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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
ภาพรวมการพฒันาและการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) จดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจาํกดัเมื่อวนัที ่ 19 กนัยายน 2534 เพื่อประกอบ
ธุรกจิผลติและจําหน่ายท่อเหลก็ บรษิทัได้เขา้ซื้อหุน้รอ้ยละ 99.94 ของ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากดั เพื่อเป็นตวัแทน    
จดัจําหน่ายท่อเหลก็ของบรษิทั และเขา้ซื้อหุน้รอ้ยละ 99.97 ของ บรษิทั มทีรพัยข์นส่ง จํากดั เพื่อทําหน้าที่เป็นผูข้นส่ง
สนิคา้สูลู่กคา้ โดยธุรกจิทัง้สองจะสนับสนุนใหก้ารบรกิารของบรษิทัครบวงจร ทัง้น้ี บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จํากดั (มหาชน)    
ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2547 
   บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จาํกดั (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกจิหลกัในการผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็โดยใชร้ะบบ
ผลติแบบการเชื่อมเหลก็แผ่นโดยใชค้วามตา้นทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปจัจุบนั PAP ผลติและ
จาํหน่ายท่อเหลก็ครอบคลุมมากกวา่ 5,000 รายการ โดยจาํแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ท่อเหลก็ดาํ และท่อเหลก็ชุบ
สงักะส ี ซึ่งท่อเหลก็ทัง้สองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหลก็แบบมาตรฐานซึ่งจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการคา้ “       “ 
(แปซฟิิกไพพ)์ และทอ่เหลก็แบบคุณภาพทัว่ไปซึง่จาํหน่ายภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “  ” (ทาโมเสะ)  
 ลกัษณะนโยบายการแบง่การดาํเนินงานของบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) (“PAP”) และบรษิทั ทาโมเสะ  
เทรดดิง้ จาํกดั (“TMS”) มคีวามชดัเจนในการดาํเนินงานโดย PAP จะเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็ และ TMS เป็นผูท้ําหน้าที่
การตลาดใหก้บัผลติภณัฑท์ัง้หมดของ PAP โดยTMS เป็นผูต้ดิต่อประสานงานกบัลกูคา้ตัง้แต่เริม่ตน้จนจบการขาย  

หน้าทีท่างการตลาดของบรษิทัทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั (“TMS”) แบง่ได ้ดงัน้ี  

o การจําหน่ายท่อเหลก็แบบคุณภาพมาตรฐาน TMS จะเป็นตวัแทนจําหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า 
(แปซฟิิกไพพ)์ โดย TMS จะไดร้บัคา่ตอบแทนในรปูคา่ตอบแทนทางการตลาด (Commission)  

o การจาํหน่ายทอ่เหลก็แบบคุณภาพทัว่ไป TMS จะรบัซือ้ทอ่เหลก็จาก PAP โดยตรง เพือ่นําไปจาํหน่ายใหก้บั
ลกูคา้ภายนอกภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้   (ทาโมเสะ) 

  

อยา่งไรกต็าม เน่ืองจาก TMS มสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยและทาํหน้าทีก่ารตลาดให ้ PAP ดงันัน้ ในทางปฏบิตัจิะมี
การประสานงานในการวางแผนการผลติและการขายอยา่งใกลช้ดิโดย TMS จะซือ้สนิคา้จาก PAP เมื่อมคีาํสัง่ซือ้จากลกูคา้ 
เพือ่มใิห ้TMS ตอ้งใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนมากเกนิความจาํเป็น โดยมบีรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั (“MT”) ซึง่เป็นอกีหน่ึงบรษิทั
ยอ่ยของ PAP ทาํหน้าทีเ่ป็นผูข้นสง่สนิคา้สูล่กูคา้ จงึทาํใหก้ารบรกิารของบรษิทัฯ ครบวงจร โดยมโีครงสรา้งการถอืหุน้ใน
บรษิทัยอ่ยทัง้ 2 แหง่ ดงัน้ี 
 

  บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
PAP 

  

 99.99%   99.97%  
       
       

บรษิทัยอ่ย 
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จาํกดั 

TMZ 
 บริษทั มีทรพัย ์ขนส่ง จาํกดั 

MT 
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วิสยัทศัน์ เป็นผูนํ้าในธุรกจิทอ่เหลก็ 
 

 

พนัธกิจ 

1. มนีวตักรรมการผลติ การจดัจําหน่ายและการส่งมอบ ท่อเหล็กที่มคีุณภาพโดดเด่นทนัตามเวลาที่
ลกูคา้ตอ้งการ ในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้ 

2. มุง่การพฒันาบุคลากร เทคโนโลย ีและการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิของบุคลากรในทุกระดบั 
3. มสีว่นรว่มในการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
4. พฒันาธุรกจิใหม้คีุณคา่ ก่อเกดิผลตอบแทนอยา่งยัง่ยนืต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 

 

 

ค่านิยม 

F 
Focus on Customer  
(มุง่มัน่ใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้เป็นทีส่ดุ) 

A Achievement Orientation  
(มุง่บรรลุเป้าหมายขององคก์ร ของทมี และของบุคลากร) 

S Share for Knowledge Management  
(มุง่แบง่ปนัความรูใ้นเชงิบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารระดบัสงูสูผู่ป้ฏบิตักิาร) 

T Teamwork  
(มุง่ทาํงานรว่มกนัอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพสูม่อืผูบ้รโิภค) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
  
โครงสร้างรายได้ 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์       

1. ตวัแทนจาํหน่าย 5,133.76 77.60 5,547.30 77.58 6,299.58 76.68 
2. โครงการก่อสรา้ง 637.96 9.64 679.02 9.50 1,152.34 14.03 
3. อุตสาหกรรม 529.79 8.01 515.57 7.21 465.23 5.66 
4. อื่นๆ 108.33 1.64 157.62 2.20 3.67 0.04 
รายไดจ้ากการบรกิาร 65.16 0.98 94.45 1.32 113.48 1.38 
รายได้จากการจาํหน่ายและบริการรวม 6,475.00 97.87 6,993.96 97.81 8,034.30 97.79 
กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นสทุธ ิ 6.53 0.10 - - 7.72 0.09 

รายไดอ้ื่น 134.06 2.03 156.41 2.19 173.70 2.11 
รายได้รวม 6,615.59 100.00 7,150.37 100.00 8,215.72 100.00 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จากปีก่อน (404.36) (5.76) 534.78 8.08 1,065.35 14.90 

หมายเหตุ : รายไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายเศษเหลก็ รายไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 
 
2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 บรษิทัผลติท่อเหลก็โดยวธิเีชื่อมเหลก็แผ่นซึ่งอาศยัความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) 
โดยมทีัง้การผลติตามคาํสัง่ลกูคา้ (Made to order) และผลติพรอ้มสาํหรบัการจาํหน่าย โดยท่อเหลก็ของบรษิทัสามารถแบ่ง
ตามลกัษณะการใชง้านเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ 

 1. ท่อเหลก็สาํหรบังานทัว่ไป  
 โดยทัว่ไปท่อเหลก็สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ในงานดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย ไดแ้ก่ งานดา้นสาธารณูปโภค  
งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย  และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น เน่ืองจากท่อเหล็กมีคุณสมบัต ิ            
เพื่อใชท้ดแทนวสัดุอื่นๆ ในการใชง้านไดอ้กีมากมาย  เช่น สามารถนํามาใชเ้ป็นท่อน้ําบาดาล หรอืท่อสาํหรบัอดัฉีดน้ํา        
ในระบบอคัคภียัสาํหรบัอาคารสงูทดแทนการใชท้่อพวีซี ี เน่ืองจากมคีวามแขง็แรงและสามารถรองรบัแรงดนัไดม้ากกว่า
ท่อพวีซีที ัว่ไปไดถ้งึ 5 เท่า และสามารถดดัแปลงไดส้ะดวกกว่าท่อพวีซี ีนอกจากน้ี ท่อเหลก็ยงัสามารถนําไปใชป้ระโยชน์    
ในงานดา้นเกษตรกรรม งานรัว้ ประตู และตกแต่งทัว่ไปตามความตอ้งการ เช่น ใชท้าํราวบนัได รัว้บา้น แนวกัน้ถนน และ
ป้ายโฆษณา เป็นตน้ 

 2. ท่อเหลก็สาํหรบังานโครงสร้าง  
 ท่อเหล็กสําหรบังานโครงสร้างจะเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กรางน้ํา เหล็กฉาก            
เหลก็โครงสรา้งรปูพรรณรปูตวั H และ I (H, I Beam) รวมทัง้คอนกรตีในงานโครงสรา้งต่างๆ เช่น งานเสาเขม็ นัง่รา้น            
ราวหลงัคาหรอืระแนง จัว่หลงัคา ตลอดจนสามารถนํามาดดัแปลงเป็นโครงหลงัคาเหล็กได้ เป็นต้น เน่ืองจากท่อเหล็ก              
มคีวามแขง็แรง ทนทาน น้ําหนักเบา สะดวกในการเชื่อมต่อ มคีวามเสยีหายระหว่างการขนส่งน้อย ซึ่งทําให้งานก่อสรา้ง            
มคีุณภาพมากยิง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนักส็ามารถประหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย เมือ่เทยีบกบัการใชไ้มแ้ละคอนกรตี 
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การรบัรองมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ 
 บรษิทัฯ มุง่เน้นและใหค้วามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อคุณภาพของผลติภณัฑ ์ดงันัน้ การควบคุมคุณภาพผลติภณัฑใ์หไ้ด้
ตามมาตรฐาน พรอ้มการตรวจสอบ ทดสอบโดยทมีวศิวกรผูช้าํนาญการ จงึเป็นหวัใจสาํคญัของการผลติ จากความมุง่มัน่น้ี 
บรษิทัฯ จงึไดร้บัการรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ทัง้ท่อเหลก็งานโครงสรา้งและงานระบบจากสาํนักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม และจากสถาบนัรบัรองมาตรฐานสากลอนัมชีื่อเสยีงต่างๆ ทัว่โลก ไดแ้ก่ FM, UL, JQA เป็นตน้ 

บรษิทัฯ ยงัไดร้บัรองมาตรฐานความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อนัเป็นเครื่อง
พสิจูน์ไดว้า่หอ้งปฏบิตักิารทดสอบทีใ่ชส้าําหรบัตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้ง แมน่ยาํ และเชื่อถอื
ได ้โดยบรษิทัฯ จะออกใบรบัรองคุณภาพสนิคา้ทุกครัง้ทีม่กีารจาํหน่ายท่อแบบมาตรฐาน ใหก้บัลกูคา้เพื่อเป็นการรบัประกนั
คุณภาพมาตรฐาน / ใบรบัรองต่างๆ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั ดงัน้ี 

 
มาตรฐาน / ใบรบัรอง สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 

ISO 9001: 2015 ระบบบรหิารคุณภาพ The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
มอก.17025: 2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
ความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ 

สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

ISO 14001 : 2004 มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
TIS 18001 : 2011 การจดัการอาชวีอนามยัและ 
ความปลอดภยั 

The TUV NORD (Thailand) Ltd. 

อุตสาหกรรมสเีขยีวระดบั 3 ระบบสเีขยีว กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

บรษิทัฯ ถอืเป็นผูผ้ลติทอ่เหลก็และเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณรายแรกในประเทศไทย ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 
ISO 9001: 2015 ซึง่เป็นมาตรฐานระบบบรหิารจดัการงานดา้นคุณภาพ อนัป็นการสรา้งความเชื่อมัน่วา่การบรหิารจดัการ
ภายในองคก์รมปีระสทิธภิาพสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้และสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ในดา้นผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ ยงัไดก้ารรบัรองมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล ดงัน้ี 

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 
มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
มาตรฐานผลติภณัฑป์ระเภท Metallic Sprinkler Pipe Underwriters Laboratories Inc ® ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มาตรฐานอุตสาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) Japan Quality Assurance Organization ประเทศญีปุ่น่ 
FM Approvals Class: 1630 Steel Pipe for Automatic 
Fire Sprinkler Systems 

FM Global ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ปจัจุบนั บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จํากดั (มหาชน) เป็นผูนํ้าการผลติและจําหน่ายท่อเหลก็รปูพรรณคุณภาพมาตรฐานใน
ประเทศไทย ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวาง ทัง้ท่อดาํ ท่อเคลอืบสรีองพืน้กนัสนิม ท่อเคลอืบสงักะส ี
และท่อชุปสงักะส ี เพื่อนําไปใชส้าํหรบังานโครงสรา้งและงานระบบ ทัง้ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศไดอ้ย่าง
มากมาย ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดส้ง่ออกสนิคา้ไปจาํหน่ายในภูมภิาคเอเชยี ตะวนัออกกลาง สหรฐัอเมรกิา ญี่ปุน และออสเตรเลยี 
โดยมแีผนงานในการขยายการส่งออกใหค้รอบคลุมภูมภิาคต่างๆ มากขึน้ เพราะนอกจากจะเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บั
บรษิทัฯ แลว้ ยงัเป็นการพฒันาเทคโนโลยกีารผลติและมาตรฐานผลติภณัฑต่์างๆ ใหร้องรบัและตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ทีห่ลากหลาย นบัเป็นกา้วสาํคญัในการสรา้งความร่วมมอืกบัลกูคา้ในประเทศต่างๆและสรา้งความเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนืต่อไป 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

 แมง้านก่อสรา้งมแีนวโน้มเตบิโต โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ของภาครฐั ไดแ้ก่ การลงทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานในระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆใน
กรุงเทพฯและปรมิณฑล แต่การขยายตวัของอุตสาหกรรมเหลก็กลบัลดลงจากปีก่อน จากความผนัผวนของสภาพเศรษฐกจิ 
สง่ผลกระทบต่อความตอ้งการบรโิภคเหลก็ ทําใหส้ภาวะการแขง่ขนัยงัคงมคีวามรุนแรง บรษิทัฯยงัคงเน้นในดา้นการผลติ
สนิคา้ทีม่คีุณภาพ และสนิคา้ทีม่คีวามหลากหลายเพือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย อกีทัง้ทางบรษิทัฯเลง็เหน็
ความสาํคญัในการพฒันาการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ ซึง่ทาํใหท้างบรษิทัฯสามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืในการสง่มอบผลติภณัฑ ์  
ทีม่คีวามรวดเรว็และตรงเวลาตามทีต่กลงกบัลกูคา้ 

2.2.1 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

1. ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพสงู 
 บรษิทัฯจะทําการออกใบรบัรองคุณภาพสนิค้าทุกครัง้ที่มกีารจําหน่ายสนิค้าแบบมาตรฐานให้กบัลูกค้า   
เพื่อเป็นการรบัประกนัคุณภาพของผลติภณัฑ์และเป็นผู้ผลติท่อเหล็กรายแรกในประเทศไทยที่มผีลติภณัฑ ์     
ทีไ่ดร้บัใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ครบทุกผลติภณัฑ ์ รวมทัง้ไดร้บั
การรบัรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ทัง้ในและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯมีความได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทฯ
สามารถเสนอขายท่อเหล็กในลกัษณะที่ครอบคลุมความต้องการ และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าทําให้
ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯได้รบัความไวว้างใจและได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าด้วยดตีลอดมาทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  

2. กลยทุธก์ารสร้างตราสินค้า  
 ตัง้แต่ปี 2541 บรษิทัฯมุ่งเน้นพฒันาตราสนิคา้ “แปซฟิิกไพพ”์ ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในกลุ่มลูกคา้       
ทัง้จากตวัแทนจาํหน่าย ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง ตลอดจนวศิวกรผูค้วบคุมงานก่อสรา้ง เพื่อเป็นการสง่เสรมิการใช้
ท่อเหล็กที่มีคุณภาพมาตรฐาน อีกทัง้ยงัสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก       
แบบคุณภาพมาตรฐานของบรษิทัฯเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลูกคา้มากขึน้ เหน็ไดจ้ากการทีโ่ครงการก่อสรา้งขนาด
ใหญ่บางโครงการทัง้ในและต่างประเทศมกีารระบุใหใ้ชท้่อเหลก็ของบรษิทัฯในการก่อสรา้งเท่านัน้ และบรษิทั    
ยงัจดัไดว้า่เป็นผูนํ้าทางการตลาดในตลาดของทอ่เหลก็แบบคุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย  

3. การส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้  
 นอกจากเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑ์ การส่งมอบผลติภณัฑ์ให้ตรงต่อเวลานับเป็นปจัจยัสําคญัในการ
ตดัสนิใจเลอืกซื้อท่อเหลก็ของลูกคา้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ประเภทงานโครงการ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึอาศยั   
ความไดเ้ปรยีบจากสถานะทางการเงนิทีเ่ขม็แขง็ ในการสาํรองวตัถุดบิและการผลติล่วงหน้าเพื่อการจําหน่าย 
ทําใหบ้รษิทัฯมสีนิคา้ที่สามารถส่งมอบไดท้นัท ีในขณะที่คู่แข่งสว่นใหญ่จะเป็นผูผ้ลติขนาดเลก็และมกีารผลติ     
แบบตามคําสัง่ลูกคา้เป็นหลกั นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัมกีารบรหิารจดัการระบบสนิคา้คงคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 
โดยเริม่ตัง้แต่การคาดการณ์ความต้องการสนิค้าที่มคีวามแม่นยําจากทมีผู้บรหิาร ตลอดไปจนถงึการติดต่อ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกบัคู่ค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและดําเนินการจดัซื้อวตัถุดิบเหล็ก    
เพือ่ใหบ้รษิทัฯสามารถเริม่ผลติทอ่เหลก็ตามคาํสัง่ลกูคา้ไดท้นัท ี

4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
 บรษิัทฯให้ความสําคญัต่อการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผลิตภณัฑ์ของบรษิัทฯมี
ความหลากหลายมากกวา่คู่แขง่ ทัง้ในดา้นรปูแบบ ขนาด ความหนา ความยาวและลกัษณะของปลายท่อ เป็น
ตน้ ปจัจุบนับรษิทัฯผลติและจาํหน่ายทอ่เหลก็กลา้ครอบคลุมมากกวา่ 5,000 รายการ ในขณะทีคู่่แขง่สว่นมากมี
การผลติท่อเหลก็ไม่เกนิ 1,000 รายการ และบรษิทัฯยงัสามารถผลติท่อเหลก็สีเ่หลี่ยม ขนาด 300 x 300 
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มลิลเิมตร เพื่อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคทดแทนการใชโ้ครงสรา้งเหลก็รปูพรรณแบบตวั H, I (H-Beam, I-
Beam) สาํหรบัการก่อสรา้งอาคารขนาดใหญ่ 
 ในปี 2560 บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบยีนชื่อการคา้สาํหรบัผลติภณัฑ ์ASTM A53 Sch 40 และ 
สาํหรบัผลติภณัฑ ์ASTM A795 Sch 10 ทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน FM และใชเ้ป็นท่อสง่น้ําในระบบดบัเพลงิ
ทัง้น้ีเพือ่สรา้งคุณคา่ของแบรนด ์และสรา้งความแตกต่างจากผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นในทอ้งตลาด 

5. คณะผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 
 ในช่วงที่ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กตกตํ่าภายหลงัจากปี 2540 ผู้ประกอบการเหล็กจํานวนมากประสบ
ปญัหาอย่างหนัก จนถึงขัน้เลกิกิจการหรอืหยุดกิจการ อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมัน่และประสบการณ์ใน
อุตสาหกรรมท่อเหลก็เป็นเวลานานของกลุ่มผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สามารถนําพาบรษิทัฯใหร้อดพน้จากวกิฤต
ดงักล่าว โดยบรษิทัฯไม่เคยประสบปญัหา เรื่องการชําระคนืเงนิกู้ ทัง้ยงัสามารถรกัษาความสามารถในการ
ชาํระคนืเงนิกูข้องเจา้หน้ีและการชาํระหน้ีอื่นๆใหอ้ยูใ่นเกณฑด์แีละเป็นทีน่่าพอใจอยา่งต่อเน่ือง  

6. บคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
 บุคลากรถือเป็นทรพัย์สนิที่สําคญัของบรษิัทฯในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากเป็นปจัจยัสําคญัที่ช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯมศีกัยภาพในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพเหนือกว่าคู่แขง่ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึมนีโยบายในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลทีด่ ีโดยมุ่งเน้นการพฒันาความสามารถและความรบัผดิชอบของบุคลากร รวมทัง้การ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างบุคลากรภายในองค์กรอนัจะเป็นการพฒันาบุคลากร และสรา้งขวญัและ
กําลังใจในการทํางานได้อีกทางหน่ึง รวมทัง้การให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบการรายอื่นได ้ 

2.2.2 ลกัษณะลกูค้าและช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 เน่ืองจากผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มลีกัษณะการใชง้านทีม่คีวามหลากหลาย ทาํใหบ้รษิทัฯมกีลุ่มลกูคา้ครอบคลุม
หลายอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัย ์สาธารณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นตน้ นอกจากน้ี บรษิทัฯยงั
มกีารจาํหน่ายทอ่เหลก็ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมสีดัสว่นการจาํหน่ายผลติภณัฑ ์ดงัน้ี 

การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ในประเทศ 6,303.48 98.34 6,806.30 98.65 7,747.33 97.81 

2. ต่างประเทศ 106.36 1.66 93.21 1.35 173.49 2.19 

รวม 6,409.84 100.00 6,899.51 100.00 7,920.82 100.00 
 
กลุ่มลกูค้าเป้าหมายของบริษทัฯ ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 4 กลุม่หลกั ดงัน้ี    

 1. ลกูค้าประเภทตวัแทนจาํหน่าย  
  ลกูคา้ประเภทตวัแทนจาํหน่ายจะซือ้ทอ่เหลก็ของบรษิทัฯ และจาํหน่ายท่อเหลก็ต่อใหก้บัลกูคา้อกีทอดหน่ึง      
 เช่น รา้นคา้วสัดุก่อสรา้งทัว่ไป ผูร้บัเหมาก่อสรา้งหรอืลูกคา้ตามบา้นเรอืน รวมทัง้บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากดั         
 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึ่งตวัแทนจําหน่ายวสัดุก่อสรา้งเหล่าน้ีมสีว่นช่วยในการกระจายสนิคา้ของบรษิทัใน           
 กรงุเทพ และต่างจงัหวดั  

 2. ลกูค้าประเภทโครงการก่อสร้าง  
  ลูกคา้ประเภทโครงการก่อสรา้ง ไดแ้ก่ ผูร้บัเหมาก่อสรา้งทัว่ไป โดยมทีัง้การจําหน่ายโดยตรง และเป็น
การจําหน่ายผ่านทางตวัแทนจําหน่าย ซึ่งทําหน้าทีป่ระสานงานระหว่างผูร้บัเหมาก่อสรา้ง เจา้ของโครงการ และ
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 บรษิทั เพื่อนําผลิตภณัฑ์ท่อเหล็กของบรษิทัไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาผลติภณัฑ์ของบรษิัท 
 เป็นที่ยอมรบั และเป็นที่นิยมนํามาใชอ้ย่างแพร่หลาย โดยวศิวกร และตลาดอุตสาหกรรม อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ใน        
และต่างประเทศมากขึน้  

 3. ลกูค้าประเภทโรงงานอตุสาหกรรม  
  ลูกค้าประเภทโรงงานอุตสาหกรรมจะนําท่อเหล็กไปแปรรูปหรอืประกอบเป็นชิ้นส่วนของผลิตภณัฑ์
 ต่างๆ ตามความตอ้งการ เชน่ แฮนดร์ถจกัรยาน ราวบนัได ขอ้ต่อทอ่ หรอืนํามาประกอบเพือ่ทาํโคมไฟประดบั เป็นตน้  

 4. ลกูค้าอ่ืนๆ  
  ลูกคา้อื่นๆ ไดแ้ก่ ลูกคา้รายย่อยทัว่ไปที่นําท่อเหลก็ไปใชป้ระโยชน์โดยตรง ทัง้เพื่อการก่อสรา้ง ตกแต่ง
 บา้นเรอืน หรอืเพือ่ใชใ้นงานทัว่ไปอื่นๆ 

2.2.3 ภาวะการแข่งขนั 
อุตสาหกรรมเหลก็ในปี 2560 นัน้ ยอดผลติเหลก็ดบิของโลกขยายตวัรอ้ยละ 5.3 นโยบายประเทศจนีมี

การสัง่ปิดโรงงานเหลก็ที่ใชเ้ทคโนโลยลีา้สมยัและก่อมลพษิขนาดเลก็ทัว่ประเทศในปีที่ผ่านมา ทําใหก้ารส่งออกของ
ประเทศจนีลดลงถงึรอ้ยละ31.2 สง่ผลดต่ีออุตสาหกรรมเหลก็ในประเทศไทย มกีารสง่ออกเพิม่สงูขึน้รอ้ยละ 20 จากปี
ก่อน แต่ภาพรวมทัง้อุตสาหกรรมกลบัมกีารเจรญิเตบิโตทีล่ดลงจากปีก่อนราวรอ้ยละ 13.7 

   
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

2.3.1 การผลิต 
 ปจัจุบนับรษิทัฯ มโีรงงาน 4 แหง่ มกีาํลงัการผลติรวม 450,000 ตนั/ปี ศนูยก์ระจายสนิคา้ 2 แหง่ และสาํนกังาน
ขาย  1 แหง่ ดงัน้ี 

สาขา ท่ีตัง้ รายละเอียด พืน้ท่ี 
1.  โรงงาน 
 ศนูยพ์ระประแดง 

298, 298/2 ซอยกลบัเจรญิ  
ถนนสขุสวสัดิ ์อําเภอพระสมทุรเจดยี ์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

โรงงานสาํหรบัผลติทอ่เหลก็
ดาํ และเหลก็รปูตวัซ ี
 

พืน้ที ่24 ไร ่1 งาน  
69 ตารางวา  
ม ี3 อาคาร 

2.  โรงงานศนูยม์หาชยั 1   
     

1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร หมู่
ที ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลทา่ทราย 
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

โรงงานสาํหรบัชุบสงักะส ี
ทอ่เหลก็ 
 

พืน้ที ่8 ไร ่2 งาน  
5 ตารางวา ม ี1 อาคาร 

3.  โรงงานศนูยม์หาชยั 2  
 

1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร  
หมูท่ี ่2 ถนนพระราม 2 ตาํบลท่าทราย  
อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

โรงงานสาํหรบัผลติทอ่เหลก็
ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่  

พืน้ที ่20 ไร ่3 งาน  
98 ตารางวา  
ม ี1 อาคาร 

4. โรงงานศนูยม์หาชยั 3 
 

24/31 หมูท่ี ่2 ตาํบลทา่ทราย  
อาํเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร 

โรงงานสาํหรบัผลติทอ่เหลก็
ขนาดเลก็ – ขนาดกลาง 

พืน้ที ่44 ไร ่1 งาน  
ม ี3 อาคาร 

5.  ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
 บางนาตราด กม.29  

158 หมูท่ี ่6 ตาํบลบางบ่อ อาํเภอบางบอ่ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เพือ่
สาํรองผลติภณัฑท์อ่เหลก็ 

พืน้ที ่22 ไร ่22 ตารางวา ม ี
2 อาคาร 

6.  ศนูยก์ระจายสนิคา้ 
     ลาดหลุมแกว้ 

50/6 หมูท่ี ่2 ตาํบลหน้าไม ้  
อาํเภอลาดหลุมแกว้  จงัหวดัปทุมธานี 

ศนูยก์ระจายสนิคา้เพือ่
สาํรองผลติภณัฑท์อ่เหลก็ 

พืน้ที ่25 ไร ่2 งาน 
31 ตารางวา ม ี2 อาคาร 
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สาขา ท่ีตัง้ รายละเอียด พืน้ท่ี 
7. สาํนกังานขายลุมพนีิ 1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ 

ถนนพระราม 4  แขวงทุง่มหาเมฆ  
เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพ 

สาํนกังานขาย 
 

พืน้ที ่1,772.17 ตรางเมตร 

 
 นโยบายการผลิตและกาํลงัการผลิต 

  ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯมทีัง้ทีผ่ลติตามคําสัง่ลูกคา้และผลติพรอ้มสาํหรบัการจําหน่าย โดยการผลติตามคําสัง่ลูกคา้  
จะขึน้อยู่กบัลูกคา้แต่ละรายที่จะส่งคําสัง่ซื้อเขา้มา ซึ่งบรษิทัฯมนีโยบายรบัคําสัง่ซื้อจากลูกคา้และดําเนินการส่งมอบสนิคา้
ใหก้บัลกูคา้ในประเทศ ดงัน้ี 

 1) ในกรณีทีม่สีนิคา้พรอ้มจาํหน่าย บรษิทัฯจะดาํเนินการจดัสง่สนิคา้ทนัท ี
 2) ในกรณีทีม่วีตัถุดบิเหลก็ในคลงัสนิคา้ บรษิทัฯจะดาํเนินการจดัสง่สนิคา้ภายใน 20 วนั 
 3) ในกรณีทีต่อ้งสัง่ซือ้วตัถุดบิเหลก็เพิม่เตมิ บรษิทัฯจะดาํเนินการจดัสง่สนิคา้ภายใน 45 วนั 
 4) สว่นกรณี ของลกูคา้ต่างประเทศ บรษิทัฯจะดาํเนินการสง่มอบสนิคา้ภายใน 60 - 75 วนั 

 ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัระยะเวลาในการสัง่ซื้อของลูกค้า บรษิัทฯมกีารวางแผนการผลิตจากฝ่ายบรหิาร ฝ่ายผลิต และ        
ฝ่ายการตลาด โดยจะมกีารประชุมเพื่อตดิตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสนิค้าอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใช้ในการ
ประกอบการกําหนดนโยบายการผลติและการวางแผนการจดัซื้อวตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพเพื่อช่วยประหยดัตน้ทุนการผลติ 
และทาํใหบ้รษิทัฯสามารถสง่มอบผลติภณัฑท์่อเหลก็ไดท้นัท ีโดยทัว่ไปเมื่อมกีารใชก้ําลงัการผลติของเครื่องจกัรถงึประมาณ
รอ้ยละ 75 บรษิทัฯจะทําการประเมนิความเหมาะสมในการขยายกําลงัการผลติ โดยพจิารณาถงึแนวโน้มความตอ้งการ       
ทอ่เหลก็ประกอบกบัแผนกลยุทธ ์และแผนงานของบรษิทัฯ นอกจากน้ี เพื่อรกัษาประสทิธภิาพของเครื่องจกัรภายในโรงงาน 
บรษิทัฯไดม้กีารกาํหนดการตรวจเชค็และบาํรงุรกัษาเครือ่งจกัรทุกสปัดาห ์และแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2 – 3 ชัว่โมง 

 กําลงัการผลติของเครื่องจกัรสาํหรบัท่อเหลก็ดาํและท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเท่ากบั 400,000 และ 50,000 ตามลาํดบั 
โดยในปี 2560 บรษิทัฯใชก้ําลงัการผลติท่อเหลก็ดาํ เท่ากบั 338,569 ตนั/ปี และท่อชุบสงักะส ี15,758 ตนั/ปี คดิเป็นอตัรา  
การใชก้าํลงัการผลติ เทา่กบั รอ้ยละ 75.24 และ รอ้ยละ 31.52 ตามลาํดบั 

 ตารางแสดงกาํลงัการผลิตและอตัราการใช้กาํลงัการผลิต  

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. กาํลงัการผลติตดิตัง้ของเครื่องจกัรรวม /1 (หน่วย : ตนั ) 450,000 450,000 450,000 

2. ปรมิาณการผลติจรงิ (หน่วย : ตนั ) 314,616 353,249 354,327 

3. อตัราการใชก้าํลงัการผลติ /2  (รอ้ยละ) 69.91 78.50 78.74 

4. ปรมิาณการผลติปีน้ีเทยีบกบัปีก่อน (รอ้ยละ) 11.30 12.28 0.31 

 หมายเหตุ : /1 กาํลงัการผลติตดิตัง้ของเครือ่งจกัรรวม คาํนวณบนสมมตฐิานทีเ่ป็นการผลติทอ่เหลก็แบบ 
   เดยีวโดยไมม่กีารเปลีย่นประเภททอ่เหลก็ทีผ่ลติ  
   /2 อตัราการใชก้าํลงัการผลติเทยีบกบักาํลงัการผลติตามระยะเวลาการผลติ 

2.3.2 วตัถดิุบ 
 วตัถุดบิหลกัในการผลติทอ่เหลก็ของบรษิทัฯ คอื เหลก็แผน่รดีรอ้น (Hot rolled coil) โดยบรษิทัมปีรมิาณการใช้
เหลก็แผน่รดีรอ้นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95.84 ของมลูคา่วตัถุดบิรวม  
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วตัถดิุบ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
   1. เหลก็แผน่รดีรอ้น 4,901.70 97.67 5,766.64 98.22 6,781.66 97.80 

   2. สงักะส ี 112.51 2.24 103.21 1.76 147.69 2.13 

   3. สงักะสผีสม 4.69 0.09 1.40 0.02 4.51 0.07 
รวม 5,018.90 100.00 5,871.25 100.00 6,933.86 100.00 

 จากนโยบายการดําเนินธุรกิจของบรษิทัฯที่ให้ความสําคญัในเรื่อง คุณภาพของผลติภณัฑ์ และการส่งมอบงาน           
ที่ตรงต่อเวลา ดงันัน้ คุณภาพของวตัถุดิบและความน่าเชื่อถือของผู้จดัจําหน่ายวตัถุดิบจึงเป็นปจัจยัสําคญัที่สุดในการ
พจิารณาสัง่ซื้อวตัถุดบิ โดยบรษิทัฯมกีารจดัทําการประเมนิผลการดําเนินงานของผูจ้ําหน่ายวตัถุดบิเป็นประจํา ในปจัจุบนั 
บรษิทัได้มกีารสัง่ซื้อเหล็กแผ่นรดีร้อนประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าวตัถุดบิรวม จากผู้ผลติ 3 รายใหญ่ภายในประเทศ 
ไดแ้ก่ บรษิทั บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ี จาํกดั (มหาชน) บรษิทั จ ี สตลี จาํกดั (มหาชน) บรษิทั จ ี เจ สตลี จาํกดั 
(มหาชน) และจากผูค้า้รายย่อย (Retail Trader) ในประเทศ โดยสดัสว่นแหล่งทีม่าของวตัถุดบิจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศประจาํปี 2558 – 2560 สรปุไดด้งัน้ี 

แหล่งท่ีมาของวตัถดิุบ 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ในประเทศ 4,915.15 97.93 5,563.97 94.77 6,598.77 95.17 

2. ต่างประเทศ 103.75 2.07 307.28 5.23 335.09 4.83 

รวม 5,018.90 100.00 5,871.25 100.00 6,933.86 100.00 

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลงั 

  การบรหิารการจดัการทางด้านวตัถุดบิและสนิค้าสําเรจ็รูปนัน้ ทางบรษิทัฯได้มนีโยบายที่มลีกัษณะยดืหยุ่น 
กล่าวคอื  มกีารบรหิารการจดัการทางดา้นวตัถุดบิและสนิคา้คงเหลอื องิตามสภาพเศรษฐกจิและสภาวะตลาดในขณะนัน้ 
โดยมกีารศกึษา วเิคราะห์ และประเมนิสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรบัการจดัการ และปรมิาณการเกบ็สนิคา้คงคลงัให้
เหมาะสมตามความตอ้งการของตลาด 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 
 
บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งอยา่งเป็นระบบผา่นโครงสรา้งองคก์รทีม่คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทาํหน้าทีก่ํากบัดแูล
และบรหิารความเสีย่ง โดยการประเมนิ ตดิตามความเสีย่งทีส่าํคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2560 บรษิทัฯ
ไดท้บทวนและประเมนิปจัจยัเสีย่ง พรอ้มกําหนดแผนการควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้โดยความ
เสีย่งทีส่าํคญัในปี 2560 สรปุไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบและปริมาณท่ีจดัเกบ็ 
วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ คอืแผ่นเหลก็รดีรอ้น ซึง่มแีนวโน้มการเปลีย่นแปลงตามราคาเหลก็โลก ดงันัน้ ความเสีย่ง

จากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ จดัเป็นปจัจยัความเสีย่งทีส่าํคญั เพราะผลจากการเปลีย่นแปลงของราคาเหลก็ หากมี
การปรบัตวัลงอยา่งรุนแรง อาจเกดิความเสีย่งจากการดอ้ยค่าของวตัถุดบิ หรอืในกรณีทีร่าคาวตัถุดบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อราคาขายสนิคา้ อกีทัง้ความเสีย่งดงักล่าวเกดิจากปจัจยัภายนอก ซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้น้ี 
บรษิทัฯ ไดม้กีารกาํหนดนโยบายเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่วโดย 

(1) ตดิตามราคาวตัถุดบิของราคาเหลก็โลกอยา่งใกลช้ดิ เพิม่ความระมดัระวงัในการจดัซือ้วตัถุดบิ 
(2) ควบคุมปรมิาณวตัถุดบิและสนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

 
2. ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารนําเขา้แผ่นเหลก็รดีรอ้นและเครื่องจกัรบางส่วนจากต่างประเทศ รวมถงึมกีารสง่ออก
ผลติภณัฑไ์ปขายในต่างประเทศ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ เกดิความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น เพื่อลดความ
เสีย่ง บรษิทัฯ ไดจ้ดัทํารายการงานเพื่อตดิตามสถานการณ์การเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
อยา่งสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี บรษิทัฯยงัไดนํ้าเครือ่งมอืทางการเงนิ เชน่ Forward และ Option มาใชเ้พือ่ลดความเสีย่งดงักล่าว
อกีดว้ย รวมถงึการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นโดยธรรมชาต ิ (Natural Hedge) จากการทีม่ที ัง้ซือ้วตัถุดบิและ
ขายสนิคา้ในสกุลเงนิเดยีวกนั 

 
3. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและเหตฉุุกเฉินต่างๆ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผลกระทบของความเสีย่งจากภยัธรรมชาตเิช่น น้ําท่วม อคัคภียั เป็นตน้ จงึไดจ้ดัทาํแผน
บรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (Business Continuous Planning : BCP) เตรยีมความพรอ้มทัง้ดา้นบุคลากร อุปกรณ์ 
ขอ้มลูเทคโนโลยสีารสนเทศ ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน มกีารฝึกซอ้มแผนกรณีเกดิภยัพบิตัเิป็นประจาํทุกปี เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มรบัมอืจดัการหากเกดิภยัพบิตัไิดอ้ยา่งทนัท่วงท ีและมกีรมธรรมค์รอบคลุมความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

 
4. ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จาํกดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้ ถอืหุน้บรษิทัฯรอ้ยละ 73.83 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด จงึอาจทาํ 
ใหค้วบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ผูถ้อืหุน้อื่นจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอได ้ยกเวน้เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ 

 
5. ความเส่ียงจากการมีผูผ้ลิตวตัถดิุบน้อยราย และการออกมาตรการตอบโต้ทางการค้าจากภาครฐั 

ภาครฐัไดใ้ชม้าตรการตอบโตท้างการคา้ทัง้มาตรการการทุม่ตลาด (Anti - Dumping) และมาตรการปกป้องจากการ
นําเขา้สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ (Safe Guard) ในสนิคา้เหลก็แผ่นรดีรอ้น ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ รวมถงึมผีูผ้ลติในประเทศ
น้อยราย ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งในกรณีวตัถุดบิไมเ่พยีงพอหรอืขาดตลาดบรษิทัฯ ตระหนกัถงึความเสีย่งดงักล่าวดว้ย
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การตดิตามสถานการณ์ วางแผนการผลติและสัง่ซื้อวตัถุดบิล่วงหน้า มกีารเกบ็สต๊อกในปรมิาณทีเ่หมาะสม และมองหา
ผูผ้ลติรายใหมจ่ากต่างประเทศเพือ่ลดความเสีย่งดงักลา่ว 

 
6. ความเส่ียงจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบีย้ 

จากสภาวการณ์ในปจัจุบนั สภาพเศรษฐกจิยงัคงมคีวามไมแ่น่นอน อาจสง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้เปลีย่นแปลงอยา่งม ี
นยัสาํคญั ซึง่อาจมผีลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อบรษิทัฯเพือ่เป็นการลดความเสีย่งในดา้นอตัราดอกเบีย้ บรษิทัฯ ได้
ตดิตามการเคลื่อนไหวอยา่งใกลช้ดิ 

 
7. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 

เพือ่ลดความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นทีก่ารพฒันาคุณภาพ และความหลากหลายของสนิคา้ โดย 
(1) รกัษาฐานลูกคา้เดมิ ทีเ่น้นการใชส้นิคา้คุณภาพ (2) เจาะกลุ่มลกูคา้ไดห้ลากหลาย และสามารถขยายการผลติเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายจากลูกคา้ ซึ่งถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหากเปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ ที่มกีารผลติสนิคา้
เฉพาะกลุ่ม จากจุดน้ีแสดงใหเ้หน็วา่ทางบรษิทัฯ มคีวามยดืหยุน่ในการดาํเนินงานเพื่อสามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงและ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็ (3) เพิม่ประสทิธภิาพดา้นการผลติ เพื่อลดตน้ทุนการผลติ (4) เน้นการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ โดยเน้นการสง่มอบทีต่รงเวลา และ (5) จดัอบรมเพื่อเพิม่ความรู ้ความเขา้ใจใหแ้ก่ลกูคา้และหน่วยงาน
ต่างๆ สาํหรบัสนิคา้ของบรษิทัฯ 

 
8. ความไม่มัน่คงทางการเมืองในประเทศ 

ความไม่มัน่คงทางการเมอืงภายในประเทศส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักลงทุน หากการเมอืงภายในประเทศเกิด
ความขดัแยง้หรอืความรุนแรง จะสง่ผลกระทบต่อระดบัความมัน่ใจของนักลงทุนทํา ใหเ้กดิการชะลอตวัหรอืลดขนาดการ
ลงทุน ในทางตรงขา้มหากภาวะทางการเมอืงของประเทศมคีวามมัน่คง จะสรา้งความน่าเชื่อถอืใหแ้ก่นกัลงทุน อกีทัง้รฐับาล
สามารถกระตุน้การลงทุนในโครงการของภาครฐั ซึง่เป็นการเพิม่อุปสงคภ์ายในประเทศ 
 
9. ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือทางการค้า 

ในการทาํธุรกจิของบรษิทัฯ นัน้ จะมลีกูหน้ีการคา้ซึง่เกดิจากการจาํหน่ายสนิคา้ภายใตเ้งือ่นไขการชาํระเงนิภายใน
กําหนดตามทีไ่ดต้กลงกนั ซึง่อาจเกดิความเสีย่งจากการไมช่าํระค่าสนิคา้หรอืการชาํระทีไ่มต่รงเวลาทีก่ํา หนด บรษิทัฯ มี
มาตรการลดความเสีย่งดงักล่าว ดว้ยการกําหนดวงเงนิสนิเชื่อการคา้แก่ลกูคา้โดยวเิคราะหต์ามความตอ้งการซือ้สนิคา้และ
ความสามารถในการชาํระหน้ี ซึง่ตอ้งผ่านการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูบ้รหิารทีม่อีํานาจในเรื่องดงักล่าว นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ มกีารจดัทาํประกนัเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการทีล่กูคา้ไมส่ามารถชาํระหน้ี 
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สรปุสญัญาเช่าท่ีสาํคญั 

 1. สญัญาเช่าท่ีดินศนูยก์ระจายสินค้าบางนา-ตราด 

  บรษิทัฯเช่าที่ดนิบรเิวณถนนบางนา-ตราด กม.29 ตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นที่ตัง้  
ศูนย์กระจายสนิค้า โดยมเีน้ือที่ 22 ไร่ 22 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 11 ปี ตัง้แต่ 1 กนัยายน 2557 ถึง            
31 สงิหาคม 2568  

 สรปุรายละเอยีดของสญัญาเชา่ 

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั บางบ่อ แอสเซท จาํกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 7 ปี 8 เดอืน (สิน้สดุ 31 สงิหาคม 2568) 
ค่าเช่า ปี 2560 : 2,281,600.00 บาท 

  
 2. สญัญาเช่าท่ีดินศนูยก์ระจายสินค้าลาดหลมุแก้ว 

  บริษัทฯเช่าที่ดินบนถนนบางบวัทอง– สุพรรณบุร ี(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลกักิโลเมตร         
 ที ่32 – 33 ตําบลหน้าไม ้อําเภอลาดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธานี เพื่อใชเ้ป็นทีต่ ัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ โดยมเีน้ือที ่    
25 ไร ่2 งาน 31 ตารางวา ระยะเวลาการเชา่ 13 ปี ตัง้แต่ 1 กรกฎาคม 2558 ถงึ 30 มถุินายน 2571  

สรปุรายละเอยีดของสญัญาเชา่  

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ลาดหลุมแกว้ แอสเซท จาํกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 10 ปี 7 เดอืน (สิน้สดุ 30 มถุินายน 2571) 
ค่าเช่า ปี 2560 : 2,550,000.00 บาท 

 
3. สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนักงาน ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอรข์องบริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) 

  บริษัท  ทาโมเสะ  เทรดดิ้ ง  จํากัด  (บริษัทย่อย )  เช่ าพื้นที่ห้องชุด เลขที่  1168/68-69 ชั ้น  24                  
อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน มเีน้ือที่
ทัง้หมด 692.50 ตารางเมตร ระยะเวลาการเชา่ 3 ปี ตัง้แต่ 1 สงิหาคม 2559 ถงึ 31 กรกฎาคม 2562 

สรปุรายละเอยีดของสญัญาเชา่ดงัน้ี 

ผูเ้ช่า : บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั (บรษิทัยอ่ย) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จาํกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 1 ปี 7 เดอืน (สิน้สดุ 31 กรกฎาคม 2562) 
ค่าเช่า ปี 2560 : 4,321,200.00 บาท 

 
 4. สญัญาเช่าพืน้ท่ีสาํนักงาน ชัน้ 26 (โซนบี) อาคารลมุพินีทาวเวอร ์

  บรษิทัฯ เชา่พืน้ทีห่อ้งชุดเลขที ่1168/75 ชัน้ 26 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ     
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน โดยมเีน้ือทีท่ ัง้หมด 271.87 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 3 ปี 
ตัง้แต่ 27 มถุินายน 2558 ถงึ 26 มถุินายน 2561 
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สรปุรายละเอยีดของสญัญาเชา่ดงัน้ี 

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั อนิดเิพน็เดนท ์คอนซลัแตนท ์จาํกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 6 เดอืน (สิน้สดุ 26 มถุินายน 2561) 
ค่าเช่า ปี 2560 : 1,468,092.00 บาท 

 
ทัง้น้ี รายการเช่าที ่1 – 3 ถอืเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั สามารถดูรายละเอยีดทัง้หมดไดท้ี ่หวัขอ้รายการระหว่างกนั         
ในหน้าที ่61 – 63  

              

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทัฯมนีโยบายการลงทุน คอืลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเสรมิความมัน่คงและความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ ซึง่หากบรษิทัฯเขา้ลงทุนในกจิการใดในสดัสว่นทีส่งูกว่า    
รอ้ยละ 20 ของสนิทรพัย์รวมของกิจการนัน้ๆ บรษิทัฯจะส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในกจิการดงักล่าวเพื่อมสี่วนร่วม       
ในการบรหิารงาน และกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่สาํคญั โดยหากบรษิทัย่อยมกีารดําเนินธุรกจิที่กระทบต่อบรษิทัฯ  
อยา่งมนียัสาํคญั ตวัแทนดงักลา่วตอ้งนําเสนอเรือ่งนัน้ๆ เพือ่ขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯก่อน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯมเีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 2 แห่ง คอื บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จํากดั (“TMS”) 
มลูค่ารวม 100 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืครองหุน้ใน TMS รอ้ยละ 99.99 ซึ่ง TMS ดําเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจดั
จาํหน่ายทอ่เหลก็ของบรษิทั และ บรษิทั มทีรพัยข์นสง่ จาํกดั (“MT”) มลูคา่รวม 11 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นการถอืครองหุน้
ใน MT รอ้ยละ 99.97  ซึ่ง MT ดําเนินธุรกจิดา้นการขนสง่สนิคา้ สามารถสนับสนุนธุรกจิของบรษิทัฯใหม้คีวามสะดวก 
รวดเรว็ในการจดัส่งสนิค้าสู่ปลายทาง ซึ่งเป็นหลกัสําคญัในด้านการบรกิารให้กบัลูกค้า รวมทัง้หมดบรษิทัฯมสีดัส่วนเงนิ
ลงทุนในบรษิทัยอ่ยทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 2.48 ของสนิทรพัยร์วม 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 
 ตามความเหน็ของทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทั ระบุว่า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไม่ไดเ้ป็นคู่ความ หรอื
คูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดทีี่อาจมผีลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัที่มจีํานวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่     
31 ธนัวาคม 2560 ซึง่เป็นวนัสิน้ปีบญัชลีา่สดุ 

2. คดทีีก่ระทบต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยอยา่งมนียัสาํคญั  

3. กรณีพพิาทซึ่งอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาหรอืมขีอ้พพิาทกบัหน่วยงานราชการอนัมผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ          
ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
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6.2 ข้อมลู

 - ไ

ท่ีบริษทัถือหุ้น

บริษทั ทาโม

ชื่อยอ่ 

ทีต่ ัง้สาํนกังาน 

ประเภทธุรกจิ 
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กทรพัย ์

บรษิทั ศนูยร์บั
93 ถนนรชัดาภ

ช ี
บรษิทั สาํนกัง
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 10 ขึน้ไป 

ง จาํกดั (บริ

:  TMS
:  1168
   แขว
:  ประก
:  100,

 :  100,
:  หุน้ส

แลว้ :  1,00
:  หุน้ล

กดั (บริษทัย

: MT 
: 298/2
  จงัหวั
: ประก
: 14,00

 :   9,2
: หุน้สา

แลว้ : 92,00
: หุน้ละ

  

บฝากหลกัทรพั
ภเิษก แขวงดนิ

าน อวีาย จาํกั
6-137 อาคารเล
ษกตดัใหม ่เขต

 

 [แ

รษทัย่อย) 

S 
8/68-69 ชัน้ 2
วงทุง่มหาเมฆ 
กอบธุรกจิจาํห
,000,000 บาท
,000,000 บาท
สามญั 
00,000 หุน้ 
ละ 100 บาท 

ย่อย) 

2 หมู ่1 ถนนสุ
วดัสมทุรปรากา
กอบธุรกจิขนสง่
00,000 บาท 
00,000 บาท 
ามญั 
00 หุน้ 
ะ 100 บาท 

 

พย ์(ประเทศไท
นแดง เขตดนิแ

กดั 
ลครชัดาออฟฟิ
คลองเตย กรงุ

  

 

บบ  56 – 1 ]  
บริษัท  แ

4 อาคารลุมพนีิ
เขตสาทร กรงุ
น่ายทอ่เหลก็ 

ท 
ท 

สขุสวสัดิ ์อาํเภอ
าร 10290 
ง 

  

ย) จาํกดั 
แดง กรงุเทพฯ 

ฟิศ คอมเพลก็ซ
งเทพฯ 10110 

 

ส่วนที่ 1  การ
ปซิฟิกไพพ์ จํ

นีทาวเวอร ์ถน
เทพมหานคร 1

อพระสมทุรเจดี

 

10400 

ซ ์ชัน้ 33 

  

รประกอบธุรกิ
จาํกัด  (มหาช

นนพระราม 4  
10120 

ดยี ์

 

 

กิจ  

 น )  

19 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด (มหาชน) 
Pacif ic Pipe Public Company Limited 

ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการกาํกับดูแลกิจการ 



[แบบ  56 – 1 ]  ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
 

21 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 
7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

ทุนจดทะเบยีน : 660,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 660,000,000 หุน้  
มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

ทุนทีอ่อกชาํระแลว้ : 660,000,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 660,000,000 หุน้  
มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 1 บาท 

              

7.2 ผูถื้อหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 

รายช่ือผูถื้อหุ้น 
จาํนวนการถือครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
ร้อยละ 

1. บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จาํกดั /1 

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

39.05% 
34.78% 

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

3. นพ. ประสาน เขมะคงคานนท ์ 10,500,000 1.59% 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 8,343,400 1.26% 

5. นาย นนัทวฒัน์  สถริไชยวทิย ์ 5,011,100 0.76% 

6. น.ส. วริยิา  อมัพรนภากุล 3,400,000 0.52% 

7. นาย ชวูทิย ์ จติรสกุล 3,350,000 0.51% 

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

9. น.ส. สนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ 3,306,500 0.50% 

10. นาง สภุา ยัง่ยนืสนุทร 3,074,400 0.47% 
รวม 553,118,500 83.81% 

หมายเหตุ: /1 บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จํากดั มผีูถ้อืหุน้จํานวน 14 คน ซึง่มรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในตารางถดัไป (ตารางที ่1) 

 /2 การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปราฏอยู่ในตารางถัดไป   
(ตารางที ่2) 
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(ตารางที ่1) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิ้ง จาํกดั 

รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนการถือครอง 
หุ้น PAP (หุ้น) 

ร้อยละ 

1. นาย ศุภณฐั เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 

2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 

3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67% 

4. นาย คณิน เลขะพจน์พานิช  24,250,000 3.67% 

5. นาง สกุญัญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70% 

6. นาง ศศธิร เลขะพจน์พานิช  17,812,500 2.70% 

7. นาง สมุาล ี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 

8. น.ส. วรยีา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

9. น.ส. วนาล ี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

10. น.ส.วรญัญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

11. นาย ประยรู เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07% 

12. นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54% 

13. นาย วชิยั เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32% 

14. นาง ปราณี ควูฒุยากร - 0.00% 
รวม 229,560,000 34.78% 

หมายเหตุ : รายชื่อในลาํดบัที ่1–13 เป็นบุคคลเดยีวกนักบัทีป่รากฏอยู่ในตารางที ่2 (กลุ่มเลขะพจน์
ิ

 (ตารางที ่2) การถอืครองหุน้ของกลุม่เลขะพจน์พานิช 

รายช่ือผูถื้อหุ้น จาํนวนการถือครอง 
หุ้น PAP (หุ้น) 

ร้อยละ 

1. นาย ศุภณฐั เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 

2. น.ส. ณฐัพร เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 

3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67% 

4. นาย คณิน เลขะพจน์พานิช  24,250,000 3.67% 

5. นาง สกุญัญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70% 

6. นาง ศศธิร เลขะพจน์พานิช  17,812,500 2.70% 

7. นาง สมุาล ี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 

8. น.ส. วรยีา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

9. น.ส. วนาล ี เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

10. น.ส. วรญัญา เลขะพจน์พานิช 15,000,000 2.27% 

11. นาย ประยรู เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07% 

12. นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54% 

13. นาย วชิยั เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32% 
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รวม 229,560,000 34.78% 

7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 - ไมม่ ี- 

              

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยัง่ยนื และสร้างความสามารถในการแข่งขนั เพื่อ     
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกําหนดนโยบายที่จะจ่ายปนัผลไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธ ิ     
หลงัหกัภาษีเงนิได้ และหลงัหกัสํารองตามกฎหมาย ทัง้น้ี การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบั     
ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ และแผนการลงทุนของบรษิทั สาํหรบันโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัยอ่ย คณะกรรมการ
ของบริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงนิสดคงเหลือเทียบกบังบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงนิสดคงเหลือมีเพียงพอ          
และไดต้ัง้สาํรองตามกฎหมายแลว้ 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปนัผลประจําปี 2559 จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560           
ของบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จํากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 ไดม้มีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลจากกําไรสุทธขิอง    
งบเฉพาะกจิการสาํหรบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.99 บาท     
คดิเป็นรอ้ยละ 126.92 ของกาํไรสทุธ ิซึง่บรษิทัฯ ไดจ้า่ยเงนิปนัผล เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 

ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2555 – 2559 

 2555 2556 2557 2558 2559 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.33 0.55 0.21 (0.12) 0.78 

เงนิปนัผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.25 0.40 0.16 - 0.99 

อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกาํไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 75.76 72.73 76.19 - 126.92 

วนัทีจ่า่ยปนัผล 9/05/2556 9/05/2557 14/05/2558 - 12/05/2560 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้างองคก์ร  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
การเงนิ 

กรรมการผู้จัดการ 

สายงานโรงงาน 

สายงานบริหาร 

สายงานการเงิน 

สายงาน 
ตรวจสอบภายใน 

สายงานธุรกิจสมัพนัธ์ 
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8.1 คณะกรรมการบริษทั  

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีรรมการจาํนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอสิระ 7 ท่าน และกรรมการบรหิาร   
3 ทา่น ดงัน้ี 

1. นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช ประธานกรรมการ 
2. ดร. วชิาญ  อรา่มวารกุีล กรรมการอสิระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร. ชยัยงค ์ สจัจพิานนท ์ กรรมการอสิระ และ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นาย เกรยีงไกร  รกัษ์กุลชน กรรมการอสิระ และ ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
5. นางสาว ปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
6. นาง อุดมวรา เดชสง่จรสั กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาว อศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ กรรมการอสิระ 
8. นาง เสาวนีย ์ กมลบุตร กรรมการอสิระ 
9. นางสาว วริยิา  อมัพรนภากุล กรรมการบรหิาร, กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ กรรมการสรรหา 

  คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
10. นางสาว ธติมิา  วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิาร และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมายเหตุ :  กรรมการในลําดบัที่ 1, 9 และ 10 เป็นกรรมการที่มอีํานาจลงนามผูกพนั โดยการลงนามนัน้ กรรมการสองใน                        
 สีท่า่นลงนามรว่มกนั และประทบัตราสาํคญับรษิทั 

 โดยม ีนาย พฤทธิ ์ลี้วไิลกุลรตัน์ เป็นเลขานุการบรษิทั ซึ่งมรีายละเอยีด ประวตัแิละหน้าที่ของเลขานุการบรษิทั 
ปรากฏอยูใ่นหน้า 87 และ หน้า 89 ตามลาํดบั 
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การประชมุคณะกรรมการ 
 ในปี 2560 ทีผ่า่นมา กรรมการแต่ละทา่นไดเ้ขา้รว่มประชุม สรุปไดด้งัน้ี 

กรรมการ 

จาํนวนครัง้ท่ีร่วมประชมุ / จาํนวนครัง้การประชมุ 

คณะกรรมการ
บริษทั 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(6 ครัง้) 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล 

(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
(4 ครัง้) 

การประชุม 
ผูถ้ือหุ้น 
(1 ครัง้) 

1. นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช 7/7    1/1 

2. ดร. วชิาญ อรา่มวารกุีล 7/7 6/6   1/1 

3. ดร. ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์ 7/7   4/4 1/1 

4. นาย เกรยีงไกร รกัษ์กุลชน 6/7  4/4  1/1 

5. นางสาว ปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 7/7 6/6 4/4  1/1 

6. นาง อุดมวรา เดชสง่จรสั 7/7 6/6   1/1 

7. นางสาว อศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ 5/6    1/1 

8. นาง เสาวนีย ์กมลบุตร 0/0    0/0 

9. นางสาว วริยิา อมัพรนภากุล 7/7  4/4 3/4 1/1 

10. นางสาว ธติมิา วฒันศกัดากุล 6/7   4/4 1/1 

11. นางสาว สนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ 3/3    0/0 

12. นาย นนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ 6/6    1/1 

หมายเหตุ : 1. บรษิทัฯ จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัที ่21 เมษายน 2560 
  2. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ (แทนนายสมชาย จนัทรร์อด) เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2560 
  3. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (แทนพล.ต.อ.วเิชยีร พจน์โพธิศ์ร)ี เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2560 
  4.  นางสาวสนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 
  5. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
  6. นางเสาวนีย ์กมลบุตร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ (แทนนายนนัทวฒัน์) เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
  7. กรรมการ และผูบ้รหิาร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัทาํกลยุทธ ์สาํหรบัปี 2561 – 2565 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 

              

8.2 ผูบ้ริหาร 

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 บรษิทัมผีูบ้รหิาร จาํนวน 7 ทา่น ดงัน้ี 
1. นาย สมชยั  เลขะพจน์พานิช ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาว วริยิา  อมัพรนภากุล ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
3. นางสาว ธติมิา  วฒันศกัดากุล ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร  
4. นาย นนัทวฒัน์  สถริไชยวทิย ์ ผูอ้าํนวยการวศิวกรรม 
5. นาง ภทัรา  จรรยาวลิาส ผูอ้าํนวยการการตลาด 
6. นาย สพุฒัน์ บอ่สมบตั ิ ผูอ้าํนวยการขายกลุม่งานโครงการ 
7. นาย พฤทธิ ์ ลีว้ไิลกุลรตัน์ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการบญัช ี
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8.3 เลขานุการบริษทั 

 คณะกรรมการไดม้มีตแิต่งตัง้ นาย พฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ เป็นเลขานุการบรษิทั ซึง่มขีอ้มลูประวตั ิและรายละเอยีด 
ปรากฏอยู่ในหน้า 87 เพื่อทําหน้าที่ สนับสนุนงานของคณะกรรมการในดา้นทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ สาํหรบัหน้าที่
รบัผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบรษิทั รวมถงึหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้าํแนะนําเบือ้งตน้แก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัทีค่ณะกรรมการตอ้ง
ทราบและตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลีย่นแปลงในขอ้กําหนด
กฎหมายทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบรษิัท และ                   
ขอ้พงึปฏบิตัต่ิางๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามมต ิ  
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. จดัทํารายงานประจําปีของบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน          
การประชุม 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู รายงาน สารสนเทศ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ 

              

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร 

1.  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ : สาํหรบัค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2560 สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 นัน้ 
บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนในสว่นของคา่เบีย้ประชุม และคา่บาํเหน็จกรรมการใหก้บักรรมการอสิระ ในขณะทีก่รรมการบรหิาร
จะไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการในรปูของคา่บาํเหน็จโดยไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชุม 
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รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเส่ียง รวม 

1. นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช /1 /3 480,000    480,000 

2. ดร. วชิาญ อรา่มวารกุีล /2 390,000 240,000   630,000 

3. ดร. ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์/2 390,000   220,000 610,000 

4. นาย เกรยีงไกร รกัษ์กุลชน /3 370,000  220,000  590,000 

5. นางสาว ปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ /2 390,000 150,000 130,000  670,000 

6. นาง อุดมวรา เดชสง่จรสั /2 390,000 150,000   540,000 

7. นางสาว อศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ /2 330,000    330,000 

8. นาง เสาวนีย ์กมลบุตร /2 20,000    20,000 

9. นางสาว วริยิา อมัพรนภากุล /3 240,000  90,000 90,000 420,000 

10. นางสาว ธติมิา วฒันศกัดากุล /3 240,000   90,000 330,000 

11. นางสาว สนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ 140,000    140,000 

12. นาย นนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ 200,000    200,000 

รวม 3,460,000 540,000 440,000 400,000 4,960,000 

หมายเหตุ : /1 หมายถงึ ประธานกรรมการ l /2 หมายถงึ กรรมการอสิระ l /3 หมายถงึ กรรมการบรหิาร 
 -  บรษิทัฯ จดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัที ่21 เมษายน 2560 
 - นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ (แทนนายสมชาย จนัทรร์อด) เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2560 
 - นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ (แทนพล.ต.อ.วเิชยีร พจน์โพธิศ์ร)ี เมือ่วนัที ่18 มกราคม 2560 
 -  นางสาวสนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่21 เมษายน 2560 
 - นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
 - นางเสาวนีย ์กมลบุตร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ (แทนนายนนัทวฒัน์) เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2560 
 - กรรมการ และผูบ้รหิาร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัทาํกลยุทธ ์สาํหรบัปี 2561 – 2565 เมือ่วนัที ่18 ตุลาคม 2560 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2560 บรษิทั ไดจ้่ายค่าตอบแทนคณะผูบ้รหิาร 7 ราย ในรูปแบบของเงนิเดอืน 

โบนสั รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 53,662,600 บาท 

2.  ค่าตอบแทนอ่ืน 

ค่าตอบแทนอืน่ของกรรมการ :  
o วงเงนิคา่รกัษาพยาบาล  
o คา่บาํเหน็จกรรมการอสิระ ทีค่รบวาระการดาํรงตาํแหน่งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทั 

ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร : บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีองทุนสาํรองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิทัไดส้มทบ    
ในอตัราสว่นรอ้ยละ 5 ของเงนิเดอืน ซึ่งในปี 2560 บรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบใหก้บัผูบ้รหิารเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 972,380 
บาท 
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8.5 บคุลากร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 จาํนวนพนกังานทัง้หมดของบรษิทั (ไมร่วมผูบ้รหิาร) โดยแบง่ตามสายงานหลกั ดงัน้ี 

สายงาน จาํนวน (คน) 

1. การเงนิ 102 

2. บรหิาร 251 

3. โรงงาน 424 

4. สาํนกัคณะกรรมการ 8 

รวม 785 
 
ค่าตอบแทนแก่บคุลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

  ในปี 2560 บรษิทั ไดจ้่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนัส กองทุนสาํรองเลีย้งชพีรวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 177,263,802.99 บาท 
 
บคุลากรของบริษทัย่อย  

 บรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั และ บรษิทั มทีรพัย ์ ขนสง่ จาํกดั มพีนกังาน
รวมทัง้สิน้จาํนวน 155 คน และ 73 คน ตามลาํดบั  

 ทัง้น้ี ในปี 2560 บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั และ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนบุคลากร 

ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส กองทุนสํารองเลี้ยงชพีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 36,976,413.49 บาท และ 11,640,997.28 บาท 
ตามลาํดบั 
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9. การกาํกับดูแลกิจการ 
 
9.1  นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 นิยาม 
 หลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดสีําหรบับรษิทั เป็นการนําหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ด ี(CG CODE) ของ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.) มาปรบัใช้ร่วมกบัหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดขีอง The 
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดหลกัการกํากบั
ดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทั ทัง้น้ีในส่วนของหลกัปฏบิตัทิี่ยงัมไิดนํ้าไปปรบัใช ้ไดม้กีารบนัทกึเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของมติ
คณะกรรมการแลว้ 
 นิยามการกํากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั คอื ความสมัพนัธ ์และมาตรการในเชงิการกํากบัดแูลเพื่อสรา้งคุณค่าให้
ธุรกจิอยา่งยัง่ยนื  นอกจากน้ีการกํากบัดแูลกจิการยงัรวมถงึระบบการบรหิาร และควบคุมการดําเนินงานภายในของบรษิทั 
เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุถงึเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้พื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใตแ้นวปฏบิตัทิีด่ ี8 ขอ้ของ 
CG Code เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่แก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝา่ย และเป็นรากฐานของการเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิไดแ้ก่ความ
โปร่งใส (Transparency) ความซื่อสตัย ์ (Integrity) ความรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตังิานตามหน้าที ่(Accountability) และ
ความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) 
 
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทั มแีนวทางในการปฏบิตัแิบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Right of Shareholders) 
 2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
 3. การคาํนึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 
 4. การเปิดเผยขอ้มลู และความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 
 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
 
  หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1. ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
คณะกรรมการของบรษิทักาํหนดนโยบายในการกาํกบัดแูลกจิการโดยไดค้าํนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามทีก่ฎหมายกําหนด

ไวอ้นัประกอบดว้ย 
1.1 สทิธใินการไดร้บัใบหุน้และสทิธกิารโอนสทิธกิารไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมในการซื้อหุน้คนืโดยบรษิทั และไดร้บั

ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่พยีงพอทนัเวลาโดยผา่นชอ่งทางตดิต่อสือ่สารทีบ่รษิทัไดเ้ปิดไวเ้พื่อผูถ้อืหุน้สามารถตดัสนิใจถงึ
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้ต่อตนเองและบรษิทั 

1.2 สทิธใินการเขา้รว่มประชุม ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแสดงความเหน็ใหข้อ้เสนอแนะ และร่วมพจิารณาในวาระต่างๆ ของ
บรษิทัในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.3 สทิธใินการเลอืกตัง้ และถอดถอนกรรมการบรษิทั และใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 
1.4 สทิธใินสว่นแบง่กาํไรรว่มกนัอยา่งเทา่เทยีม 
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2. ด้านสิทธิในการรบัข้อมลู และเสนอความเหน็ในการประชมุผูถื้อหุ้น 
2.1 ด้วยตระหนักถงึผู้ถือหุ้นที่มที ัง้ชาวไทย และชาวต่างชาติ บรษิทัจงึจดัทําเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุม และ

สารสนเทศทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
2.2 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระทีต่อ้งการนําเขา้ทีป่ระชุมหรอืสง่คาํถามทีต่อ้งการใหต้อบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ผา่นชอ่งทางเวบ็ไซตบ์รษิทัที ่www.pacificpipe.co.th ลว่งหน้าก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี
2.3 ในการประชุมผู้ถอืหุ้น กรรมการ และผู้บรหิารด้านการเงนิของบรษิทั รวมทัง้ผู้สอบบญัชทีี่เป็นอิสระจะเขา้ร่วม

ประชุมดว้ย โดยในระหวา่งการประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธอิยา่งเท่าเทยีมกนัใน
การแสดงความคดิเหน็ และซกัถามโดยใหเ้วลาอย่างเหมาะสม และใหก้รรมการทีเ่กี่ยวขอ้งชีแ้จง / ใหข้อ้มลูต่างๆ 
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน  และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่ านช่องทางเว็บไซต์บริษัทที ่
www.pacificpipe.co.th ภายใน 14 วนันบัจากวนัทีไ่ดป้ระชุม 

2.4 ค่าตอบแทนทุกรปูแบบของกรรมการไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นประจําทุกปี โดยการเสนอนัน้บรษิทัจะแจง้
หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการกําหนดค่าตอบแทน พรอ้มทัง้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัในปี      
ทีผ่า่นมา 

2.5 ในการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 
2.6 บรษิทัมกีารกาํหนดวาระการประชุมเป็นเรือ่งๆ อยา่งชดัเจน และจะไมม่กีารเพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ผูถ้อืหุน้

ทราบลว่งหน้า 
 
 หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

การเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุ้น 
1. บรษิทัเผยแพรเ่อกสารการประชุมล่วงหน้าไวใ้นเวบ็ไซต ์www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้า 30 วนัก่อนจดัประชุม และ

สง่เอกสารทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษโดยบรษิทัมอบให ้บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั
ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัเป็นผูจ้ดัสง่เอกสารทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุม 30 วนั 

2. ในการจดัประชุมผู้ถอืหุ้น บรษิทัได้คํานึงถงึความสะดวกของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบนั ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
สถานทีจ่ดัประชุมทีเ่ดนิทางไดส้ะดวก การเขา้ถงึขอ้มลูผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิทั บรษิทัไดแ้จง้รายละเอยีดใหผู้ถ้อืหุน้
นําเอกสารหลกัฐานทีจ่ําเป็นมาใหค้รบถว้นในวนัประชุมเพื่อรกัษาสทิธใินการเขา้รว่มประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั
ในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้แนบหนังสอืมอบฉนัทะเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื่นมาประชุมแทนไดเ้ลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเขา้ประชุมแทนอกีทัง้
ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้างเวบ็ไซตท์ี ่www.pacificpipe.co.th  

3. จดัใหม้ชี่องทางสาํหรบัผูถ้อืหุน้ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบรษิทัไดโ้ดยสามารถเขา้ไปดรูายละเอยีด
หลกัเกณฑ ์และวธิปีฏบิตัใินเรือ่งดงักลา่วไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.pacificpipe.co.th 

4. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ประธานจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึวธิกีารลงคะแนนเสยีง และจาํนวนองคป์ระชุม ทัง้
ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิยา่งเทา่เทยีมกนัในการสอบถามแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมทัง้ใช้
บตัรลงคะแนนและแจง้ผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ 

5. บรษิทัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมผูถ้อืหุน้ภายหลงัเริม่การประชุมแลว้ โดยใหส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบ
วาระทีอ่ยูใ่นระหวา่งการพจิารณา และยงัไมไ่ดล้งมต ิ

6. ในการจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมกีารบนัทกึขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
(1)   รายชื่อกรรมการ และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัสว่นกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุม และไมเ่ขา้รว่มการ 
     ประชุม 
 



[แบบ  56 – 1 ]  ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
 

32 

 

(2)   วธิกีารลงคะแนน และนบัคะแนนมตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ หรอืงดออก 
     เสยีง) ของแต่ละวาระ 
(3)   ประเดน็คาํถาม และคาํตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุล ของผูถ้าม และผูต้อบ  

 
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการของบรษิทักําหนดมาตรการดูแลขอ้มลูภายในเพื่อป้องกนัการนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิ
ชอบในคูม่อืจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ สรปุไดด้งัน้ี 

 1.  ดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
1.1 พงึหลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทั ไมว่า่จะเกดิจากการตดิต่อกบัผูเ้กีย่วขอ้ง

ทางการคา้ของบรษิทั เช่น คู่คา้ ลกูคา้ คู่แขง่ หรอืจากโอกาสหรอืขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นพนกังานบรษิทัในการ
หาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการทําธุรกิจที่แข่งขนักบับรษิทั หรอืการทํางานอื่นนอกเหนือจากงานของ
บรษิทัซึง่สง่ผลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่

1.2 พงึละเวน้การถอืหุน้ในกจิการคู่แขง่ของบรษิทั หากเป็นเหตุทําใหพ้นักงานกระทําการหรอืละเวน้การกระทําที่
ควรทาํตามหน้าที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องานในหน้าที ่ในกรณีทีไ่ดหุ้น้นัน้มาก่อนการเป็นพนกังานบรษิทั 
หรอืก่อนทีบ่รษิทัจะเขา้ไปทําธุรกจินัน้ หรอืไดม้าโดยทางมรดก พนกังานตอ้งรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาตามลําดบั
ชัน้ทราบ 

1.3 หา้มพนักงานบรษิทัทีม่สีว่นไดเ้สยีเป็นผูอ้นุมตัใินการตกลงเขา้ทํารายการ หรอืกระทําการใดๆ ในนามบรษิทั      
เพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

1.4 การทาํธุรกจิใดๆ กบับรษิทัทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืในนามนิตบุิคคลใดๆ ทีพ่นกังานนัน้มสีว่นไดส้ว่น
เสยีจะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีต่อบรษิทัก่อนเขา้ทาํรายการ 

1.5 การรบัทํางานจากบรษิัทย่อยย่อมทําได้โดยได้รบัการอนุมตัิจากผู้บงัคบับญัชาฝ่ายบริหาร หรอืกรรมการ             
แต่พนกังานของบรษิทัตอ้งไมร่บังานภายนอกทีเ่ป็นการแขง่ขนักบัการดาํเนินธุรกจิ หรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์
ที่ขดัแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชัว่คราว หรือถาวรเว้นแต่จะได้ร ับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจง                  
จากผูบ้งัคบับญัชา หรอืกรรมการ 

1.6 การเขา้ประชุมพจิารณาวาระใดทีผู่เ้ขา้รว่มประชุมมสีว่นไดเ้สยีกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานบรษิทัผูม้สีว่น
ได้เสยีนัน้ต้องออกจากที่ประชุมเป็นการชัว่คราวเพื่อให้ผู้เขา้ร่วมประชุมท่านอื่นมโีอกาสพจิารณาวเิคราะห์
วจิารณ์โดยปราศจากอทิธพิลของบุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีคนนัน้ 

1.7 คณะกรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งพจิารณาความขดัแยง้ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ระหวา่ง
บรษิทักบับรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัใหญ่อยา่งรอบคอบดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติอยา่งมเีหตุผล และเป็นอสิระภายใต้
กรอบจรยิธรรมทีด่โีดยคาํนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

1.8 กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งรายงานการทํารายการกบัผูท้ีเ่กี่ยวโยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของ
บรษิทั หรอืบรษิทัยอ่ยต่อฝา่ยตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรอืเมื่อเกดิรายการ และฝา่ยตรวจสอบภายใน
จะรายงานการทาํรายการดงักลา่วต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  

 2. ดา้นการใชข้อ้มลูภายใน 
 ขอ้มลูภายในเป็นขอ้มลูในการดําเนินการบรหิารกจิการอนัเป็นขอ้มลูลบัของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยสูส่าธารณะหาก
เปิดเผยแลว้ยอ่มสง่ผลกระทบต่อบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัโดยเฉพาะอยา่งยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่าหุน้ทีม่กีารซื้อ
ขายในตลาดหลกัทรพัย์พนักงานบรษิทัต้องไม่นําขอ้มูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏบิตัหิน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น 
หรอืนําขอ้มลูภายในไปใชแ้สวงหาประโยชน์ในทางมชิอบเสยีเอง หรอืทาํใหป้ระโยชน์ของบรษิทัลดลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่
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สาํหรบัการนําขอ้มลูภายในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยนชส์ว่นตน หรอืเพื่อบุคคลอื่นในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
จะถอืวา่เป็นการกระทาํความผดิตามมาตรา 241 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

2.1 กรรมการผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิทัทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มลูภายใน (Inside Information) ของบรษิทัทีม่ ี
สาระสาํคญั และยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่นจนกระทัง่ถงึภายหลงัจากที่
ไดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง 

2.2 พนักงานบรษิทัทุกระดบัตอ้งรกัษา และปกปิดขอ้มลูลูกคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั พนักงาน
บรษิทัต้องไม่เปิดเผยความลบัของลูกค้าทัง้ต่อพนักงานด้วยกนั และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวขอ้ง เวน้แต่เป็น
ขอ้บงัคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผยการเปิดเผยเพือ่วตัถุประสงคท์างการฟ้องรอ้งคด ีหรอืคณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิ
ใหม้กีารเปิดเผย 

2.3 หา้มกรรมการผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทั และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูเปิดเผย หรอืสง่ผ่านขอ้มลู หรอืความลบั
ของบรษิทัไปยงับุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญาตพิีน้่อง เพือ่นฝงู เป็นตน้ 

2.4 การเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนักงานบรษิทัทีม่อีํานาจหน้าทีพ่นักงานทัว่ไปไม่มหีน้าที่เปิดเผยขอ้มลูเมื่อ
ถูกถามใหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีต่นไม่มหีน้าทีเ่ปิดเผยใหแ้นะนําผูถ้ามสอบถามผูท้ีท่ําหน้าทีเ่ปิดเผยขอ้มลูนัน้เพื่อให้
การใหข้อ้มลูถกูตอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

2.5 ไม่ให้คําแนะนําในการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกบัหน้าที่การงานที่ได้รบั
มอบหมายจากบรษิทั 

2.6 บรษิทัจะมกีารออกประกาศแจง้หา้มซือ้/ขายหลกัทรพัยใ์นชว่งเวลาการจดัทาํงบการเงนิทัง้รายไตรมาส และราย
ปีผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานบรษิทัจนกว่าจะมกีารประกาศให้
ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรถงึวนัทีส่ามารถทาํการซือ้/ขายไดต้ามปกต ิ

2.7 กรรมการผูบ้รหิาร พนักงานตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป และพนักงานชํานาญการหน่วยงานบญัช ี และ
ตรวจสอบภายใน เมื่อมกีารซือ้/ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ใหจ้ดัทาํรายงานการซือ้/ขายนัน้ภายใน 3 วนัทาํการ
ต่อผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน 

2.8 กรรมการผูบ้รหิาร พนกังานตัง้แต่ระดบัหวัหน้าแผนกขึน้ไป และพนกังานชาํนาญการหน่วยงานบญัช ีวเิคราะห์
ขอ้มูล และตรวจสอบภายใน ต้องรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตน หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งตาม
หลกัเกณฑพ์ระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นรายไตรมาสต่อฝา่ยตรวจสอบภายใน และฝา่ย
ตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  

 
 หมวดท่ี 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย   
 คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงการเติบโตอย่างยัง่ยนืของธุรกิจที่มุ่งเติบโต โดยคํานึงถึงความคาดหวงั และ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ตลอดจนกลยุทธข์องกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
หลกัของกจิการ และใหฝ้า่ยบรหิารรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเรือ่ง 

o กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 
o ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

การปฏิบติัต่อลกูค้า 
1. ส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มคีุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝา่ย 
2. พนักงานบรษิทัตอ้งทุ่มเท มุง่มัน่พฒันาสนิคา้ และบรกิารใหม้คีุณภาพ และมรีาคาทีส่มเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์       

มคีุณภาพไมจ่าํกดัสทิธขิองผูบ้รโิภค และมเีงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมสาํหรบัผูบ้รโิภค 
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3. ปฏบิตัติามสญัญา หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเครง่ครดั กรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึง     
ตอ้งรบีแจง้ใหคู้ค่า้ และ/หรอืเจา้หน้ีทราบลว่งหน้าเพือ่รว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข 

4. พงึรกัษาความลบัของลูกค้าอย่างจรงิจงั เว้นแต่ลูกค้ายนิยอมให้เปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นไปตาม
กฎหมายรวมทัง้ไมนํ่าขอ้มลูมาใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  

 
การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 

1. ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ไีม่บดิเบอืนขอ้มลูหลอกลวง หรอืใชว้ธิอีื่นใดทีไ่ม่ถูกตอ้งตามครรลอง     
ของการแขง่ขนัทีด่ ี

2. ไม่แสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสนิจา้ง
ใหแ้ก่พนกังานของคูแ่ขง่ เป็นตน้ 

3. ไม่ทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล                    
อยา่งสมเหตุสมผล  

 
การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

1. การจดัซือ้ จดัหาตอ้งมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบไดเ้พือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส และก่อประโยชน์สงูสดุ 
2. บรษิทัตอ้งปฏบิตัต่ิอคูค่า้อยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
3. พนักงานบรษิทัตอ้งจดัซื้อจดัหาสนิคา้ และบรกิารโดยคํานึงถงึความตอ้งการความคุม้ค่าราคา และคุณภาพ มกีาร        

ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้อง ไม่มอีคติไม่เลือกปฏิบตัิต่อผู้ค้ารวมทัง้มกีารจดัซื้อจดัหาที่มคีวามรดักุม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

4. พนักงานบรษิทัจะตอ้งไม่เรยีกรบัประโยชน์จากการจดัซื้อจดัหา ตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่ใกลช้ดิกบัคู่คา้จนทําใหคู้่คา้       
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจจนเกนิไป 

5. ปฏบิตัติามขอ้สญัญาอยา่งเครง่ครดัเมื่อพบวา่ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญา หรอืคู่คา้ไมอ่าจปฏบิตัติามสญัญา หรอื
เหตุอื่นใดทีท่ําใหไ้มส่ามารถปฏบิตัติามสญัญาไดใ้หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อปรกึษาในทนัท ีและหาแนวทางแกไ้ข
ต่อไป 

 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิอยา่งยัง่ยนื และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาวโดย 

1. มกีารกําหนดนโยบายการจ่ายปนัผลไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธหิลงัหกัสาํรองตามกฎหมายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ซึ่ง
ปจัจุบนับรษิทัดํารงเงนิสาํรองครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัตามกฏหมายแล้ว ทัง้น้ีการจ่ายปนัผล
ดงักลา่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลการดาํเนินงานฐานะการเงนิ และแผนงานการลงทุนของบรษิทั 

2. จดัตัง้คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ให้ความเหน็ชอบในการกําหนดทศิทางเป้าหมายทาง
ธุรกจิแผนธุรกจิ และงบประมาณประจาํปีรวมถงึเป็นผูส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัผูถ้อืหุน้รวมถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเป็นสาํคญั 

3. ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนเรือ่งทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั 
ต่อคณะกรรมการผา่นหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตามรายละเอยีดในหน้า 35 
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นักลงทุนสมัพนัธ์จะรวบรวมรายงาน หรอืเรื่องรอ้งเรยีนจาก         
ผูถ้อืหุน้ ส่งใหค้ณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทั-    
ภบิาล ซึง่เป็นผูร้บัรายงาน หรอืเรื่องรอ้งเรยีน ทาํการสอบสวน 
และรายงานต่อคณะกรรมการ 
 
 
 
 

 
การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
 บรษิทัปฏบิตัติามเงื่อนไขการกู้ยมืเงนิตามขอ้ตกลง และใหข้อ้มูลทางการเงนิที่ถูกต้อง รวมทัง้มกีารจ่ายชําระหน้ี
ตรงตามเวลาทุกครัง้ และปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัติาม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หน่ึงบรษิทัจะรบีแจ้งใหเ้จ้าหน้ีทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไขโดยในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกจิ จะพงึละเวน้การเรยีกรบั หรอืจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในการคา้ 
 
ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชมุชน และสงัคมโดยรวม 

1. สนบัสนุนในดา้นการดแูลสิง่แวดลอ้ม การศกึษา ศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่    
ทีอ่งคก์รตัง้อยู ่

2. ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ชุมชนที่บรษิัทฯ ตัง้อยู่มี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่าํเนินการเองและรว่มมอืกบัรฐั และชุมชน 

3. ป้องกนัอุบตัเิหตุ และควบคุมการปลอ่ยของเสยีใหอ้ยูใ่นระดบัคา่มาตรฐานทีย่อมรบัได ้
4. บรษิทัปลกูฝงัจติสาํนึกในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาต ิ
5. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการใช้ วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้ทรพัยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธผิล 
 
การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

1. ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) หรอืแรงงานนักโทษ และไม่ใชก้ารลงโทษทางกาย หรอืการ
คุกคามจากการถูกกระทาํรุนแรงหรอืรปูแบบอื่นๆ ของการขม่เหงทางกาย เพศ จติใจ หรอืทางวาจา เป็นมาตรการ
ดา้นระบยีบวนิยั หรอืการควบคุม 

2. ต่อตา้น และไมใ่ชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) โดยการไมว่า่จา้งบุคคลอายุตํ่ากวา่ 15 ปี ไมว่า่ในจุดประสงคใ์ดทัง้
แบบงานประจาํ หรอืงานนอกเวลา รวมทัง้การทาํงานแบบมคีา่จา้ง และไมม่คีา่จา้ง 

3. การวา่จา้งแรงงานต่างดา้วบรษิทักระทาํอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฏหมายแรงงาน 
4. บรษิัทจะคดัเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดํารงตําแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคํานึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละ   

ตาํแหน่งงาน คุณวฒุทิางการศกึษา ประสบการณ์ และขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีจ่าํเป็นกบังาน และปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคน
โดยเสมอภาคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาต ิศาสนา สถานศกึษา หรอืสถานะอื่นใดทีม่ไิด้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

5. บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปจัจัยสู่
ความสาํเรจ็ของบรษิทัจงึใหค้วามสาํคญั และดแูลใหพ้นกังานมทีกัษะในการทาํงาน และมคีวามมัน่คง โดย 

แผนกนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ 
 ถนนพระราม 4 กรงุเทพ 10120  
โทรศพัท ์ [662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9201 - 03  
อเีมล ์ ir.dep@pacificpipe.co.th 
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5.1 ใหค้่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่ และความรบัผดิชอบ โดยพนักงานทุกตําแหน่ง และทุก
ระดบัจะได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพจิารณา
คา่ตอบแทนในรปูแบบโบนสั และปรบัเงนิเดอืนประจาํปี 

5.2 จดังานปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงานใหพ้นักงานใหมทุ่กท่านไดร้บัทราบ และเขา้ใจถงึสทิธทิีพ่นักงานพงึ
ได้รบัตามการว่าจ้างที่เป็นธรรมจรยิธรรมในด้านต่างๆ และยดึมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่าง
เครง่ครดั 

5.3 มุ่งพฒันา และจดัให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการทํางานให้มี
ประสทิธภิาพ และสง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี โดยมกีารพจิารณาการสอบเพื่อเลื่อนตําแหน่ง
ในแต่ละปี 

5.4 จดัตัง้กองทุนสาํรองเลี้ยงชพีใหแ้ก่พนักงานเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงานออมเงนิระยะยาวไวส้ําหรบัตนเอง และ
ครอบครวัเมือ่ลาออกจากงานเกษยีณอายทุุพพลภาพ หรอืเสยีชวีติ 

6. จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรกัษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และ
ทรพัยส์นิของพนกังานอยูเ่สมอ 

7. บรษิทัจะรกัษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชวีประวตั ิประวตัสิุขภาพ ประวตักิารทํางาน ฯลฯ การเปิดเผย
หรอืการถ่ายโอนขอ้มูลสว่นตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทําไดต่้อเมื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากพนักงานผูน้ัน้ ทัง้น้ี
การลว่งละเมดิถอืเป็นความผดิทางวนิยัเวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบยีบบรษิทั หรอืตามกฎหมาย 

 
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการทาํงาน 
 บรษิทัไดค้าํนึงถงึความปลอดภยั และชวีอนามยัในการทาํงานซึง่เป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐานของบรษิทั และเป็นสิง่ทีจ่ะ
สง่ผลต่อพนกังานทุกคนรวมทัง้บุคคลอื่นจงึมกีารกาํหนดนโยบาย ดงัน้ี 

1. ความปลอดภยั และการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดบัที่จะร่วมมอืกนั
ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิทัง้ของตนเอง ผูอ้ื่น และของบรษิทั 

2. บรษิทัจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานทุกระดบัมคีวามรู ้และมจีติสาํนึกในการปฏบิตังิานดว้ยความปลอดภยั และมอีาชวี- 
อนามยัทีด่ ี

3. บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของมาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุอนัเกดิขึน้จากการทาํงานทีม่ต่ีอพนกังาน หรอืบุคคลอื่น 
4. บรษิัทจะสนับสนุน และส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อม และวธิีปฏิบตัิงานอย่างปลอดภยั รวมถึงการมี

สขุอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 
5. บรษิทัจะสนบัสนุน และสง่เสรมิกจิกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน โดยจะจดัฝึกอบรมใหค้วามรู ้ทบทวน และ

ฝึกซอ้มตลอดจนจดักจิกรรมในรปูแบบต่างๆ เพือ่สรา้งจติสาํนึกดา้นความปลอดภยัใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง และ     
มกีารเตรยีมพรอ้มอยูเ่สมอ 

6. บรษิทัฯ จะจดัเตรยีม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลที่มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่
ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะ และการปฏบิตังิานของพนกังาน 

7. บรษิทัฯ จะสาํรวจตรวจตราในเรื่องความปลอดภยั และเขม้งวดกวดขนัใหพ้นกังานปฏบิตัติามระเบยีบเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัของบรษิทัฯ ตลอดจนการเอาใจใส ่ควบคุมดูแลใหพ้นกังานสวมใส ่และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัตามทีบ่รษิทัฯ     
ไดก้าํหนดอยา่งเครง่ครดั 

8. บรษิทัฯ ถอืว่าพนักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการป้องกนัอุบตัเิหตุ และรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิทัยนิดรีบัขอ้เสนอแนะ 
ขอ้คดิเหน็ต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพจิารณา ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขจุดบกพรอ่งต่างๆ ตามความเหมาะสม 
เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยัแก่พนกังานมากทีส่ดุ 
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นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
1. หน่วยงานสาระสนเทศจดัทาํนโยบายดา้นสารสนเทศ รายงานคณะกรรมการบรษิทั โดยครอบคลุมในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

และมกีารทบทวนอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
1.1 การจดัสรร และการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรให้

เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรได้
เพยีงพอตามทีก่าํหนดไว ้

1.2 นโยบาย และมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระแบบสารสนเทศ 
1.3 นโยบายทีจ่ะสง่เสรมิ และใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธถ์ูกตอ้งตามกฎหมายเท่านัน้ และสือ่สาร

ใหพ้นกังานทุกระดบัรบัทราบ 
2. ไม่ใชร้ะบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทัเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่เหมาะสมในทางศลีธรรม ขนบธรรมเนียม และจารตีประเพณี 

หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสยีหายแก่ชื่อเสียง และทรพัย์สนิ การมีไว้ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ 
Forward Mail ทีเ่ป็นการรบกวน 

3. พนักงานบรษิทัต้องเก็บรกัษารหสัผ่านของตนให้เป็นความลบั ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกนัไม่ให้บุคคลอื่นเขา้ถึง
รหสัผ่านของตน รวมทัง้ไม่ใช้อนิเตอร์เน็ตเขา้ไปยงั Website ที่ไม่คุ้นเคย และอาจจะเป็นอนัตรายต่อระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทั 

4. กรณีทีพ่นักงานบรษิทัขออนุญาตผูบ้งัคบับญัชาใหผู้ป้ฏบิตังิานภายนอกใชร้ะบบสารสนเทศของบรษิทันัน้ พนักงาน
ของบรษิทัที่เป็นผูข้อตอ้งควบคุมการใชง้านของผูป้ฏบิตังิานภายนอก และตอ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายทีอ่าจจะ         
เกดิขึน้กบับรษิทัจากการใชร้ะบบสารสนเทศนัน้ 

5. บรษิทัมสีทิธเิขา้ตรวจสอบ ค้นหา ตดิตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบรษิทั เพื่อ
ป้องกนัความปลอดภยัในระบบสารสนเทศของบรษิทั 

6. พนักงานบรษิทัที่นําอุปกรณ์คอมพวิเตอร ์หรอือุปกรณ์เสรมิจากภายนอกมาปฏบิตังิานในบรษิทัต้องไดร้บัอนุญาต
จากผูบ้งัคบับญัชา 

 
นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรพัยท์างปัญญา 
 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งเกี่ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา หรอืลขิสทิธ ิโดยการนําผลงาน หรอื
ขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกทีไ่ดร้บัมา หรอืทีจ่ะนํามาใชภ้ายในบรษิทัจะตอ้งตรวจสอบเพื่อใหม้ ัน่ใจวา่จะไม่ละเมดิ
ทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 

1. ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัติามหน้าทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของบรษิทั 
2. เมือ่พน้สภาพจากการเป็นพนกังานจะตอ้งสง่มอบทรพัยส์นิทางปญัญาต่างๆ ซึง่รวมไปถงึผลงานสิง่ประดษิฐ ์ฯลฯ คนื

ใหบ้รษิทัไมว่า่จะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใดๆ 
3. พนักงานทีใ่ชง้านเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทัจะตอ้งใชซ้อฟทแ์วรต์ามขอ้อนุญาตของเจา้ของลขิสทิธิ ์และเฉพาะที่

ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชง้านจากบรษิทัเทา่นัน้ เพือ่ป้องกนัปญัหาการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา 
4. การนําผลงานหรอืขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกที่ไดร้บัมา หรอืทีจ่ะนํามาใชภ้ายในบรษิทัจะตอ้งตรวจสอบ

เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่จะไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของผูอ้ื่น 
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 หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 

หลกัการ 

 บรษิทัเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิชข่อ้มลูทางการเงนิอยา่ง
ถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลา โปรง่ใส มคีวามเทา่เทยีมกนัผา่นทัง้ทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัย ์และของบรษิทั 

 

แนวปฏิบติัท่ีดี 

ด้านข้อมลู และรายงาน 
1. คณะกรรมการไดด้แูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูอื่นๆ อยา่ง

ถกูตอ้งครบถว้น โปรง่ใส ทัว่ถงึ และทนัเวลาตามขอ้กําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัย ์ (ก.ล.ต.) และขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิดเผยขอ้มลูผ่านแบบ
แสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) แลว้ ยงัไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูผ่าน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ชว่ยใหผู้ถ้อืหุน้ลกูคา้ และผูท้ีส่นใจ สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ยมคีวามเทา่เทยีมกนั และเชื่อถอื
ได ้

2. คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัในการ
สือ่สารขอ้มลูขา่วสารต่อผูล้งทุน นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทัอยา่งเท่าเทยีม
กนักบัคณะกรรมการบรษิทั โดยสามารถตดิต่อกบัหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดต้ามรายละเอยีดในหน้า 36 หวัขอ้
การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

3. บริษัทจดัทํารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ และเปิดเผยการทําหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 
บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการมอีํานาจ และหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   
เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุม        
ผูถ้อืหุน้ การทํารายการเกี่ยวโยงกนั และการซื้อหรอืขายสนิทรพัยท์ีส่าํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอื่นๆ กาํหนด เป็นตน้ ทัง้น้ี ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีส่าํคญัมดีงัน้ี 

1. พจิารณา และใหค้วามเหน็ชอบในการกําหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทาง และเป้าหมายทางธุรกจิ โดยมอบหมาย
อาํนาจหน้าทีใ่หแ้ก่ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูก้ําหนดนโยบาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิ และมกีารตดิตาม
ผลเป็น  รายไตรมาส โดยมฝีา่ยบรหิารดาํเนินการตามนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายทีค่ณะกรรมการกําหนดโดย
มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง และใหม้กีารทบทวนเรื่องดงักล่าวอยา่งน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทัง้กํากบัใหฝ้า่ยบรหิารสือ่สารใหท้ัว่องคก์ร และ
ตดิตามใหม้กีารรายงานผลการดําเนินงานโดยมุง่ประสทิธผิลในดา้นความสามารถในการแขง่ขนั การประกอบธุรกจิ
อย่างมจีรยิธรรม การคํานึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตก้ารเปลีย่นแปลง รวมทัง้การ
รายงานดา้นวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั และตอบสนองความตอ้งการ 

2. คณะกรรมการกําหนดให้เลขานุการบรษิทัเป็นผู้ประสานการจดัอบรมภายในสําหรบักรรมการใหม่ เพื่อให้เขา้ใจ
ลกัษณะของธุรกจิครบสายซพัพลายเชน รวมทัง้โครงสรา้งการบรหิารงาน 
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3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 

4. ส่งเสรมิให้มกีารจดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ และคู่มอื
กรรมการเป็นลายลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้พจิารณา และใหค้วามเหน็ชอบ 

5. ทบทวน และประเมนิผลการปฏบิตัติามโยบายการกํากบัดูแลกจิการ จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ 
และคูม่อืกรรมการ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. ทบทวน และใหค้วามเหน็ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี 
7. กาํหนดระดบัอาํนาจทางการเงนิของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผูจ้ดัการรวมทัง้การกําหนดนโยบายการ

จดัซือ้จดัจา้งของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
8. พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงของบรษิทั และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามประกาศที่

เกีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
9. พจิารณาอนุมตัริายการสาํคญั เชน่ โครงการลงทุน และการดาํเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายกาํหนด 
10. จดัใหม้รีะบบบญัชกีารรายงานทางการเงนิ และการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้

อาํนาจการดาํเนินการของคณะกรรมการบรษิทั 
1. กาํหนดอาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าที ่ใหแ้ก่คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ 
3. ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ หรอืทีป่รกึษาของบรษิทั (ถา้ม)ี หรอืจา้งผูเ้ชีย่วชาญ และทีป่รกึษาจากภายนอกในกรณีทีจ่าํเป็น 
4. อนุมตักิารไดร้บั หรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อในสว่นทีเ่กนิอาํนาจการจดัการของฝา่ยบรหิาร 
5. อนุมตั ิและ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงของบรษิทั และบรษิทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตามประกาศทีเ่กี่ยวขอ้ง  

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
6. อนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรมทีม่ใิชป่กตวิสิยัของธุรกจิในวงเงนิสว่นทีเ่กนิอาํนาจการจดัการของฝา่ยบรหิาร 
7. แต่งตัง้ ถอดถอน เลขานุการบรษิทั 
8. อนุมตัริายการสาํคญั เชน่ โครงการลงทุน และการดาํเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายกาํหนด 

หน้าทีป่ระธานกรรมการ 

1. รบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการในการกาํกบัตดิตามด ูและใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์รตามแผนงานที่
กาํหนดไว ้

2. ดแูลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมสีว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และการกาํกบัดแูล
กจิการทีด่ ี

3. กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการรว่มกบักรรมการอสิระคนหน่ึง 
4. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
5. จดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรือ่ง และมากพอทีก่รรมการจะอภปิรายประเดน็สาํคญักนัอยา่ง

รอบคอบโดยทัว่กนั และแสดงความเหน็อยา่งเป็นอสิระ 
6. เป็นตวักลางระหวา่งองคก์รกบัหน่วยงานภายนอก เชน่ หน่วยงานภาครฐั/กองทุน องคก์รทอ้งถิน่ และสือ่ เมือ่มี

ความจาํเป็นโดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูแ้ถลงการณ์หลกัของบรษิทั 
7. เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิาร และระหวา่ง

คณะกรรมการ และฝา่ยจดัการ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บรษิัทฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพยีงพอ โดยการประสานงานกบั      

ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาส และประจาํปี 
2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล 
3. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบในการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง และประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบ-

ภายใน 
4. พจิารณาอนุมตัแิผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
5. พจิารณาสอบทานความเป็นอสิระ และการรายงานผลการปฏบิตังิานของฝา่ยตรวจสอบภายใน 
6. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสม และมปีระสทิธผิลรวมทัง้สอบทานกระบวนการภายใน

บรษิทัเกีย่วกบัการรบัแจง้เบาะแส และการรบัขอ้รอ้งเรยีน ใหม้คีวามอสิระ และมกีารดําเนินการอย่างเหมาะสม โดย
คาํนึงถงึการรกัษาความลบั และมาตรการป้องกนัผูแ้จง้เบาะแส 

7. สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนด        
ของตลาดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

8. ประเมนิผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
8.1 พจิารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบญัช ีโดยคํานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร 

และปรมิาณงานตรวจสอบของสํานักงานสอบบญัชนีัน้ รวมทัง้ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รบั
มอบหมายใหท้าํการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 

8.2 พจิารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบญัช ีเพื่อคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ ถอดถอน ผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทั 

9. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

10. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 
11. จดัทาํรายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิทั 
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
13. จดัใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ

นํามาปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุน้ และองคก์รสงูสดุ 
14. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมํ่ าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของ        

คณะกรรมการตรวจสอบ 
15. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ หรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระทําซึ่งอาจมี

ผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน                    
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร ซึง่ประเภท
รายการ หรอืการกระทาํทีต่อ้งรายงาน มหีวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

15.1 รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
15.2 การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่งทีส่าํคญัในระบบควบคมุภายใน 
15.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
  หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัถงึสิง่ที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคญัต่อ
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน และได้มกีารหารอืร่วมกบัคณะกรรมการบริษัท และผู้บรหิารแล้วว่าต้อง
ดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบกําหนดเวลาที่กําหนดไว้ร่วมกนั หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามกีาร
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เพกิเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไมม่เีหตุผลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน
สิง่ทีพ่บดงักลา่วต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยได ้

16. รายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่สาํนกังาน และผูส้อบบญัชทีราบภายใน 1 เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จาก
ผู้สอบบญัชใีนเรื่องพฤติการณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผู้จดัการ หรอืบุคคลซึ่งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของ           
นิตบุิคคลดงักลา่วไดก้ระทาํความผดิตาม พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  
 

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 

ดา้นการสรรหา 
1. พจิารณาหลกัเกณฑ์ และวธิกีารสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

พจิารณาหลกัเกณฑ ์
2. พจิารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพจิารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดํารงตําแหน่งกรรมการโดย

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาอนุมตั ิและ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 
3. เสนอแต่งตัง้กรรมการชุดยอ่ยต่อคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสม และเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ี
ดา้นคา่ตอบแทน 

4. กาํหนดคา่ตอบแทนทีจ่าํเป็น และเหมาะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และมใิชต่วัเงนิของกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการชุดยอ่ยในแต่ละปีเพือ่เสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิหรอืนําเสนอต่อผูถ้อืหุน้อนุมตัติามแต่กรณี 

5. พจิารณาการปรบัเงนิเดือน ให้สวสัดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

6. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั และมหีน้าที่ให้คําชี้แจงตอบคําถามเกี่ยวกบัค่าตอบแทนของกรรมการในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

ดา้นบรรษทัภบิาล 
7. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และการดําเนินงาน            

ดา้นกจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทัเพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 
8. จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมเสนอคณะกรรมการบรษิทั 
9. ปฏบิตังิานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

1. กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  
2. พจิารณาให้ความเหน็ในผลการประเมนิความเสีย่ง และวธิกีารในการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ในแต่ละเรื่อง         

ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง โดยสามารถประเมนิตดิตาม และป้องกนัความเสีย่งให้อยู่ในระดบั        
ทีเ่หมาะสม และมแีนวทางปฏบิตัใิหส้ามารถรบักบัเหตุการณ์เมือ่เกดิความเสีย่งนัน้ๆ ขึน้ 

3. จดัใหม้กีารทบทวนความเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยา่งสมํ่าเสมอ โดยครอบคลุมทัง้ความเสีย่งจากภายนอก
และภายในองคก์รในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

o ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์
o ความเสีย่งดา้นปฏบิตักิาร และความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ 
o ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
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4. ตดิตาม กํากบั ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึกลยุทธ์และวธิปีฏบิตัเิมื่อเกดิ   
ความเสีย่ง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่ากลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้
นําไปปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5. ใหค้ําแนะนํา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร 
รวมถึงส่งเสรมิ และสนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงพฒันาระบบการบรหิารความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง และสมํ่าเสมอ 

6. สื่อสารแลกเปลี่ยนขอ้มูล และประสานงานเกี่ยวกบัความเสี่ยง และการควบคุมภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบของ
บรษิทัฯ 

7. แต่งตัง้คณะทํางาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการ              
บรหิารความเสีย่งไดต้ามความเหมาะสม และจาํเป็น 

8. ปฏบิตังิานเรือ่งอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ มอบหมาย  
  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
1. จดัทํา และนําเสนอนโยบายทางธุรกจิ เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกจิ และงบประมาณประจําปี      

ของบรษิทัเพือ่ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 
2. กาํหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอาํนาจบรหิารต่างๆ ของบรษิทัฯ เพือ่ขออนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทั 
3. มอีาํนาจอนุมตักิารดาํเนินการทางการเงนิเพือ่จดัซือ้วตัถุดบิในวงเงนิรวมไมเ่กนิ 250 ลา้นบาท และใหม้อีํานาจในการ 

ทํารายการจดัซื้อวตัถุดบิในกรณีทีว่งเงนิทีไ่ดร้บัไม่เพยีงพอ ซึ่งอาจเกดิผลกระทบในการดําเนินกจิการของบรษิทั          
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอํานาจดําเนินการรายการนั ้นๆ แต่ให้นําเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม         
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่ขอสตัยาบนั 

4. มอีาํนาจอนุมตัริายการลงทุน และการดาํเนินการทางการเงนิเพือ่ธุรกรรมต่างๆ ของบรษิทัดงัน้ี 
o การซือ้-ขายเงนิลงทุนภายในวงเงนิ 30 ลา้นบาท 
o การจดัซือ้จดัจา้งซึง่สนิทรพัยเ์พื่อขยายธุรกจิของบรษิทัรายการละไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท โดยมวีงเงนิรวมทัง้สิน้   

100 ลา้นบาท ในกรณีทีว่งเงนิเกนิจาก 100 ลา้นบาท จะมกีารขอสตัยาบนัเมื่อจบโครงการ ถา้อยูใ่นวงเงนิ      
จะจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ  

5. ควบคุมดแูลการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทางธุรกจิเป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธท์าง
ธุรกจิ และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และเอือ้ต่อสภาพธุรกจิ 

6. กําหนดโครงสรา้งองค์กร และการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพโดยครอบคลุมทัง้เรื่องการคดัเลอืกการฝึกอบรม        
การวา่จา้ง และการเลกิจา้งพนกังานของบรษิทัทัง้หมด 

7. กํากบัดูแล และอนุมตัเิรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของบรษิทัฯ และอาจแต่งตัง้ หรอืมอบหมายใหบุ้คคลใดบุคคล
หน่ึง หรอืหลายคนกระทําการอย่างหน่ึงอย่างใดไดต้ามที่เหน็สมควรสามารถยกเลกิเปลี่ยนแปลง หรอืแก้ไขอํานาจ
นัน้ๆ ได ้

8. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

 การมอบหมายอํานาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบจะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอํานาจ หรอืมอบอํานาจช่วงที่ทําใหผู้ร้บั
มอบอาํนาจสามารถอนุมตัริายการทีต่น หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย)์ ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ (แลว้แต่กรณี) เพือ่พจิารณาอนุมตัริายการดงักลา่วตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ หรอืกฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีม่เีงือ่นไขปกตธิุรกจิทีม่กีารกาํหนดขอบเขตทีช่ดัเจน  
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การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายใน 
 บรษิทัฯ มหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบรษิทัซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตัิงานของ             
ทุกหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพ และความเพยีงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานนัน้ๆ ซึ่งช่วยให้ฝ่ายบรหิารเกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมที่มอียู่นัน้มกีารปฏิบตัจิรงิอย่างสมํ่าเสมอ และ
เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ช่วยค้นหาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันาระบบการดําเนินงานที่มอียู่ให้มปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบดงัโครงสรา้งทีป่รากฏอยูใ่นหวัขอ้ การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง ในหน้าที ่57 
 
ระบบการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนสง่เสรมิใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์รซึ่งเป็นกลไกหน่ึงทีส่าํคญัต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค ์และการเพิม่พนูมลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยคณะกรรมการบรษิทักําหนดใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน
ในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจา้ของความเสีย่งมบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิ และจดัการความเสีย่งทีร่บัผดิชอบ
ให้อยู่ในระดบัความเสีย่งที่บรษิทั ยอมรบัได้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ และกระตุ้นให้การบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองค์กร 
โดยใหทุ้กคนตระหนกัถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ในทุกขัน้ตอนโดยปฏบิตัติามกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งอ้างองิตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบดว้ย กรอบแนวทางระบบการควบคุม
ภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลกัการของการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ชว่ยเพิม่โอกาสแหง่ความสาํเรจ็โดยการใชท้รพัยากรทีม่จีาํกดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และลดความไม่
แน่นอนในผลการดาํเนินงาน โดยมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ การควบคุมภายในและการ
บรหิารจดัการความเสีย่ง ในหน้าที ่58 
 
 
 หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

1.  องคป์ระกอบคณะกรรมการ  
1.1 จาํนวนกรรมการของ PAP เป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ 11 ทีก่ําหนดว่า “คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ย

กรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร และกรรมการของบรษิทัจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามทีก่ฎหมายกําหนด” โดยปจัจุบนัคณะกรรมการ
บรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จาํนวน 4 ท่าน กรรมการทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้รหิาร จาํนวน 1 ทา่น และกรรมการอสิระ จาํนวน 5 ทา่น 

1.2 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระ 
1.3 การสรรหา และแต่งตัง้กรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทั และขอ้กําหนดของกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวาม

โปร่งใส โดยการสรรหากรรมการต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
และนําเสนอเพือ่ขออนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

1.4 ประธานกรรมการไมเ่ป็นประธานหรอืสมาชกิในคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.5 มกีารแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั (Company Secretary) เป็นผูช้ว่ยดแูลกจิกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้

คณะกรรมการ และบรษิทัปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ  
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2. คณุสมบติัของกรรมการ 
2.1 กรรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาความรู้

ความสามารถ รวมทัง้มคีวามพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่และมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ 
2.2 มคีุณสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 จาํกดัจาํนวนการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่นไมเ่กนิ 5 บรษิทั 
2.4 จํากดัจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่-           

ฝา่ยการเงนิ (กรรมการผูจ้ดัการ) และประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร ไมเ่กนิ 3 บรษิทั 
2.5 มคีวามเป็นอสิระตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
2.6 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามขอ้บงัคบัขอ้ที่ 13 ซึ่ง

กําหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จํานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตําแหน่งในปี
แรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหใ้ชว้ธิจีบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคน
ทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานที่สุดนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถูกเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่ง
ใหมก่ไ็ด ้  

 
3.  นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดถีงึประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการยรษิทั และเหน็แลว้เป็นปจัจยัหน่ึง
ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจ และการทาํงานของคณะกรรมการบรษิทั 
 ทัง้น้ีความหลากหลายนัน้ไมไ่ดจ้าํกดัเฉพาะในเรือ่งเพศเทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึอายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ใน
วิชาชีพ ทักษะ และความรู้ ดังนัน้ ในการสรรหา และการพิจารณาแต่งตัง้ของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู ้
ความสามารถ และใชห้ลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืก ซึง่ไดค้าํนึงผลประโยนชน์ของความหลากหลายมาประกอบดว้ย 
 
4.  คณะกรรมการชดุย่อย 
 นอกจากคณะกรรมการบรษิทัแล้วบรษิทัยงัมคีณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้กีารกําหนดอํานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการชุดต่างๆ พรอ้มทัง้กาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งดงัน้ี 

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ มทีัง้หมด 3 ท่านโดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และดํารงตําแหน่ง   
คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้มคีวามรูด้้านบญัช/ีการเงนิ และกรรมการตรวจสอบต้องมี
คุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระมวีาระการดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี 

4.2  คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล มทีัง้หมด 3 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้รหิาร 1 ทา่น กรรมการบรหิาร 1 ทา่น และกรรมการอสิระ 1 ทา่น โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี 

4.3  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มทีัง้หมด 3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และ
กรรมการบรหิาร 2 ทา่น โดยมวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 
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5. การประชมุคณะกรรมการ 
 ในแต่ละ ปีคณะกรรมการจะมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเ ป็นรายปี  และในการประชุม          
คณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้ บรษิทัจะสง่จดหมายนดัประชุมคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า   
ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเขา้ทีป่ระชุมได ้และหากมเีหตุจาํเป็นไมส่ามารถ
เขา้รว่มประชุมไดก้รรมการจะแจง้บรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วนั ซึง่การประชุมคณะกรรมการจะจดัสรร
เวลาให้มกีารอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเพยีงพอ รวมทัง้ให้ผู้บรหิารระดบัสูงชี้แจงขอ้มูลในฐานะผู้เกี่ยวขอ้งกบั
ปญัหาโดยตรงผ่านกรรมการบรหิาร และการลงมตใินทีป่ระชุม กําหนดใหจ้าํนวนองคป์ระชุมขัน้ตํ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการ
จะมตติอ้งมกีรรมการอยูใ่นทีป่ระชุมไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด พรอ้มทัง้มกีารจดบนัทกึการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 นอกจากน้ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มกีารกําหนดนโยบายใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารประชุมร่วมกนัอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
6.  ค่าตอบแทนกรรมการ 

6.1 คา่ตอบแทนของกรรมการ บรษิทัมกีารกาํหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา
คา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาลเป็นผูพ้จิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตั ิซึง่การพจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทัไดค้าํนึงถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั และประโยชน์ทีค่าดวา่จะ
ไดร้บัจากคณะกรรมการโดยคา่ตอบแทนดงักลา่วอยูใ่นระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอุตสาหกรรมเดยีวกนั และสงู
เพยีงพอทีจ่ะรกัษากรรมการทีม่คีุณภาพตามทีต่อ้งการซึง่บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการโดยแบง่เป็นคา่เบีย้
ประชุม และคา่บาํเหน็จกรรมการ 

6.2 สาํหรบัคา่ตอบแทนผูบ้รหิาร บรษิทัมกีารวดัผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารทุกปีในรปูของดชันีวดัผล (KPIs) 
โดยผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารสงูสดุจะมกีารประเมนิแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) การวดัความสาํเรจ็
ตามเป้าหมาย และ 2) การประเมนิการปฏบิตัหิน้าที ่โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล ทัง้น้ี 
คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาลจะเป็นผูพ้จิารณากาํหนดคา่ตอบแทนใหส้ะทอ้นถงึผลการ
ปฏบิตังิาน และคา่ตอบแทนตามมาตรฐานของบรษิทัต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั และเสนอจาํนวน
คา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาและอนุมตั ิสาํหรบัในกรณีของประธานเจา้หน้าที่
ฝา่ยการเงนิ (กรรมการผูจ้ดัการ) ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร และกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่
บรหิารจะเป็นผูป้ระเมนิ และพจิารณาคา่ตอบแทน 

 
7. รายงานคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อยโดยงบการเงนิดงักล่าวจดัทาํขึน้   
ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่มคีวามเหมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่างสมํ่าเสมอ และใช ้      
ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั รวมทัง้ประมาณการทีด่ทีีสุ่ดในการจดัทําซึ่งมกีารเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผู้รบัผดิชอบในสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจําปี และ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระจะเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงนิระบบการควบคุมภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบในรายงานประจาํปี 
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8. แผนการสืบทอดตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการกําหนดใหม้แีผนการสบืทอดตําแหน่งของกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู โดยในแต่ละปี
บรษิทัไดม้กีารประชุมแผนงาน ซึง่มกีารแลกเปลีย่นความรู ้และถ่ายทอดงานอยา่งมรีะบบ นกัลงทุนจงึมัน่ใจไดว้า่บรษิทัจะมี
การดาํเนินงาน และการสบืทอดตาํแหน่งผูบ้รหิารแต่ละฝา่ยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 
9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
 เลขานุการบรษิทัจะจดัเตรยีมเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ เช่น        
คู่มอืกรรมการ นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ และคอรร์ปัชัน่ นโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณ        
ในการดาํเนินธุรกจิ รวมทัง้การเยีย่มชมโรงงาน 
 
10. การอบรม และพฒันาความรู้กรรมการ และผูบ้ริหาร 
 กรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะได้รบัทราบหลกัเกณฑ์ที่สาํคญัเกี่ยวกบัคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ยอ่ยต่างๆ รวมทัง้นโยบาย และขอ้มลูทีส่าํคญัเกีย่วกบับรษิทั โดยบรษิทัสง่เสรมิใหก้รรมการบรษิทั และผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้
ร่วมสมัมนาหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฎบิตัหิน้าทีท่ีจ่ดัโดยหน่วยงานกํากบัดูแลองคก์รของรฐั หรอืองคก์รอสิระ เช่น 
หลกัสตูรกรรมการบรษิทัของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทยทีส่าํนกังาน ก.ล.ต. กําหนดใหก้รรมการของบรษิทั
จดทะเบยีนตอ้งผ่านการอบรมอย่างน้อยหน่ึงหลกัสตูรซึ่ง ไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP), Directors 
Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้น้ีเพื่อนําความรู ้และประสบการณ์มาพฒันา
องคก์รต่อไป 
 
11. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลมากทีสุ่ด อกีทัง้เพื่อ
เป็นกรอบในการทบทวน และปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตังิานของคณะกรรมการใหด้ยีิง่ขึน้ไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการ
บริษัทจึงกําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทัง้คณะ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลจะเป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์การประเมนิ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั การประเมนิทัง้หมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที ่1 ของทุกปี เพื่อนํา
ผลการประเมินมาวิเคราะห์ และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบรษิทั ประจาํปี 2560 มผีลการประเมนิอยูท่ี ่98.58 คะแนน (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ย
ละ 4.38 และการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายบุคคล ประจาํปี 2560 มผีลการประเมนิ
เฉลี่ยรวมเท่ากบั 99.08 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 2.95 ผลการประเมนิของ
คณะกรรมการจะเป็นขอ้มลูหน่ึงทีใ่ชป้ระกอบพจิารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะมกีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าที่เช่นกนั แต่เป็นการประเมนิโดยคณะกรรมการ
บรษิทัต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะนําผลการประเมนิที่ไดร้บัมานําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่เสนอแนวทางการปรบัปรงุกรณีทีม่คีาํแนะนําในประเดน็ต่างๆ จากคณะกรรมการบรษิทั 

การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 การประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นเสมอืนเครื่องมอืในการช่วยพฒันาการปฏบิตังิาน 
นอกจากน้ีการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยคณะกรรมการบรษิทันัน้ เป็นการประเมนิเพื่อนําไป
พจิาณาค่าตอบแทนประจําปีของประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยการประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนที่ 1 เป็นการวดั
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ความสําเรจ็ตามเป้าหมาย โดยเปรยีบเทยีบผลการดําเนินงานกบัเป้าหมายที่ตัง้ไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมนิการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยคณะกรรมการจะเป็นผูป้ระเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็น
รายบุคคล และนําผลการประเมนิของกรรมการแต่ละท่านคาํนวณเป็นค่าเฉลีย่ และสรุปผลต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ในเดอืนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็นผูแ้จง้ผลคะแนนประเมนิต่อประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริต 

นิยาม 
 การทุจริตหรือคอรร์ปัชัน่ : ใหห้มายความถงึการปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใดในตําแหน่ง หรอืละเวน้      
การปฏิบตัิอย่างใดในพฤติการณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรอืใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ รวมทัง้การเสนอให้ซึ่ง
ผลประโยชน์เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ตอบแทนทีม่คิวรไดโ้ดยมชิอบดว้ยกฎหมาย และศลีธรรม สาํหรบัตนเอง หรอืผูอ้ื่น ทัง้ทางตรง และ
ทางออ้ม ทัง้ดา้นการปฏบิตังิาน และเชงินโยบาย 
 
นโยบายต่อต้านการทจุริต 
 หา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทั กระทาํการอนัใดทีเ่ป็นการเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่   
ทุกรปูแบบ เพือ่ประโยชน์ทางตรง หรอืทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไมว่า่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้
หรอื  ผูเ้สนอใหส้นิบน ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืไมเ่ป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน ทีบ่รษิทัไดด้าํเนิน
ธุรกจิ หรอืตดิต่อดว้ย โดยจะปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นการทุจรติอยา่งเครง่ครดั 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบ 

1. คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน่ต่อ   
คณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณา 

2. คณะกรรมการบรษิทั มหีน้าที่พจิารณา และอนุมตัินโยบายการต่อต้านทุจรติทุกรูปแบบทัง้ทางตรง และ
ทางออ้ม เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในยดึถอืปฏบิตัขิองคนทัง้องคก์ร 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มหีน้าทีป่ระเมนิโอกาสการเกดิทุจรตินําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อ       
ใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบัฝา่ยตรวจสอบภายในสาํหรบัการวางแผนการตรวจสอบ และตรวจตดิตาม 

4. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีน้าทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
4.1 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกี่ยวกบัการ

ทุจรติ ตามทีฝ่า่ยตรวจสอบภายในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าระบบดงักล่าวมคีวามเสีย่งทีจ่ะทาํใหเ้กดิ
โอกาสการทุจรติที่มผีลกระทบต่อฐานะการเงนิ และผลการดําเนินงานของบรษิทัน้อยที่สุด และม ี              
ความเหมาะสมกบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทั 

4.2 รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง
เกีย่วกบัการทุจรติต่อคณะกรรมการบรษิทั 

5. ฝา่ยตรวจสอบภายในมหีน้าที ่และรบัผดิชอบ ดงัน้ี 
5.1 ปฏบิตัหิน้าที่ใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว ้ และเสนอรายงานการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติทีเ่กดิจากการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบ 

5.2 ปฏบิตังิานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจรติที่เกี่ยวขอ้งกบั
องคก์รนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในทีไ่ดก้าํหนดไว ้

6. ฝา่ยบรหิารมหีน้าที ่และความรบัผดิชอบ สือ่สารกบับุคลากรในองคก์ร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหไ้ดท้ราบถงึนโยบาย    
การต่อตา้นการทุจรติ 



[แบบ  56 – 1 ]  ส่วนที่ 2  การจัดการและการกาํกับดูแลกิจการ  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
 

48 

 

 
แนวปฏิบติัท่ีดี 

1. ห้ามมใิห้พนักงานของบรษิทัพยายามที่จะมอีิทธพิลเหนือคู่ค้า คู่แข่งทางธุรกิจโดยมชิอบด้วยกฏหมาย และ
ศลีธรรม ไมว่า่จะโดยการใหค้วามชว่ยเหลอืเป็นกรณีพเิศษ การใหข้องขวญั หรอืใหผ้ลประโยชน์อยา่งอื่น 

2. ไมด่าํเนินการใดๆ หรอืเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมาย 
3. ในการทาํขอ้ตกลงกบัคู่คา้ทางธุรกจิ พนกังานจะตอ้งหลกีเลีย่งการให ้หรอืยอมรบัของใดๆ เกีย่วกบัการเจรจา     

การทําสญัญา หรอืการปฏบิตัหิน้าทีต่ามสญัญา และสาํหรบัของขวญัใดๆ ทีไ่ดใ้ห ้หรอืยอมรบัไดน้ัน้จะตอ้งมี
มลูคา่ทีเ่หมาะสมทีไ่ดร้บัอนุญาตตามระเบยีบบรษิทั และ/หรอืกฎหมายซึง่ใชบ้งัคบักบัทัง้ตวัผูใ้ห ้และผูร้บั 

4. บรษิทัมนีโยบายไมส่ง่เสรมิการใหส้นิบนกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลอื่นใดเพือ่รบัประโยชน์ทางธุรกจิ 
5. กรณีมกีารจดัซือ้ จดัจา้ง ตอ้งดาํเนินการผ่านขัน้ตอนตามระเบยีบของบรษิทั มคีวามโปรง่ใส สามารถตรวจสอบ

ได ้
6. กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัในการเผยแพร ่ใหค้วามรู ้ใหค้าํปรกึษาเพือ่สรา้งความเขา้ใจ

ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชาเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้พนักงานได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจรติฉบบัน้ี รวมถงึเป็นแบบอยา่งทีด่ใีนเรือ่งการมคีวามซื่อสตัย ์จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทจุริต 
เพือ่ใหทุ้กคนในองคก์รไดร้บัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ บรษิทัจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. บรษิทัจะตดิประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติ ณ กระดานประชาสมัพนัธข์องบรษิทัทุกแหง่ 
2. บรษิทัจะเผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการทุจรติ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบรษิทั เช่น Intranet เวบ็ไซต์

บรษิทั รายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) 
3. บรษิทัจะจดัใหม้กีารอบรมนโยบายการต่อตา้นการทุจรติใหแ้ก่พนกังานใหม ่และบรรจุลงในคูม่อืพนกังาน 

 
นโยบายการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด 

ขอบเขตการรอ้งเรยีน และการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ 
 เมือ่มขีอ้สงสยั หรอืพบเหน็การกระทาํทีฝ่า่ฝืน หลกัปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งต่อไปน้ี 

o การฝา่ฝืนการปฏบิตัติามหลกัการ และแนวปฏบิตัขิองนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
o การฝา่ฝืนตามกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทั  
o การไดร้บัความไมเ่ป็นธรรมในการปฏบิตังิาน 
o การกระทาํทุจรติ 

 หรอืการกระทาํทีท่าํใหเ้กดิความสงสยั และเกดิผลเสยีต่อองคก์ร พนกังานควรสอบถาม หรอืปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา    
ที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดบั หากพนักงานไม่สะดวกใจ หรอืไม่แน่ใจที่จะทําเช่นนัน้ พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรง         
ตามรายละเอยีดในหวัขอ้ ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน 
พนกังานสามารถแจง้เรือ่งทีต่อ้งการรอ้งเรยีน หรอืการแจง้เบาะแส ผา่นชอ่งทางดงัน้ี 

1. สง่เรือ่งผา่นกลอ่งความคดิเหน็ประจาํโรงงาน และศนูยก์ระจายสนิคา้แต่ละแหง่ของบรษิทั 
2. ตดิต่อ / แจง้บุคคลทีร่บัผดิชอบ คอื 

2.1 ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน : คุณ นฤทธิช์ยั ภรูพีงษานนท ์
 E-mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th 
2.2 คุณ เกรยีงไกร รกัษ์กุลชน : ประธานคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
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 E-mail address: proact2000@pikanategroup.com 
2.3 คุณ นนัทนา หลกัคาํ : เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
 E-mail address: nantana.lak@pacificpipe.co.th 

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มสี่วนทุกกลุ่มสามารถ
ร้องเรียนเมื่อมีข้อร้องเรียน  หรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ขดักบันโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีและ/หรอื 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณของบรษิทั รวมไปถงึหากมขีอ้สกัถาม 
หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่อง
ทางการรบัรอ้งเรยีน ดงัน้ี 

o สง่ E-mail แจง้ถงึผูร้บัผดิชอบโดยตรง ตามรายชื่อ    
ทีป่รากฏอยูใ่น ขอ้ที ่2.1 – 2.3  

o แจง้เรือ่งเขา้มาทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยูท่างดา้นขวา 

กระบวนการเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน 
1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 

 ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะดําเนินการรวบรวมขอ้เทจ็จรงิแลว้ต้องสง่เรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน
และบรรษทัภบิาล 

2. กลัน่กรองขอ้มลู และสอบสวน 
 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะเรียนเชิญตวัแทนฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อ
กลัน่กรองขอ้มลู และสอบสวน ภายใน 3 วนั โดยตวัแทนฝา่ยบรหิารทีเ่ขา้รว่มในการพจิารณา คอื 

1) ผูจ้ดัการทรพัยากรมนุษย ์หรอืตวัแทนจากหน่วยงาน 
2) ผู้อํานวยการในสายงานของผู้ร้องเรยีนซึ่งต้องเป็นบุคคลผู้ไม่มีความขดัแย้ง หรอืผลประโยชน์ใดกบัผู้

รอ้งเรยีน 
3) ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน 

 โดยมเีลขานุการคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาลเขา้รว่มเพือ่สงัเกตการณ์ 
 

3. กาํหนดมาตรการดาํเนินการ 
 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาลจะเป็นผู้สรุปรายงาน และเสนอรายงานในการ
ดําเนินการต่อข้อร้องเรยีน และการแจ้งเบาะแสเสนอต่อกรรมการผู้จดัการ หรอืประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร แล้วแต่กรณี            
เพือ่พจิารณาอนุมตักิารดาํเนินการนัน้  
 ในกรณีทีเ่ป็นเรือ่งทีก่ระทบต่อชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ หรอืฐานะทางการเงนิของบรษิทั หรอืขดัแยง้กบันโยบายในการ
ดําเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืเกี่ยวขอ้งกบัผูบ้รหิารระดบัสงูประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลจะ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั  

การรายงานผลการดาํเนินการ และตรวจสอบ 
 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรอืเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาลจะรายงานผล  
การดาํเนินการทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้ทัง้หมดใหผู้บ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั และคณะกรรมการรบัทราบ 
 พนักงานทุกคนตอ้งลงนามในแบบฟอรม์ และใหค้ํารบัรองเพื่อยนืยนัวา่ไดร้บัรูเ้น้ือหาของการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี     
ซึง่ปรากฏในหน้าสุดทา้ยของจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิเพื่อเป็นเครื่องยนืยนัวา่ไดอ่้านแลว้ และยอมรบั       

คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 
ทีอ่ยู ่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์
 ถนนพระราม 4 กรงุเทพ 10120  
โทรศพัท ์[662] 679-9000  
โทรสาร [662] 679-9201 - 03  
อเีมล ์ ir.dep@pacificpipe.co.th 
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ทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้กําหนดในเรื่องต่างๆ ทัง้น้ี พนักงานไมส่ามารถใชข้อ้อา้งวา่ไมไ่ดอ่้าน หรอืไมไ่ดล้งนามรบัรูใ้นแบบฟอรม์       
มาเป็นเหตุผลทีจ่ะไมป่ฏบิตัติาม 
 หากนโยบายการกํากบัดูแลกจิการ มกีารยกเลกิการทีข่อ้กําหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงในนโยบายนัน้ การถูกยกเลกิจะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และจะตอ้งเปิดเผยขอ้กาํหนดทีถ่กูยกเลกินัน้ใหท้ราบในทนัทตีามทีก่ฎหมายกาํหนด 

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน หรอืผูแ้จง้เบาะแสการกระทาํผดิ 
1. บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลู และตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส ผูร้อ้งเรยีน และผูถ้กูรอ้งเรยีนเป็นความลบั 
2. บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถงึความปลอดภยั และความเสยีหายของผูร้ายงาน แหล่งที่มา

ของขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจะไดร้บัการบรรเทาความเสยีหายดว้ยกระบวนการทีม่คีวามเหมาะสมและเป็นธรรม 

 จากนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และนโยบายต่อตา้นการทุจรติทีก่ลา่วมาน้ี คณะกรรมการบรษิทัมคีวามตระหนกั
ถงึความสาํคญัของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีพรอ้มทัง้สง่เสรมิใหม้กีารนําไปปฏบิตั ิโดยเผยแพร่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานรบัทราบ และยดึถอืปฏบิตั ิพรอ้มทัง้เปิดเผยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั และรายงานประจําปี เพื่อใหน้ักลงทุนได้
ทราบ และใหม้กีารทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํอยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งต่อหลกัการกํากบัดแูล
กจิการทีด่ใีนระดบัสากล และมคีวามเหมาะสมต่อการนําไปปฏบิตั ิอยา่งไรกต็ามในปี 2560 ยงัมหีลกัเกณฑบ์างสว่นทีบ่รษิทั
ยงัไมส่ามารถปฏบิตัไิด ้จงึขอชีแ้จงเหตุผล และ/หรอืมาตรการดาํเนินการทดแทน ดงัน้ี 

หลกัเกณฑท่ี์ยงัไม่มีการปฏิบติั ช้ีเหตผุล / มาตรการทดแทน 
1. คณะกรรมการควรพจิารณากาํหนดนโยบายการกํากบัดแูลบรษิทั

ยอ่ยซึง่รวมถงึ 
(1) ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มี
อํานาจควบคุมในบรษิทัย่อยโดยใหก้ําหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ซึ่งโดยทัว่ไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตัง้ เว้นแต่บรษิัท
ดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่ป็น Operating Arms ของกจิการ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นผู้
แต่งตัง้กไ็ด ้
(2) กําหนดขอบเขตหน้าที ่และความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็น
ตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) และให้ตวัแทนของบรษิทัดูแลให้
การปฏิบตัิเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่
บรษิทัยอ่ยมผีูร้ว่มลงทุนอื่นคณะกรรมการควรกาํหนดนโยบายให้
ตวัแทนทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย 
และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม ่

สาํหรบันโยบายทัง้ขอ้ (1) และ (2) ซึ่งเป็นเรื่องของ
การกํากบัดูแลบรษิทัย่อยนัน้ ผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย
ทุกท่านเป็นผูบ้รหิารชุดเดยีวกนักบั บรษิทั แปซฟิิก
ไพพ ์จํากดั (มหาชน) มาโดยตลอด อกีทัง้ผู้บรหิาร 
และผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทย่อยดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรหิารใรบรษิทัแม่ ในการดําเนินนโยบาย 
และการปฏบิตัหิน้าทีจ่ะดําเนินเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัยอ่ย และสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม ่

2. หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยสําคญั เช่น มี
สดัส่วนการถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 และจํานวนเงนิลงทุน หรอือาจต้องลงทุนเพิม่เติมมี
นัยสาํคญัต่อบรษิทั ในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการควรดูแลใหม้ี
การจดัทาํ Shareholders’ Agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น เพื่อให้
เกดิความชดัเจนเกี่ยวกบัอํานาจในการบรหิารจดัการ และการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการ
ดําเนินงานเพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทํางบการเงนิของ
บรษิทัไดต้ามมาตรฐาน และกาํหนดเวลา 

บรษิทัยงัไมม่นีโยบายในการเขา้รว่มลงทุนในกจิการ
อื่น 
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9.2  คณะกรรมการชดุย่อย 

 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการจาํนวน 4 ชุด ไดแ้ก่ 
  1)  คณะกรรมการบรษิทั 
  2)  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  3)  คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
  4)  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

1) คณะกรรมการบริษทั 
 ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอสิระ 7 ท่าน และกรรมการบรหิาร 3 ท่าน ซึง่มรีายชื่อ
ตามทีป่รากฏในหวัขอ้ โครงสรา้งการจดัการ หน้าที ่25 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีส่าํคญัมดีงัน้ี 
 คณะกรรมการมอีํานาจ และหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุม         
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเรือ่งทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดาํเนินการ เช่น เรื่องทีก่ฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ การทาํรายการเกี่ยวโยงกนั และการซือ้หรอืขายสนิทรพัยท์ีส่าํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืตามทีห่น่วยงานราชการอื่นๆ กําหนด เป็นตน้ โดยขอบเขตอํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีส่าํคญั       
มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 38-39 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึง่ดาํรงตําแหน่งคณะกรรมการบรษิทั โดยกรรมการอยา่งน้อย 1 คนเป็นผูม้ ี
ความรูด้า้นบญัช ี / การเงนิ และกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัความเป็นอสิระตามรายละเอยีดทีไ่ดก้ล่าวไว้
เบือ้งตน้ ทัง้น้ีไดม้วีาระการดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่3 มนีาคม 2559 ถงึ วนัที ่3 มนีาคม 2562 มรีายนาม ดงัน้ี 
 1. ดร. วชิาญ อรา่มวารกุีล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางสาว ปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบ 
 3. นาง อุดมวรา เดชสง่จรสั กรรมการตรวจสอบ 
 และม ีนาย นฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบลําดบัที ่ 1 
และ 3 มปีระสบการณ์ และความรูเ้พยีงพอที่จะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ ทัง้น้ี
ขอบเขตอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 40  
 
 
 
3) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการบรหิาร 1 ท่าน ซึง่ดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั มวีาระการ   
ดาํรงตาํแหน่งวาระละ 3 ปี ตัง้แต่ วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 ถงึ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2561 มรีายนาม ดงัน้ี 
 
 1. นาย เกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธานกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
 2. นางสาว ปิยะนุส ชยัจรวฒัน์ กรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
 3. นางสาว วริยิา อมัพรนภากุล กรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล 
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 และม ีนางสาว นนัทนา หลกัคาํ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล โดยขอบเขต
อาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 41 
 
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบรหิาร 2 ท่าน ซึ่งดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทั มวีาระ        
การดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2558 ถงึ วนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 มรีายนาม ดงัน้ี 
 1. ดร. ชยัยงค ์ สจัจพิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 2. นางสาว วริยิา  อมัพรนภากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 3. นางสาว ธติมิา  วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 และม ีนางสาว นภาพร พรอนุวงศ ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดยขอบเขตอํานาจหน้าที ่และ      
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มรีายละเอยีดปรากฏในหน้า 41-42 

              

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. กรรมการอิสระ 

 คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ 
 บรษิทัไดก้ําหนดคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามขอ้กําหนดขัน้ตํ่าของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย กลา่วคอื 

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้น้ี โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่มสีว่นรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไมเ่ป็นลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจํา หรอืเป็นผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชน์ 
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแลว้เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่ขอคาํอนุญาตต่อสาํนกังาน 

3. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีไมว่่าทางตรง หรอืทางออ้มทัง้ในดา้น การเงนิ
และการบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะทาํใหข้าด          
ความเป็นอสิระ  

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอ
ชื่อเป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย 

5. เป็นกรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเหน็ หรอืรายงาน   
ไดอ้ยา่งมเีสรตีามภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยไมต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิ หรอืตําแหน่ง
หน้าที ่ และไมต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใด รวมถงึไมม่สีถานการณ์ใดๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัให้
ไมส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น 

6. ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม และนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และ
ไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ี
ซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม และนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก
การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 
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7. ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหก้ารบรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมาย หรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม และนิตบุิคคลทีอ่าจม ี        
ความขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบุิคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัทีย่ ืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 กระบวนการสรรหากรรมการอสิระ 
  คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล จะทําหน้าที่ในการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม และสอดคล้องกบัข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพยีงพอ และสอดคลอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์
ต่อธุรกจิของบรษิทั ตอ้งมปีระวตักิารทาํงาน และมจีรยิธรรมทีด่งีาม รวมทัง้พจิารณาถงึการดาํรงตําแหน่งกรรมการในบรษิทั
อื่นว่าสอดคลอ้งกบันโยบายการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัฯ หรอืไม่ เพื่อที่จะนําบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสม ครบถ้วน
ตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้น้ีบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อตอ้งสามารถ
อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที ่สามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ มคีวามกลา้หาญในการแสดงความคดิเหน็
ในที่ประชุม มปีระวตักิารทํางาน และจรยิธรรมที่ดงีาม นอกจากน้ีจะพจิารณาถงึการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น
หลายแหง่ในขณะเดยีวกนัดว้ยวา่จะมผีลกระทบต่อบรษิทัหรอืไม ่
 ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดมิจะคํานึงถงึผลการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบการพจิารณา 
 
2. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู 

 การสรรหากรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลของบริษัทจะทําหน้าที่พิจารณาคดัเลือกบุคคลที่มคีวาม
เหมาะสมทัง้ในดา้นความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอืสามารถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของ
บรษิทัในอนาคต เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั และที่ประชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป โดยบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อต้อง
สามารถอุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่สามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ มคีวามกลา้หาญในการแสดงความ
คดิเหน็ในทีป่ระชุม มปีระวตักิารทํางานและจรยิธรรมทีด่งีาม นอกจากน้ีจะพจิารณาถงึการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทั
อื่นหลายแหง่ในขณะเดยีวกนัดว้ยวา่จะมผีลกระทบต่อบรษิทั หรอืไม ่
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อกรรมการรายเดมิจะคํานึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว
ประกอบการพจิารณา 

 การสรรหาผูบ้รหิาร 
 คณะกรรมการสรรหาร่วมกบักรรมการผู้จดัการใหญ่พจิารณาหลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหา และแต่งตัง้
บุคคคลเหน็ชอบบุคคลทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 
 

สิทธิของผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
2. ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลไป 
3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการทีท่ีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวน
กรรมการที ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธานทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
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9.4 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ย 2 แหง่ คอื บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั และ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ซึง่บรษิทัจะสง่
ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยดงักล่าว เพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงาน และกําหนดนโยบายการดําเนินงาน      
ที่สําคญัเพื่อให้เกดิผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัย่อยนัน้ๆ และหากบรษิทัย่อยมกีารดําเนินธุรกจิที่กระทบต่อบรษิทัอย่าง    
มนีัยสาํคญั ตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งนําเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัก่อน อกีทัง้ยงัไดม้ี
การกําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิ รวมไปถงึขอ้บงัคบัในการทํารายการที่
เกีย่วโยงต่างๆ เพื่อใชใ้นการกํากบัดแูลการปฏบิตังิานรว่มกนัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และเพื่อใหแ้นวทางการดาํเนิน
ธุรกจิ และการพฒันาองค์กรที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบับรษิทัฯ ทัง้น้ี ยงัไดม้กีารดูแลในเรื่องการจดัเกบ็ขอ้มูล จดัเก็บ
เอกสารสาํคญั และการบนัทกึบญัชตีามมาตรฐานของบรษิทั เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงนิได้
อยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และทนักาํหนดเวลาอกีดว้ย 
 

9.5 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 

 กรรมการ และผูบ้รหิารตอ้งจดัทาํ และสง่รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉนัสามี
ภรยิา และบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อสาํนกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ดงัน้ี 
 1.  รายงานการถอืหลกัทรพัยค์รัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการขายหลกัทรพัยต่์อประชาชน
หรอืวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้รหิาร 
 2.  รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) ทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ขายภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที่
ม ีการเปลีย่นแปลง และบรษิทัยงัมนีโยบายและวธิกีารป้องกนัการนําขอ้มลูภายในไปใชข้องกรรมการและผูบ้รหิารฝา่ยต่างๆ 
ตลอดจนเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูโดยตรง ดงัน้ี 

2.1 ตอ้งรายงานสรปุหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีถ่อือยูเ่ป็นรายไตรมาส ใหก้บัแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

2.2 หา้มใชข้อ้มลูสารสนเทศประเภทงบการเงนิในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่ 15 ของเดอืน
ถดัไปทีบ่รษิทัทาํงบการเงนิของไตรมาสนัน้ๆ จนกระทัง่ถงึภายหลงัจากทีบ่รษิทันําสง่งบการเงนิใหต้ลาด
หลกัทรพัยแ์ลว้ 24 ชัว่โมง โดยบรษิทัจะประกาศวนัทีห่า้มซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาใหท้ราบทุกครัง้            
ในระหวา่งปีทีผ่า่นมากรรมการ และผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัติามนโยบายอยา่งเครง่ครดั 

2.3 หา้มใชข้อ้มลูสารสนเทศอื่นๆ ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตัง้แต่ทราบขอ้มลูจนกระทัง่ถงึภายหลงั
จากทีไ่ดม้กีารเปิดเผยสารสนเทศใหป้ระชาชนทราบแลว้ 24 ชัว่โมง 
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9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 ในปี 2560 บรษิทั และบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั และบุคคล  
หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและสาํนกังานทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ดงัน้ี 

1. คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี

บริษทั ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1. บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 1,140,000 

2. บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั 300,000 

3. บรษิทั มทีรพัยข์นสง่ จาํกดั 240,000 

รวม 1,680,000 

2. คา่ตอบแทนอื่น 
  - ไมม่ ี- 

 ทัง้น้ี บรษิทัทีเ่ป็นสาํนกังานสอบบญัช ีและผูส้อบบญัชไีมม่คีวามสมัพนัธ ์ หรอืสว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร  
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่ว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  
 ภายใตก้ารดาํเนินธุรกจิ เรายดึถอืความถูกตอ้ง โปรง่ใส และคาํนึงถงึประโยชน์ และผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
ฝา่ย ซึง่ครอบคลุมถงึสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงาน การดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การ
สรา้งสภาพแวดลอ้มการทํางานทีด่ ีและปลอดภยัใหแ้ก่บุคลากรของบรษิทั การปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนดดา้น
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารปฏบิตัติามแนวทางปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) โดยมรีายละเอยีดเกีย่วกบัการปฏบิตัติามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ปรากฏอยูใ่นรายงานการดาํเนิน
ธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประจาํปี 2560 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอสิระของบรษิทั ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏบิตังิานของ     
ทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบยีบที่วางไว ้รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิาพ และความเพยีงพอของการควบคุมภายใน       
ของหน่วยงานนัน้ๆ ซึง่ช่วยใหฝ้า่ยบรหิารเกดิความมัน่ใจวา่ระบบการควบคุมทีม่อียูน่ัน้มกีารปฏบิตัจิรงิอยา่งสมํ่าเสมอ และ
เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้ช่วยคน้หาขอ้บกพร่อง จุดอ่อน และพฒันาระบบการดําเนินงานที่มอียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงัโครงสรา้งการจดัการทีป่ราฏอยูใ่นหน้าที ่25 
 

ด้านองคก์ร และสภาพแวดล้อม  
1. บรษิทัมกีารกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกจิที่ชดัเจน และวดัผลไดนํ้าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
2. บรษิทัจดัทาํคู่มอืจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกจิเพื่อเป็นแนวปฏบิตัอินัดมีกีารแจง้ใหพ้นกังานทุกคนได ้     

ลงนามรบัทราบ เพือ่ใหทุ้กคนปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยไมข่ดักบัหลกัจรยิธรรม และจรรยาบรรณทีด่ขีองบรษิทั 
3. มกีารจดัการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจน และมกีารกําหนดอํานาจการอนุมตัเิป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร เพือ่ชว่ยใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัสภาพ และขนาดธุรกจิ 
4. มกีารกําหนดและจดัทํา JOB DESCRIPTION ซึง่กําหนดถงึลกัษณะงานหน้าทีร่ะดบัความรูค้วามสามารถ

ทกัษะของตาํแหน่งเพือ่ใหส้รรหาบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม  
5. มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทัง้ในเรื่องการสรรหาบุคคลใหเ้หมาะสมกบัตําแหน่งการพฒันาบุคลากร และ      

การฝึกอบรมการเลื่อนตําแหน่งการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพจิารณาการให้สิง่จูงใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงาน      
อยา่งสมเหตุสมผล 

 
ด้านการควบคมุ 

1. ใชด้ชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) ทีม่กีารกําหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเป็นเครื่องมอืในการวางแผน และควบคุมผล    
การดาํเนินงาน 

2. สาํหรบัธุรกรรมแต่ละประเภทบรษิทัมกีารกาํหนดผูม้อีาํนาจอนุมตัวิงเงนิเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
การติดตาม และการประเมินผล 

1. มกีารจดัทาํรายงานเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัทีต่ ัง้ไวเ้ป็นรายไตรมาส 
2. มแีผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และให้เสนอ

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 
ระบบการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งภายในองคก์ร ซึง่เป็นกลไกหน่ึงทีส่าํคญัต่อ
การบรรลุวตัถุประสงค ์และการเพิม่พนูมลูคา่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยคณะกรรมการบรษิทักําหนดใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน
ในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจา้ของความเสีย่งมบีทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิ และจดัการความเสีย่งทีร่บัผดิชอบ
ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัได ้พรอ้มทัง้สง่เสรมิ และกระตุน้ใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดย
ใหทุ้กคนตระหนักถงึความสาํคญัของการบรหิารความเสีย่ง โดยจดัใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ ใน
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ทุกขัน้ตอนโดยปฏบิตัติามกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งอ้างองิตามมาตรฐานสากลของ The Committee of 
Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบดว้ย กรอบแนวทางระบบการควบคุม
ภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลกัการของการ
กาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ชว่ยเพิม่โอกาสแหง่ความสาํเรจ็โดยการใชท้รพัยากรทีม่จีาํกดัอยา่งมปีระสทิธภิาพ และลดความไม่
แน่นอนในผลการดาํเนินงาน โดยมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal Environment) 
 เป็นการพจิารณาขัน้ตอนการวางแผนกลยุทธ ์เพื่อทําความเขา้ใจ หลกัการ และเหตุผลในการกําหนดกลยุทธข์อง
บรษิทั เพื่อใหก้ารกําหนดปจัจยัเสีย่งครอบคลุมทุกกจิกรรมทีส่าํคญัภายในองคก์ร ซึง่ทางบรษิทักําหนดกลยุทธ ์โดยเริม่จาก
ผูบ้รหิารระดบัสงูพจิารณากําหนดพนัธกจิประจําปี ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร โดยการนํากลยุทธไ์ปสูภ่าคปฏบิตั ิ   
ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานหรอืกจิกรรม ที่จะต้องกําหนดแผนงาน
ประจาํปี และงบประมาณ โดยพจิารณาจากกจิกรรมต่างๆ ใน BSC ทัง้การเชื่อมต่อระหวา่งกจิกรรม รวมทัง้กําหนด KPI’s 
เพือ่ใชว้ดัผลความสาํเรจ็ของทุกกจิกรรม  

2. การกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
 การกําหนดวตัถุประสงคจ์ะต้องมคีวามสอดคลอ้ง และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอืวตัถุประสงค์ของบรษิทั
จะต้องสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทางการดําเนินงานของบรษิทั และจะต้องมคีวามสอดคลอ้งกนัตัง้แต่ระดบั
บริษัท หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดบับุคคล เพื่อให้วตัถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการ
ดาํเนินงานในแต่ละระดบั และสามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ไดค้รบถว้น ดงันัน้วตัถุประสงคจ์ะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ผลลพัธท์ีบ่รษิทัตอ้งการจะบรรลุ ไมใ่ชก่ารกลา่วถงึกระบวนการในการปฏบิตั ิ

3. การชีบ้ง่เหตุการณ์ (Event Identification) 
 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Work Shop) กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสีย่ง โดยพจิารณาแจกแจง 
กระบวนการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน และบรษิทั เพื่อระบุเหตุการณ์ หรอืความไมแ่น่นอนที่
ทําใหเ้กดิความผดิพลาด ลม้เหลว เสยีหาย หรอืเสยีโอกาส ซึ่งจะสง่ผลต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน และบรษิทั 
โดยไมต่อ้งพจิารณาการควบคุมทีม่อียู่ปจัจุบนั และความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์ หรอืความไม่แน่นอน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการ
ระบุเหตุการณ์ความเสีย่งมคีวามครอบคลุมทุกกจิกรรม  
 นําเหตุการณ์ความเสีย่งมาพจิารณาหาความสมัพนัธ์ และวเิคราะห์หาต้นเหตุของความสมัพนัธ์โดยวเิคราะห์หา
ความสมัพนัธ์ของเหตุการณ์ความเสีย่ง และพจิารณาต้นเหตุของความสมัพนัธ์ เพื่อกําหนดเป็นปจัจยัเสีย่ง พรอ้มทัง้ระบุ
ประเภทของความเสีย่ง (Risk Categories) ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดจ้าํแนกประเภทของความเสีย่งออกเป็น 3 
ลกัษณะคอื 

o Strategic Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัยทุธศาสตร ์
o Operation and Compliance Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งในระดบัปฏบิตักิาร และการปฏบิตั ิ        

ไมถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 
o Financial Risk คอื ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นการเงนิ 

4. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
 หลงัจากหน่วยงานคน้หา และระบุความเสีย่งไดแ้ลว้ ต่อไปจะเป็นวดัระดบัความเสีย่งวา่อยูใ่นระดบัใด เมื่อเทยีบกบั
ความเสีย่งที่ยอมรบัได้ของบรษิทั ซึ่งจะทําการวดัระดบัความเสีย่งโดยธรรมชาตขิองปจัจยัเสีย่งที่ไม่มกีารดําเนินการใดๆ 
(Inherent Risk) และทําการวดัระดบัความเสีย่งอกีครัง้ ภายหลงัพจิารณาการควบคุมทีม่ปีระสทิธผิลของปจัจยัเสีย่งนัน้ๆ 
(Residual Risk) โดยมแีนวทางปฏบิตัติามรายละเอยีด ดงัน้ี 
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4.1 การประเมนิระดบัความเสีย่ง โดยนําเหตุการณ์และปจัจยัเสีย่งที่มกีารคน้พบ หรอืระบุในขัน้ตอนก่อนหน้าน้ี      
มาทําการวดั หรอืประเมนิระดบัความรุนแรงกบัความถี่ หรอืโอกาสทีจ่ะเป็นไปได ้เพื่อระบุระดบัความสาํคญั   
ของความเสีย่ง 

4.2 การจดัระดบัความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปจัจยัเสี่ยงที่มีหลายตัว นํามาจดัระดบัความเสี่ยงเพื่อให้เกิด        
ความชดัเจนในการพจิารณาเลอืกปจัจยัเสีย่งนําไปกําหนดแผนการจดัการความเสีย่ง เพื่อลดระดบัความเสีย่ง  
และอยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร  

5. กจิกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภายในทีม่กีารกําหนดไวเ้พื่อลดระดบัความเสีย่งใหอ้ยูใ่น
ระดบัความเสีย่งที่องคก์รยอมรบัได ้โดยจะมกีารพจิารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลงัการประเมนิ Inherent Risk และ 
ภายหลงัมกีารกาํหนดแผนจดัการความเสีย่ง (Risk Response)  
 ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภายใน พจิารณาจากการเลอืกใชท้รพัยากรทีม่อียู่ของหน่วยงาน ไมว่า่จะ
เป็นบุคลากร งบประมาณ เวลา วสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มอียู่ เพื่อลด ป้องกนั โอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์ความเสีย่ง หรอืลด
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมตี้นทุนดําเนินการคุ้มค่า หรอืน้อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ตามปจัจยัความเสีย่งทีม่กีารระบุไว ้

6. การจดัการความเสีย่ง (Risk Response) 
 หลงัจากประเมนิระดบัความเสีย่ง และจดัระดบัความเสีย่งซึ่งทําใหท้ราบความเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ และความเสีย่งที่
อยูใ่นระดบัทีส่งูกว่าความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ซึ่งผูร้บัผดิชอบความเสีย่ง (Risk Owner) จะตอ้งพจิารณาแผนการดาํเนินการ 
เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิ และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ หากเกดิเหตุการณ์ความเสีย่งโดยคาํนึงถงึการบรหิารทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้
เกดิประโยชน์สงูสุด โดยจะตอ้งคํานึงถงึลกัษณะของความเสีย่ง ระดบัของความเสีย่ง และตน้ทุน หรอืทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้น
ทางเลอืกนัน้ๆ เปรยีบเทยีบกบัผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ซึง่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารกําหนดใหเ้จา้ของความเสีย่ง 
(Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพือ่วดัผลสาํเรจ็
ของแผนบรหิารความเสีย่ง (Action Plan) โดยมทีางเลอืกทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งอยูด่ว้ยกนั 4 วธิดีงัน้ี 

6.1 การหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นการหลกีเลีย่งความเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัสงูมาก หรอืหน่วยงานไม่อาจยอมรบัความ
เสีย่งได้ ซึ่งมผีลกระทบกบัองค์กร งาน โครงการ กจิกรรม หรอืกระบวนการอย่างสงู แต่ไม่สามารถจดัการ
ดว้ยวธิอียา่งหน่ึงอยา่งใดได ้จงึตอ้งจดัการความเสีย่งนัน้ดว้ยการหยุดดาํเนินการยกเลกิโครงการ ลดเน้ืองาน
ของโครงการ หรอืลดกจิกรรมทีก่าํหนดไวต้ามโครงการ เป็นตน้ 

6.2 การร่วมจดัการ (Share) เป็นการกระจาย หรอืถ่ายโอนความเสีย่งใหห้น่วยงานอื่นทัง้ภายใน และภายนอก
องค์กรช่วยแบ่งความรบัผดิชอบไป โดยเฉพาะเป็นกรณีที่เหน็ว่าเป็นความเสีย่งที่คาดไม่ถงึ หรอืป้องกนัได้
ยากหรอืมรีะดบัความรุนแรงสงู เช่น ภยัธรรมชาตหิรอืวนิาศภยัต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไมส่ามารถแบกรบัความ
เสีย่งนัน้ไดก้อ็าจจะกระจาย หรอืถ่ายโอนความเสีย่งดว้ยการทาํประกนัภยั หรอืกรณีความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้
จากความไมช่าํนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานกอ็าจจดัจา้งทีป่รกึษา เป็นตน้ 

6.3 การลด (Reduce) เป็นการลดหรอืควบคุมความเสีย่งในกรณีที่หน่วยงานเหน็ว่าความเสีย่งเหล่านัน้เกดิจาก
ปจัจยัภายใน หรอืสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลด หรอืควบคุมได้ด้วยวธิกีารควบคุมภายใน หรอืปรบัปรุง
ระบบการทาํงาน โดยออกแบบวธิกีารทาํงานใหมเ่พือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย หรอืผลกระทบใหอ้ยูใ่น
ระดบัที่หน่วยงานยอมรบัได ้เช่น การจดัอบรมใหบุ้คลากร การจดัหาคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อลดความเสีย่ง
จากการทํางานผดิพลาด  หรอืหากเป็นความเสีย่งที่เกดิจากปจัจยัภายนอก กอ็าจนํากลยุทธ์ หรอืมาตรการ
ต่างๆ มาใชเ้พือ่ลดผลกระทบ หรอืความรนุแรงของความเสีย่ง 

6.4 การยอมรบั (Accept) เป็นความเสีย่งที่หน่วยงานยอมรบัได้ หรอืเป็นความเสีย่งที่อยู่ในระดบัความเสีย่งตํ่า 
หรอืเป็นความเสีย่งทีม่ตีน้ทุนในการจดัการความเสีย่งสงูมากจนไมคุ่ม้ค่ากบัผลทีจ่ะไดร้บั หรอืเป็นความเสีย่ง
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ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคุมขององคก์ร คอื อาจมสีาเหตุจากปจัจยัภายนอกทีไ่มส่ามารถควบคุมได ้แต่บรษิทัมี
ความจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย เชน่ นโยบายของรฐับาล กฎหมาย เป็นตน้ 

 

7. การตดิตามผล (Monitoring)  
 เป็นการตดิตามประเมนิผลแผนการจดัการความเสีย่ง ตามทีผู่ร้บัผดิชอบความเสีย่งมกีารกําหนดไว ้ โดยวเิคราะห ์
และประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งวา่มปีระสทิธผิล หรอืไม ่หากหน่วยงานไดด้าํเนินการตามแผนบรหิารความเสีย่ง
แล้วยงัมคีวามเสีย่งที่ไม่อาจยอมรบัได้เหลอือยู่ควรพจิารณาต่อไปว่า เป็นความเสีย่งที่อยู่ในระดบัใด และมวีธิกีารจดัการ     
ความเสี่ยงนัน้อย่างไร จากนัน้จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น รวมถึงการจดัสรร
งบประมาณสนบัสนุน ทัง้น้ี การบรหิารความเสีย่งจะเกดิผลสาํเรจ็ไดต้อ้งไดร้บัการสนบัสนุนอยา่งจรงิจงัจากผูบ้รหิาร และนํา
ความเสีย่งทีย่งัเหลอือยูม่ากาํหนดวธิกีารจดัการความเสีย่งต่อไป 

8. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication)  
 การบรหิารความเสีย่งเชงิบูรณาการจะเกดิขึน้ได ้และมกีารถอืปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง จะตอ้งไดร้บัการสนับสนุนจาก
ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั และไดร้บัความรว่มมอืจากบุคลากรทุกคนภายในองคก์ร ดงันัน้การใหทุ้กคนภายในองคก์รมคีวาม
เขา้ใจ และรบัทราบบทบาทของตนต่อระบบบรหิารความเสีย่งเชงิบูรณาการของบรษิทัไดอ้ยา่งครบถว้นทัว่ถงึ จะตอ้งมกีาร
วางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มปีระสทิธผิล ทัง้ในส่วนการประชาสมัพนัธ์ การฝึกอบรมใหค้วามรู ้รวมทัง้การ
ตดิตามใหม้กีารดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ซึง่ปจัจุบนับรษิทัมกีารสือ่สารผ่านการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โดย
เชญิผูร้บัผดิชอบความเสีย่ง (Risk Owner) เพือ่ตดิตามความคบืหน้าการบรหิารความเสีย่งของแต่ละหน่วยงาน 
 
11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ตรงกนัว่า บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายในที่เพยีงพอ 
และเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิในสภาวะปจัจุบนั มกีารจดับุคลากรอยา่งเพยีงพอ มกีารตดิตามควบคุมการดาํเนินงานเพื่อ
ป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอีํานาจ ซึ่งใน
การประเมนิระบบควบคุมภายในนัน้ บรษิทัได้ใช้แบบประเมนิของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัยป์ระกอบการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

               

11.2  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

 บรษิทัไดท้าํการสรรหา นาย นฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์ใหเ้ขา้ดาํรงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบรษิทั 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2547 โดยเหน็ว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบภายใน    
ในธุรกจิอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากวา่ 7 ปี 
 ทัง้น้ี การแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน และประเมนิผลการปฏบิตังิาน ของผูท้ีด่าํรงตําแหน่งผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน
ของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพจิารณาให้ความเห็นชอบทุกครัง้ โดยคุณสมบตัิของผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ผูอ้าํนวยการตรวจสอบภายในของบรษิทั ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบลาํดบัที ่3 หน้าที ่92 
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12. รายการระหว่างกัน  

 
1. การเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2557 เมื่อวนัที ่ 11 พฤศจกิายน 2557 มมีตใิหบ้รษิทัต่อสญัญาเช่าทีด่นิ   
บนถนนบางนา-ตราด เน้ือที ่22 ไร ่22 ตารางวา ซึง่ปจัจุบนัเป็นทีต่ ัง้ของศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทั เป็นระยะเวลา 11 ปี 
โดยเจา้ของทีด่นิคอื นาย ประยรู เลขะพจน์พานิช และ นาย วชิยั เลขะพจน์พานิช ซึ่งบุคคลทัง้สองเป็นพีน้่องกนั ทัง้น้ี ใน
การกาํหนดอตัราคา่เชา่บรเิวณดงักลา่วใหม้กีารปรบัคา่เชา่ขึน้รอ้ยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่1 – 3  2,208,000 บาท / ปี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่4 – 6  2,428,800 บาท / ปี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่7 – 9  2,671,680 บาท / ปี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่10 – 11  2,938,848 บาท / ปี 

 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิซึง่ในการประชุมพจิารณาคา่เชา่ทีด่นิ ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดเขา้รว่มประชุม และงดออกเสยีงทุกครัง้ โดย
มหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่เชา่จะอยูใ่นหน้า 62 
 ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองมาจาก นาย ประยูร เลขะพจน์พานิช และ นาย วิชยั                
เลขะพจน์พานิช (เจา้ของเดมิ) ไดม้กีารโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหก้บั บรษิทั บางบ่อ แอสเซท จาํกดั (“BBA”) (เจา้ของใหม)่ โดย
มนีาย ประยรู เลขะพจน์พานิช และ นาย วชิยั เลขะพจน์พานิช เป็นกรรมการบรษิทั บางบ่อ แอสเซท จาํกดั ซึง่เงื่อนไขใน
สญัญาเชา่ทีด่นิระหวา่ง บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) กบั บรษิทั บางบอ่ แอสเซท จาํกดั (เจา้ของใหม)่ ยงัคงเดมิ 

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 
› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั 

BBA เป็นพีข่องนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 
› นายวชิยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั 

BBA เป็นน้องของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

11 ปี นบัตัง้แต่      
1 กนัยายน 2557 - 
31 สงิหาคม 2568 

2,281,600.00 
(บาท) ผูใ้ห้เช่า  

บจก.บางบอ่ แอสเซท 
(BBA) 
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2. การเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าลาดหลมุแก้ว 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 วนัที ่2 กรกฎาคม 2558 มมีตใิหบ้รษิทัฯ ต่อสญัญาเช่าทีด่นิ ที ่    
ถนนบางบวัทอง - สพุรรณบุร ี(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหวา่งหลกักโิลเมตรที ่32-33) ตําบลหน้าไม ้อําเภอลาดหลุมแกว้ 
จงัหวดัปทุมธานี เน้ือที ่ 25 ไร ่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึง่ปจัจุบนัเป็นทีต่ ัง้ของศนูยก์ระจายสนิคา้ของบรษิทั ในระยะเวลาเช่า    
13 ปี โดยม ีบรษิทั ลาดหลุมแกว้ แอสเซท จาํกดั เป็นเจา้ของทีด่นิ ทัง้น้ี ในการกําหนดอตัราค่าเช่าบรเิวณดงักล่าวใหม้กีาร
ปรบัอตัราคา่เชา่ขึน้รอ้ยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่1 – 3 2,550,000 บาท/ ปี            
 อตัราคา่เชา่ปีที ่4 – 6 2,805,000 บาท/ ปี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่7 – 9 3,085,500 บาท/ ปี                
 อตัราคา่เชา่ปีที ่10 – 12 3,394,050 บาท/ ปี 
 อตัราคา่เชา่ปีที ่13            3,733,455 บาท/ ปี 

 ในการพจิารณาค่าเช่าทีด่นิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพือ่พจิารณาอนุมตั ิซึง่ในการประชุมเรือ่งคา่เชา่ทีด่นิในทุกครัง้ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จะงดเขา้รว่มประชุม และงดออกเสยีงทุกครัง้   
โดยมหีลกัเกณฑก์ารพจิารณาคา่เชา่จะอยูใ่นหน้า 62 

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าท่ีลาดหลมุแก้ว 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 
› นายประยรู เลขะพจน์พานิช กรรมการ

บรษิทั LLK เป็นพีข่องนายสมชยั เลขะ
พจน์พานิช 

› นายวชิยั เลขะพจน์พานิช กรรมการบรษิทั 
LLK เป็นน้องของนายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

13 ปี นบัตัง้แต่ 
1 กรกฎาคม 2558 –  
30 มถุินายน 2571 

2,550,000.00 
(บาท) ผูใ้ห้เช่า  

บจก.ลาดหลุมแกว้ แอสเซท 
(LLK) 

 
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีดิน 
 หลกัเกณฑใ์นการคาํนวณอตัราคา่เชา่ทีด่นิ แบง่ออกเป็น 2 วธิ ีดงัน้ี 

วธิทีี ่1 พจิารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรม จากผู้ประเมนิอิสระ จํานวน 3 ราย ที่ได้รบัอนุญาตจาก 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) คูณกบัอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาล 
ระยะเวลา 3 ปี ณ วนัครบกาํหนดการปรบัค่าเช่า (ขอ้มลูอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลมาจากสมาคม
ตราสารหน้ีไทย :Thai BMA)  

วธิทีี ่2  พจิารณาโดยใช้อตัราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมนิอิสระ 3 ราย  ที่ได้รบัอนุญาตจากคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

 โดยคณะกรรมการบรษิทัจะใชห้ลกัเกณฑใ์นการคํานวณอตัราค่าเช่าทีด่นิ ทัง้ 2 วธิ ีขา้งตน้ เป็นแนวทางในการ
พจิาณากาํหนดอตัราคา่เชา่ทีด่นิทีเ่หมาะสมของบรษิทั 
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3. การเช่าพืน้ท่ีสาํนักงาน ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอรข์อง บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จาํกดั (บริษทัย่อย) 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2550 เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2550 มมีตอินุมตัใิห ้บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ 
จาํกดั (“TMS”) เช่าพืน้ทีห่อ้งชุดเลขที1่168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ         
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นสาํนกังาน เน่ืองจากหอ้งชุด เลขที ่1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ที ่TMS 
ไดเ้ช่าเพื่อเป็นสาํนกังานจาก บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) (“PAP”) มพีืน้ทีไ่มเ่พยีงพอต่อการขยายงาน ซึง่ในการ
พจิารณาเรื่องดงักล่าวน้ี นาย ประยรู เลขะพจน์พานิช และ นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช ไมเ่ขา้รว่มประชุม และงดออกเสยีง
ในวาระน้ี เน่ืองจากบุคคลทัง้สองเป็นกรรมการของ  บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จาํกดั ซึง่บรษิทัดงักลา่วเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของ PAP บุคคลทัง้สองจงึเป็นบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวโยงกนั และเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยี ตามขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์    
แหง่ประเทศไทย  
 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 วนัที ่11 สงิหาคม 2559 มมีตใิหต่้อสญัญาเช่าพืน้ทีห่อ้งชุด (ต่อ
สญัญาครัง้ที่ 3) เลขที่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพนีิทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 ถงึ วนัที ่31 กรกฎาคม 2562 ใน
อตัราคา่เชา่ 520 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดอืน ทัง้น้ี ในการประชุมวาระดงักล่าว นาย สมชยั เลขะพจน์พานิช ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม
ประชุม และงดออกเสยีง เน่ืองจากเป็นบุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีในวาระ 

สรปุรายละเอียดการเช่าพืน้ท่ีสาํนักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บจก. ทาโมเสะ เทรดดิง้
(TMS) 

› TMS เป็นบรษิทัยอ่ยของ PAP 
› บรษิทั ตัง้หมงเสง็โฮลดิง้ จาํกดั ถอืหุน้ 

PAP ในสดัสว่นรอ้ยละ 39.05 ของทุนชาํระ
แลว้ 

› PAP, MH และ TMS มกีรรมการรว่มกนัคอื 
นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 

3 ปี นบัตัง้แต่       
1 สงิหาคม 2559 -  

31 กรกฎาคม 
2562 

4,321,200.00 
(บาท) 

ผูใ้ห้เช่า  

บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ (MH) 

 
นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 สาํหรบัรายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รายการทีเ่กดิขึน้เป็นปกต ิ
และต่อเน่ือง และรายการพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราว โดยมขี ัน้ตอนการอนุมตัริายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

 1. รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 
 เน่ืองจากรายการบางรายการ เช่น การจําหน่ายสนิคา้ เป็นตน้ เป็นรายการทีจ่ะยงัคงเกดิขึน้อย่างต่อเน่ือง           
ในอนาคตเน่ืองจากเป็นรายการปกตธิุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัจะกําหนดหลกัเกณฑ ์ และแนวทางในการปฏบิตัสิาํหรบัรายการ
ดงักล่าว โดยมกีารระบุเงือ่นไขการดาํเนินการสาํหรบัแต่ละรายการใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขการคา้ทัว่ไป และเป็นไปตามราคา 
ทีย่ตุธิรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได ้โดยนําเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนุมตัหิลกัเกณฑ ์ 
และแนวทางในการปฏบิตัดิงักล่าว ทัง้น้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ และ       
ใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมาส 
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 2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว                 
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้บุีคคลทีม่คีวามรู้
ความชาํนาญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ หรอืสาํนกังานกฎหมาย เป็นตน้ ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทั 
และบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว ความเหน็ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวามรูค้วามชาํนาญพเิศษ จะถูกนําไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้
แลว้แต่กรณี ตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด (มหาชน) 
Pacif ic Pipe Public Company Limited 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสาํคัญ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชี 
 
สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 

 ผูส้อบบญัช ี  ซึง่ไดแ้ก่ คุณ ชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4523 บรษิทั สาํนกังาน    
อวีาย จาํกดั เหน็วา่งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 แสดงฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน      
และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ   
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 ผูส้อบบญัช ี  ซึง่ไดแ้ก่ คุณ ชลรส สนัตอิศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4523 บรษิทั สาํนกังาน    
อวีาย จาํกดั เหน็วา่งบการเงนิสาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 แสดงฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน     
และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 
สาํหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 ผูส้อบบญัช ี  ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั สาํนกังาน อวีาย 

จาํกดั เหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและ กระแสเงนิสด 
สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย และเฉพาะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จาํกดั (มหาชน) โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2558 2559 2560 2558 2559 2560

สินทรัพย์รวม        3,317.83        3,707.87        4,844.54        3,040.62        3,387.37        4,467.51

สินค้าคงเหลือ           847.11        1,149.04        1,456.41           836.44        1,120.30        1,404.17

หนีส้ินรวม        1,307.22        1,150.88        2,263.33        1,294.57        1,128.54        2,151.12

ส่วนของผู้ ถือหุ้น        2,010.60        2,556.98        2,581.22        1,746.05        2,258.83        2,316.39

รายได้รวมสทุธิ        6,615.59        7,150.37        8,215.72        6,572.61        7,121.84        7,987.26

ต้นทนุขายและบริการ        6,202.99        6,021.31        7,365.09        6,185.40        6,030.39        7,108.38

กําไรสทุธิเบือ้งต้น           412.60        1,129.06           850.62           387.21        1,091.44           878.87

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร           375.17           445.99           446.12           400.06           461.04           462.50

กําไรจากการดําเนินงาน             37.43           683.07           404.50            (12.85)           630.40           416.37

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ            (42.99)           546.38           292.42            (76.48)           512.78           325.68

กําไรต่อหุ้น (บาท)              (0.07)                0.83                0.44              (0.12)                0.78                0.49

มลูค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                3.05                3.87                3.91                2.65                3.42                3.51

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)              (1.30)             14.74 6.04              (2.52)             15.14 7.29

อตัราผลตอบแทนส่วนของผู้ ถือหุ้น (%)              (2.14)             21.37 11.33              (4.38)             22.70 14.06

หนว่ย : ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ฐานะทางการเงิน

ผลประกอบการ
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 440,929    13.29   445,932    12.03   475,115    9.81     264,893    8.71     294,716    8.70     277,419    6.21     

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 556,110    16.76   605,937    16.34   918,556    18.96   502,083    16.51   520,613    15.37   752,135    16.84   

สินค้าคงเหลือ 847,111    25.53   1,149,041 30.99   1,456,414 30.06   836,443    27.51   1,120,295 33.07   1,404,170 31.43   

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 53             0.00     92,743      2.50     13,332      0.28     53             0.00     92,743      2.74     621           0.01     

สินทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น -                -       656           0.02     9,694        0.20     -                -       318           0.01     9,617        0.22     

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 18,369      0.55     9,821        0.26     18,382      0.38     16,847      0.55     8,405        0.25     17,149      0.38     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,862,572 56.14   2,304,128 62.14   2,891,491 59.69   1,620,319 53.29   2,037,091 60.14   2,461,110 55.09   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                -       -                -       -                -       11,996      0.39     11,996      0.35     110,996    2.48     

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,423,115 42.89   1,375,447 37.10   1,925,620 39.75   1,380,871 45.41   1,312,670 38.75   1,870,379 41.87   

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 27,472      0.83     25,269      0.68     24,679      0.51     27,430      0.90     25,238      0.75     24,658      0.55     

สินทรพัย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 4,544        0.14     2,522        0.07     1,906        0.04     -                -       -                -       -                -       

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 125           0.00     500           0.01     849           0.02     -                -       374           0.01     371           0.01     

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,455,256 43.86   1,403,737 37.86   1,953,054 40.31   1,420,297 46.71   1,350,278 39.86   2,006,404 44.91   

รวมสินทรัพย์ 3,317,828 100.00 3,707,865 100.00 4,844,545 100.00 3,040,616 100.00 3,387,369 100.00 4,467,514 100.00 

2558 2559 2558 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

งบการเงินรวม

2560
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

หนีส้ิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 580,265    17.49   866,474    23.37   1,896,390 39.14   580,265    19.08   866,474    25.58   1,841,259 41.21   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 151,039    4.55     179,595    4.84     145,837    3.01     153,706    5.06     172,987    5.11     114,371    2.56     

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนด

     ชําระภายใน 1 ปี 67,833      2.04     -                -       
-       

67,833      2.23     -                -       
-       

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,040        0.18     31,446      0.85     46,667      0.96     -                -       24,995      0.74     37,041      0.83     

หนีส้ินหมุนเวียนอื่น 23,995      0.72     22,372      0.60     19,635      0.41     20,656      0.68     19,596      0.58     10,766      0.24     

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 829,172   24.99   1,099,888 29.66   2,108,529 43.52   822,460   27.05   1,084,053 32.00   2,003,438 44.84   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั 100,000    3.01     -                -       -       100,000    3.29     -                -       -       

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด

     ชําระภายใน 1 ปี 339,167    10.22   -                -       
-       

339,167    11.15   -                -       
-       

หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 9,199        0.28     21,009      0.57     119,555    2.47     9,199        0.30     21,009      0.62     119,555    2.68     

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 29,686      0.89     29,987      0.81     33,169      0.68     23,743      0.78     23,479      0.69     26,053      0.58     

ค่าเช่ารอตดับญัชี -                -       -                -       2,076        0.04     -                -       -                -       2,076        0.05     

รวมหนีส้ินไม่หมุนวียน 478,052   14.41   50,995     1.38    154,799   3.20    472,109   15.53   44,487     1.31    147,683   3.31    

รวมหนีส้ิน 1,307,224 39.40   1,150,883 31.04   2,263,328 46.72   1,294,569 42.58   1,128,540 33.32   2,151,121 48.15   

2558 2559 2558 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2560



[แบบ 56 – 1] สว่นที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากดั (มหาชน) 
  

70 
 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น (หุ้นสามญั มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

ทุนจดทะเบียน 660,000    660,000    660,000    660,000    660,000    660,000    

ทุนที่ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 660,000    19.89   660,000    17.80   660,000    13.62   660,000    21.71   660,000    19.48   660,000    14.77   

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 514,845    15.52   514,845    13.89   514,845    10.63   514,845    16.93   514,845    15.20   514,845    11.52   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซือ้คืน 1,011        0.03     1,011        0.03     1,011        0.02     1,011        0.03     1,011        0.03     1,011        0.02     

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 67,000      2.02     67,000      1.81     67,000      1.38     67,000      2.20     67,000      1.98     67,000      1.50     

ยงัไม่ได้จดัสรร 767,748    23.14   1,314,127 35.44   953,079    19.67   503,191    16.55   1,015,973 29.99   688,255    15.41   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -                -       -                -       385,282    7.95     -                -       -                -       385,282    8.62     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,010,604 60.60   2,556,982 68.96   2,581,217 53.28   1,746,047 57.42   2,258,829 66.68   2,316,393 51.85   

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,317,828 100.00 3,707,865 100.00 4,844,545 100.00 3,040,616 100.00 3,387,369 100.00 4,467,514 100.00 

2558 25592558 2559 2560 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 6,474,998 97.87   6,993,961 97.81   8,034,297 97.79   6,403,771 97.43   6,933,158 97.35   7,695,492 96.35   

กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 6,533        0.10     -                -       7,720        0.09     6,386        0.10     -                -       7,709        0.10     

เงินปันผลรบั -                -       -                -       -                -       30,264      0.46     34,084      0.48     116,415    1.46     

รายได้อื่น 134,058    2.03     156,408    2.19     173,698    2.11     132,194    2.01     154,593    2.17     167,640    2.10     

รวมรายได้ 6,615,589 100.00 7,150,369 100.00 8,215,715 100.00 6,572,615 100.00 7,121,835 100.00 7,987,256 100.00 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 6,202,993 93.76   6,021,305 84.21   7,365,095 89.65   6,185,403 94.11   6,030,393 84.67   7,108,385 89.00   

ค่าใช้จ่ายในการขาย 135,776    2.05     147,177    2.06     157,046    1.91     181,537    2.76     189,301    2.66     202,987    2.54     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 239,392    3.62     296,530    4.15     289,074    3.52     218,521    3.32     269,470    3.78     259,510    3.25     

ขาดทุนจากการอตัราแลกเปลี่ยน -                -       2,283        0.03     -                -       -                -       2,273        0.03     -                -       

รวมค่าใช้จ่าย 6,578,161 99.43   6,467,295 90.45   7,811,215 95.08   6,585,461 100.20 6,491,437 91.15   7,570,883 94.79   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 37,427      0.57     683,074    9.55     404,501    4.92     (12,846)     (0.20)    630,398    8.85     416,374    5.21     

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (50,527)     (0.76)    (33,389)     (0.47)    (40,936)     (0.50)    (49,889)     (0.76)    (32,685)     (0.46)    (39,676)     (0.50)    

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (13,100)     (0.20)    649,685    9.09     363,565    4.43     (62,736)     (0.95)    597,713    8.39     376,698    4.72     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29,890)     (0.45)    (103,308)   (1.44)    (71,148)     (0.87)    (13,749)     (0.21)    (84,932)     (1.19)    (51,016)     (0.64)    

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (42,989)    (0.65)   546,378   7.64    292,417   3.56    (76,485)    (1.16)   512,781   7.20    325,682   4.08    

25592560

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2558 2559 2558 2560
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 

 

 

 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

     หลักคณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรพัย์

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

กําไร (ขาดทุน) สําหรบัปี

2558 2559 2558 2559

พันบาท พันบาท

2560

พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

พันบาท

2560

พันบาท

(0.07)                        

(46,242)                    

(3,252)                      

813                          

(4,065)                      

พันบาท

0.83                         

546,378                   

680                          

(3,401)                      

-                               

-                               

-                               -                               

(96,320)                    

385,282                   

481,602                   

(0.12)                        

(79,205)                    

-                               (2,720)                      

-                               

-                               

0.78                         

512,781                   677,699                   

0.44                         

710,964                   

0.49                         

-                               

(96,320)                    

385,282                   

481,602                   
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งบกระแสเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2558 2559 2560 2558 2559 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษี (13,100)        649,685       363,565       (62,736)        597,713       376,698       

รายการปรบักระทบยอดกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

    เป็นเงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 118,865       128,092       122,919       110,520       118,873       113,004       

หนีส้ญู -                     12,974          8,434            -                     1,564            4,811            

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 2,782            (10,908)        (8,139)           2,265            (229)              (4,451)           

ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับ (โอนกลบั) (42,578)        (21,535)        4,354            (42,578)        (21,535)        4,354            

โอนกลบัค่าเพ่ือการด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ -                     (9,086)           (7,133)           -                     (9,086)           (7,133)           

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่าย/ตดัจําหน่ายอปุกรณ์ (108)              20,578          179               (109)              20,595          179               

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน -                     546               -                     546               -                     

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,018            2,957            3,182            2,475            2,391            2,574            

   ค่าเช่ารอตดับัญชี -                     -                     2,076            -                     -                     2,076            

ขาดทนุ (กําไร) จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ียังไม่เกิดขึน้จริง 19                 1,876            (1,794)           38                 1,876            (1,790)           

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     (30,264)        (34,084)        (116,415)      

ดอกเบีย้รับ (1,518)           (1,898)           (1,847)           (1,035)           (1,352)           (1,326)           

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 48,271          30,694          38,120          48,248          30,694          37,598          

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย์

     และหนีสิ้นดําเนินงาน
115,649       803,973       523,916       26,824          707,964       410,178       

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 20,029          (51,848)        (312,985)      37,713          (19,820)        (231,956)      

สินค้าคงเหลือ 770,096       (280,394)      (311,727)      764,687       (262,316)      (288,229)      

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดิบ 3,171            (83,604)        86,545          3,171            (83,604)        99,255          

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 4,186            7,518            (17,947)        4,720            7,750            (18,038)        

หนีส้ินดําเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 50,508          28,628          (35,808)        41,452          19,354          (60,666)        

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 7,552            (1,622)           (2,737)           6,473            (1,060)           (8,830)           

หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน (800)              (2,656)           -                     (800)              (2,656)           -                     

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 970,391       419,996       (70,744)        884,241       365,612       (98,285)        

จ่ายดอกเบีย้ (48,500)        (30,766)        (36,096)        (48,478)        (30,766)        (35,574)        

จ่ายภาษีเงินได้ (19,773)        (64,069)        (53,085)        (2,631)           (48,127)        (36,744)        

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 902,117      325,161      (159,924)     833,132      286,719      (170,604)     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนว่ย : พนับาท)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ (84,288)        (99,346)        (186,511)      (73,897)        (69,604)        (184,141)      

ซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (175)              (95)                (4,569)           (175)              (95)                (4,569)           

เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพ่ิมขึน้ -                     -                     -                     -                     -                     (99,000)        

เงินปันผลรับ -                     -                     -                     30,264          34,084          116,415       

ดอกเบีย้รับ 1,518            1,898            1,846            1,035            1,352            1,325            

ดอกเบีย้จ่ายท่ีถือเป็นต้นทนุสินทรัพย์ (1,717)           -                     -                     (1,717)           -                     -                     

เงิดสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 1,223            95                 -                     1,223            78                 -                     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (83,439)       (97,447)       (189,234)     (43,267)       (34,184)       (169,970)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (809,813)      284,289       1,031,806    (809,813)      284,288       976,675       

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน -                     (100,000)      -                     -                     (100,000)      -                     

เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 206,000       -                     -                     206,000       -                     -                     

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                     (407,000)      -                     -                     (407,000)      -                     

จ่ายเงินปันผล (105,616)      -                     (653,465)      (105,600)      -                     (653,400)      

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (709,428)     (222,711)     378,342      (709,413)     (222,712)     323,275      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ 109,250      5,002          29,183        80,452        29,823        (17,298)       

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 440,929      445,932      475,115      264,893      294,716      277,419      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หนว่ย : พนับาท)
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : อตัราการจา่ยปนัผลสาํหรบัรอบผลการดาํเนินงาน ปี 2560 ยงัไมผ่า่นการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561

2558 2559 2560 2558 2559 2560

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.25 2.09 1.37 1.97 1.88 1.23

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 1.22 0.97 0.67 0.95 0.76 0.53

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.77 0.34 (0.10) 0.71 0.30 (0.03)

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 11.41 12.04 10.54 12.27 13.56 12.09

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 32 30 35 30 27 30

อตัราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.12 6.03 5.65 5.17 6.16 5.63

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 71 61 65 71 59 65

อตัราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ารค้า (เท่า) 5.58 6.78 4.77 5.53 6.80 4.75

ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 65 54 77 66 54 77

Cash Cycle (วนั) 38 37 23 35 32 18

อตัรากําไรข ัน้ต้น (%) 6.24 15.79 10.35 5.89 15.33 11.00

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 0.57 9.55 4.92 (0.20) 8.85 5.21

อตัรากําไรอ่ืน (%) 2.13 2.19 2.21 2.57 2.65 3.65

อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (%) 2,410.31 47.60 (39.54) (6,485.39) 45.48 (40.97)

อตัรากําไรสุทธิ (%) (0.65) 7.64 3.56 (1.16) 7.20 4.08

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (2.14) 21.37 11.33 (4.38) 22.70 14.06

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ (%) (1.30) 14.74 6.04 (2.52) 15.14 7.29

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ถาวร (%) 5.17 47.31 12.44 2.39 46.00 13.62

อตัราการหมุนของสินทรพัย์ (เท่า) 1.99 1.93 1.70 2.16 2.10 1.79

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.65 0.45 0.88 0.74 0.50 0.93

อตัราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย้ (เท่า) 0.74 20.46 9.88 (0.26) 19.29 10.49

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (เท่า) 0.90 1.01 0.85 0.84 0.98 1.27

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00 126.92 79.60 0.00 126.92 79.60

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราสภาพคล่อง
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ  

 
1. สรปุภาพรวมการดาํเนินงาน 

 ในปี 2560 เป็นปีทีร่าคาเหลก็ลดความผนัผวนลงจากปี 2559 ทีม่คีวามผนัผวนสงู ปจัจยัทีท่างประเทศจนีมกีารสัง่
ปิดโรงงานเหลก็ทีใ่ชเ้ทคโนโลยลีา้สมยั และก่อมลพษิขนาดเลก็ทัว่ประเทศ ทาํใหร้าคาเหลก็โลกโดยเฉลีย่สงูกวา่ปี 2559 
รวมถงึปจัจยัภายในประเทศ ทีท่างภาครฐัออกมาตรการปกป้องการทุม่ตลาดสนิคา้ทอ่เหลก็จากประเทศจนี และเกาหล ี
สง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัเตบิโตรอ้ยละ 14.90 โดยมรีายไดร้วมอยูท่ี ่8,215.72 ลา้นบาท อยา่งไรกต็ามบรษิทัมกีาํไรสทุธอิยู่
ที ่292.42 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 46.48 เป็นผลมาจากทีปี่ก่อนบรษิทัมกีาํไรจากทศิทางราคาเหลก็ทีป่รบัตวัอยูใ่น
ทศิทางเพิม่สงขูึน้จากจุดตํ่าสดุ ในปี 2558 
 
2. ผลการดาํเนินงานปี 2559 

 ผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 บรษิทั มรีายไดจ้ากการขาย และบรกิารสทุธ ิ 8,034.30 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2559 เป็นจาํนวน 1,040.34 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.87 บรษิทั มกีาํไรสทุธ ิ292.42 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัรารอ้ยละ 3.64 ของรายไดจ้ากการขาย และบรกิาร และคดิเป็นกาํไรสทุธต่ิอหุน้ เทา่กบั 0.44 บาท 
 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิทัในปี 2560 เทา่กบั 10.35 ลดลงจาก รอ้ยละ 15.79 ในปี 2559 เน่ืองจากราคาเหลก็มี
ความผนัผวนเมือ่เทยีบกบัปี 2559 อตัรากาํไรสทุธลิดลงเป็น รอ้ยละ 3.56 จากทีปี่ 2559 เป็นอตัรากาํไรสทุธ ิรอ้ยละ 7.64 
 
รายได้   

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร เทา่กบั 8,034.30 ลา้นบาท หรอืคดิ
เป็นประมาณรอ้ยละ 97.79 ของรายไดร้วม เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 14.87 ซึง่สามารถแบง่สดัสว่นเป็นรายไดจ้ากการ
ขายในประเทศ 7,747.33 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการสง่ออก 173.49 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 97.81 และ 2.19 
ตามลาํดบั รายไดร้วมของบรษิทัเพิม่ขึน้จาก 7,150.37 ลา้นบาท ในปี 2559 เป็น 8,215.72 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 14.90  

โดยรายไดข้องบรษิทัสามารถแยกตามประเภทของกลุม่ลกูคา้ไดต้ามตารางดา้นลา่ง กลุม่ลกูคา้ทีม่กีารเจรญิเตบิโต
สงูในปี 2560 คอืกลุม่ลกูคา้โครงการทีม่ยีอดขาย 1,152.34 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จากปี 2559 เป็นจาํนวน 473.32 ลา้นบาท  
หรอืคดิเป็นประมาณ รอ้ยละ 69.71  

การจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

1. ตวัแทนจาํหน่าย 5,133.76 79.29 5,547.30 79.32 6,299.58 78.41 

2. โครงการ 637.96 9.85 679.02 9.71 1,152.34 14.34 

3. อุตสาหกรรม 529.79 8.18 515.57 7.37 465.23 5.79 

4. อื่นๆ 108.33 1.67 157.62 2.25 3.67 0.05 
รวมรายได้จากการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์

6,409.84 98.99 6,899.51 98.65 7,920.82 98.65 

รายไดจ้ากการบรกิาร 65.16 1.01 94.45 1.35 113.48 1.41 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 6,475.00 100.00 6,993.96 100.00 8,034.30 100.00 
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ต้นทุนขาย และบริการ  

 ในปี 2560 บรษิทัมตีน้ทุนขาย และบรกิาร จํานวน 7,365.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 91.67 ของรายได ้จากการ
ขาย และบรกิาร เปรยีบเทียบกบัปี 2559 จําานวน 6,021.30 คิดเป็นร้อยละ 86.09 ของรายได้จากการขาย และบรกิาร 
สดัสว่นตน้ทุนขาย และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 เน่ืองจากตน้ทุนเหลก็ทีส่งูกวา่งวดเดยีวกนัของปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 

 ค่าใชจ้่ายในการขาย และบรหิาร ในปี 2560 มจีาํานวน 446.12 ลา้น บาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํานวน 2.41 ลา้น
บาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.54 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของปรมิาณการขาย และค่าใชจ้่ายในการดําเนินธุรกจิปกตทิัว่ไปที่
เพิม่ขึน้ 
 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

 ในปี 2560 บรษิทัมกีาํไรสทุธ ิ 292.42 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เทา่กบัรอ้ยละ 11.33 ลดลงจากปี 2559 
ซึง่มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้อยูท่ีร่อ้ยละ 21.37 เป็นผลมาจากบรษิทัมกีาํไรสทุธทิีล่ดลงดงัทีไ่ดก้ลา่วไปแลว้ในสว่นของการ
อธบิายผลการดาํเนินงาน 
 
ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม 
  ณ สิน้ปี 2560 บรษิทัมสีนิทรพัยร์วม จาํานวน 4,844.55 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํานวน 
1,136.68 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 30.66 เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิคา้คงเหลอื ลกูหน้ีการคา้ และ
สนิทรพัยถ์าวร 
ลกูหน้ีการคา้ 
  สาํหรบัยอดลกูหน้ีการคา้ในปี 2560 มจีาํานวน 918.56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน 312.62 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 51.59 โดยสามารถแบ่งชว่งอายุหน้ีไดต้ามตาราง     

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายหุน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 423.10 469.58 682.15 

คา้งชาํระ   
 

ไมเ่กนิ 3 เดอืน  103.28 127.60 225.39 

3 - 6 เดอืน 7.84 7.56 9.37 

6 - 12 เดอืน 21.39 1.13 2.04 

มากกวา่ 12 เดอืน 27.75 16.40 7.80 

รวม 583.36 622.27 926.75 

หกั: คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (27.25) (16.33) (8.19) 

รวมลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 556.11 605.94 918.56 



[แบบ 56 – 1] สว่นท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากดั (มหาชน) 
  

78 
 

สนิคา้คงเหลอื 
  สนิคา้คงเหลอืสิน้ปี 2560 มยีอด 1,456.41 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน 307.37 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.75 เน่ืองจากปจัจยัราคาเหลก็ทีม่รีาคาทีส่งูขึน้ แมว้า่บรษิทัจะเกบ็สนิคา้ในปรมิาณตนัทีเ่ท่าเดมิ ทาํ
ใหร้ะยะเวลาในการขายสนิคา้เฉลีย่ของบรษิทัในปี 2560 อยูท่ี ่65 วนั ชา้กวา่ปี 2559 ทีม่รีะยะเวลาเฉลีย่อยูท่ี ่61 วนั 
อยา่งไรกต็ามปรมิาณสนิคา้คงเหลอืยงัอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมเป็นไปตามนโยบายบรษิทั 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ 
  ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์มจีาํนวน 1,925.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ จากปี 2559 จาํนวน 550.17 ลา้นบาท 
จากการเปลีย่นแปลงนโยบายบญัชสีาํหรบัการแสดงมลูคา่ทีด่นิจากวธิรีาคาทุนเป็นวธิกีารตรีาคาใหม ่ จาํนวน 481 
ลา้นบาท และการลงทุนเครือ่งจกัรเพือ่เพิม่กาํลงัการผลติ 

สภาพคลอ่ง 
  อตัราสว่นสภาพคลอ่งของบรษิทัในปี 2560 และ 2559 เทา่กบั 1.37 และ 2.09 เทา่ ตามลาํดบั นอกจากน้ี
เมือ่พจิารณาระยะเวลา Cash Cycle โดยรวมของบรษิทัในปี 2560 และ 2559 อยูท่ีร่ะดบั 23 และ 37 วนั ตามลาํดบั 
ในดา้นความสามารถในการชาําระหน้ีนัน้ ณ สิน้ปี 2560 และ 2559 บรษิทัมอีตัราสว่นความสามารถ ในการชาํระ
ดอกเบีย้ 9.88 เทา่ และ 20.46 เทา่ ตามลาําดบั 
  ในปี 2560 มกีระแสเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดาํเนินงานตดิลบ 159.92 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมกีาํไร
สทุธทิีล่ดลงจากปีก่อน และบรษิทัมยีอดลกูหน้ีการคา้ และสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้จากปีก่อน โดยงบกระแสเงนิสด
จาํแนกตามกจิกรรมแสดงตามตาราง 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงินสด 2558 2559 2560 

จากการดาํเนินงาน - ไดม้า (ใชไ้ป) 902.12 325.16 (159.93) 

จากกจิกรรมลงทุน - ไดม้า (ใชไ้ป) (83.49) (97.45) (183.23) 

จากกจิกรรมจดัหาเงนิ - ไดม้า (ใชไ้ป) (709.43) (222.71) 378.34 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 109.20 5.00 29.18 

 

แหล่งทีม่าของเงินทนุ 

หน้ีสนิ 
  หน้ีสนิรวมของบรษิทัเพิม่ขึน้เป็น 2,263.33 ลา้นบาทในปี 2560 หรอืเพิม่ขึน้ 1,112.45 ลา้นบาทจากปี
ก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2560 บรษิทัมเีงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 1,896.39 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปี 2559 จาํนวน 1,029.92 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้ตามเงนิทุนหมนุเวยีนทีบ่รษิทัตอ้งใชส้งูขึน้ เชน่ เกดิจากยอดลกูหน้ี
และสนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่สงูขึน้มาก 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
  ในปี 2560 บรษิทั มสีว่นของผูถ้อืหุน้ 2,581.22 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จาํนวน 24.23 ลา้นบาท  
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.95 
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โครงสรา้งเงนิทุน 
  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทั ณ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 อยูใ่นระดบั 0.88 เทา่ 
และ 0.45 เท่า ตามลาํดบั สาเหตุการเพิม่ขึน้จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตามยอดสนิคา้คงเหลอื 
ดงัทีอ่ธบิายไวใ้นสว่นของหน้ีสนิขา้งตน้ 

ภาระผกูพนั 
  บรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบั สญัญาเชา่ ดาํเนินงานเกีย่วขอ้งกบัการเชา่ทีด่นิ และยานพาหนะกบักจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั และบรษิทัอื่น อายขุองสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต่ 3 ถงึ 13 ปี ในปี 2560 
 

3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคต 

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่ายวตัถดิุบน้อยราย 

ในการสัง่ซือ้วตัถุดบิเพือ่ผลติสนิคา้ บรษิทัมกีารสัง่ซือ้จากผูผ้ลติภายในประเทศเป็นหลกั ดว้ยขอ้จาํกดัในดา้น
มาตรการต่างๆ  ไมว่า่จะเป็นเรือ่งระเบยีบการขอนําเขา้เหลก็นอกมาตรฐาน ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) Regulations 
for importing ตามมาตรา 21 ทว,ิ มาตรการตอบโตก้ารทุม่ตลาด (Anti-Dumping) และมาตรการปกป้องการนําาเขา้สนิคา้ที่
เพิม่ขึน้ (Safeguard Measure: SG) อยา่งต่อเน่ือง สง่ผลต่อการบรหิารจดัการวตัถุดบิ ซึง่จะตอ้งพึง่พาจากผูผ้ลติในประเทศ
มากขึน้ ซึง่ผูผ้ลติเหลก็แผน่รดีรอ้นรายใหญ่ในประเทศมเีพยีง 2 ราย ไดแ้ก่ บมจ. สหวริยิา สตลีอนิดสัตร ีและ บมจ. จ ีสตลี 
ทัง้น้ีหากมกีารเปลีย่นแปลงทางธุรกจิหรอืนโยบายการจาํหน่ายของผูผ้ลติดงักล่าว อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัหาวตัถุดบิของ
บรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึระมดัระวงั และใหค้วามสาํคญัในการวางแผนการผลติ และสัง่ซือ้วตัถุดบิลว่งหน้า 

สาํหรบัปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตดา้นอื่นๆ ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลู และรายละเอยีด
เพิม่เตมิไดใ้นหวัขอ้ “ปจัจยัความเสีย่ง” (หน้า 12-13) 



 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 

 

 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรองว่า 
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไมเ่ป็นเทจ็ ไมท่าํใหผู้อ้ื่นสาํคญัผดิ หรอืไมข่าดขอ้มลูทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี 
บรษิทัขอรบัรองวา่ 

 (1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้  

 (2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดเีพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในสว่นที่เป็นสาระสาํคญั        
ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

 (3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั       
ไดแ้จ้งขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ต่อผู้สอบบญัช ีและกรรมการตรวจสอบ   
ของบรษิทัแลว้ ซึ่งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระทํา        
ทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกบัที่บริษัทได้รบัรองความถูกต้องแล้ว     
บรษิทัไดม้อบหมายให ้ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อกํากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ กํากบัไว ้บรษิทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิทัได้รบัรองความถูกต้องของขอ้มูล
ดงักลา่วขา้งตน้ 

 
ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1.    นางสาววริยิา อมัพรนภากุล       .  กรรรมการ           .      

2.     นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล       .    กรรรมการ           .       
 
       

ชื่อ ตาํแหน่ง ลายมอืชื่อ 

ผูร้บัมอบอาํนาจ  นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์   .    เลขานุการบรษิทั           .        
 



 

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด (มหาชน) 
Pacif ic Pipe Public Company Limited 

เอกสารแนบ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั  

ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 
อายุ 58 ปี 

ประธานกรรมการ                      
และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(กรรมการซึง่มอีาํนาจลงนาม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
17 มนีาคม 2547 
 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

- ไมม่ ี- 2551 – 2552  นายกสมาคม สมาคมผูผ้ลติท่อโลหะและแปรรปูเหลก็แผน่  

2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั จาํหน่ายทอ่เหลก็ 

2539 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ธุรกจิขนสง่ 

ดร.วชิาญ อรา่มวารกีุล 
อายุ 69 ปี 

กรรมการอสิระ และ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
24 เมษายน 2557 

- ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิ California Coast 
University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Role of Compensation Committee  
  (RCC 19/2014) 
- The Director Diploma Award (Director Diploma 
Examination No. 37/2013) 

- Director Certification Program (DCP 107/2013) 
 

- ไมม่ ี- 2555 – ปจัจุบนั  กรรมการ และ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 

บรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน)  Holding Company (ธุรกจิหลกัใน
การผลติและจาํหน่ายไฟฟ้า) 

2553 – ปจัจุบนั ประธานทีป่รกึษากรรมการ บรษิทั ไดกา้ (ไทย) จาํกดั จาํหน่ายเคมภีณัฑ ์
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ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์
อายุ 64 ปี 

กรรมการอสิระ และ ประธาน
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
21 กรกฎาคม 2557 

- ปรญิญาเอก สาขากฎหมายและการทตู             
(The Fletcher School of Law and Diplomacy) 
มหาวทิยาลยั Tufts ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

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

- ไมม่ ี- 2558 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /
กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 

บรษิทั จ ีแคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) สนิเชือ่เชา่ซือ้เครือ่งจกัรกล
การเกษตร 

2557 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนียริง่ แอนด ์ 
คอนสตรคัชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ธุรกจิก่อสรา้ง 

2557 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เจเนอรลั เอาทซ์อรส์ซิง่ จาํกดั ธุรกจิบรกิารดา้นทรพัยากรบุคคล 

2557 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย  

2555 – 2556 เอกอคัราชทตูไทย ประจาํประเทศสหรฐัอเมรกิา  

2553 – 2555 เอกอคัราชทตูไทย ประจาํสาธารณรฐัเกาหล ี  

นายเกรยีงไกร รกัษก์ุลชน 
อายุ 60 ปี 

กรรมการ และ  
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
20 เมษายน 2550 

- ปรญิญาตร ีสาขานิตศิาสตรบ์ณัฑติ    
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   
- เนตบิณัฑติไทย 
  สาํนกัอบรมศกึษาทางกฎหมายแหง่เนตบิณัทติ 
  สภา (รุน่ 33) 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program (DAP 66/2007) 
 

- ไมม่ ี- 2559 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษาดา้นกฎหมาย / 
คณะกรรมการธนาคาร / 
คณะกรรมการบรหิาร 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิ ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย (SME Bank) 

 

2544 – ปจัจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พฆิเณศทนายความ จาํกดั บรกิารดา้นกฏหมาย 

2541 – 2558 
 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โปรแอค็ชัน่ 2000 จาํกดั บรกิารดา้นกฏหมาย 
 

2550 – 2555       กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
 

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 

2545 – 2554 
 

กรรมการผูจ้ดัการ         บรษิทั พฆิเณศการบญัช ีจาํกดั  
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ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 
อายุ 42 ปี 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน
และบรรษทัภบิาล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
12 มถิุนายน 2551 
 

- ปรญิญาโทวทิยาศาสตรม์หาบณัฑติ  
  สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 77/2009) 

- ไมม่ ี- 2555 – 2557 ประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 

2549 – 2558 กรรมการบรษิทั บรษิทั โคลเวอร ์เอน็เตอรไ์พรส์ จาํกดั จาํหน่ายสนิคา้ทัว่ไป 

2549 – ปจัจุบนั  ผูจ้ดัการฝา่ยต่างประเทศ บรษิทั วคิตอรี ่อนิดสัเตรยีล จาํกดั ผลติและจาํหน่ายผลติภณัฑเ์สน้ใย
ธรรมชาต ิ

นางอุดมวรา เดชสง่จรสั 
อายุ 61 ปี 

กรรมการอสิระ และ  
กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
7 กรกฎาคม 2559 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 133/2017) 
 

 

- ไมม่ ี- 2559 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั นภสัรยี ์เดอรม์แมจกิ จาํกดั คลนิิกความงาม 

2554 – 2558 กรรมการ บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั  

2554 – 2558 กรรมการ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จาํกดั 

 

2552 – 2558 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการกลุม่งาน
ปฏบิตักิารงานบรกิารซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

2554 – 2558 กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั สาํนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) จาํกดั  
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ชื่อ – นามสกลุ / 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาววริยิา อมัพรนภากุล 
อายุ 56 ปี 

กรรมการบรหิาร, 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง, 
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและ
บรรษทัภบิาล และ  
ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 

(กรรมการซึง่มอีาํนาจลงนาม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
[ครัง้ที ่1] 17 มนีาคม 2556 
[ครัง้ที ่2] 20 มกราคม 2552 
 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ   
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 
- Director Certification Program (DCP 48/2004) 
 
 
 

- ไมม่ ี- 2549 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ธุรกจิขนสง่ 

2542 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั จาํหน่ายทอ่เหลก็ 

2547 – 2551 ผูอ้าํนวยการฝา่ยการเงนิ บรษิทั  แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 

นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล 
อายุ 37 ปี 

กรรมการบรหิาร, 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยปฏบิตักิาร 

(กรรมการซึง่มอีาํนาจลงนาม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
23 เมษายน 2556 
 

- ปรญิญาโท สาขา E-Commerce เกยีรตนิิยม 
  University of Wollongong, Australia 
- ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตรก์ารเงนิระหวา่ง 
  ประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP 177/2013) 

- ไมม่ ี- 2556 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จาํกดั จาํหน่ายทอ่เหลก็ 

2553 – 2556  ผูอ้าํนวยการผลติ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 

2552 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ธุรกจิขนสง่ 

2556 – ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ย

ปฏบิตักิาร 

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 
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ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นางสาวอสิรา ดสิรเตตวิฒัน์ 
อายุ 53 ปี 

กรรมการอสิระ  
 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
18 มกราคม 2560 

- ปรญิญาเอก Ph.D. Candidate คณะสหวทิยาการ 
(Interdisciplinary Study) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 114/2009) 
 

- ไมม่ ี- 2547 – ปจัจุบนั 
 

กรรมการบรหิาร บรษิทั ทีป่รกึษา ซ ีเอส อาร ์กรุ๊ป จาํกดั บรษิทัทีป่รกึษาทางดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์

2547 – 2560 ทีป่รกึษา โครงการทรพัยากรมนษุย ์(Human Capital)

ของภาครฐแัละภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลาง

รวมกนัประมาณ60แหง่(หรอื20แหง่ใน5ปี

หลงั) 

 

2544 – 2559 อาจารยพ์เิศษภาคปรญิญาโท ภาครฐัและภาคเอกชน เป็นเวลามากกวา่ 

15ปี (ไทยและองกัฤษ) วทิยาลยัการจดัการ

มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

นางเสาวนีย ์กมลบุตร 
อายุ 64 ปี 

กรรมการอสิระ  

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
1 ธนัวาคม 2559 

- ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ  
สาขาบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
การอบรมบทบาทและหน้าทีก่รรมการ  
กบัสถาบนัสง่เสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP 23/2010) 
- Financial Institutions Governance Program 
(FGP 1/2010) 

- Role of the Compensation Committee (RCC 
8/2009) 

- Director Certification Program (DCP 69/2006) 
 
 
 
 
 

- ไมม่ ี- 2559 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จาํกดั (มหาชน)  

2559 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ กรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งและประธาน
กรรมการบรรษทัภบิาล 

บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จาํกดั 
(มหาชน) 

 

2555– ปจัจุบนั กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั ท.ีเค.เอส เทคโนโลย ี จาํกดั 
(มหาชน) 

 

2557– ปจัจุบนั กรรมการอสิระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบและ
กรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทน 

บรษิทั คาราบาว กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  

2560– ปจัจุบนั ทีป่รกึษา    ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 

2557– ปจัจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ สภาสถาบนัรชัตภ์าคต ์  
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ชื่อ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ตาํแหน่ง / วนัที่ได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒุิทางการศึกษาสงูสดุ / ประวตัิการอบรม 
ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2557– ปจัจุบนั ทีป่รกึษา คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิการเงนิและการ

คลงัสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิ

 

 2557 – 2560 กรรมการ ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแหง่ประเทศไทย 

 

 2555 – 2556 ประธานกรรมการบรหิาร กลุม่ธุรกจิคา้ปลกี บรษิทั ไทยยานยนต ์

จาํกดั 

 

 2552 – 2555 รองปลดักระทรวงการคลงั หวัหน้ากลุม่ภารกจิดา้นรายได ้

(กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรม

สรรพสามติ) 

 

นายนนัทวฒัน์ สถริไชวทิย ์
อายุ 59 ปี 

ผูอ้าํนวยการวศิวกรรม 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัสยาม 

- ไมม่ ี- 2553 – 2556 กรรมการ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 

2552 – ปจัจุบนั  กรรมการ บรษิทั มทีรพัย ์ขนสง่ จาํกดั ธุรกจิขนสง่ 

นางภทัรา จรรยาวลิาส 
อายุ 54 ปี 

ผูอ้าํนวยการการตลาด 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ    
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไมม่ ี- 2551 ผูอ้าํนวยการฝา่ยธุรกจิ บรษิทั ออรก์านอน (ประเทศไทย) จาํกดั นําเขา้และจาํหน่ายผลติภณัฑย์า 

นายสพุฒัน์ บ่อสมบตั ิ
อายุ 52 ปี 

ผูอ้าํนวยการขาย 

- ปรญิญาโท สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ - ไมม่ ี- 25536 – 2558 กรรมการ บรษิทั เอกการคา้ไทย จาํกดั บรษิผัูร้บัเหมา 

นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ 
อายุ 39 ปี 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ  

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ  
  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ไมม่ ี- 2551 – 2553 ผูจ้ดัการบญัชบีรหิาร บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ผลติและจาํหน่ายท่อเหลก็ 
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์
ของกรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทั  

รายช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
เพ่ิม (ลด) 
ระหว่าง 
รอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

สดัส่วน 
การถือหุ้น ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภาวะ 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24 

2. ดร.วชิาญ อรา่มวารกุีล - - - - - - 

3. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิานนท ์ - - - - - - 

4. นายเกรยีงไกร รกัษกุ์ลชน 1,500,000 - (1,200,000) 300,000 - 0.04 

5. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ - - - - - - 

6. นางอุดมวรา เดชสง่จรสั - - - - - - 

7. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52 

8. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล - - - - - - 

9. นางสาวอศิรา ดสิรเตตวิฒัน์ - - - - - - 

10. นางเสาวนีย ์กมลบุตร - - - - - - 

11. นางสาวสนิุสา ขวญับุญบาํเพญ็ 3,256,500 - 50,000 3,306,500 - 0.50 

12. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ 4,951,100 - 60,000 5,011,100 - 0.76 

13. นายสพุฒัน์ บอ่สมบตั ิ - - - - - - 

14. นางสาวภทัรา จรรยาวลิาส 600 - 50,000 50,600 - 0.007 

15. นายพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ - - - - - - 

หมายเหตุ : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีน 660,000,000 บาท ทุนชาํระแลว้ 660,000,000 บาท (660,000,000 หุน้) 
 
 ทัง้น้ี ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ไม่มีประวตัิการถูกลงโทษ
เน่ืองจากการกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระราชบญัญตัสิญัญาซือ้
ขายลว่งหน้า พ.ศ. 2546  ทัง้น้ี เฉพาะความผดิในเรือ่งดงัต่อไปน้ี  

(1) การกระทาํการโดยไมส่จุรติ หรอืประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรง 
(2) การเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ความอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจทาํใหส้าํคญัผดิ หรอืปกปิดขอ้ความจรงิทีค่วร

บอกใหแ้จง้ในสาระสาํคญัซึง่อาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) การกระทําอนัไม่เป็นธรรมหรอืการเอาเปรยีบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซื้อขายล่วงหน้า 

หรอืมหีรอืเคยมสีว่นรว่มหรอืสนบัสนุนการกระทาํดงักลา่ว 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทั 

 หน้าที่ความรบัผิดชอบหลักของเลขานุการ คือ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบยีบ สาํหรบัหน้าทีร่บัผดิชอบโดยเฉพาะของเลขานุการ รวมถงึหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 

1. ใหค้ําแนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบรษิทัที่คณะกรรมการ    
ต้องทราบและตดิตามให้มกีารปฏิบตัิตามอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้กาํหนดกฎหมายทีม่นียัสาํคญัแก่กรรมการ 

2. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และประชุมคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และขอ้พงึ    
ปฏบิตัต่ิางๆ 

3. บนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม     
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. จดัทํา รายงานประจําปีของบรษิทั หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุ้น หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงาน       
การประชุม 

5. ดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลู รายงาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธต่ิางๆ ของผูถ้อืหุน้ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคมุ 
ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัย่อย บริษทัรว่ม หรอืบริษทัท่ีเก่ียวข้อง  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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หมายเหตุ

บริษทั  = ประธานกรรมการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน)




     



        = กรรมการ

บริษทัย่อย   = ผู้บริหาร

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จํากัด     = ทีป่รึกษา

บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จํากัด    
บริษทั / หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท จี แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนยีร่ิง แอนด์ 

     คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

4. บริษัท ไดก้า (ไทย) จํากัด 

5. ศูนย์บริการโลหติแหง่ชาติ สภากาชาดไทย 

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ (SME Bank) 




7. บริษัท เจเนอรัล เอาทซ์อร์สซิ่ง จํากัด 
8. บริษัท พิฆเณศทนายความ จํากัด 

9. บริษัท วิคตอร่ี อินดัสเตรียล จํากัด 

10. บริษัท นภัสรีย์ เดอร์มแมจิก จํากัด 
11. บริษัท ซี เอส อาร์ กรุ๊ป จํากัด 

12. สภาสถาบันรัชต์ภาคต์ 
13. สภานติิบัญญัติแหง่ชาติ 

14. บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน) 
15. บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอร่ี เอ๊าทเ์ลท จํากัด 
16. บริษัท ท.ีเค.เอส เทคโนโลยี จํากัด 
17. บริษัท คาราบาว กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 



[แบบ  56 – 1 ]  เอกสารแนบ  2  /  ข้อมูลกรรมการของบริษัทย่อย  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
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ข้อมลูกรรมการของบริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ช่ือ – สกลุ 

บริษทัย่อย 
บริษทั 

ทาโมเสะ เทรดด้ิง 
จาํกดั 

บริษทั 
มีทรพัย ์ขนส่ง 

จาํกดั 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช   

2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล   

3. นางสาวธติมิา  วฒันศกัดากุล   

4. นายวชิยั เลขะพจน์พานิช  /   

5. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์   
   

  หมายถงึ กรรมการ 
  หมายถงึ ผูบ้รหิาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[แบบ  56 – 1 ]  เอกสารแนบ  3  /  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 

  

ช่ือ : นายนฤทิธิช์ยั ภรูพีงษานนท ์

อาย ุ: 44 ปี 

ตาํแหน่ง : ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการตรวจสอบภายใน 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี

ประวติัการอบรม : - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย รุน่ที ่12 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- การตรวจสอบภายใน เพือ่เตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายใน                  
รบัอนุญาตสากล รุน่ที ่5 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การทาํงาน 
: 

2547 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน  

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) 

2540 – ม.ีค. 2547 ผูค้วบคุมงานตรวจสอบภายใน (supervisor)  

 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจาํกดั (มหาชน) 
  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                            
  
 
 



[แบบ  56 – 1 ]  เอกสารแนบ  4 /  รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน  

 บริษัท  แปซิฟิกไพพ์ จาํกัด  (มหาชน )  
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

- ไมม่ ี- 
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[แบบ  56 – 1 ]  เอกสารแนบ  5  /  รายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จํากดั (มหาชน) ไดอ้นุมตักิารดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ
อสิระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอสิระผู้ทรงคุณวุฒ ิและมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยกาํหนด ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ดร. วชิาญ  อรา่มวารกุีล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. คุณปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ  
3. คุณอุดมวรา  เดชสง่จรสั  กรรมการตรวจสอบ  
และ นายนฤทิธิช์ยั  ภรูพีงษานนท ์  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ   
 

 ในรอบปีบญัช ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตังิานอยา่งเป็นอสิระ และครบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร ผู้สอบบญัช ีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอขอ้มูล หารอื และ
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มฝีา่ยตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัิ
ภารกจิตามกฎบตัรทีก่ําหนดไว ้ โดยขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเป็นอสิระ โปรง่ใส ตาม
หลกัธรรมาภบิาล เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างถูกตอ้งและเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยมกีารจดัประชุม
ตลอดปี 2560 จํานวนทัง้สิน้ 6 ครัง้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย จํานวน 4 ครัง้ ซึ่ง
สาระสาํคญัในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรปุไดด้งัน้ี 

 
1. รายงานทางการเงิน  

 ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 2560 และหารอืรว่มกบัผูส้อบบญัช ีพรอ้มทัง้พจิารณา
ขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายใน ซึง่เหน็วา่รายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัทาํขึน้อยา่งถกูตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 
 
2. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อใหแ้น่ใจว่า
การตกลงเขา้ทํารายการมคีวามเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั ซึ่งบรษิทัไดถ้อืปฏบิตัติามนโยบายการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยถอืความโปรง่ใสและการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ ซึง่มรีายการทีส่าํคญั ไดแ้ก่ พจิารณาการต่อสญัญา
เชา่ทีด่นิ การยกเลกิสญัญาเชา่ทีด่นิ 
 
3. การตรวจสอบภายใน 

 ใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกําลงัพล ประจําปี 2560 รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอในการพฒันา
บุคลากรดา้นตรวจสอบภายใน เพื่อใหบ้รรลุแผนการตรวจสอบประจาํปี  และไดส้อบทานผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะ
ของฝา่ยตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการตรวจตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ สรุปไดว้่า การตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัเป็นไปอยา่งอสิระ เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล 
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4. การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ไดต้ดิตามการสือ่สารเผยแพรจ่รรยาบรรณของพนักงานบรษิทั กําหนดใหพ้นกังานบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง รายงานชื่อผู้
ทีเ่กีย่วโยงกนั, รายงานการถอืครองหุน้บรษิทัประจาํทุกไตรมาส ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืรายการที่
เกี่ยวโยงกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ในปี 2560 ไม่พบรายการที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งมนียัสาํคญั 

 
5. ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 นําเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบรษิัททราบทุกครัง้ที่มกีาร
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยไดเ้สนอความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร 
ซึ่งฝา่ยบรหิารไดด้ําเนินการพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยได้รบัการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิทั และนําผลการ
ปฏบิตังิานนัน้มาพจิารณาปรบัปรงุการปฏบิตังิาน 

 
6. ผูส้อบบญัชี 

 ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนักงาน อวีาย 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2561 
 
 จากกจิกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้นตลอดปี 2560  คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่า  คณะกรรมการ ตลอดจน
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่เีป็นสาํคญั  และยดึมัน่ในจรยิธรรมธุรกจิ  โดยมคีวามมุง่มัน่ในการ
ปฏบิตัหิน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิทัอย่างมคีุณภาพเยีย่งมอือาชพี  รวมทัง้พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งทีส่าํคญั 
ให้เกิดประสทิธผิลสูงสุด และส่งเสรมิระบบควบคุมภายในที่มปีระสทิธผิลและเหมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้การตรวจสอบ
ภายในมคีวามเป็นอสิระ และมกีระบวนการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบั มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบ
ภายใน  โดยมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ใหด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดร.วิชาญ อร่ามวารีกลุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
23 กมุภาพนัธ ์2561 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน ซึ่งมวีาระการดํารง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2558 ถงึ วนัที ่4 กุมภาพนัธ ์2561 โดยคณะกรรมการมรีายนาม ดงัน้ี 

1. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธานคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
3. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ กรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
และนางสาวนนัทนา หลกัคาํ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล  

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ไดป้ฏบิตัหิน้าที่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมาย 
ภายใต้หลกัการดําเนินการตามนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดย ในปี 2560 คณะกรรมการ       
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ได้มกีารประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณาเรื่องสําคญัตามหน้าที่ และความรบัผดิชอบ 
ทัง้สิน้ จาํนวน 4 ครัง้ ซึง่สรปุสาระสาํคญัไดด้งัน้ี 

1. ด้านการสรรหา 

 1) พจิารณาสรรหาและเสนอชื่อกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดยอ่ย แทนกรรมการทีค่รบวาระ และกรรมการที่
ลาออกจากตําแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล ได้พจิารณา โดยคํานึงถงึคุณสมบตัิความรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกจิการของบรษิทั 
รวมทัง้คํานึงถงึขนาดโครงสรา้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัทีเ่หมาะสม เพื่อสง่เสรมิการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี
และใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตลอดจนสอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2) พจิารณาลดจาํนวนกรรมการบรษิทัจากเดมิจาํนวน 11 คน เหลอื 10 คน ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯ มคีวามเหน็
วา่กรรมการผูท้รงคุณวุฒทิัง้ 10 ท่านมคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ และไม่เป็นการ
ขดัต่อขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที่ 11 ที่กําหนดใหค้ณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยการ
พจิารณาไดร้บัการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

2. ด้านค่าตอบแทน 

 1) ทบทวนจํานวนครัง้การประชุมคณะกรรมการบรษิทัต่อปี และทบทวนเบี้ยประชุมกรรมการเพื่อใหเ้กดิความ
เหมาะสม และเพยีงพอต่อการตดิตามการดาํเนินงานของฝา่ยบรหิาร 

 2) พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพจิารณาเทยีบเคยีง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั ประกอบกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสม
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 3) พจิารณาค่าตอบแทน และสวสัดกิารของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยกําหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลอยา่ง
เป็นรปูธรรม ซึ่งการพจิารณาจากผลความสาํเรจ็ของการปฏบิตังิานเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายที่กําหนดไว ้รวมถงึพจิารณา
การเตบิโตของยอดขาย และกาํไรสทุธ ิ

 4) ทบทวนหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบําเหน็จแก่กรรมการอสิระ กรณีที่ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี และกรณีทีอ่อกจาก
ตาํแหน่งตามวาระ 
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3. ด้านบรรษทัภิบาล 

 1) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล เพื่อปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

 2) ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายประจาํปี 2560 พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธใ์หพ้นกังานในองคก์รรบัทราบ ดงัน้ี 

     2.1 หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

     2.2 คูม่อืกรรมการ 

     2.3 ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 3) รายงานผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจําปี 2560 โดยบรษิทัไดร้บัผลประเมน้ใน
ระดบั “ดมีาก” จากการประเมนิโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 4) ดาํเนินการและประชาสมัพนัธก์จิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นรปูธรรม 

 5) จดัทํารายงานการดาํเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั เพื่อสื่อสารต่อผูม้สีว่นได้
เสยีทุกภาคสว่นขององคก์ร 

 6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมนิคณะกรรมการบรษิทัทัง้แบบประเมนิภาพรวมของคณะกรรมการ และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล และ 
แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 7) รายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบ และรว่มกนัหารอื หรอืแสดง
ความเห็นต่อผลการประเมนิการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการในปี 2560 รวมทัง้รายงานผลการประเมนิการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล โดยเป็นการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิทั 
  
 คณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงําจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2560 
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2560 โดยไดพ้จิารณารายงานขอ้มลู
การสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย หรอื Thai Institute of Directors (IOD) และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัในกลุม่อุตสาหกรรมเดยีวกนั และ
บรษิทัทีม่ขีนาดยอดขายและกําไรสทุธใิกลเ้คยีงกบับรษิทั ซึง่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เหน็วา่มี
ความเหมาะสมเป็นธรรมกบับรษิทัฯ และกรรมการทีด่าํรงตาํแหน่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่คณะกรรมการ
บรษิทัได้พจิารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณา โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตาม
หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

 
นายเกรียงไกร รกัษ์กลุชน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
18 มกราคม 2561 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จาํกดั (มหาชน) ไดอ้นุมตักิารดาํรงตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นกรรมการอสิระ มวีาระดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทุกท่านเป็น
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่าํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ดร.ชยัยงค ์ สจัจพิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 3. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 และนางสาวนภาพร  พรอนุวงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั เพื่อทําหน้าที่
กํากบัดูแลด้านการบรหิารจดัการความเสีย่ง พจิารณาให้ความเหน็ ขอ้เสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบรหิาร ในการบรหิาร
ความเสีย่ง เพื่อพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้สนับสนุนให้
เกิดความร่วมมอืในทุกระดบัขององค์กร โดยในปี 2560 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมกีารประชุม 4 ครัง้ โดย
กรรมการบรหิารความเสีย่งทุกท่านไดเ้ขา้รว่มประชุมทุกครัง้ ซึง่ สามารถสรุปสาระสาํคญัของการดาํเนินกจิกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง ไดด้งัน้ี 
 
1. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 จดัใหม้กีารทบทวนกฎบตัคิณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพื่อปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั และสอดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี
 
2. ประเมินความเส่ียงขององคก์ร 

จดัใหม้ปีระเมนิความเสีย่งขององคก์ร  โดยพจิารณาทัง้ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ
ความคาดหวงัขององคก์ร    
 
3. พิจารณาปัจจยัเส่ียงขององคก์ร  

 จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อร่วมพจิารณาคดักรองปจัจยัเสีย่งระดบัองคก์รที่สง่ผลกระทบดา้น    
กลยุทธ์ การดําเนินงาน การเงนิ รวมถงึดา้นอื่นๆ จากปจัจยัเสีย่งทัง้หมดตามความเหน็ของเจา้ของปจัจยัเสีย่ง (Risk 
Owner) ทีม่กีารพจิารณาประสทิธผิลของการควบคุมภายในทีม่อียูใ่นปจัจุบนั และจดัลาํดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู ่ (Residual 
Risk) ในภาพรวม และพจิารณาความเสีย่งองคก์รกบัทศิทางการดาํเนินธุรกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายองคก์ร และสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
4. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเส่ียง 

พจิารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของแผนงาน (Action Plan) ที่ผู้บรหิารหน่วยงานจดัทํา ให้คําแนะนํา 
และสนันบสนุนแก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงนัน้จะได้รบัการบรหิารจดัการ และมกีารควบคุมให้อยู่ในระดบั
เหมาะสมทีอ่งคก์รสามารถยอมรบัได ้ 

 
 



 

 

5. ติดตามผ

 ตดิ
ตดิตามผลก
การป้องกนัห
 
6.  สร้างกา

 บริ
ความเขา้ใจ
 
7. แผนบริห

บริ
บรหิารความ

จา
อย่างใกล้ชดิ
สรา้งมลูคา่เพ

  
8. รายงานผ
 รา
ประเมนิการ
ประเมนิมาพิ
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ความรุนแรง  
หนดแนวทาง
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ามความเสีย่ง
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สจัจิพานนท ์
รความเส่ียง 
กราคม 2561 
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