,033        109,250      5,002          (10,220)       80,452        29,823        

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 331,679      440,929      445,932      184,441      264,893      294,716      

(หนว่ย : พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหต ุ: อตัรำกำรจำ่ยปันผลส ำหรับรอบผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 ยงัไม่ผ่ำนกำรอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560

2557 2558 2559 2557 2558 2559

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.66 2.25 2.09 1.52 1.97 1.88

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 0.61 1.22 0.97 0.49 0.95 0.76

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) -0.02 0.77 0.34 -0.08 0.71 0.30

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 11.64 11.41 12.04 12.40 12.27 13.56

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 31 32 30 29 30 27

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 4.31 5.12 6.03 4.35 5.17 6.16

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 85 71 61 84 71 59

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เทา่) 5.09 5.58 6.78 5.05 5.53 6.80

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย (วัน) 72 65 54 72 66 54

Cash Cycle (วัน) 44 38 37 41 35 32

อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 8.91 6.24 15.79 8.55 5.89 15.33

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 3.96 0.57 9.55 3.14 -0.20 8.85

อตัราก าไรอ่ืน (%) 2.43 2.13 2.19 2.84 2.57 2.65

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร (%) -10.01 2,410.31 47.60 -49.55 -6,485.39 45.48

อตัราก าไรสทุธิ (%) 2.58 -0.65 7.64 2.01 -1.16 7.20

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 8.37 -2.14 21.37 7.26 -4.38 22.70

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.53 -1.30 14.74 3.72 -2.52 15.14

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 21.43 5.17 47.31 18.27 2.39 46.00

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.75 1.99 1.93 1.85 2.16 2.10

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.85 0.65 0.45 0.95 0.74 0.50

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบีย้ (เทา่) 5.38 0.74 20.46 4.29 -0.26 19.29

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (เทา่) -0.20 0.90 1.01 -0.82 0.84 0.98

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 76.19 0.00 126.92         76.19 0.00 126.92         

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัท

อัตราสภาพคล่อง



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 3 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
  

78 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

1. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน 

 ในปี 2559 เป็นปีที่รำคำเหล็กผนัผวนตลอดปี หลงัจำกตกต ่ำอย่ำงหนกัในช่วงปี 2558 รำคำเหล็กปรับตวัเพิ่มสงูขึน้
อยำ่งรวดเร็วในช่วงไตรมำส 1 ของปี 2559 และเร่ิมปรับตวัลดลงในช่วงไตรมำส 2 แตเ่มื่อประเทศจีนซึง่เป็นผู้ผลติเหลก็รำยใหญ่
ที่สดุของโลกประกำศนโยบำยลดกำรผลติเหล็กและถ่ำนหิน เพื่อลดปัญหำมลพิษภำยในประเทศ รวมถึงปัจจยัภำยในประเทศ 
ที่ทำงภำครัฐออกมำตรกำรปกป้องกำรทุ่มตลำดสินค้ำท่อเหล็กจำกประเทศจีนและเกำหลี ท ำให้รำคำเหล็กเพิ่มสงูขึน้อีกครัง้
ในช่วงปลำยปี 2559 สง่ผลให้รำยได้ของบริษัทเติบโตร้อยละ 8.08 โดยมีรำยได้รวมอยู่ที่ 7,150.37 ล้ำนบำท และท ำให้บริษัทมี
ก ำไรสทุธิอยูท่ี่ 546.38 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกบัปีก่อนที่เคยเป็นขำดทนุสทุธิที่ 42.99 ล้ำนบำท  
 

2. ผลการด าเนินงานปี 2559 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2559 บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรสทุธิ 6,993.96 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้
จำกปี 2558 เป็นจ ำนวน 518.96 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.01 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 546.38 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
7.81 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร และคิดเป็นก ำไรสทุธิตอ่หุ้น เทำ่กบั 0.83 บำท 
 อตัรำก ำไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2559 เท่ำกบั 15.79 เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 6.24 ในปี 2558 เนื่องจำกรำคำเหล็กเป็น
ทิศทำงขำขึน้ตำมรำคำเหลก็โลก อตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้เป็น ร้อยละ 7.64 จำกที่ปี 2558 เป็นอตัรำขำดทนุสทุธิ   ร้อยละ 0.66  
 
รายได้   

 ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร เท่ำกบั 6,993.96 ล้ำนบำท   หรือคิด
เป็นประมำณร้อยละ 97.87 ของรำยได้รวม เพิ่มขึน้จำกปี 2558 ร้อยละ 8.01  ซึง่สำมำรถแบง่สดัสว่นเป็นรำยได้จำกกำรขำยใน
ประเทศ 6,806.30 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรสง่ออก 93.21 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำร้อยละ 98.65 และ 1.35 ตำมล ำดบั 
รำยได้รวมของบริษัทเพิ่มขึน้จำก 6,615.59 ล้ำนบำท ในปี 2558 เป็น 7,150.37 ล้ำนบำทในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8.08 
 โดยรำยได้ของบริษัทสำมำรถแยกตำมประเภทของกลุม่ลกูค้ำได้ตำมตำรำงด้ำนลำ่ง กลุม่ลกูค้ำที่มีกำรเจริญเติบโตสงู
ในปี 2559 คือกลุม่ลกูค้ำตวัแทนจ ำหน่ำยที่มียอดขำย 5,547.30 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 เป็นจ ำนวน 413.54 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นประมำณร้อยละ 8.06  

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1. ตวัแทนจ ำหนำ่ย 5,545.50 80.97 5,133.76 79.29 5,547.30 79.32 

2. โครงกำร 645.32 9.42 637.96 9.85 679.02 9.71 

3. อตุสำหกรรม 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 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 6,757.16 98.66 6,409.84 98.99 6,899.51 98.65 

รำยได้จำกกำรบริกำร 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 
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ต้นทุนขายและบริการ  

 ในปี 2559 บริษัทมีต้นทนุขำยและบริกำร จ ำนวน 6,021.30 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรำยได้ จำกกำรขำย
และบริกำร เปรียบเทียบกบัปี 2558 จ ำนวน 6,202.99 คิดเป็นร้อยละ 95.80 ของรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร สดัสว่นต้นทนุ
ขำยและบริกำรที่ลดลงจำกปี 2558 เนื่องจำกต้นทนุเหล็กที่ต ่ำกว่ำงวดเดียวกนัของปีก่อน และกำรควบคมุต้นทนุกำรผลิตที่มี
ประสทิธิภำพท ำให้ต้นทนุกำรผลติตอ่หนว่ยลดลง  
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ในปี 2559 มีจ ำนวน 443.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 68.54 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 18.27 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของปริมำณกำรขำยและคำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกิจปกติทัว่ไปท่ีเพิ่มขึน้  
 
อัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น 

 ในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 546.38 ล้ำนบำท อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้ น เท่ำกบัร้อยละ 21.37 เพิ่มขึน้จำกปี 2558 
ซึ่งมีอตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยู่ที่ติดลบร้อยละ 2.14 เป็นผลมำจำกบริษัทมีก ำไรสทุธิที่สงูขึน้อย่ำงมำกดงัที่ได้กลำ่วไปแล้ว        
ในสว่นของกำรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำน 
 
ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์ 

สินทรพัย์รวม 
  ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 3,707.87 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 390.03       
ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11.76 เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึน้ของสนิค้ำคงเหลอืและลกูหนีก้ำรค้ำ 

ลูกหนีก้ารคา้ 
  ส ำหรับยอดลกูหนีก้ำรค้ำในปี 2559 มีจ ำนวน 605.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 49.83 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.96 โดยสำมำรถแบง่ช่วงอำยหุนีไ้ด้ตำมตำรำง      

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุหนีค้งค้างนับจากวันที่ถงึก าหนดช าระ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 415.79 423.10 469.58 
ค้ำงช ำระ   

 
ไมเ่กิน 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 
มำกกวำ่ 12 เดือน 23.41 27.75 16.40 

รวม 603.38 583.36 622.27 

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (24.46) (27.25) (16.33) 

รวมลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 578.92 556.11 605.94 
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สินคา้คงเหลือ 
  มีจ ำนวน 1,149.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 301.93 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26.28 แม้
ยอดสนิค้ำคงเหลอืจะเพิ่มสงูขึน้ แต่ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยของบริษัทในปี 2559 อยู่ที่ 60 วนั เร็วขึน้จำกปี 2558 ที่มี
ระยะเวลำเฉลี่ยอยู่ที่ 71 วนั ซึ่งบริษัทได้บริหำรสินค้ำคงคลงัให้มีปริมำณที่เหมำะสมเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้จำก
ควำมผนัผวนของรำคำเหลก็   

ทีดิ่น อาคาร และ อปุกรณ์ 
  ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์มีจ ำนวน 1,375.45 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 47.67 ล้ำนบำท หรือ
ลดลงร้อยละ 3.35 เนื่องจำกบริษัทยงัไม่มีกำรลงทนุเพิ่มอยำ่งเป็นสำระส ำคญั 

สภาพคล่อง 
  อตัรำส่วนสภำพคลอ่งของบริษัทในปี 2559 และ 2558 เท่ำกับ 2.10 และ 2.25 เท่ำ ตำมล ำดบั นอกจำกนี ้
เมื่อพิจำรณำระยะเวลำ Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2559 และ 2558 อยู่ที่ระดบั 35 และ 37 วนั ตำมล ำดบั   
ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีน้ัน้ ณ สิน้ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบีย้ 
20.46 เทำ่ และ 0.74 เทำ่ ตำมล ำดบั 

  ในปี 2559 มีกำรแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 325.16 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสทุธิที่เพิ่ม
สงูขึน้แตก็่มียอดสนิค้ำคงเหลอืและยอดลกูหนีเ้พิ่มขึน้เช่นเดียวกนั โดยงบกระแสเงินสดจ ำแนกตำมกิจกรรมแสดงตำม
ตำรำง 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงนิสด 2557 2558 2559 

จำกกำรด ำเนินงำน - ได้มำ (ใช้ไป) (27.81) 902.12 325.16 

จำกกิจกรรมลงทนุ - ได้มำ (ใช้ไป) (441.39) (83.49) (97.45) 

จำกกิจกรรมจดัหำเงิน - ได้มำ (ใช้ไป) 503.23 (709.43) (222.71) 

เงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธิ 34.03 109.20 5.00 

 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

หนีสิ้น 
  หนีส้ินรวมของบริษัทลดลง เป็น 1,150.88 ล้ำนบำทในปี 2559 หรือลดลง 156.34 ล้ำนบำทจำกปีก่อน 
สำเหตมุำจำก 

1. ในปี 2559  มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 866.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 
จ ำนวน 286.21 ล้ำนบำท ซึง่เพิ่มขึน้ตำมยอดสนิค้ำคงเหลอืที่เพิ่มขึน้ 

2. ในปี 2559 บริษัทมีกำรช ำระคืนกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 407 ล้ำนบำททัง้จ ำนวน 
ซึ่งเงินกู้ ระยะยำวดังกล่ำวเป็นเงินกู้ ส ำหรับโครงกำรลงทุนในโรงงำนแห่งใหม่ที่มหำชัย เป็นเงินกู้ ที่
ปรำศจำกหลกัทรัพย์ค ำ้ประกัน แต่บริษัทจะต้องปฏิบตัิตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินที่ระบุไว้ในสญัญำ 
(รำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 15)  
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เงินกู้ระยะยาว 
  ในปี 2559 บริษัทมีกำรช ำระคืนกู้ ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 407 ล้ำนบำททัง้จ ำนวน 
(รำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 15) 
  ในปี 2559 บริษัทมีกำรช ำระคืนเงินกู้ยืมเงินระยะยำวจ ำนวน 100 ล้ำนบำท จำก บริษัท ตัง้หมง เส็งโฮลดิง้ 
จ ำกดั ทัง้จ ำนวน (รำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินข้อ 6) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 
  ในปี 2559 บริษัท มีสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,556.98 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 2558 จ ำนวน 546.38 ล้ำนบำท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.17 

โครงสร้างเงินทนุ 
  อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 อยูใ่นระดบั 0.45 เทำ่ และ 
0.65 เทำ่ ตำมล ำดบั สำเหตมุำจำกสภำพคลอ่งของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ดงัที่ได้อธิบำยไว้ในสว่นของหนีส้นิข้ำงต้น 

ภาระผูกพนั 
  บริษัทมีภำระผูกพนัเก่ียวกับสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเก่ียวข้องกับกำรเช่ำที่ดินและยำนพำหนะกับกิจกำร        
ที่เก่ียวข้องกนัและบริษัทอื่น อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่3 ถึง 13 ปี ในปี 2559  

 
3. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบน้อยราย 

ในกำรสัง่ซือ้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ำ บริษัทมีกำรสั่งซือ้จำกผู้ ผลิตภำยในประเทศเป็นหลกั ด้วยข้อจ ำกัดในด้ำน
มำตรกำรต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองระเบียบกำรขอน ำเข้ำเหล็กนอกมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (มอก.)  Regulations for 
importing ตำมมำตรำ 21 ทวิ, มำตรกำรตอบโต้กำรทุม่ตลำด (Anti-Dumping) และมำตรกำรปกป้องกำรน ำเข้ำสนิค้ำที่เพิ่มขึน้ 
(Safeguard Measure: SG) อย่ำงต่อเนื่อง สง่ผลต่อกำรบริหำรจดักำรวตัถดุิบซึ่งจะต้องพึงพำจำกผู้ผลิตในประเทศมำกขึน้    
ซึง่ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนรำยใหญ่ในประเทศมีเพียง 2 รำย ได้แก่ บมจ. สหวิริยำสตีลอินดสัตรี และ บมจ. จี สตีล ทัง้นีห้ำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจหรือนโยบำยกำรจ ำหน่ำยของผู้ ผลิตดังกล่ำว อำจส่งผลกระทบต่อกำรจัดหำวัตถุดิบของบริษัท  
ดงันัน้บริษัทจึงระมดัระวงัและให้ควำมส ำคญัในกำรวำงแผนกำรผลติและสัง่ซือ้วตัถดุิบลว่งหน้ำ  

ส ำหรับปัจจยัที่มีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตด้ำนอื่นๆ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมลูและรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ในหวัข้อ “ปัจจยัควำมเสีย่ง” (หน้ำ 13 – 14) 
 



 



 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 

 บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า  
ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ        
ทัง้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัท       
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ   
ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท า        
ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท     
ได้มอบหมายให้ นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ    
ของ นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกุลรัตน์ ก ากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดงักล่าว
ข้างต้น 

 
ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

1.        นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ        .                                กรรรมการ             .      

2.        นางสาวธิตมิา วฒันศกัดากลุ        .                             กรรรมการ             .                               
 
       

ช่ือ ต าแหนง่ ลายมือช่ือ 

ผู้ รับมอบอ านาจ  นายพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์      .                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการ             .         
.                          

     

 



 



 

 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
Pacific Pipe Public Company Limited 

เอกสารแนบ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

ช่ือ – นามสกุล / อายุ / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท  ประเภทธุรกิจ 

พล.ต.อ.วเิชียร พจน์โพธ์ิศรี 
อำย ุ63 ปี 

ประธำนกรรมกำร                       
(ณ 31 ธ.ค. 2559) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
[ครัง้ที่ 1] 1 มกรำคม 2552 
[ครัง้ที่ 2] 14 พฤษภำคม 2556 
 
 
 
 

- ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 
  สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำโท สำขำศลิปศำสตร์ (กฎหมำยเศรษฐกิจ)     
   จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

- ไม่มี - 2559 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรสอบสวน
อบุตัเิหตอุำกำศยำน 

กระทรวงคมนำคม  

2559 – ปัจจบุนั ประธำนกรรมกำรจริยธรรม ส ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม  

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จ ำกดั (มหำชน) บริกำรออกแบบและตกแตง่ 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ 

บริษัท วนชยั กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำย MDF BOARD, 
Particleboard,แผ่นผิวประตลูกูฟัก 
และแผ่นไม้พืน้ส ำเร็จรูป 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / ประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยลกูถ้วยไฟฟ้ำ 

2557 – ปัจจบุนั ประธำนท่ีปรึกษำ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ำกดั (มหำชน) พฒันำอสงัหำริมทรัพย์ 

2556 กรรมกำร บริษัท กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) บริกำรขนสง่ทำงอำกำศและกิจกำร
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

2555 – 2556 ปลดักระทรวง กระทรวงคมนำคม  

2554 – 2556 ประธำนกรรรมกำร กำรทำงพิเศษแหง่ประเทศไทย  

2554 – 2555 เลขำธิกำรสภำควำมมัน่คง
แหง่ชำต ิ

ส ำนกังำนสภำควำมมัน่คงแหง่ชำต ิ  

2553 – 2554 ผู้บญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำต ิ   
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ช่ือ – นามสกุล / อายุ / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 
อำย ุ57 ปี 

ประธำนกรรมกำร                      
(รับแตง่ตัง้ 17 ม.ค. 2560) 
และ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

(กรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
17 มีนำคม 2547 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

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

- ไม่มี - 2551 – 2552  นำยกสมำคม สมำคมผู้ผลติทอ่โลหะและแปรรูปเหลก็แผ่น  

2542 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2539 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ำกดั ธุรกิจขนสง่ 

ดร.วิชำญ อร่ำมวำรีกลุ 
อำย ุ68 ปี 

กรรมกำรอิสระ และ  
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
24 เมษำยน 2557 

- ปริญญำเอก สำขำบริหำรธุรกิจ California Coast 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- The Director Diploma Award (Director Diploma 
Examination No. 37/2013) 

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

- ไม่มี - 2555 – ปัจจบุนั  กรรมกำร และ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บริษัท ซีเค พำวเวอร์ จ ำกดั (มหำชน)  Holding Company (ธุรกิจหลกัใน
กำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ) 

2553 – ปัจจบุนั ประธำนท่ีปรึกษำกรรมกำร บริษัท ไดก้ำ (ไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ 
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ช่ือ – นามสกุล / อายุ / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ดร.ชยัยงค ์สจัจิพำนนท์ 
อำย ุ63 ปี 

กรรมกำรอิสระ และ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
21 กรกฎำคม 2557 

- ปริญญำเอก สำขำกฎหมำยและกำรทตู             
(The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
มหำวิทยำลยั Tufts ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

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

- ไม่มี - 2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท จี แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) สนิเช่ือเช่ำซือ้เคร่ืองจกัรกล
กำรเกษตร 

2558 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท บลสิ-เทล จ ำกดั (มหำชน) เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร 
และโทรคมนำคม  

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำรอิสระ บริษัท ซโิน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์  
คอนสตรัคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจก่อสร้ำง 

2557 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท เจเนอรัล เอำท์ซอร์สซิง่ จ ำกดั ธุรกิจบริกำรด้ำนทรัพยำกรบคุคล 

2557 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำ ศนูย์บริกำรโลหติแหง่ชำต ิสภำกำชำดไทย  

2555 – 2556 เอกอคัรำชทตูไทย ประจ ำประเทศสหรัฐอเมริกำ  

2553 – 2555 เอกอคัรำชทตูไทย ประจ ำประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี  

นำยเกรียงไกร รักษ์กลุชน 
อำย ุ59 ปี 

กรรมกำร และ  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
20 เมษำยน 2550 

- ปริญญำตรี สำขำนิตศิำสตร์บณัฑิต    
  มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง   
- เนตบิณัฑิตไทย 
  ส ำนกัอบรมศกึษำทำงกฎหมำยแหง่เนตบิณัทติ 
  สภำ (รุ่น 33) 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย 
- Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 
 

- ไม่มี - 2559 – ปัจจบุนั ท่ีปรึกษำด้ำนกฎหมำย / 
คณะกรรมกำรธนำคำร / 
คณะกรรมกำรบริหำร 

ธนำคำรพฒันำวิสำหกิจ ขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย (SME Bank) 

 

2550 – 2555  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2545 – 2554 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท พิฆเณศกำรบญัชี จ ำกดั บริกำรด้ำนงำนบญัชี 

2544 – ปัจจบุนั  กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท พิฆเณศทนำยควำม จ ำกดั บริกำรด้ำนกฏหมำย 

2541 – 2558 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท โปรแอ็คชัน่ 2000 จ ำกดั บริกำรด้ำนกฏหมำย 
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ช่ือ – นามสกุล / อายุ / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ 
อำย ุ41 ปี 

กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
และ กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน
และบรรษัทภิบำล 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
12 มิถนุำยน 2551 
 

- ปริญญำโทวิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต  
  สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

- ไม่มี - 2555 – 2557 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2549 – 2558 กรรมกำรบริษัท บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ำกดั จ ำหน่ำยสนิค้ำทัว่ไป 

2549 – ปัจจบุนั  ผู้จดักำรฝ่ำยตำ่งประเทศ บริษัท วิคตอร่ี อินดสัเตรียล จ ำกดั ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เส้นใย
ธรรมชำต ิ

นำงอดุมวรำ เดชสง่จรัส 
อำย ุ61 ปี 

กรรมกำรอิสระ และ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
7 กรกฎำคม 2559 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 133/2017) 

- ไม่มี - 2559 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท นภสัรีย์ เดอร์มแมจิก จ ำกดั คลนิิกควำมงำม 

2554 – 2558 กรรมกำร บริษัท ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  

2554 – 2558 กรรมกำร บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

 

2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จดักำรกลุม่งำน
ปฏิบตักิำรงำนบริกำรซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ 

ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

2552 – 2554 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ส ำนกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ำกดั  
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ช่ือ – นามสกุล / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำววิริยำ อมัพรนภำกลุ 
อำย ุ55 ปี 

กรรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง, กรรมกำรสรรหำ 
คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล, 
กรรมกำรผู้จดักำร และ     
เลขำนกุำรบริษัท 

(กรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
[ครัง้ที่ 1] 17 มีนำคม 2556 
[ครัง้ที่ 2] 20 มกรำคม 2552 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ   
  มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 
- Director Certification Program (DCP 48/2004) 
 
 
 

- ไม่มี - 2549 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ำกดั ธุรกิจขนสง่ 

2542 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

นำงสำวธิตมิำ วฒันศกัดำกลุ 
อำย ุ36 ปี 

กรมกำรบริหำร, กรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยปฏิบตักิำร 

(กรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
23 เมษำยน 2556 
 

- ปริญญำโท สำขำ E-Commerce เกียรตนิิยม 
  University of Wollongong, Australia 
- ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำง 
  ประเทศ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 177/2013) 

- ไม่มี - 2556 – ปัจจบุนั กรรมกำร บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2553 – 2556  ผู้อ ำนวยกำรผลติ บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ำกดั ธุรกิจขนสง่ 
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ช่ือ – นามสกุล / อายุ / 
ต าแหน่ง / วันท่ีได้รับแต่งตัง้ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัตกิารอบรม 
ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวสนิุสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ 
อำย ุ60 ปี 

กรรมกำรบริหำร 

(กรรมกำรซึง่มีอ ำนำจลงนำม 
แทนบริษัท) 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร 
[ครัง้ที่ 1] 19 เมษำยน 2551 
[ครัง้ที่ 2] 23 เมษำยน 2553 
[ครัง้ที่ 3] 23 เมษำยน 2558 
 

- ปริญญำโท Master of Management    
  มหำวิทยำลยัอสัสมัชญั 
  (With President Award for Academic Excellence) 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำท่ีกรรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสริมกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP 72/2008) 

- ไม่มี - 2553 – 2557 กรรมกำร บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2553 – 2555  กรรมกำร สภำอตุสำหกรรรมแหง่ประเทศไทย  

2547 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2545 – ปัจจบุนั  เหรัญญิก  
กลุม่อตุสำหกรรมเหลก็ 

สภำอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย  

นำยนนัทวฒัน์ สถิรไชวิทย์ 
อำย ุ58 ปี 

ผู้อ ำนวยกำรวิศวกรรม 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
  มหำวิทยำลยัสยำม 

- ไม่มี - 2553 – 2556 กรรมกำร บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2552 – ปัจจบุนั  กรรมกำร บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ำกดั ธุรกิจขนสง่ 

นำงภทัรำ จรรยำวิลำส 
อำย ุ53 ปี 

ผู้อ ำนวยกำรกำรตลำด 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ    
  จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ไม่มี - 2551 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ บริษัท ออร์กำนอน (ประเทศไทย) จ ำกดั น ำเข้ำและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ยำ 

นำยพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ 
อำย ุ38 ปี 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
  มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ไม่มี - 2551 – 2553 ผู้จดักำรบญัชีบริหำร บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ 
ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท  

รายช่ือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง 
รอบบัญชี 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

สัดส่วน 
การถือหุ้น ตนเอง 

คูส่มรสและบตุร 
ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภำวะ ตนเอง 

คูส่มรสและบตุร 
ท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภำวะ 

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

2. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24% 

3. ดร.วชิำญ อร่ำมวำรีกลุ - - - - - - 

4. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพำนนท์ - - - - - - 

5. นำยเกรียงไกร รักษ์กลุชน - - 1,500,000 1,500,000 - 0.23% 

6. นำงสำวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ - - - - - - 

7. นำงอดุมวรำ เดชส่งจรัส - - - - - - 

8. นำงสำววริิยำ อมัพรนภำกลุ 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52% 

9. นำงสำวธิตมิำ วฒันศกัดำกลุ - - - - - - 

10. นำงสำวสนิุสำ ขวญับญุบ ำเพ็ญ 3,250,000 - 6,500 3,256,500 - 0.49% 

11. นำยนนัทวฒัน์ สถิรไชยวิทย์ 4,851,100 - 100,000 4,951,100 - 0.75% 

12. นำงสำวภทัรำ จรรยำวลิำส 55,200 - (54,600) 600 - 0.0001% 

13. นำยพฤทธ์ิ ลีว้ิไลกลุรัตน์ - - - - - - 

หมำยเหต ุ: บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) มีทนุจดทะเบียน 660,000,000 บำท ทนุช ำระแล้ว 660,000,000 บำท (660,000,000 หุ้น) 

 
 ทัง้นี ้ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุของบริษัท ไม่มีประวตัิกำรถกูลงโทษเนื่องจำก
กำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระรำชบญัญัติสญัญำซือ้ขำย
ลว่งหน้ำ พ.ศ. 2546  ทัง้นี ้เฉพำะควำมผิดในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) กำรกระท ำกำรโดยไมส่จุริต หรือประมำทเลนิเลอ่อยำ่งร้ำยแรง 
(2) กำรเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมลู หรือข้อควำมอนัเป็นเท็จที่อำจท ำให้ส ำคญัผิด หรือปกปิดข้อควำมจริงที่ควรบอก

ให้แจ้งในสำระส ำคญัซึง่อำจมีผลกระทบตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ หรือผู้ที่เก่ียวข้อง 
(3) กำรกระท ำอนัไมเ่ป็นธรรมหรือกำรเอำเปรียบผู้ลงทนุในกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์หรือสญัญำซือ้ขำยลว่งหน้ำ หรือมี

หรือเคยมีสว่นร่วมหรือสนบัสนนุกำรกระท ำดงักลำ่ว 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัท 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลกัของเลขำนกุำร คือ กำรสนบัสนนุงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนที่เก่ียวข้องกบักฎระเบียบ 
ส ำหรับหน้ำที่รับผิดชอบโดยเฉพำะของเลขำนกุำร รวมถึงหน้ำที่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่ำงๆ  ของบริษัทที่คณะกรรมกำรต้อง
ทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถกูต้องและสม ่ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงในข้อก ำหนด
กฎหมำยที่มีนยัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2. จดักำรประชุมผู้ ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ข้อบงัคบัของบริษัทและข้อพึงปฏิบตัิ
ตำ่งๆ 

3. บนัทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  รวมทัง้ติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมมติที่
ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท 

4. จดัท ำ รำยงำนประจ ำปีของบริษัท หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุ 
5. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลู รำยงำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 
6. ติดตอ่และสือ่สำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น 



[แบบ 56 – 1] เอกสำรแนบ 1 / รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ และเลขำนกุำรบริษัท 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม 
ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
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บริษัท  = ประธานกรรมการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
l



l l l l l
l



l



l



   l  = กรรมการ

บริษัทย่อย   = ผู้บริหาร

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั l l l l  = ทีป่รึกษา

บริษัท มีทรัพย์ ขนสง่ จ ากดั l l l l

บริษัท / หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง

1. บริษัท คงิส์เมน ซี.เอ็ม.ท.ีไอ. จ ากดั (มหาชน) l
2. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) l

3. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จ ากดั (มหาชน) l

4. บริษัท ซี.พี.แลนด์ จ ากดั (มหาชน) 

5. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) l

6. บริษัท จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) l

7. บริษัท บลสิ-เทล จ ากดั (มหาชน) l

8. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ 

     คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) l

9. บริษัท ไดก้า (ไทย) จ ากดั 

10. ศนูย์บริการโลหติแหง่ชาต ิสภากาชาดไทย 

11. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจ (SME Bank) 

12. บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซ่ิง จ ากดั l

13. บริษัท พิฆเณศทนายความ จ ากดั l

14. บริษัท วคิตอร่ี อินดสัเตรียล จ ากดั 

15. บริษัท นภัสรีย์ เดอร์มแมจิก จ ากดั l

15. ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 2 / ข้อมลูกรรมการของบริษัทย่อย 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

ชื่อ – สกุล 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จ ากัด 

บริษัท 
มีทรัพย์ ขนส่ง 

จ ากัด 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช   

2. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ   

3. นางสาวธิตมิา  วฒันศกัดากลุ   

4. นายวชิยั เลขะพจน์พานชิ  /   

5. นางสาวสนุิสา ขวญับญุบ าเพ็ญ   

6. นายนนัทวฒัน์ สถิรไชยวิทย์   
   

  หมายถงึ กรรมการ 
  หมายถงึ ผู้บริหาร 

 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 3 / รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
 

  

ชื่อ : นายนฤิทธ์ิชยั ภรีูพงษานนท์ 

อายุ : 42 ปี 

ต าแหน่ง : ผู้จดัการตรวจสอบภายใน 

คุณวุฒทิางการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 

ประวัติการอบรม : - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที่ 12 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภายใน                  
รับอนญุาตสากล รุ่นท่ี 5 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน : 2547 – ปัจจบุนั ผู้จดัการตรวจสอบภายใน  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 

2540 – มี.ค. 2547 ผู้ควบคมุงานตรวจสอบภายใน (supervisor)  

 บริษัท ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 4 / รายละเอียดเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

- ไมม่ี - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ต่อรายงานทางการเงนิ ปี 2559 

 
 คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และให้ความส าคญักับ
การปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี มีข้อมลูที่ถกูต้องครบถ้วน ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้
นโยบายการบญัชีและ/หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบใน
การประมาณทางการบญัชี เพื่อให้สมเหตสุมผล รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอย่างเพียงพอ และได้ผ่านการตรวจสอบ
และให้ความเห็นอยา่งไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ 

 คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลทางบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ท าหน้าที่เป็น
ผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ  

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

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่อยา่งมีเหตผุลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
มีความเช่ือถือได้ โดยถือปฏิบตัิตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
(นายสมชัย เลขะพจน์พานิช) 
ประธานกรรมการ (รับแต่งตัง้วันที่ 17 มกราคม 2560) 
 
 
 

 
 
 
 
 



[แบบ 56 – 1] เอกสารแนบ 5 / รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) ได้อนมุตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวฒุิ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด ซึง่ประกอบด้วย 

1. ดร. วิชาญ  อร่ามวารีกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. คณุปิยะนสุ  ชยัขจรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ  
3. คณุอดุมวรา  เดชสง่จรัส/1  กรรมการตรวจสอบ  
และ นายนฤิทธ์ิชยั  ภรีูพงษานนท์   เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ   
/1 คณุอดุมวรา  เดชสง่จรัส ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวนัที่ 11 สิงหาคม 2559 แทน ดร. 

สมชาย  หาญหิรัญ ท่ีลาออก เมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2559   
 

 ในรอบปีบญัชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิงานอย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล หารือ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวาระที่เก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิ
ภารกิจตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้  โดยขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ท าให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลกั
ธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างถกูต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอดปี 
2559 จ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ รวมทัง้ประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย จ านวน 4 ครัง้ ซึ่งสาระส าคญัในการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดงันี ้

 
1. รายงานทางการเงนิ  

 ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2559 และหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้พิจารณา
ข้อเสนอแนะด้านระบบควบคมุภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จดัท าขึน้อย่างถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 
 
2. รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 สอบทานและให้ความเห็นตอ่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ตกลงเข้าท ารายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่ส าคญั ได้แก่ พิจารณาการต่อสญัญาเช่า
ที่ดิน การยกเลกิสญัญาเช่าที่ดิน 
 
3. การตรวจสอบภายใน 

 ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก าลงัพล ประจ าปี 2559 รวมทัง้พิจารณาความเพียงพอในการพฒันา
บคุลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลแุผนการตรวจสอบประจ าปี  และได้สอบทานผลการปฏิบตัิงานและข้อเสนอแนะ
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ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของ
บริษัทเป็นไปอยา่งอิสระ เพียงพอ และมีประสทิธิผล 
 
4. การก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบริษัท ก าหนดให้พนกังานบริษัทที่เก่ียวข้อง รายงานช่ือผู้ ที่
เก่ียวโยงกนั, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจ าทกุไตรมาส ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียว
โยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทกุครัง้ เพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในปี 2559 ไมพ่บรายการท่ีก่อให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งมีนยัส าคญั 

 
5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 น าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่าย
บริหารได้ด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอยา่งเหมาะสม รวมทัง้พิจารณาผลการประเมินการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และน าผลการปฏิบัติงานนัน้มา
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 

 
6. ผู้สอบบัญช ี

 ประเมินความเป็นอิสระของผู้ สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนมุตัิที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2560 
 
 จากกิจกรรมตา่ง ๆ  ดงักลา่วข้างต้นตลอดปี 2559  คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่  คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ถือนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส าคญั  และยึดมัน่ในจริยธรรมธุรกิจ  โดยมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบตัิ
หน้าที่เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของบริษัทอย่างมีคณุภาพเยี่ยงมืออาชีพ  รวมทัง้พฒันาระบบบริหารความเสี่ยงที่ส าคญั ให้เกิด
ประสทิธิผลสงูสดุ และสง่เสริมระบบควบคมุภายในท่ีมีประสทิธิผลและเหมาะสม เพียงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมีความ
เป็นอิสระ และมีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกบั มาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  โดยมีการ
พฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ให้ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
22 กุมภาพันธ์ 2560 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 

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

1. นายเกรียงไกร รักษ์กลุชน ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
2. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
3. นางสาวปิยะนสุ ชยัขจรวฒัน์ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
และนางสาวนนัทนา หลกัค า เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล  

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย 
ภายใต้หลกัการด าเนินการตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดย ในปี 2559 คณะกรรมการ       
สรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มีการประชุมร่วมกนั เพื่อพิจารณาเร่ืองส าคญัตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทัง้สิน้ 
จ านวน 5 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ด้านการสรรหา 

 พิจารณาสรรหาและเสนอช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุยอ่ย แทนกรรมการท่ีครบวาระ และกรรมการที่ลาออก
จากต าแหนง่ ซึง่คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณา โดยค านงึถึงคณุสมบตัิความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และ ประสบการณ์ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินกิจการของบริษัท รวมทัง้ค านึงถึงขนาด
โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม เพื่อสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและให้การบริหารจดัการ
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพตลอดจนสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. ด้านค่าตอบแทน 

 1) พิจารณาอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียง
คา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบักลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกบั
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 2) พิจารณาคา่ตอบแทน และสวสัดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลอยา่งเป็น
รูปธรรม ซึ่งพิจารณาจากผลความส าเร็จของการปฎิบตัิงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้รวมถึงพิจารณาการเติบโต
ของยอดขายและก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 

3. ด้านบรรษัทภบิาล 

 1) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนั และ
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

 2) ทบทวนและปรับปรุงหลกัการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ
พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานในองค์กรรับทราบ 
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 3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ประจ าปี 2559 เพื่อยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดแูลกิจการ
ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับหลกัการก ากับดูแลสากลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินระดบั “ดีมาก” จากการ
ประเมินโดยสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 4) ด าเนินการและประชาสมัพนัธ์กิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นรูปธรรม 

 5) จดัท ารายงานการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมของบริษัท เพื่อสือ่สารตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี
ทกุภาคสว่นขององค์กร 

 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะกรรมการบริษัททัง้แบบประเมินภาพรวมของคณะกรรมการ และ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบคุคล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และ 
แบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตสุมผล และสามารถปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระ โดยไมถ่กูครอบง าจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2559 กรรมการ
ได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2559 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการของสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปรียบเทียบกบัภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทัง้หมด บริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาด
ยอดขายและก าไรสทุธิใกล้เคียงกบับริษัท ซึง่คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็น
ธรรมกบับริษัทฯ และกรรมการที่ด ารงต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
เห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยค านึงถึ งประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นรายย่อยตามหลกัการก ากับดูแล -   
กิจการท่ีดี 

 
 
 
 
นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
17 มกราคม 2560 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

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

 1. ดร.ชยัยงค์ สจัจิพานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
 2. นางสาววิริยา อมัพรนภากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 3. นางสาวธิตมิา วฒันศกัดากลุ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
 และนางสาวนภาพร  พรอนวุงศ์ เลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ก ากบั
ดแูลด้านการบริหารจดัการความเสี่ยง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและสนบัสนนุฝ่ายบริหาร ในการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อพฒันาระบบการจดัการบริหารความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กรให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้สนบัสนนุให้เกิดความร่วมมือ
ในทกุระดบัขององค์กร โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งมีการประชุม 4 ครัง้ โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทกุ
ทา่นได้เข้าร่วมประชมุทกุครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระส าคญัของการด าเนินกิจกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้ดงันี  ้
 
1. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร 

จดัให้มีประเมินความเสีย่งขององค์กร  โดยพิจารณาทัง้ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความ
คาดหวงัขององค์กร    
 
2. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร  

 จดัประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อร่วมพิจารณาคดักรองปัจจัยเสี่ยงระดบัองค์กรที่ส่งผลกระทบด้าน     
กลยทุธ์ การด าเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปัจจยัเสีย่งทัง้หมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจยัเสี่ยง  (Risk Owner) ที่
มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคมุภายในที่มีอยู่ในปัจจุบนั และจดัล าดบัความเสี่ยงที่เหลืออยู่  (Residual Risk) ใน
ภาพรวม และพิจารณาความเสี่ยงองค์กรกับทิศทางการด าเนินธุรกิจ  กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป 
 
3. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง 

พิจารณาความเหมาะสม คุ้มคา่ของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บริหารหนว่ยงานจดัท า ให้ค าแนะน า และสนนับสนนุ
แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงนัน้จะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ในระดบัเหมาะสมที่องค์กร
สามารถยอมรับได้  
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4. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง  
ติดตามผลกระทบและแนวโน้มของความเสี่ยงภาพรวมที่เปลี่ยนแปลงภายหลงัจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง  ก าหนดแนวทาง
การป้องกนัหรือแก้ไขได้อยา่งทนัทว่งที  และรายงานคณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ 
 
5.  สร้างการตระหนักถงึความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง ในทกุระดบั  จึงได้จัดการอบรม เพื่อให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจและให้เกิดการตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารจดัการความเสีย่งแก่พนกังานในทกุระดบั 
 
6. แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuous Planning: BCP)  

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานในภาวะวิกฤต จึงได้ด าเนินการศึกษา จดัท า แผนการบริหาร
ความตอ่เนื่องทางธุรกิจ และมีการซ้อมแผนเป็นประจ าทกุปี 

จากการด าเนินงานข้างต้น เช่ือวา่การบริหารความเสีย่งที่ด าเนินไปอยา่งเป็นระบบ รวมถึงการติดตามความเสีย่งอยา่ง
ใกล้ชิด จะช่วยท าให้องค์กรสามารถบรรลวุัตถุประสงค์การด าเนินงานตามแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้ ตลอดจนสามารถสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้องค์กร เพื่อสง่มอบให้แก่ทัง้ผู้ ถือหุ้นและผู้ที่มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ได้อยา่งยัง่ยืน  
 
 
 
 
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
17 มกราคม 2560 
 

 


