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MAKE THINGS POSSIBLE

วิสัยทัศน์

YOUR PARTNER FOR 
TOTAL SOLUTIONS



คุณค่าร่วม

CREATIVITY  
การมีความคิดสร้างสรรค์

HARMONY  
การประสานงาน

ACHIEVEMENT ORIENTED  
การมุ่งสู่ผลสำาเร็จ

NETWORKING  
การสร้างเครือข่าย

GROWTH  
การเติบโต

ENTREPRENEURSHIP  
การร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร



MAKE THINGS POSSIBLE

PIPING SYSTEM

CONSTRUCTION

ARCHITECTURE

BE THE LEADER OF STEEL PIPES MANUFACTURER



QUALITY STEEL PIPE
บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	เป็นหน่ึงในผู้นำาการผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย	ผลิตภัณฑ์ของเราซ่ึงมีท้ังท่อเหล็กกลม

ผิวดำา	ท่อเหล็กกลมชุบสังกะสี	ท่อเหล็กส่ีเหล่ียมจัตุรัส	ท่อเหล็กส่ีเหล่ียมผืนผ้า	และเหล็กรูปตัวซี	ด้วยประสบการณ์ในการผลิต

ท่อเหล็กมานานกว่า	46	ปี	และการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย	ผสานเทคโนโลยีพร้อมระบบตรวจสอบ	และควบคุม	

โดยวิศวกรผู้เช่ียวชาญ	ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทุกประเภทท่ีผลิตจากบริษัทฯ	ของเรา	จึงล้วนได้มาตรฐานสากล	และได้รับการรับรอง

จากสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่งทั่วโลก

INFRASTRUCTURE

AGRO-INDUSTRY

ENERGY INDUSTRY
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MAKE THINGS POSSIBLE

สารจาก 
ประธานกรรมการ
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เศรษฐกิจโลกในปี	2561	 ปรับตัวดีข้ึน	 ตามการค้าโลกใน

ประเทศคูค้่าหลกัท่ีฟ้ืนตวัอย่างต่อเนือ่ง	ส่งผลให้ภาคการผลติ	

การส่งออกปรับตัวเพ่ิมข้ึน	 ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อ	 อัตรา

ดอกเบ้ีย	และอตัราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับตำา่	ในส่วนของ

เศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตแบบชะลอตัวอันเป็นผลกระทบจาก

สงครามการค้าที่ชัดเจนขึ้น	ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณการส่งออก

ของไทยชะลอลง	แต่ในส่วนของปัจจยัสำาคญัท่ีทำาให้เศรษฐกจิ

ไทยยังขยายตัวได้ดีมาจากการใช้จ่ายในประเทศ	การใช้กำาลัง

การผลิตในหลายอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มดีขึ้น	การลงทุนต่อ

เนื่องในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ

สำาหรบัอตุสาหกรรมเหลก็ในประเทศปี	2561	การบรโิภคเหลก็

ในประเทศเตบิโตราว	ร้อยละ	6	จากปีก่อน	เนือ่งจากได้รบัแรงหนนุ

จากอุตสาหกรรมก่อสร้างท้ังการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานของ

ภาครัฐ	และการก่อสร้างภาคเอกชน	ส่งผลให้การดำาเนินงาน

ของบริษัทในปี	2561	มีปริมาณยอดขาย	(ตัน)	เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนร้อยละ	6.65	 แต่หากพิจารณาด้านรายได้รวมจะเติบโต

ร้อยละ	21	โดยมีรายได้รวมอยู่ที่	9,943	ล้านบาท	แต่มีกำาไร

สุทธิเท่ากับ	94	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	68	

เป็นผลมาต้นทุนราคาเหลก็เพิม่สงูขึน้ในปี	2561	และเนือ่งจาก

การแข่งขนัสงูสำาหรบัตลาดในประเทศ	ทำาให้การปรบัข้ึนราคา

สินค้าขายได้ช้ากว่าต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนัน้บรษัิทยังคงให้ความสำาคญัด้านจรยิธรรม	และส่งเสรมิ

ให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบโดย	

ยึดหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดแีละจรรยาบรรณในการดำาเนนิ

ธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 จากการให้ความสำาคัญท้ังใน

ด้านการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและการดำาเนินธุรกิจด้วยความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยในปี	2561	บรษัิทได้รบัผลการประเมนิ

การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	(CGR)	 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 ในเกณฑ	์

“ดีมาก”	 นอกจากนี้บริษัทยังได้มีดำาเนินกิจกรรมทางด้าน	

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มของ	

บริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องโดยยังคงมุ่งเน้นการดูแลสังคมภายใน	

คอื	พนกังาน	และชุมชนท่ีอยู่ใกล้สถานประกอบการของบรษัิท	

ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความ

รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกับฝ่ายบริหารทบทวนวิสัยทัศน	์

พันธกิจ	ค่านิยมขององค์กร	รวมทั้งแผนการดำาเนินธุรกิจและ

เป้าหมายของบรษัิทประจำาปี	2562	เพือ่ให้สอดรบักบัภาวะการ

แข่งขันทางธรุกจิและเศรษฐกจิโลกท่ีมแีนวโน้มเตบิโตในอัตรา

ท่ีลดลง	เนือ่งจากความไม่แน่นอนท้ังทางการเมืองและการค้าโลก	

และเศรษฐกิจของไทยท่ีมีปัจจัยบวกแรงขับเคลื่อนจากการ

ลงทุนภาครัฐในโครงการใหญ่สำาคัญๆ	ซึ่งคาดว่าอุตสาหกรรม

เหล็กจะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	1.0-2.0

ท้ายสุดนี้	คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	

ผู ้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีสนับสนุนการดำาเนินงานท่ีดีตลอด	

จนพนักงานท่ีได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าท่ี	

และเป็นส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทตลอดมา	 ขอให	้

เช่ือมั่นว่าบริษัทจะดำาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและยึดม่ันใน

หลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
ประธานกรรมการ



เราพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

เพ่ือความสำาเร็จท่ีเกินความคาดหมาย
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(หน่วย	:	ล้านบาท)

ฐานะทางการเงิน 2559 2560 2561

ฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ 	6,993.96	 	8,034.30	 	9,694.62	

รายได้รวม	 	7,150.37	 	8,215.72	 	9,942.69	

กำาไรจากการดำาเนินงาน	 	683.07	 	404.51	 	173.60	

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 	546.38	 	292.42	 	94.00	

สินทรัพย์รวม	 	3,707.86	 	4,844.55	 	4,914.76	

หน้ีสินรวม	 	1,150.88	 	2,263.33	 	2,494.28	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 	2,556.98	 	2,581.22	 	2,420.48	

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม	(ร้อยละ) 7.64	 3.56	 0.95	

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(ร้อยละ) 21.37	 11.33	 3.88	

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(ร้อยละ) 14.74	 6.04	 1.91	

อัตราหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.45	 0.88	 1.03	

กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.78	 0.49	 0.12	

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ) 126.92	 80.02	 41.67	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 3.87	 3.91	 3.67	

จำานวนหุ้น	(ล้านหุ้น) 660.00 660.00 660.00

หมายเหตุ	:	กำาไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	และอัตราการจ่ายปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(ร้อยละ)	คำานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 	 	

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(หน่วย	:	ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

(หน่วย	:	ล้านบาท)

11.33

21.37

6.04

14.74

ROE

ROA

 6,993.96

8,034.30 

256125602559

 546.38 

 292.42 

256125602559 256125602559

9,694.62

94.00 3.88 1.91
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MAKE THINGS POSSIBLE

บรษัิท แปซฟิิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

ช่ือย่อ	 :	 PAP

ประเภทธุรกิจ	 :	 ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก

ท่ีต้ังโรงงานศูนย์พระประแดง	 :	 เลขท่ี	298,	298/2	ถนนสุขสวัสด์ิ	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์		

	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10290

ท่ีต้ังโรงงานศูนย์มหาชัย	(1)	 :	 เลขท่ี	1/112	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	หมู่ท่ี	2	ถนนพระราม	2		

	 	 ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

ท่ีต้ังโรงงานศูนย์มหาชัย	(2)	 :	 เลขท่ี	1/97	นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	หมู่ท่ี	2	ถนนพระราม	2		

	 	 ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร	74000

ท่ีต้ังโรงงานศูนย์มหาชัย	(3)	 :	 เลขท่ี	24/31	หมู่ท่ี	2	ตำาบลท่าทราย	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร	

	 	 จังหวัดสมุทรสาคร	74000

ท่ีต้ังศูนย์กระจายสินค้า	(1)	 :	 158	หมู่ท่ี	6	ตำาบลบางบ่อ	อำาเภอบางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ	10560

ท่ีต้ังศูนย์กระจายสินค้า	(2)	 :	 50/6	หมู่ท่ี	2	ตำาบลหน้าไม้	อำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	12140

ท่ีต้ังสำานักงาน	 :	 1168/74	ชั้น	26	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถนนพระราม	4		

	 	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 บมจ.	0107547000206

โทรศัพท์	(สำานักงาน)	 :	 0-2679-9000

โทรสาร	(สำานักงาน)	 :	 0-2679-9201-3

เว็บไซต์	 :	 www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียน	 :	 660,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :	 660,000,000	บาท

ชนิดหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญท่ีเรียกชำาระแล้ว	 :	 660,000,000	หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว้	 :	 หุ้นละ	1	บาท

ข้อมูลทั่วไป
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นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บรษัิท ทาโมเสะ เทรดดิง้ จำากัด (บรษัิทย่อย)

ช่ือย่อ	 :	TMS

ท่ีต้ังสำานักงาน	 :	1168/68-69	ช้ัน	24	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	ถนนพระราม	4		

	 	 	 แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	10120

ประเภทธุรกิจ	 :	ประกอบธุรกิจจำาหน่ายท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน	 :	100,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :	100,000,000	บาท

ชนิดหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญท่ีเรียกชำาระแล้ว	 :	1,000,000	หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว้	 :	 หุ้นละ	100	บาท

บรษัิท มีทรพัย์ขนส่ง จำากัด (บรษัิทย่อย)

ช่ือย่อ	 :	MT

ท่ีต้ังสำานักงาน	 :	298/2	หมู่ท่ี	1	ถนนสุขสวัสด์ิ	อำาเภอพระสมุทรเจดีย์		

	 	 	 จังหวัดสมุทรปราการ	10290

ประเภทธุรกิจ	 :	ประกอบธุรกิจขนส่ง

ทุนจดทะเบียน	 :	14,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :	9,200,000	บาท

ชนิดหุ้น	 :	 หุ้นสามัญ

จำานวนหุ้นสามัญท่ีเรียกชำาระแล้ว	 :	92,000	หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว้	 :	 หุ้นละ	100	บาท

ข้อมูลอ้างองิ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด		

	 	 	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

ผู้ตรวจสอบบัญชี	 :	บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด		

	 	 	 เลขท่ี	193/136-137	อาคารเลครัชดาออฟฟิศ	คอมเพล็กซ์	ช้ัน	33		

	 	 	 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
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ความเป็นมาของบริษัทฯ 

2515	 บริษัท	 แปซิฟิกไพพ์	 จำากัด	(มหาชน)	 เริ่มก่อตั้งข้ึนโดยครอบครัวเลขะพจน์พานิช	 ภายใต้ช่ือ	 โรงงานตั้งหมงเส็ง		
ซึ่งโดยเริ่มแรกนั้นโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว	และขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำาพวก
ท่อเฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่างๆ	ในปี	2524

2534		 เน่ืองจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและม่ันคง	ครอบครัวเลขะพจน์พานิช	จึงตัดสินใจ
จัดตั้งบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	เมื่อวันที่	19	กันยายน	2534	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ท่อเหล็กโดยเฉพาะ

2546		 สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช	 จัดตั้งบริษัท	 ตั้งหมงเส็ง	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ		
โฮลดิ้ง	 โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทแทนการถือหุ้นโดยตรง	 และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท	ทาโมเสะ	 เทรดดิ้ง	 จำากัด	
(“ทาโมเสะ”)	 จากครอบครัวเลขะพจน์พานิช	 คิดเป็นร้อยละ	99.94	 ของทุนชำาระแล้ว	 เพื่อดูแลด้านการขายและ	
การตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัท

2547		 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันท่ี	17	มีนาคม	2547	มีทุนจดทะเบียน		
660	ล้านบาท	และออกหุ้นสามัญ	16	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก
จำานวน	15,300,000	หุ้น	 ในราคาหุ้นละ	45	บาท	และได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่
กรรมการบริษัท	7	ท่าน	จำานวน	700,000	หน่วย

บริษัทนำาหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

2549		 ซื้อหุ้นของ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	คิดเป็นร้อยละ	99.97	ของจำานวนหุ้นทั้งหมดของ	บริษัท	มีทรัพย์ขนส่ง	จำากัด	
เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทเพื่อรองรับการเติบโต	 ณ	 วันท่ี	7	 เมษายน	2549	 ท่ีประชุมสามัญ	
ผู้ถือหุ้นประจำาปี	2549	มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ	10	บาทเป็น
หุ้นละ	5	บาท	ส่งผลให้จำานวนหุ้นสามัญของบริษัทเพ่ิมข้ึนจาก	66	ล้านหุ้น	เป็น	132	ล้านหุ้น	เปิดดำาเนินการโรงงานผลิต
ท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร	โดยมีกำาลังการผลิตประมาณ	100,000	ตันต่อปี	ส่งผลให้บริษัท
สามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก	8	นิ้ว	เป็น	16	นิ้ว

2550		 เปิดดำาเนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

2551 	 ณ	วันที่	30	กรกฎาคม	2551	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2551	มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัทจากหุ้นละ	5	บาทเป็นหุ้นละ	1	บาท	ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก	132	ล้านหุ้น	
เป็น	660	ล้านหุ้น	ณ	วันที่	13	สิงหาคม	2551	ณ	วันที่	14	พฤศจิกายน	2551	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	
11/2551	มีมติอนุมัติโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทางการเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	21,000,000	บาท	จำานวนหุ้นท่ีซ้ือคืน
ร้อยละ	3.18	ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2552	 ณ	 วันท่ี	9	 ธันวาคม	2552	 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งท่ี	1/2552	 มีมติอนุมัติการซ้ือท่ีดินท่ีนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาครแทนการเช่า

2553		 เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2553	บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน	 โดยจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้
ทั้งหมดซึ่งจำานวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำานวน	1,450,700	หุ้น	ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย	0.93	บาทต่อหุ้น	และจำาหน่ายคืนในราคา
เฉลี่ย	1.63	บาทต่อหุ้น
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2554	 ได้รับการรับรองมาตรฐาน	JIS	MARK	SCHEME	CERTIFICATE	OF	COMPLIANCE	จาก	JQA	หรือ	Japan	Quality	
Assurance	Organization	คือองค์กรไม่หวังผลกำาไรของประเทศญี่ปุ่น	มีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งคือ	การออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกำาหนดเป็นไปตามอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น	หรือ	JIS	(Japanese	Industrial	Standards)	โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง	จะได้รับอนุญาตให้ใส่เครื่องหมาย	 	หรือ	JIS	Mark	ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้	 เพื่อให	้
ผูใ้ชผ้ลติภณัฑน์ัน้ไดท้ราบวา่สนิคา้ดงักลา่ว	สามารถนำามาใช้งานไดต้ามท่ีมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญีปุ่่นกำาหนด
ไว้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

	 บริษัท	 แปซิฟิกไพพ์	 จำากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ารายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน				
JIS	MARK	SCHEME	CERTIFICATE	OF	COMPLIANCE	ท้ังท่อเหล็กกล้าสำาหรับงานโครงสร้างท่ัวไป	และท่อเหล็กกล้า
สำาหรับงานระบบต่างๆ

2557	 เปิดดำาเนนิการโรงงานศนูยม์หาชัย	3	โดยมีกำาลงัการผลติประมาณ	150,000	ตนัตอ่ปี	สง่ผลให้บรษัิทฯ	มีประสทิธภิาพ
ในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น

	 ห้องปฏิบัติการทดสอบ	และ/หรือ	สอบเทียบ	ของบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	มอก.	
17025	(ISO/IEC	17025)	 จากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 กระทรวงอุตสาหกรรม	 ซ่ึงถือได้ว่า								
การดำาเนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ	และ/หรือ	สอบเทียบของบริษัทฯ	เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน					
ISO	9000	 ซ่ึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีใช้สำาหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัท		
มีความถูกต้อง	แม่นยำา	และเชื่อถือได้

2558	 บริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	14001	Environmental	Management	Systems	Use	หรือ	มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม	 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน	TUV	NORD	(Thailand)	Ltd.	 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ		
มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ

	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	 	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	FM	Approvals	Class:	1630	-	Steel	Pipe	for	Automatic	
Fire	Sprinkler	Systems	จาก	FM	Global	ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์
และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
จะมีการใส่เครื่องหมายลงบนผลิตภัณฑ์	 ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบ
ดับเพลิง	

2560	 บรษัิทฯ	ไดร้บัการรบัรองชือ่การคา้	 	สำาหรบัผลติภณัฑ	์ASTM	A53	Sch40	และ	 	สำาหรบัผลติภณัฑ	์
ASTM	A795	Sch10	โดยทั้ง	2	ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน	FM	และใช้เป็นท่อส่งน้ำาในระบบดับเพลิง	ทั้งนี้
เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์	และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	อื่นในท้องตลาด

2561	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท	คือ	 	ได้รับการรับรองมาตรฐาน	UL	852	-	Metallic	Sprinkler	Pipe	for	Fire	Protection	
Service	 จาก	Underwriters	Laboratories	 Inc.	 ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม	 นับได้ว่า	 ท่อ	 		
และ	 	 เป็นผลิตภัณฑ์ท่อส่งในระบบดับเพลิง	 ผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทยท่ีได้รับการรับรอง	Double	
Guarantee	จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียง	ถึง	2	สถาบัน

	 บรษัิทฯ	ไดร้บัการรบัรอง	ช่ือการคา้	 	ซ่ึงเป็นชุดท่อสวมและข้อตอ่สำาหรับการทดสอบความสมบูรณข์องเสาเข็ม
เจาะลกึดว้ยคลืน่เสยีง	โดยเป็นผลติภณัฑท่ี์บรษัิทคดิคน้และผลติข้ึนมาเอง	เพือ่รองรบัการกอ่สรา้งเมกะโปรเจกตต่์างๆ
ของประเทศ		ซึ่งช่วยทดแทนการนำาเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	(“PAP”)	ประกอบธรุกจิหลกั

ในการผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการ

เช่ือมเหลก็แผ่นโดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า	(Electric	Resistance	

Welded:	ERW)	ในปัจจุบัน	PAP	ผลิตและจำาหน่ายท่อเหล็ก

ครอบคลมุมากกว่า	5,000	รายการ	โดยจำาแนกเป็น	2	ประเภท

หลัก	ได้แก่	ท่อเหล็กดำา	และท่อเหล็กชุบสังกะสี	ซ่ึงท่อเหลก็

ท้ังสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐานซ่ึง

จำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	 “ ”	 และท่อเหล็กแบบ

คุณภาพทั่วไปซึ่งจำาหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	“ ”	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลกัษณะนโยบายการแบ่งการดำาเนนิงานของ	บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	

จำากัด	(มหาชน)	(“PAP”)	และบริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	

(“TMS”)	มคีวามชดัเจนในการดำาเนนิงานโดย	"PAP"	จะเป็นผูผ้ลติ

ท่อเหล็ก	และ	“TMS”	เป็นผู้แทนจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

รูปพรรณต่างๆ	ท่ีผลติโดยบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)			

บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	“TMS”	จึงได้ขยายธุรกิจให้

บรกิารจดัหา	-	จำาหน่ายวสัดอุุปกรณ์การก่อสร้างอย่างครบวงจร

ทั้งในรูปแบบงานโครงสร้างต่างๆ	เช่น	โครงสร้างพื้นฐานการ

คมนาคม	โครงสร้างท่าอากาศยาน	โครงสร้างคลงัสนิค้า	โครงสร้าง

อาคารสูงเป็นต้น	และในรูปแบบงานระบบ	เช่น	งานระบบ

ป้องกนัอัคคภียั	ระบบชลประทาน	ระบบสขุาภบิาล	เป็นต้น	

 99.97% 99.99%

บริษัทย่อย บริษัทย่อย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ 
จำากัด (มหาชน) 

PAP

บริษัท ทาโมเสะ  
เทรดดิ้ง จำากัด 

TMS

บริษัท มีทรัพย์  
ขนส่ง จำากัด 

MT
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โครงสร้างรายได้

2559 2560 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการ

	 ภายในประเทศ 6,806.30 95.19 7,747.33 94.30 9,389.40 94.44

	 ต่างประเทศ 93.21 1.30 173.49 2.11 190.79 1.92

	 รายได้จากการบริการ 94.45 1.32 113.48 1.38 114.43 1.15

รายได้จากการจำาหน่ายและบริการรวม 6,993.96 97.81 8,034.30 97.79 9,694.62 97.51

	 กำาไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิ - - 7.72 0.09 7.46 0.07

	 รายได้อ่ืน 156.41 2.19 173.70 2.12 240.61 2.42

รายได้รวม 7,150.37 100.00 8,215.72 100.00 9,942.69 100.00

หมายเหตุ	:	รายได้อ่ืน	ได้แก่	รายได้จากการขายเศษเหล็ก	รายได้ดอกเบ้ีย	เป็นต้น

การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บรษัิทฯ	ผลติท่อเหลก็รปูพรรณโดยวธิเีช่ือมเหลก็แผ่นซ่ึงอาศยั

ความต้านทานไฟฟ้า	(Electric	Resistance	Welded:	ERW)	

โดยมีทั้งการผลิตตามคำาสั่งลูกค้า	(Made	to	Order)	และผลิต

พร้อมสำาหรับการจำาหน่าย	(Made	to	Stock)	โดยท่อเหล็กของ

บรษัิทสามารถแบ่งตามลกัษณะการใช้งานเป็น	2	ประเภทหลกั	

ได้แก่	

1. ท่อเหลก็สำาหรบังานระบบ
	 โดยท่ัวไปท่อเหลก็สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ		

	 ได้อย่างหลากหลาย	ได้แก่	งานด้านสาธารณปูโภค	งานประปา		

	 งานด้านระบบป้องกนัอัคคภียั	และยังมีแนวโน้มท่ีจะขยายตวั	

	 มากข้ึนเนือ่งจากท่อเหลก็สามารถใช้แทนวสัดอ่ืุนๆ	ในการใช้	

	 งานได้อีกมากมาย	เช่น	สามารถนำามาใช้เป็นท่อนำา้บาดาล		

	 หรือท่อ	Sprinkler	ในระบบอัคคภียัสำาหรบัอาคารสงูทดแทน	

	 การใช้ท่อพวีซีี	เนือ่งจากมีความแข็งแรงและสามารถรองรับ	

	 แรงดนัได้มากกว่าท่อพวีซีีท่ัวไปได้ถงึ	5	เท่า

ตวัอย่างการใช้ท่อเหลก็สำาหรบังานระบบ

ระบบดบัเพลงิ ระบบชลประทาน ระบบไฟฟ้า
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MAKE THINGS POSSIBLE

2. ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้าง
ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้าง	สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้

หลายอย่าง	งานรัว้	ประต	ูงานตกแต่งท่ัวไป	ราวบันได	แนวกัน้	

ถนน	 ป้ายโฆษณา	 เป็นต้น	 ยังพบการนยิมใช้ท่อเหลก็ท่ีมี

ขนาดใหญ่เพื่อทดแทนการใช้ไม้	 เหล็กรางนำ้า	 เหล็กฉาก	

เหลก็โครงสร้าง	H	Beam	และ	I	Beam	รวมท้ังคอนกรีตในงาน	

โครงสร้างต่างๆ	 เช่น	งานเสาเข็ม	นัง่ร้าน	ราวหลงัคาหรอื

ระแนง	เนือ่งจากท่อเหลก็มคีวามแข็งแรง	ทนทาน	นำา้หนกัเบา		

สะดวกในการเชือ่มต่อ	มคีวามเสยีหายระหว่างการขนส่งน้อย		

จงึทำาให้งานก่อสร้างมีคณุภาพมากยิง่ขึน้	 ท่ีสำาคญัยังช่วย

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการใช้ไม้และ

คอนกรตี	

นอกจากนี	้การใช้ท่อเหลก็ยงัมข้ีอได้เปรยีบกว่าเหลก็ประเภท	

อ่ืน 	ๆไม่ว่าจะเป็นเหลก็ฉาก	เหลก็รางนำา้	เหลก็โครงสร้าง		H		Beam		

และ	I	Beam	 เนือ่งจากท่อเหลก็มีนำา้หนกัเบาและมีลกัษณะ

สมมาตรซ่ึงทำาให้สามารถกระจายการรับนำ้าหนักได	้

ทุกทิศทาง	ส่งผลให้โครงสร้างท่ีทำาจากท่อเหลก็จะมค่ีาใช้จ่าย

และต้นทุนท่ีตำ่ากว่า	 ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นท่ียอมรับ

และเลอืกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ	 เพิ่มข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะสำาหรับในงานโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ี

มีลักษณะโปร่ง	 อาคารท่ีต้องการให้มีพื้นท่ีใช้สอยมากท่ี

มีจำานวนเสาน้อย	 รวมถึงอาคารท่ีต้องการความสวยงาม

ต่างๆ	มีการออกแบบสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์	

ตวัอย่างการนำาท่อเหลก็ของบริษัทฯ	มาเพือ่ใช้ในงานโครงสร้าง

ท้ังในและต่างประเทศและจากภาครฐัและเอกชน	ได้แก่	โครงการ

เมกะโปรเจค็ต์ต่างๆ	ของกระทรวงคมนาคม	ท่าอากาศยาน	

โรงแรม	คอนโดมิเนยีม	อาคารสำานกังาน	โรงงาน	โรงพยาบาล	

คอมมูนิตี้มอลล์โชว์รูม	 คลังสินค้า	 สนามกีฬา	 และศูนย์

ประชุมต่างๆ	เป็นต้น

รปูทรงและขนาดท่อเหล็กท่ีบรษัิทฯ ผลิต 

ท่อเหลก็กลม ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มจตัรุสั ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มผนืผ้า เหลก็รปูตวัซี

ตัง้แต่ ½ นิว้ (15 มม.) ถงึ
16 นิว้ (400 มม.)

ตัง้แต่ 12 x 12 มม. ถงึ
300 x 300 มม.

ตัง้แต่ 38 x 19 มม. ถงึ
400 x 200 มม.

ตัง้แต่ 60 x 30 x 10 มม. ถงึ
  200 x 75 x 25 มม.

บริษัทฯ	สามารถผลิตท่อเหล็กได้ที่ความหนาถึง	12.70	มม.	และท่อเหล็กของบริษัทขนาด	10	นิ้ว	-	16	นิ้ว	จัดว่าเป็นท่อเหล็ก

ที่ผลิตภายใต้ระบบ	(Electric	Resistance	Welded:	ERW)	ขนาดใหญ่พิเศษ	ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ	ณ	ปัจจุบัน

	

ตวัอย่างการใช้ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้าง

2. ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

ท่อเหลก็ส�าหรบังานโครงสร้างจะเป็นท่อเหลก็ท่ีมขีนาดใหญ่

เพือ่ทดแทนการใช้ไม้ เหลก็รางน�า้ เหลก็ฉาก เหลก็โครงสร้าง

รปูพรรณรปูตวั H และ I (H, I Beam) รวมทัง้คอนกรตีในงาน

โครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั่งร้านราวหลังคา หรือ

ระแนง จัว่หลงัคา ตลอดจนสามารถน�ามาดดัแปลงเป็นโครง

หลังคาเหล็กได้ เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง 

ทนทาน น�า้หนกัเบา สะดวกในการเช่ือมต่อ มคีวามเสยีหาย

ระหว่างการขนส่งน้อย ซึง่ท�าให้งานก่อสร้างมีคณุภาพมากยิง่ขึน้

ในขณะเดียวกันก็สามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเมื่อ

เทียบกับการใช้ไม้และคอนกรีต 

นอกจากนี ้การใช้ท่อเหลก็ยงัมข้ีอได้เปรยีบเหลก็ประเภทต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นเหลก็ฉาก เหลก็รางน�า้ เหลก็โครงสร้างรปูพรรณ 

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กสำาหรับงานโครงสร้าง

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทผลิต 

ท่อเหล็กกลม
ตั้งแต่ ½ นิ้ว (15 มม.) ถึง

16 นิ้ว (400 มม.)

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง

400 x 200 มม.

ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง

300 x 300 มม.

เหล็กรูปตัวซี
ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง

200 x 75 x 25 มม.

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

และมลีกัษณะสมมาตรซึง่ท�าให้สามารถกระจายการรับน�า้หนกั

ได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างที่ท�าจากท่อเหล็กจะมีค่าใช้

จ่ายและต้นทุนที่ต�่ากว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นที่ยอมรับ  

และเลือกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยเฉพาะส�าหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีมี 

ลักษณะโปร่งหรืออาคารที่ต ้องการให้มีพื้นที่ ใช ้สอยมาก 

ที่มีจ�านวนเสาน้อย 

ตวัอย่างการน�าท่อเหลก็  ของบรษิทัมาเพ่ือใช้ในงานโครงสร้าง

ทัง้ใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สถานี

ขนส่ง ท่าอากาศยาน อาคารส�านักงานต่างๆ รวมทั้งบ้านที่อยู่

อาศัย อาคารทรงโดม เช่น สนามกีฬา โกดังเก็บสินค้า และ

แปลงปลูกผัก เป็นต้น 

บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และ

ท่อเหล็กของบริษัทขนาด 10 นิ้ว-16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็ก 

ทีผ่ลติภายใต้ระบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) 

ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

รายงานประจ�าปี 2559 14

ศูนย์กฬีาอาคารสำานกังาน

คลงัสนิค้า

รถไฟฟ้า MRT

สนามบิน คอนโดมิเนยีม/โรงแรม
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ประเภทของท่อเหล็กทีผ่ลิต
1. แบ่งตามลกัษณะของผวิท่อ ได้แก่ ท่อเหลก็ดำาและท่อเหลก็ 
 ชุบสังกะสีและท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (ท่อพรีกัลวาไนซ์) 
2. แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก
 
ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำาหน่ายภายใต้
เครือ่งหมายการค้า “  ”
เป็นท่อเหล็กที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่

เป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไปท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ	ผลติภณัฑ์

ของบริษัทฯ	 ผ่านข้ันตอนการผลิต	 และการตรวจสอบให้

ผลติภณัฑ์มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนด	 ท้ังในด้าน

วตัถดุบิ	ขนาด	ความหนา	และคณุสมบัตอ่ืินๆ	เช่น	การรบัแรงดนั	

เป็นต้น	ซ่ึงส่วนมากท่อเหลก็แบบมาตรฐานจะนำามาใช้สำาหรบังาน

ก่อสร้าง	 หรืองานระบบท่ีมีความจำาเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คณุภาพสงูและเป็นท่ีรบัรองท้ังในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่

ประโยชน์ในเรือ่งของความปลอดภยั

ท่อเหล็กแบบคณุภาพท่ัวไป จำาหน่ายภายใต้
เครือ่งหมายการค้า “ ”
กระบวนการผลติท่อเหลก็แบบคณุภาพท่ัวไปจะเป็นเช่นเดยีวกบั

การผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน	 แต่แตกต่างกันท่ีคุณภาพ

วตัถดุบิ	ซ่ึงท่อเหลก็แบบคณุภาพท่ัวไปจะไม่ผ่านการทดสอบตาม

ท่ีกำาหนดในมาตรฐานต่างๆ	ท้ังนี	้ท่อเหลก็แบบคณุภาพท่ัวไปจะ

ถกูนำามาใช้สำาหรบังานท่ีไม่มีการกำาหนดมาตรฐาน	เช่น	ใช้เป็น

ท่อประปาท่ัวไป	หรอืใช้ทำาราวบันได	รัว้บ้าน	เป็นต้น

การเลอืกใช้ท่อเหลก็รปูแบบต่างๆ	 ข้ึนอยูก่บัความต้องการของ

ลกูค้าเป็นหลกั	เช่น	ท่อเหลก็กลมมีลกัษณะสวยงามและสามารถ

ดัดโค้งได้ดีกว่าท่อเหล็กสี่เหลี่ยม	 จึงเป็นท่ีนิยมนำามาใช้เป็น

โครงสร้างอาคารทรงโดมหรอืตกแต่งภายใน	 ในขณะท่ีท่อเหลก็

สีเ่หลีย่มมีความแข็งแรงและสะดวกในการเช่ือมต่อจงึเหมาะกบั

งานโครงสร้างท่ัวไป

การรบัรองคณุภาพ
บริษัทฯ	 มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ดังนั้นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน	

พร้อมการตรวจสอบ	ทดสอบโดยทีมวิศวกรผู้ชำานาญการ	จึงเป็นหัวใจสำาคัญของการผลิต	จากความมุ่งมั่นนี้บริษัทฯ	จึงได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างและงานระบบจากสำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 และ

จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลอันมีชื่อเสียงต่างๆ	ทั่วโลก	ได้แก่	FM,	UL,	JQA	เป็นต้น

บริษัทฯ	ยังได้รับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ	มอก.17025	(ISO/IEC	17025)	อันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า

ห้องปฏิบัติการทดสอบ	ที่ใช้สำาหรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	แม่นยำา	และเชื่อถือได้โดยบริษัทฯ	

จะออกใบรบัรองคณุภาพสนิค้าทุกครัง้ท่ีมีการจำาหน่ายท่อแบบมาตรฐาน	 ให้กบัลกูค้าเพือ่เป็นการรบัประกนัคณุภาพมาตรฐาน	/		

ใบรับรองต่างๆ	ทั้งระดับประเทศและระดับสากลที่บริษัทฯ	ได้รับ	ดังนี้

มาตรฐาน / ใบรับรอง สถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง

ISO	9001	:	2015	ระบบบริหารคุณภาพ The	TUV	NORD	(Thailand)	Ltd.

มอก.17025	:	2548	(ISO/IEC	17025:2005)	
ความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

สนง.	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กท.	อุตสาหกรรม

ISO	14001	:	2004	มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม The	TUV	NORD	(Thailand)	Ltd.

TIS	18001	:	2011	การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย The	TUV	NORD	(Thailand)	Ltd.

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	3	ระบบสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม

บรษัิทฯ	ถอืเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็และเหลก็โครงสร้างรปูพรรณรายแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรบัรองมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015	

ซ่ึงเป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ	 อันป็นการสร้างความเชื่อม่ันว่าการบริหารจัดการภายในองค์กร	

มีประสิทธิภาพ	สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
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MAKE THINGS POSSIBLE

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

โรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้ง รายละเอียด พื้นที่

1.	ศนูย์พระประแดง ตัง้อยู่ท่ี	298,	298/2	ซอยกลบัเจรญิ	
ถนนสขุสวสัดิ	์อำาเภอพระสมทุรเจดย์ี	
จงัหวดัสมุทรปราการ

โรงงานสำาหรบัผลติ
ท่อเหลก็

พืน้ท่ี	24	ไร่	1	งาน	
69	ตารางวา	
มี	3	อาคาร

2.	ศนูย์มหาชัย	1	 ตัง้อยูท่ี่	1/112	นคิมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร	
หมู่ท่ี	2	ถนนพระราม	2	ตำาบลท่าทราย	
อำาเภอเมอืง	จงัหวดัสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรบั
ชุบสงักะสท่ีอ

พืน้ท่ี	8	ไร่	2	งาน	
5	ตารางวา	
มี	1	อาคาร

3.	ศนูย์มหาชัย	2	
					

ตัง้อยู่ท่ี	1/97	นคิมอุตสาหกรรมสมทุรสาคร	
หมู่ท่ี	2	ถนนพระราม	2	ตำาบลท่าทราย	
อำาเภอเมอืง	จงัหวดัสมุทรสาคร

โรงงานสำาหรบัผลติ
ท่อเหลก็ขนาดใหญ่	

พืน้ท่ี	20	ไร่	3	งาน	
98	ตารางวา	
มี	1	อาคาร

4.	โรงงานศนูย์มหาชัย	3 ตัง้อยู่ท่ี	24/31	หมูท่ี่	2	ตำาบลท่าทราย	
อำาเภอเมอืงสมทุรสาคร	
จงัหวดัสมุทรปราการ	74000

โรงงานสำาหรบัผลติ
ท่อเหลก็ขนาดกลาง

พืน้ท่ี	44	ไร่	1	งาน	
มี	3	อาคาร

5.	ศนูย์กระจายสนิค้า
	 บางนาตราด	กม.	29	

ตัง้อยู่ท่ี	158	หมู่ท่ี	6	ตำาบลบางบ่อ		
อำาเภอบางบ่อ	จงัหวัดสมุทรปราการ	

ศนูย์กระจายสนิค้า
เพือ่สำารองผลติภณัฑ์
ท่อเหลก็

พืน้ท่ี	22	ไร่		
22	ตารางวา	
มี	2	อาคาร

6.	ศนูย์กระจายสนิค้า
		 ลาดหลมุแก้ว

ตัง้อยู่ท่ี	50/6	หมู่ท่ี	2	ตำาบลหน้าไม้		
อำาเภอลาดหลมุแก้ว	จงัหวัดปทุมธานี	

ศนูย์กระจายสนิค้า
เพือ่สำารองผลติภณัฑ์
ท่อเหลก็

พืน้ท่ี	25	ไร่	2	งาน
31	ตารางวา	
มี	2	อาคาร

7.	สำานกังานขายลมุพนิี ตัง้อยู่ท่ี	เลขท่ี	1168/74	ช้ัน	26	
อาคารลมุพนิทีาวเวอร์	ถนนพระราม	4		
แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	
จงัหวดักรงุเทพฯ

สำานกังานขาย พืน้ท่ี	1,772.17	
ตารางเมตร

ในด้านผลิตภัณฑ์	บริษัทฯ	ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ระดับประเทศและระดับสากล	ดังนี้

มาตรฐานผลิตภณัฑ์ สถาบัน / หน่วยงานท่ีรบัรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(มอก.) สนง.มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท	Metallic	Sprinkler	Pipe	 Underwriters	Laboratories	Inc	®	ประเทศสหรฐัอเมริกา

มาตรฐานอุตสาหกรรม	JIS		(Japan	Industry	Standard) Japan	Quality	Assurance	Organization	ประเทศญ่ีปุ่น

FM	Approvals	Class:	1630	Steel	Pipe	for	Automatic	
Fire	Sprinkler	Systems

FM	Global	ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ปัจจบัุน	บรษัิท	แปซฟิิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	เป็นผู้นำาการผลติและจำาหน่ายท่อเหลก็รปูพรรณ	คณุภาพมาตรฐานในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง	ทั้งท่อดำา	ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม	ท่อเคลือบสังกะสี	และท่อชุปสังกะสี
เพื่อนำาไปใช้สำาหรับงานโครงสร้างและงานระบบ	ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้ส่งออกสินค้าไปจำาหน่ายในภูมิภาคเอเชีย	ตะวันออกกลาง	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	และออสเตรเลีย	โดยมีแผนงาน
ในการขยายการส่งออกให้ครอบคลมุภมิูภาคต่างๆ	มากขึน้	เพราะนอกจากจะเป็นการเพิม่รายได้ให้กบับริษัทฯ	แล้วยังเป็นการพฒันา
เทคโนโลยกีารผลติ	และมาตรฐานผลติภณัฑ์ต่างๆ	ให้รองรบัและตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีหลากหลาย	นบัเป็นก้าวสำาคญั
ในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ	และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		19

จากนโยบายการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ที่ให้ความสำาคัญใน

เรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการส่งมอบงานท่ีตรงต่อเวลา	

คุณภาพของวัตถุดิบและความน่าเช่ือถือของผู้จัดจำาหน่าย

วัตถุดิบ	จึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดในการพิจารณาสั่งซื้อวัตถุดิบ	

โดยบริษัทฯ	 มีการจัดทำาประเมินผลการดำาเนินงานของ	

ผูจ้ำาหน่ายวตัถดุบิเป็นประจำา	ในปัจจบัุน	บรษัิทฯ	ได้มีการสัง่ซ้ือ	

เหลก็แผ่นรดีร้อนประมาณร้อยละ	92.48	ของมูลค่าวตัถดุบิรวม	

จากผู้ผลิต	3	รายใหญ่ภายในประเทศ	ได้แก่	บริษัท	สหวิริยา

สตีลอินดัสตรี	จำากัด	(มหาชน)	บริษัท	จี	สตีล	จำากัด	(มหาชน)	

บริษัท	จี	เจ	สตีล	จำากัด	(มหาชน)	

นโยบายสินค้าคงคลัง
การบริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าสำาเร็จรูปนั้น	

ทางบริษัทฯ	 ได้มีนโยบายท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น	 กล่าวคือมีการ

บริหารการจัดการทางด้านวัตถุดิบและสินค้าคงเหลืออิงตาม

สภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น	 มีการศึกษา	

วิเคราะห์	 และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับการ

จัดการ	 และปริมาณการเก็บสินค้าให้เหมาะสมตามความ

ต้องการของตลาด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ	 มีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำาในการผลิตและ

จำาหน่ายท่อเหลก็ในประเทศ	ท้ังในด้านคณุภาพ	ความหลากหลาย

ของผลติภณัฑ์	และความรวดเรว็ในการจดัส่งสนิค้าให้กบัลกูค้า

อย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพท่อ

เหล็กของบริษัทฯ	 ควบคู ่ ไปกับการพัฒนาตราสินค ้า		

“แปซิฟิกไพพ์”	ให้เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรับท้ังในระดบัประเทศและ

ระดับสากล	 ท้ังนี้	 บริษัทฯ	 จะมุ่งเน้นการจำาหน่ายผลิตภัณฑ	์

ท่อเหล็กขนาดใหญ่สำาหรับงานโครงสร้างมากย่ิงขึ้น	 ในขณะ

เดยีวกนั	บรษัิทฯ	มแีผนการพฒันาสนิค้าใหม่ๆ	เพือ่สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีเพิ่มมากข้ึน	 นอกจากนี	้

บรษัิทฯ	ยังมุง่ม่ันท่ีจะขยายตลาดไปสูก่ลุม่ลกูค้าปลายทางมากข้ึน

ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าท่ัวประเทศ	 โดยการพัฒนาระบบ	

การกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ

นโยบายการผลิตและกำาลังการผลิต
ผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ	มท้ัีงท่ีผลติตามคำาสัง่ลกูค้าและผลติพร้อม

สำาหรบัการจำาหน่าย	 โดยการผลติตามคำาสัง่ลกูค้าจะขึน้อยูก่บั

ลูกค้าแต่ละรายที่จะส่งคำาสั่งซื้อเข้ามา	 ซึ่งบริษัทฯ	 มีนโยบาย	

รบัคำาสัง่ซ้ือจากลกูค้าและดำาเนนิการส่งมอบสนิค้าให้กบัลกูค้า	

ในประเทศ	ดงันี้

1.	 ในกรณีท่ีมีสินค้าพร้อมจำาหน่าย	 บริษัทฯ	 จะดำาเนินการ	

	 จัดส่งสินค้าทันที

2.	 ในกรณีท่ีมีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้า	 บริษัทฯ	 จะดำาเนิน	

	 การจัดส่งสินค้าภายใน	20	วัน

3.	 ในกรณท่ีีต้องสัง่ซ้ือวตัถดุบิเหลก็เพิม่เตมิ	บรษัิทฯ	จะดำาเนนิ	

	 การจัดส่งสินค้าภายใน	45	วัน

4.	 ส่วนกรณีของลูกค้าต่างประเทศ	บริษัทฯ	จะดำาเนินการส่ง	

	 จัดส่งสินค้าภายใน	60	-	75	วัน

ท้ังนี	้ข้ึนอยู่กบัระยะเวลาในการสัง่ซ้ือของลกูค้า	บรษัิทฯ	มกีาร

วางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร	ฝ่ายผลิต	และฝ่ายการตลาด	

โดยจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความ

ต้องการสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ	 เพ่ือใช้ในการประกอบการ

กำาหนดนโยบายการผลติและการวางแผนการจดัซ้ือวตัถดุบิให้

มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนการผลิต	 และทำาให้

บรษัิทฯ	สามารถส่งมอบผลติภณัฑ์ท่อเหลก็ได้ทันที	โดยท่ัวไป

เม่ือมกีารใช้กำาลงัการผลติของเครือ่งจกัรถงึประมาณร้อยละ	75	

บริษัทฯ	 จะทำาการประเมินความเหมาะสมในการขยายกำาลัง

การผลิต	 โดยพิจารณาถึงแนวโน้มความต้องการท่อเหล็ก	

ประกอบกับกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ	นอกจากนี้	เพื่อ

รกัษาประสทิธภิาพของเครือ่งจกัรภายในโรงงาน	บริษัทฯ	ได้มี

การกำาหนดการตรวจเช็คและปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์	

และแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ	2	-	3	ชั่วโมง	กำาลังการผลิต

ของเครื่องจักรสำาหรับท่อเหล็กดำาและท่อเหล็กชุบสังกะส	ี

เท่ากับ	400,000	และ	50,000	ตามลำาดับ	

ในปี	2561	บรษัิทฯ	ใช้กำาลงัการผลติท่อเหลก็ดำา	เท่ากบั	366,388	

ตนั/ปี	และท่อชุบสงักะส	ี14,622	ตนั/ปี	วตัถดุบิหลกัในการผลติ

ท่อเหลก็ของบรษัิทฯ	คอื	 เหลก็แผ่นรดีร้อน	(Hot	rolled	Coil)	

โดยบรษัิทฯ	มีปรมิาณการใช้เหลก็แผ่นสดัส่วนประมาณ	ร้อยละ	

98.46	ของมลูค่าวตัถดุบิรวม	
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ปัจจัยความเสี่ยง

บรษัิทฯ	มีการบริหารความเสีย่งอย่างเป็นระบบผ่านโครงสร้าง

องค์กรท่ีมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทำาหน้าท่ีกำากบัดแูล

และบริหารความเสี่ยง	 โดยการประเมิน	 ติดตามความเสี่ยงที่

สำาคญัและรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิท	ในปี	2561	บรษัิทฯ	

ได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเสี่ยง	 พร้อมกำาหนดแผน	

การควบคุมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนโดย	

ความเสี่ยงที่สำาคัญในปี	2561	สรุปได้ดังนี้

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
ปริมาณที่จัดเก็บ

วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ	 คือแผ่นเหล็กรีดร้อน	 ซ่ึงมีแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก	 ดังนั้น	 ความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบจัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงท่ี	

สำาคัญ	 เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็ก	 หากมี

การปรับตัวลงอย่างรุนแรง	อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่า

ของวัตถุดิบ	 หรือในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน		

จะเกิดผลกระทบต่อราคาขายสินค้า	อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าว

เกิดจากปัจจยัภายนอก	ซ่ึงอยู่เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ	ท้ังนี้	

บรษัิทฯ	ได้มีการกำาหนดนโยบายเพือ่ลดความเสีย่งดงักล่าวโดย

(1)	ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด	เพิ่ม

ความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ

(2)	ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม

2. ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนือ่งจากบรษัิทฯ	มกีารนำาเข้าแผ่นเหลก็รดีร้อนและเครือ่งจกัร

บางส่วนจากต่างประเทศ	รวมถงึมกีารส่งออกผลติภณัฑ์ไปขาย

ในต่างประเทศ	 ส่งผลให้บริษัทฯ	 เกิดความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยง	บริษัทฯ	

ได้จัดทำารายการงานเพื่อติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

อัตราแลกเปลี่ยนและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสมำ่าเสมอ	

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้นำาเครื่องมือทางการเงิน	 เช่น	

Forward	และ	Option	มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวอีกด้วย	

รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดย

ธรรมชาต	ิ(Natural	Hedge)	จากการท่ีมท้ัีงซ้ือวตัถดุบิและขาย

สินค้าในสกุลเงินเดียวกัน

3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
บรษัิทฯ	ตระหนกัถงึผลกระทบของความเสีย่งจากภยัธรรมชาติ	

เช่น	 นำ้าท่วม	 อัคคีภัย	 เป็นต้น	 จึงได้จัดทำาแผนบริหารความ	

ต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuous	Planning	:	BCP)	

เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร	อุปกรณ์	ข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ในกรณท่ีีเกดิภยัพบัิตหิรอืเหตฉุุกเฉิน	มีการฝึกซ้อม

แผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำาทุกปี	เพื่อเตรียมความพร้อม

รับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได ้อย่างทันท่วงที	 และมี

กรมธรรม์ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

4. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท	 ตั้งหมงเส็ง	 โฮลดิ้ง	 จำากัด	 และกลุ่มผู้ถือหุ้น	 ถือหุ้น

บริษัทฯ	 ร้อยละ	73.83	 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด	 จึงอาจทำาให้

ควบคมุมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นได้เกอืบท้ังหมด	ผูถ้อืหุ้นอ่ืนจงึอาจ

ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล	

เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้	 ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือ	

ข้อบังคบับรษัิทฯ	กำาหนดให้ต้องได้รบัเสยีง	3	ใน	4	ของท่ีประชมุ	

ผู้ถือหุ้น

5. ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน	 สภาพเศรษฐกิจยังคงมีความไม่

แน่นอน	 อาจส่งผลให้อัตราดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงอย่างม	ี

นยัสำาคญั	ซ่ึงอาจมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต่อบรษัิทฯ	

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านอัตราดอกเบ้ีย	 บริษัทฯ		

ได้ติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
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6. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ
เพ่ือลดความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิ	บรษัิทฯ	จงึมุง่เน้นท่ีการ

พฒันาคณุภาพ	และความหลากหลายของสนิค้า	โดย	(1)	รกัษา

ฐานลูกค้าเดิม	ที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ	(2)	เจาะกลุ่มลูกค้า

ได้หลากหลาย	และสามารถขยายการผลติเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการท่ีหลากหลายจากลูกค้า	 ซ่ึงถือเป็นข้อได้เปรียบหาก

เปรยีบเทียบกบับรษัิทฯ	ท่ีมีการผลติสนิค้าเฉพาะกลุม่	จากจดุนี้

แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทฯ	 มีความยืดหยุ่นในการดำาเนินงาน

เพื่อสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว	 (3)	 เพิ่มประสิทธิภาพ	

ด้านการผลิต	เพื่อลดต้นทุนการผลิต	(4)	เน้นการให้บริการแก่

ลกูค้า	โดยเน้นการส่งมอบท่ีตรงเวลา	และ	(5)	จดัอบรมเพือ่เพิม่	

ความรู้	 ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ	 สำาหรับ

สินค้าของบริษัทฯ

7. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ในการทำาธุรกิจของบริษัทฯ	 นั้นจะมีลูกหนี้การค้าซ่ึงเกิดจาก

การจำาหน่ายสินค้าภายใต้เงื่อนไขการชำาระเงินภายในกำาหนด

ตามท่ีได้ตกลงกัน	 ซ่ึงอาจเกิดความเสี่ยงจากการไม่ชำาระ	

ค่าสนิค้าหรอืการชำาระท่ีไม่ตรงเวลาท่ีกำาหนด	บรษัิทฯ	มมีาตรการ

ลดความเสีย่งดงักล่าว	ด้วยการกำาหนดวงเงนิสนิเช่ือการค้าแก่

ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซ้ือสินค้าและความ

สามารถในการชำาระหนี้	ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์

อักษรจากผู้บริหารท่ีมีอำานาจในเรื่องดังกล่าว	 นอกจากนี	้

บรษัิทฯ	มกีารจดัทำาประกนัเพือ่ลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนจาก

การที่ลูกค้าไม่สามารถชำาระหนี้
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รายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า
 บางนา-ตราด กม. 29
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	7/2557	เม่ือวนัท่ี	11	พฤศจกิายน	

2557	มมีติให้บริษทัต่อสัญญาเช่าทีด่นิบนถนนบางนา	-	ตราด	

เนื้อที่	22	ไร่	22	ตารางวา	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจาย

สินค้าของบริษัท	 เป็นระยะเวลา	11	 ปี	 โดยเจ้าของท่ีดินคือ		

นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	และ	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	

ซ่ึงบุคคลท้ังสองเป็นพีน้่องกนั	ท้ังนี	้ในการกำาหนดอตัราค่าเช่า

บรเิวณดงักล่าวให้มีการปรบัค่าเช่าข้ึนร้อยละ	10	ทุก	3	ปี	ซ่ึงมี

รายละเอียด	ดังนี้

	 อตัราค่าเช่าปีท่ี	 1	-	3	 2,208,000	 บาท	/	ปี

	 อตัราค่าเช่าปีท่ี	 4	-	6	 2,428,800	 บาท	/	ปี

	 อตัราค่าเช่าปีท่ี	 7	-	9	 2,671,680	 บาท	/	ปี

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

ในการพจิารณาค่าเช่าท่ีดนิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมัุติ	

ซ่ึงในการประชุมพจิารณาค่าเช่าท่ีดนิ	ผู้ท่ีมีส่วนได้เสยีจะงดเข้า

ร่วมประชุมและงดออกเสยีงทุกครัง้	ซ่ึงหลกัเกณฑ์การพจิารณา

ค่าเช่าจะอยู่ในหน้า	23

ในปี	2558	เจ้าของท่ีดนิมีการเปลีย่นแปลง	เนือ่งมาจาก	นายประยูร	

เลขะพจน์พานิช	และนายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	(เจ้าของเดิม)	

ได้มีการโอนกรรมสทิธิท่ี์ดนิให้กบั	บรษัิท	บางบ่อ	แอสเซท	จำากดั	

(“BBA”)	(เจ้าของใหม่)	 โดยมีนายประยูร	 เลขะพจน์พานิช		

และนายวิชัย	 เลขะพจน์พานิช	 เป็นกรรมการบริษัท	 บางบ่อ	

แอสเซท	จำากัด	แต่ท้ังนี้	 เงื่อนไขในสัญญาเช่าท่ีดินระหว่าง

บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	กบั	บรษัิท	บางบ่อ	แอสเซท	

จำากัด	(เจ้าของใหม่)	ยังคงเดิม

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศนูย์กระจายสนิค้าบางนา-ตราด กม. 29

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	(PAP)

•	นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	กรรมการบริษัท	BBA	
	 เป็นพ่ีของนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช
•	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	กรรมการบริษัท	BBA	
	 เป็นน้องของนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

11	ปี	นับต้ังแต่
1	กันยายน	2557	-	
31	สิงหาคม	2568

2,428,800	
(บาท)

ผู้ให้เช่า 
บจก.	บางบ่อ	แอสเซท	(BBA)

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว
ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	4/2558	วนัท่ี	2	กรกฎาคม	

2558	มีมติให้บรษัิทฯ	ต่อสญัญาเช่าท่ีดนิ	ท่ีถนนบางบัวทอง	-	

สุพรรณบุรี	(ทางหลวงหมายเลข	340,	ระหว่างหลักกิโลเมตรที่	

32-33)	ตำาบลหน้าไม้	อำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี	

เนื้อท่ี	25	ไร่	2	งาน	31	ตารางวา	 ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ	

ศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท	ในระยะเวลาเช่า	13	ปี	โดยมี

บริษัท	ลาดหลุมแก้ว	แอสเซท	จำากัด	เป็นเจ้าของท่ีดิน	ท้ังนี	้

ในการกำาหนดอัตราค่าเช่าบรเิวณดงักล่าวให้มีการปรบัอัตราค่าเช่า

ขึ้นร้อยละ	10	ทุก	3	ปี	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

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

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

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

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

	 อตัราค่าเช่าปีท่ี	 13	 3,733,455	 บาท	/	ปี

ในการพจิารณาค่าเช่าท่ีดนิจะผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและนำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนมัุติ	

ซ่ึงในการประชุมเรือ่งค่าเช่าท่ีดนิในทุกครัง้ผูท่ี้มส่ีวนได้เสยี	จะงด

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสยีงทุกครัง้	ซ่ึงหลกัเกณฑ์การพจิารณา

ค่าเช่าจะอยู่ในหน้า	23



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		23

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศนูย์กระจายสนิค้าท่ีลาดหลมุแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่า
บมจ.	แปซิฟิกไพพ์	(PAP)

•	นายประยูร	เลขะพจน์พานิช	กรรมการบริษัท	
	 LLK	เป็นพ่ีของนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช
•	นายวิชัย	เลขะพจน์พานิช	กรรมการบริษัท	
	 LLK	เป็นน้องของนายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

13	ปี	นับต้ังแต่
1	กรกฎาคม	2558	-	
30	มิถุนายน	2571

2,677,500	
(บาท)

ผู้ให้เช่า
บจก.	ลาดหลุมแก้ว	
แอสเซท	(LLK)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน
หลกัเกณฑ์ในการคำานวณอตัราค่าเช่าท่ีดนิ	แบ่งออกเป็น	2	วธิ	ีดงันี้

วธิทีี ่1	 พิจารณาโดยใช้มลูค่าตลาดยุตธิรรม	จากผูป้ระเมินอิสระ		

	 	 จำานวน	3	ราย	ท่ีได้รบัอนญุาตจาก	คณะกรรมการกำากบั	

	 	 หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	คณูกบัอัตรา	

	 	 ผลตอบแทนพันธบัตรรฐับาล	ระยะเวลา	3	ปี	ณ	วนัครบ	

	 	 กำาหนดการปรับค่าเช่า	 (ข้อมูลอัตราผลตอบแทน	

	 	 พันธบัตรรฐับาลมาจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย	:Thai	BMA)	

วธิทีี ่2	 พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ		

	 	 3	ราย	ท่ีได้รบัอนุญาตจาก	คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์	

	 	 และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	

โดย	คณะกรรมการบรษัิทจะใช้หลกัเกณฑ์ในการคำานวณอัตรา

ค่าเช่าท่ีดนิ	ท้ัง	2	วธิ	ีข้างต้น	เป็นแนวทางในการพจิาณากำาหนด

อัตราค่าเช่าท่ีดินท่ีเหมาะสมของบริษัทท่ีได้กระทำาอย่าง

ยุติธรรมและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

3. การเช่าพืน้ท่ีสำานักงาน ชัน้ 24 อาคารลมุพนีิทาวเวอร์
ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	ครัง้ท่ี	5/2559	วนัท่ี	11	สงิหาคม	

2559	 มีมติให้บริษัท	 ทาโมเสะ	 เทรดดิ้ง	 จำากัด	 (“TMS”)		

(บรษัิทย่อย)	ต่อสญัญาเช่าพืน้ท่ีห้องชุดพืน้ท่ี	692.50	ตารางเมตร	

เพื่อใช้เป็นสำานักงาน	(ต่อสัญญาครั้งที่	3)	เลขที่	1168/68-69	

ช้ัน	24	อาคารลมุพนิทีาวเวอร์	ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	

เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	เป็นระยะเวลา	3	ปี		โดยให้มีผล

ย้อนหลังตั้งแต่วันที่	1	สิงหาคม	2559	ถึง	วันที่	31	กรกฎาคม	

2562	ในอัตราค่าเช่า	520	บาท	ต่อตารางเมตร	ต่อเดือน	ทั้งนี้	

ในการประชุมวาระดังกล่าว	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช	ไม่ได้

เข้าร่วมประชุมและงดออกเสยีง	เนือ่งจากเป็นบุคคลผูมี้ส่วนได้

เสียในวาระ

	

ในเดอืนมิถนุายน	2561	เจ้าของท่ีดนิยินยอมให้มีการแบ่งพืน้ท่ี

การเช่าห้องชุดดังกล่าวให้กับบริษัท	 แปซิฟิกไพพ์	 จำากัด	

(มหาชน)	เนือ่งจากพืน้ท่ีสำานกังานของแปซิฟิกไพพ์	ไม่เพยีงพอ	

ต่อการขยายงาน	 ท้ังนี้อัตราค่าเช่ายังคงเป็นอัตราเดิมโดย

สัดส่วนพื้นท่ีการเช่าตามหนังสือสัญญาโอนสิทธิการเช่ามีผล

ตัง้แต่วนัท่ี	1	มิถนุายน	2561	-	31	กรกฎาคม	2562	สรปุได้ดังนี้

ผู้เช่า	1	คือ		บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด		

	 เช่าพื้นที่	30	ตารางเมตร	

ผู้เช่า	2	คือ	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	

	 เช่าพื้นที่	662.50	ตารางเมตร
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ผู้เช่า 1.
บจก.	ทาโมเสะ	เทรดด้ิง
(TMS)

•	TMS	เป็นบริษัทย่อยของ	PAP
•	บริษัท	ต้ังหมงเส็งโฮลด้ิง	จำากัด	ถือหุ้น	

PAP	ในสัดส่วนร้อยละ	39.05	ของทุน
ชำาระแล้ว

•	PAP,	MH	และ	TMS	มีกรรมการร่วมกัน
คือ	นายสมชัย	เลขะพจน์พานิช

3	ปี	นับต้ังแต่	
1	สิงหาคม	2559	-	
31	กรกฎาคม	2562	

1,909,700	บาท

ผู้เช่า 2.
บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	
(มหาชน)	(PAP)

14	เดือน	นับต้ังแต่	
1	มิถุนายน	2561	-	
31	กรกฎาคม	2562

2,411,500	บาท

ผู้ให้เช่า	
บจก.	ต้ังหมงเส็ง	โฮลด้ิง	
(MH)

นโยบายหรอืแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
สำาหรบัรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตนัน้	แบ่งออกเป็น	

2	ประเภท	ได้แก่	รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง	และ

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว	 โดยมีขั้นตอนการอนุมัติ

รายการระหว่างกัน	ดังนี้

1.  รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
เนื่องจากรายการบางรายการ	เช่น	การจำาหน่ายสินค้า	เป็นต้น	

เป็นรายการท่ีจะยงัคงเกดิข้ึนอย่างต่อเนือ่งในอนาคตเนือ่งจาก

เป็นรายการปกติธุรกิจ	ดังนั้นบริษัทจะกำาหนดหลักเกณฑ์และ

แนวทางในการปฏิบัติสำาหรับรายการดังกล่าว	 โดยมีการระบุ

เงื่อนไขการดำาเนินการสำาหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตาม

เงื่อนไขการค้าทั่วไป	 และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม	 สมเหตุ

สมผลและสามารถตรวจสอบได้	โดยนำาเสนอให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการ

ปฏิบัติดังกล่าว	 ท้ังนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา	

ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึง		

ความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2.  รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
บริษัทจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกีย่วกบั

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว	หากคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น	

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญพิเศษ	 เช่น		

ผูส้อบบัญชหีรอืผูป้ระเมินราคาทรพัย์สนิ	หรอืสำานกังานกฎหมาย	

เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจากบริษัท	และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

เป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว	ความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญ

พิเศษจะถูกนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี	ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน



หัวใจการบริหารของเรา

คือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส 

และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	
วนัท่ี	1	ธนัวาคม	2560	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปรญิญาโท	รฐัศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาบรหิารรฐักจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
-	ปรญิญาตร	ีรฐัศาสตรบัณฑิต	สาขาบรหิารรฐักจิ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2553		 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	23/2010)
2553		 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP	1/2010)		
2552		 Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC	8/2009)
2549		 Director	Certification	Program	(DCP	69/2006)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2560	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
	 	 	 	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	
2557	-	ปัจจุบัน		 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการสภา	
	 	 	 	 สถาบันรัชต์ภาคต์	
2557	-	ปัจจุบัน		 ที่ปรึกษาประธาน	คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงิน
	 	 	 				 และการคลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2557	-	2560		 กรรมการ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
	 	 	 	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
2555	-	2556		 ประธานกรรมการบริหาร	กลุ่มธุรกิจค้าปลีก	
	 	 	 	 บริษัท	ไทยยานยนต์	จำากัด
2552	-	2555		 รองปลัดกระทรวงการคลัง	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้	
	 	 	 	 (กรมสรรพากร	กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กจิการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน : 
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บริษัท	โกลว์	พลังงาน	จำากัด	(มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	และกำากับดูแลกิจการที่ดี	
	 	 	 	 บริษัท	เอฟเอ็น	แฟคตอรี่	เอ๊าท์เลท	จำากัด	(มหาชน)
2555	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บริษัท	ที.เค.เอส	เทคโนโลยี	จำากัด	(มหาชน)
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	
	 	 	 	 บริษัท	คาราบาว	กรุ๊ป	จำากัด	(มหาชน)
กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กจิการอืน่ท่ีอาจทำาให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท : -ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถกูพิพากษาว่ามีการกระทำาความผดิทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถกูพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรอืถกูพทัิกษ์ทรพัย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางเสาวนีย์ กมลบุตร
กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการ 
อายุ 65 ปี

คณะกรรมการและผู้บริหาร



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		27

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วนัท่ี	24	เมษายน	2557	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาเอก	สาขาบรหิารธรุกจิ	California	Coast	University	ประเทศสหรัฐอเมรกิา	
-	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี	
	 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
-	ปรญิญาตร	ีสาขาบรหิารธรุกจิ	(การจดัการท่ัวไป)	มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช	

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2561					Board	that	Make	Difference	(BMD	6/2018)
2557	 	 Role	of	Compensation	Committee	(RCC	19/2014)
2556	 	 The	Director	Diploma	Award	(Director	Diploma	Examination	No.37/2013)
2556	 	 Director	Certification	Program	(DCP	107/2013)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2553	-	ปัจจบัุน	 ประธานท่ีปรกึษากรรมการ	บรษัิท	ไดก้า	(ไทย)	จำากดั	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กจิการท่ีเป็นบรษัิทจดทะเบียน : 	
2555	-	ปัจจบัุน	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 กรรมการบรรษัทภบิาล	และบรหิารความเสีย่ง	
	 	 	 	 และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 	 	 	 บรษัิท	ซีเค	พาวเวอร์	จำากดั	(มหาชน)	
กจิการท่ีไม่ใช่บรษัิทจดทะเบียน :	-ไม่มี-
กจิการอืน่ท่ีอาจทำาให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบรษัิท : -ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามีการกระทำาความผดิทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถกูพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรอืถกูพิทักษ์ทรพัย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
กรรมการอสิระ 
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 70 ปี



28		•		รายงานประจำาปี	2561

MAKE THINGS POSSIBLE

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วนัท่ี	21	กรกฎาคม	2557	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปรญิญาเอก	สาขากฎหมายและการทูต	(The	Fletcher	School	of	Law	and	Diplomacy)
	 มหาวทิยาลยั	Tufts	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
-	ปรญิญาโท	สาขากฎหมายและการทูต	(The	Fletcher	School	of	Law	and	Diplomacy)	
	 มหาวทิยาลยั	Tufts	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	
-	ปรญิญาโท	คณะรฐัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	
-	ปรญิญาตร	ี(เกยีรตนิยิม)	คณะรฐัศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	

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

การอบรมจากสถาบันอื่น
2554		ประกาศนยีบัตร	ผูน้ำาในการบรหิารงาน	สถาบัน	IMD	ประเทศสวติเซอร์แลนด์
2550		ประกาศนียบัตร	หลักสูตรนักบริหารระดับสูง	มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	
	 	 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2557	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	
2555	-	2556	 เอกอัครราชทูตไทย	ประจำาประเทศสหรัฐอเมริกา	
2553	-	2555	 เอกอัครราชทูตไทย	ประจำาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2558	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอสิระ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการบรหิาร	
	 	 	 	 ความเสี่ยง	และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	
	 	 	 	 บริษัท	จี	แคปปิตอล	จำากัด	(มหาชน)	
2557	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	
	 	 	 	 บริษัท	ซิโน-ไทย	เอ็นจเีนยีร่ิง	แอนด์	คอนสตรัคช่ัน	จำากดั	(มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2557	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เจเนอรัล	เอาท์ซอร์สซิ่ง	จำากัด	

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถกูพพิากษาว่ามีการกระทำาความผดิทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถกูพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรอืถกูพิทักษ์ทรพัย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุในบรษัิท	และห้างหุ้นส่วน
	 ท่ีถกูพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรอืถกูพทัิกษ์ทรพัย์

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ 
กรรมการอสิระ  
และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
อายุ 65 ปี



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		29

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วันที่	20	เมษายน	2550	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญาตรี	สาขานิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
-	เนติบัณฑิตไทย	สำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	(รุ่น	33)	

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

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒ	ิสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 	 บริษัท	พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด	(มหาชน)
2559	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ	ขนาดกลาง
	 	 	 	 และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	(SME	Bank)
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศทนายความ	จำากัด
2550	-	2555		 ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	
	 	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	
2545	-	2554	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศการบัญชี	จำากัด
2541	-	2558	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	โปรแอ็คชั่น	2000	จำากัด
	
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	
	 	 	 		 บริษัท	พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์	จำากัด	(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2561	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผูท้รงคณุวฒุ	ิสำานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม	
2554	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	พิฆเณศทนายความ	จำากัด	

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
กรรมการอสิระ
และประธานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
อายุ 61 ปี



30		•		รายงานประจำาปี	2561

MAKE THINGS POSSIBLE

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วนัท่ี	12	มถินุายน	2551	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปรญิญาโท	วทิยาศาสตรมหาบัณฑติ	สาขาการจดัการ	มหาวทิยาลยัอัสสมัชัญ	
-	ปรญิญาตร	ีคณะบรหิารธรุกจิ	สาขาการตลาด	มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ	

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2552	 Director	Accreditation	Program	(DAP	77/2009)	

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2555	-	2557		 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)
2549	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ	 บริษัท	 วิคตอรี่	 อินดัสเตรียล	 จำากัด	
2549	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	โคลเวอร์	เอ็นเตอร์ไพร์ส	จำากัด

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

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภบิาล 
อายุ 43 ปี



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		31

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	
วันที่	7	กรกฎาคม	2559	

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
-	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

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

การอบรมจากสถาบันอื่น
2561	 Digital	Economy	&	Transformation	

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2554	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	สำานักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จำากัด	
2554	-	2558	 กรรมการ	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	
2552	-	2558	 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์	
	 	 	 	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
2552	-	2554	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 	 บริษัท	สำานักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จำากัด	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
2559	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	นภัสรีย์	เดอร์แมจิก	จำากัด	
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	-ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 
กรรมการอสิระ  
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ 62 ปี
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MAKE THINGS POSSIBLE

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วันที่	18	มกราคม	2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญาเอก	Ph.D.	Candidate	 คณะสหวิทยาการ	(Interdisciplinary	Study)		
	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-	ปริญญาโท	MS.	Management	Information	System	(MIS)		
	 จาก	Ball	State	University	(BSU)	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	(ได้รบัทุนการศึกษาเต็ม	
	 จำานวนจากคณะบริหารธุรกิจ	BSU)
-	ปริญญาตรี	รัฐศาสตรบัณฑิต	สาขาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
2552	 Director	Accreditation	Program	(DAP	114/2009)	

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2547	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บรษัิท	ท่ีปรึกษา	ซี	เอส	อาร์	กรุป๊	จำากดั	
	 	 	 	 บรษัิทท่ีปรกึษาทางด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์	
	 	 	 	 ท่ีได้รบัการรบัรองจากกระทรวงการคลงั	อยู่ในมาตรฐานระดับ	“1”
2547	-	2560	 เป็นท่ีปรกึษาโครงการทรพัยากรมนษุย์	(Human	Capital)	
	 	 	 	 ของภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่-กลางรวมกนัประมาณ	60	แห่ง	
	 	 	 	 (หรอื	20	แห่งใน	5	ปีหลัง)
2544	-	2559		 อาจารย์พเิศษ	ภาคปริญญาโทภาครฐั	และภาคเอกชน	เป็นเวลา	มากกว่า		
	 	 	 	 15	ปี	(ไทยและอังกฤษ)	วิทยาลัยการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหิดล
	
การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :	
2557	-	ปัจจุบัน			กรรมการบริหาร	บริษัท	ที่ปรึกษา	ซี	เอส	อาร์	กรุ๊ป	จำากัด

กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์
กรรมการอสิระ
อายุ 54 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :	
วันที่	17	มีนาคม	2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา 
-	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์	สาขาเครื่องกล	
	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2552	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP	21/2009)
2547	 Director	Accreditation	Program	(DAP	13/2004)	

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี 
2551	-	2552			 นายกสมาคม	สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

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

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง 
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 
กรรมการบรหิาร
และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร 
อายุ 59 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท :
[ครั้งที่	1]	วันที่	17	มีนาคม	2547	ถึงวันที่	19	เมษายน	2551
[ครั้งที่	2]	วันที่	20	มกราคม	2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
-	ปริญญาตรี	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

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

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2547	-	2551	 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์	ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)
2542	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาววิ ริยา อัมพรนภากุล
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล  
และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ 
อายุ 57 ปี
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : 
วันที่	23	เมษายน	2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาโท	สาขา	E-Commerce	เกยีรตนิยิม	University	of	Wollongong	Australia		
	 ประเทศออสเตรเลยี
-	ปริญญาโท	สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	สาขาการเงินและการธนาคาร	
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2556	 Director	Certificate	Program	(DCP	177/2013)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553	-	2556	 ผู้อำานวยการผลิต	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	-ไม่มี-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทาโมเสะ	เทรดดิ้ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)
2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	มีทรัพย์	ขนส่ง	จำากัด	(บริษัทย่อย)
กิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1.	 ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำาความผิดทางอาญา	
2.	 ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	
3.	 ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	และห้างหุ้นส่วน
	 ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
และประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏบัิตกิาร
อายุ 38 ปี
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นายนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์
ผูอ้ำานวยการวศิวกรรม
อายุ 60 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	มหาวิทยาลยัสยาม
-	ปรญิญาตร	ีวศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุร	ี
	 สาขาอุตสาหการ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2553	-	2556	 กรรมการ	บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)
2552	-	ปัจจบัุน	 กรรมการ	บรษัิท	มีทรพัย์	ขนส่ง	จำากดั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2550	-	2551	 ผูอ้ำานวยการฝ่ายธรุกจิ	บรษัิท	ออร์กานอน	(ประเทศไทย)	จำากดั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาโท		สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร์
-	ปรญิญาตร	ี	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2559	-	ปัจจบัุน	 ผูอ้ำานวยการขาย	บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)
2536	-	2558	 กรรมการบรหิาร	บรษัิท	เอกค้าไทย	จำากดั

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา
-	ปรญิญาโท	สาขาบรหิารธรุกจิ	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
-	ปรญิญาตร	ีคณะพาณชิยศาสตร์	และการบัญชี	สาขาบัญชี	จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
-	ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต	สภาวชิาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี
2551	-	2553	 ผูจ้ดัการบัญชีบรหิาร	บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)

นางภัทรา จรรยาวิลาส
ผูอ้ำานวยการการตลาด
อายุ 55 ปี

นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ
ผูอ้ำานวยการขาย
อายุ 53 ปี

นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์
ผูช่้วยผูอ้ำานวยการ
อายุ 40 ปี
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การอบรม สัมมนา หรอืการสรปุระเบียบ ข้อบังคบัท่ีสนับสนุนในการปฏบัิตหิน้าท่ีกรรมการ ปี 2561

ลำาดับ เรื่อง สถาบัน / หน่วยงาน คณุเสาวนีย์ ดร.วชิาญ ดร.ชัยยงค์ คณุเกรยีงไกร คณุอดุมวรา คุณปิยะนุส คุณอิศรา คุณสมชัย คุณวิริยา คุณธิติมา

1 Board	that	Make	Difference	
(BMD	6/2561)

สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	



2 Digital	Economy	&	
Transformation



3 ผลกระทบมาตรการการขึ้น
ราคาภาษีเหล็กอลูมิเนียม	
ของสหรัฐ	(SECTION	232)

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	
จำากัด	(มหาชน)          

4 การปรับปรุงนโยบายการ
กำากับดูแลกิจการตามแนว
ปฏิบัติCG	Code

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	
จำากัด	(มหาชน)          

5 หลักสูตรพื้นฐานด้านความ
ยั่งยืนของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย	์
แห่งประเทศไทย



6 การจัดทำารายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือ	
หลักทรัพย์	อ้างอิงตาม
ประกาศสำานักคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ท่ี		
สจ.	38/2561

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	
จำากัด	(มหาชน)

         

7 ผลกระทบของ	มอก.		
เหล็กเส้น	ฉบับใหม่	(2559)

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	
จำากัด	(มหาชน)

        

การอบรม สัมมนา ผูบ้รหิาร ปี 2561

ลำาดับ เรื่อง สถาบัน / หน่วยงาน คุณสมชัย คุณวิริยา คุณธิติมา คณุนันทวฒัน์ คุณสุพัฒน์ คุณภัทรา คุณพฤทธิ์

1 PAP	Management	
Development	Program	

จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย

      

2 CEO	CLUB	2018	
Start	Less	Finish	More

ตลาดหลักทรัพย	์
แห่งประเทศไทย



3 Company	Secretary	
Program	(CSP	86/2018)

สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	



4 Risk	Management	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	
จำากัด	(มหาชน)
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลักทรพัย์ของกรรมการ และผูบ้รหิาร ของบรษัิท 

(ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2561)

รายชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง

รอบบัญชี

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

สัดส่วน
การถือหุ้นตนเอง

คู่สมรสและ
บุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

ตนเอง

คู่สมรสและ
บุตร

ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ

1. นางเสาวนีย์	 กมลบุตร - - - - - -

2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล - - - - - -

3. ดร.ชัยยงค์	 สัจจิพานนท์ - - - - - -

4. นายเกรียงไกร	 รักษ์กุลชน 300,000 - 235,000 535,000 - 0.08

5. นางสาวปิยะนุส	 ชัยขจรวัฒน์ - - - - - -

6. นางอุดมวรา	 เดชส่งจรัส - - - - - -

7. นางสาวอิศรา	 ดิสรเตติวัฒน์ - - - - - -

8. นายสมชัย		 เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 10,187,500 17,812,500 4.24

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

10. นางสาวธิติมา		 วัฒนศักดากุล - - - - - -

11. นายนันทวัฒน์		 สถิรไชยวิทย์ 5,011,100 - - 5,011,100 - 0.76

12. นายสุพัฒน์		 บ่อสมบัติ - - - - - -

13. นางสาวภัทรา		 จรรยาวิลาส 50,600 - - 50,600 - 0.007

14. นายพฤทธิ์		 ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - -

หมายเหตุ	:	บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	มีทุนจดทะเบียน	660,000,000	บาท	ทุนชำาระแล้ว	660,000,000	บาท	(660,000,000	หุ้น)

-



สายงานตรวจสอบภายใน

บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		39

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

สำานักคณะกรรมการ

สายงานการเงิน

สายงานบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

สายงานขาย

สายงานโรงงาน

คณะกรรมการบริหาร
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ผู้ถอืหุ้น
รายช่ือผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561

             รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละ

	1.	บริษัท	ตั้งหมงเส็ง	โฮลดิ้ง	จำากัด
		 กลุ่มเลขะพจน์พานิช

257,762,500
229,560,000

39.05
34.78

	2.	สิรี	 คุวุฒยากร 25,500,000 3.86

	3.	ประสาน	 เขมะคงคานนท์ 12,024,000 1.82

	4.	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 6,662,500 1.01

	5.	นันทวัฒน์	 สถิรไชยวิทย์ 5,011,100 0.76

	6.	สุนิสา	 ขวัญบุญบำาเพ็ญ 3,476,500 0.53

	7.	วิริยา	 อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52

	8.	ชูวิทย์	 จิตรสกุล 3,360,000 0.51

	9.	PETER	ERIC	DENNIS 3,310,600 0.50

10.	สุภา	 ยั่งยืนสุนทร 2,712,100 0.41

รวม 552,779,300 83.75

หมายเหต	ุ:	/1	บรษัิท	ตัง้หมงเสง็	โฮลดิง้	จำากดั	มผู้ีถอืหุ้นจำานวน	14	คน	ซ่ึงมรีายละเอยีดปรากฏอยู่ในตารางถดัไป	(ตารางท่ี	1)

	 	 /2	การถอืครองหุ้นของกลุม่เลขะพจน์พานชิ	มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถดัไป	(ตารางท่ี	2)

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนการถือครอง

หุ้น PAP (หุ้น)
ร้อยละ

	1.	นายศภุณฐั	 เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79%

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

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

	4.	นายคณนิ	 เลขะพจน์พานชิ	 24,250,000 3.67%

	5.	นางสกุญัญา	เลขะพจน์พานชิ 17,822,500 2.70%

	6.	นางศศธิร	 เลขะพจน์พานชิ	 17,812,500 2.70%

	7.	นางสมุาล	ี เลขะพจน์พานชิ 17,812,500 2.70%

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

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

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

	11.	นายประยูร	 เลขะพจน์พานชิ 13,687,500 2.07%

	12.	นายสมชัย	 เลขะพจน์พานชิ 10,187,500 1.54%

	13.	นายวชัิย	 เลขะพจน์พานชิ 8,737,500 1.32%

	14.	นางปราณ	ี ควูฒุยากร - 0.00%

รวม 229,560,000 34.78%

รายชื่อผู้ถือหุ้น
จำานวนการถือครอง

หุ้น PAP (หุ้น)
ร้อยละ

	1.	นายศภุณฐั	 เลขะพจน์พานชิ 25,000,000 3.79%

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

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

	4.	นายคณนิ	 เลขะพจน์พานชิ	 24,250,000 3.67%

	5.	นางสกุญัญา	เลขะพจน์พานชิ 17,822,500 2.70%

	6.	นางศศธิร	 เลขะพจน์พานชิ	 17,812,500 2.70%

	7.	นางสมุาล	ี เลขะพจน์พานชิ 17,812,500 2.70%

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

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

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

	11.	นายประยูร	 เลขะพจน์พานชิ 13,687,500 2.07%

	12.	นายสมชัย	 เลขะพจน์พานชิ 10,187,500 1.54%

	13.	นายวชัิย	 เลขะพจน์พานชิ 8,737,500 1.32%

รวม 229,560,000 34.78%

(ตารางท่ี 1) ผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จำากดั (ตารางท่ี 2) การถอืครองหุ้นของกลุม่เลขะพจน์พานชิ

หมายเหต	ุ:	รายช่ือในลำาดบัท่ี	1	-	13	ของตารางท่ี	1	เป็นบุคคลเดยีวกนักบัท่ีปรากฏอยู่ในตารางท่ี	2	(กลุม่เลขะพจน์พานชิ)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บรษัิทฯ	มีความมุง่ม่ันท่ีจะสร้างความเตบิโตทางธรุกจิอย่างย่ังยนื	
และสร้างความสามารถในการแข่งขนั	เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีการกำาหนดนโยบายท่ีจะจ่ายปันผล	
ไม่ตำา่กว่าร้อยละ	40	ของกำาไรสทุธ	ิหลงัหักภาษีเงนิได้	และหลัง
หักสำารองตามกฎหมาย	ทัง้นี	้การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมี								
การเปลีย่นแปลงได้	 ขึน้อยู่กบัผลการดำาเนนิงาน	 ฐานะการเงนิ	
และแผนงานการลงทุนของบรษัิท	สำาหรบันโยบายจ่ายเงนิปันผล
ของบรษัิทย่อย	คณะกรรมการของบรษัิทจะพจิารณาจากกระแส

เงินสดคงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย	 หากกระแส
เงนิสดคงเหลอืมเีพยีงพอและได้ตัง้สำารองตามกฎหมายแล้ว

ในปี		2561	บรษัิทฯ	จ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนนิงานประจำา
ปี	โดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2561	ของบริษัท								
แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	เมือ่วนัท่ี	27	เมษายน	2561	ได้มี
มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลกำาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ
สำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2560	 ในอัตราหุ้นละ	0.39	 บาท	
คิดเป็นร้อยละ	79.60	ของกำาไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ

โครงสร้างกรรมการบริษัท
บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด	5	ชุด	คอื

1. คณะกรรมการบรษัิท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล
4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
5. คณะกรรมการบรหิาร

1. คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	10	ท่าน	แบ่งเป็นกรรมการอิสระ	7	ท่าน	และกรรมการบรหิาร	3	ท่าน	ดงันี้

1. นางเสาวนย์ี	 กมลบุตร กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการ
2. ดร.วิชาญ อร่ามวารกีลุ	 กรรมการอสิระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ดร.ชัยยงค์	 สจัจพิานนท์	 กรรมการอสิระ	และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
4. นายเกรยีงไกร		 รกัษ์กลุชน กรรมการอสิระ	และประธานคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล
5. นางสาวปิยะนสุ	 ชัยขจรวฒัน์	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล
6. นางอุดมวรา	 เดชส่งจรสั กรรมการอสิระ	และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวอิศรา	 ดสิรเตตวิฒัน์	 กรรมการอิสระ
8. นายสมชยั	 เลขะพจน์พานชิ	 กรรมการบรหิาร	และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร
9. นางสาววิรยิา		 อัมพรนภากลุ	 กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสีย่ง	กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล

และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ
10. นางสาวธติมิา		 วฒันศกัดากลุ	 กรรมการบรหิาร	และกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏบัิตกิาร

หมายเหตุ	:	กรรมการในลำดับท่ี	8,	9	และ	10	เป็นกรรมการท่ีมีอำนาจลงนามผูกพัน	โดยการลงนามน้ัน	กรรมการสองในสามทา่นลงนามรว่มกัน	และประทับตราสำคัญบริษัท

ขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทฯ 
คณะกรรมการมีอำานาจและหน้าท่ีจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วตัถปุระสงค์	ข้อบงัคบัและมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้น	เว้น
แต่ในเรือ่งท่ีต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นก่อนดำาเนนิการ	
เช่น	เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
การทำารายการเกี่ยวโยงกัน	 และการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ท่ี
สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
หรอืตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ	กำาหนด	เป็นต้น	โดยขอบเขต
อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดปรากฏ	
ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	หน้า	53-54	

เลขานกุารบรษัิท
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง	 นายพฤทธิ์	 ล้ีวิไลกุลรัตน์	 เป็น
เลขานุการบริษัท	ซึ่งมีข้อมูลประวัติ	และรายละเอียด	ปรากฏ
อยู่ในหน้า	36	 เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการ	
ในด้านท่ีเกีย่วข้องกบักฎระเบียบต่างๆ	สำาหรบัหน้าท่ีรบัผดิชอบ
โดยเฉพาะของเลขานุการบริษัท	รวมถึงหน้าที่	ดังต่อไปนี้
1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย	 ระเบียบ

และข้อบังคับต่างๆ	 ของบริษัทท่ีคณะกรรมการต้องทราบ
และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสมำ่าเสมอ
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มี
นัยสำาคัญแก่กรรมการ
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2.	 จดัการประชุมผูถ้อืหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3.	 บันทึกรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 และการประชุม	
คณะกรรมการบรษัิท	รวมท้ังติดตามให้มกีารปฏบัิตติามมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.	 จดัทำารายงานประจำาปีของบรษัิท	หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุ้น	
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุม

5.	 ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล	รายงาน	สารสนเทศ	ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.	 ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้นท่ัวไปให้ได้รบัทราบสทิธต่ิางๆ	
ของผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	 ท่าน	 และมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตัง้แต่วนัท่ี	3	มีนาคม	2559	ถงึ	วนัท่ี	
3	มีนาคม	2562	มีรายนาม	ดังนี้

1.	ดร.วิชาญ		 อร่ามวารีกุล	 ประธานคณะกรรมการ
		 	 	 ตรวจสอบ
2.	นางสาวปิยะนุส	ชัยขจรวัฒน์	 กรรมการตรวจสอบ
3.	นางอุดมวรา		 เดชส่งจรัส	 กรรมการตรวจสอบ

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำาดับที่	1	และ	3	มีประสบการณ์	และ
ความรู้เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความ	
น่าเช่ือถือของงบการเงิน	 โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการ
กำากบัดแูลกจิการ	หน้า	55	ท้ังนีค้ณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้
นายนฤิทธิ์ชัย	 ภูรีพงษานนท์	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล
ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	2	ท่าน	และ	กรรมการบริหาร	
1	ท่าน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	4	
กุมภาพันธ์	2561	ถึง	วันที่	3	กุมภาพันธ์	2564	มีรายนาม	
ดังนี้

1.	นายเกรยีงไกร		รกัษ์กลุชน	 ประธานคณะกรรมการ	
	 	 สรรหา	 ค่าตอบแทนและ	
	 	 บรรษัทภบิาล
2.	นางสาวปิยะนสุ	 ชัยขจรวฒัน์	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	
	 	 และบรรษัทภบิาล
3.	นางสาววริยิา	 อัมพรนภากลุ	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	
	 	 และบรรษัทภบิาล

โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล	 มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับ	
ดูแลกิจการ	หน้า	56	ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	
และบรรษัทภบิาลแต่งตัง้นางสาวนนัทนา	หลกัคำา	เป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

4. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	1	ท่าน	และกรรมการบริหาร	
2	ท่าน	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	
22	กมุภาพนัธ์	2561	ถงึ	วนัท่ี	22	กมุภาพนัธ์	2564	โดยมี
รายนาม	ดังนี้

1.	ดร.ชัยยงค์	 สัจจิพานนท์	 ประธานคณะกรรมการ	
		 	 	 บริหารความเสี่ยง
2.	นางสาววิริยา		 อัมพรนภากุล	 กรรมการบริหาร
		 	 	 ความเสี่ยง
3.	นางสาวธิติมา		วัฒนศักดากุล	 กรรมการบริหาร
		 	 	 ความเสี่ยง

โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	
มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากบัดแูลกจิการ	หน้า	57	ท้ังนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งนางสาวนภาพร										
พรอนวุงศ์	เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

5. คณะกรรมการบรหิาร 
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร	3	 ท่าน	 มีวาระการดำารง
ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	12	พฤศจิกายน	2561	
ถึง	วันที่	12	พฤศจิกายน	2564	โดยมีรายนาม	ดังนี้

1.	นายสมชัย		 เลขะพจน์พานิช	 ประธานคณะกรรมการ	
		 	 	 บริหาร
2.	นางสาววิริยา		 อัมพรนภากุล	 กรรมการบริหาร
3.	นางสาวธิติมา		วัฒนศักดากุล	 กรรมการบรหิาร

โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร	 มี										
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ	 หน้า	57	
ท้ังนีค้ณะกรรมการบรหิารแต่งตัง้นางสาวพชัรนิทร์	จวนชยันาท		
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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การประชมุคณะกรรมการ
ในปี	2561	ท่ีผ่านมา	กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม	สรปุได้ดงันี้

กรรมการ

จำานวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำานวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท

(7 ครั้ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

(8 ครั้ง)

คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร

ความเสี่ยง
(4 ครั้ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(2 ครั้ง)

การประชุม
ผู้ถือหุ้น
(1 ครั้ง)

1.		นางเสาวนย์ี	 กมลบุตร 7/7 1/1

2.		ดร.วชิาญ	 อร่ามวารกุีล 7/7 8/8 1/1

3.		ดร.ชัยยงค์	 สจัจิพานนท์ 7/7 4/4 0/1

4.		นายเกรยีงไกร	 รกัษ์กลุชน 7/7 4/4 1/1

5.		นางสาวปิยะนสุ	 ชัยขจรวฒัน์ 6/7 8/8 4/4 1/1

6.		นางอุดมวรา	 เดชส่งจรสั 7/7 8/8 1/1

7.		นางสาวอิศรา	 ดิสรเตติวฒัน์ 7/7 1/1

8.		นายสมชัย	 เลขะพจน์พานชิ 7/7 2/2 1/1

9.		นางสาววริยิา	 อัมพรนภากุล 7/7 4/4 4/4 2/2 1/1

10.		นางสาวธติมิา	 	วฒันศักดากลุ 7/7 4/4 2/2 1/1

หมายเหต	ุ:	 1.	บรษัิทฯ	จดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น	ประจำาปี	2561	ในวันท่ี	27	เมษายน	2561

	 		 2.	กรรมการ	และผูบ้รหิาร	ได้ร่วมกนัประชุมจดัทำากลยุทธ์	สำาหรับปี	2562	เม่ือวันท่ี	31	ตลุาคม	2561

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง
1. การสรรหากรรมการอิสระ

คณุสมบัตกิรรมการอิสระ
บริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำาหนด
ขั้นตำ่าของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ	กล่าวคือ
1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดในบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 ท้ังนี้	 โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดย	
ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน	 รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง	
พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	 หรือ	 เป็นผู้มี
อำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 โดยต้องไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่นขอคำาอนุญาตต่อสำานักงาน

3.	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมท้ังในด้านการเงินและ
การบริหารงานของบริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	ในลกัษณะท่ีจะทำาให้ขาดความ
เป็นอิสระ

4.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตรรวมทั้ง
คู่สมรสของบุตร	กับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	
ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น	
ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย

5.	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ	่
หรือผู ้ถือหุ ้นซ่ึงเป็นผู ้ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ	่
นอกจากนีแ้ล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรอืรายงาน
ได้อย่างมีเสรีตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ต้อง
คำานงึถงึผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีเกีย่วกบัทรพัย์สนิหรือตำาแหน่ง
หน้าท่ี	 และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด	รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ	ที่จะมาบีบบังคับให้
ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท	 บริษัท	
ในเครอื	บริษัทร่วม	และนติบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง	และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ	
ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	 ของสำานักงานสอบบัญชี		
ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีบริษัท	 บริษัทในเครือ	 บริษัทร่วม	 และ
นติบุิคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ยื่น
คำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

7.	ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึการ
ให้การบริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ
ซ่ึงได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่า	2	ล้านบาทต่อปีจากบรษัิท	บริษัท
ในเครอื	บรษัิทร่วม	และนติบุิคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	ท้ังนี้	
ในกรณท่ีีผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพเป็นนติบุิคคล	ให้รวมถงึการ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ		
ผูบ้รหิารหรอืหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้	
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	
2	ปีก่อนวนัท่ีย่ืนคำาขออนญุาตต่อสำานกังาน
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คณะผู้บริหาร
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทมีผู้บริหาร	จำานวน	7	ท่าน	

ดังนี้

1.	 นายสมชัย		 เลขะพจน์พานิช	 ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร

2.	 นางสาววิริยา	 อัมพรนภากุล	 ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

3.	 นางสาวธิติมา	วัฒนศักดากุล	 ประธานเจ้าหน้าที่

	 	 	 	 	 	 ปฏิบัติการ	

4.	 นายนันทวัฒน์	สถิรไชยวิทย์	 ผู้อำานวยการวิศวกรรม

5.	 นางภัทรา		 จรรยาวิลาส	 ผู้อำานวยการการตลาด

6.	 นายสุพัฒน์	 บ่อสมบัติ	 ผู้อำานวยการขาย

7.	 นายพฤทธิ์		 ลี้วิไลกุลรัตน์	 ผูช่้วยผูอ้ำานวยการบญัชี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
1.  ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำาปี	2561	เป็นจำานวน	7,000,000	บาท	โดย	ในปี	2561	

ค่าตอบแทนท่ีได้จ่ายให้กบักรรมการเป็นจำานวนเงนิท้ังสิน้	

6,480,000	บาท

บรษัิทได้จ่ายค่าตอบแทนในส่วนของค่าเบีย้ประชุม	ค่าบำาเหนจ็

กรรมการบริษัท	 ให้แก่กรรมการอิสระในขณะท่ีกรรมการ

บริหารจะได้ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำาเหน็จ	

โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ก. ค่าตอบแทนในรปูค่าบำาเหนจ็และค่าเบ้ียประชมุ

รายชื่อ ตำาแหน่ง
ค่าบำาเหน็จ

(บาท)
ค่าเบี้ยประชุม

(บาท)
รวม

(บาท)
1.	นางเสาวนย์ี	 กมลบุตร กรรมการอิสระ		

และประธานกรรมการ
460,000 150,000 610,000

2.	ดร.วิชาญ	 อร่ามวารกีลุ กรรมการอิสระ		
และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

520,000 230,000 750,000

3.	ดร.ชัยยงค์	 สจัจพิานนท์ กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง

420,000 190,000 610,000

4.	นายเกรยีงไกร	 รกัษ์กลุชน กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการสรรหา	
ค่าตอบแทน
และบรรษัทภบิาล

420,000 190,000 610,000

5.	นางสาวปิยะนสุ	 ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ		
และกรรมการสรรหา		
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล					

420,000 250,000 670,000

6.	นางอุดมวรา	 เดชส่งจรสั กรรมการอิสระ		
และกรรมการตรวจสอบ

330,000 240,000 570,000

7.	นางสาวอิศรา	 ดิสรเตติวฒัน์ กรรมการอิสระ 240,000 150,000 390,000

8.	นายสมชัย	 เลขะพจน์พานชิ กรรมการบรหิาร
และประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

240,000 	- 240,000

9.	นางสาววริยิา	 อัมพรนภากลุ กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเสีย่ง
กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน	
และบรรษัทภบิาล
และประธานเจ้าหน้าท่ีการเงนิ

420,000 	- 420,000

10.	นางสาวธติมิา	 วฒันศักดากุล กรรมการบรหิาร
กรรมการบรหิารความเสีย่ง	
และประธานเจ้าหน้าท่ีปฎบัิตกิาร

330,000 	- 330,000

รวม 3,800,000 1,400,000 5,200,000

หมายเหต	ุ:	 1.	บรษัิทฯ	จดัประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น	ประจำาปี	2561	ในวันท่ี	27	เมษายน	2561
	 	 	 2.	กรรมการ	และผู้บรหิาร	ได้ร่วมกนัประชุมจดัทำากลยุทธ์	สำาหรับปี	2562	เม่ือวันท่ี	31	ตลุาคม	2561
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ข. ค่าบำาเหน็จกรรมการท่ีออกจากตำาแหน่งเนื่องจาก 
 ครบวาระ และกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งครบ 9 ปี

ในปี	2561	บริษัทฯ	มีการจ่ายเงินค่าบำาเหน็จกรรมการ

อิสระกรณท่ีีดำารงตำาแหน่งครบ	9	ปีแก่กรรมการ	2	ท่าน	

ได้แก่	นายเกรียงไกร	รักษ์กุลชน	และนางสาวปิยะนุส		

ชัยขจรวัฒน์	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	1,280,000	บาท

1.2 ค่าตอบแทนอื่น
	 •	ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

	 •	การอบรม	สัมนา	เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่	

	 	 ตำาแหน่งกรรมการ	

2.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี	2561	บริษัท	ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร	

7	ราย	ในรูปแบบของเงินเดือน	และโบนัส	รวมเป็น

เงินทั้งสิ้น	32,212,999.97	บาท

2.2 ค่าตอบแทนอื่น
บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก	่

ผูบ้รหิาร	โดยบรษัิทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	5	ของ

เงนิเดอืน	ซ่ึงในปี	2561	บรษัิทได้จ่ายเงนิสมทบให้กบั	

ผูบ้รหิาร	เป็นจำานวนรวมท้ังสิน้	1,122,925.00	บาท

บุคลากร
ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2561	จำานวนพนกังานท้ังหมดของบรษัิทฯ	

(ไม่รวมผูบ้รหิาร)	โดยแบ่งตามสายงานหลกั	ดงันี	้							

สายงาน จำานวน (คน)

1.	การขาย 71

2.	การเงนิ 110

3.	บรหิาร 211

4.	โรงงาน 558

5.	สำานกัคณะกรรมการ 28

รวม 978

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)
ในปี	2561	บรษัิทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร	ในรูปแบบของ

เงินเดือน	 โบนัส	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น	

203,448,538.67	บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในปี	2561	บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบ

บัญชี	 ให้แก่	บริษัท	สำานักงานอีวาย	จำากัด	และบุคคล	หรือ

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำานักงานท่ีผู้สอบบัญชี

สังกัด	ดังนี้		

	

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท)

1.	บรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน) 1,160,000

2.	บรษัิท	ทาโมเสะ	เทรดดิง้	จำากดั 370,000

3.	บรษัิท	มทีรพัย์ขนส่ง	จำากดั 240,000

รวม 1,770,000

2. ค่าตอบแทนอื่น
	 -	ไม่มี	-

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ที่เป็นสำานักงานสอบบัญชี	และผู้สอบบัญชีไม่มี

ความสมัพนัธ์หรอืส่วนได้เสยีใดๆ	กบับรษัิทฯ/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

นิยาม
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัท	 เป็นการนำา	

หลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ี(CG	CODE)	ของคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ร่วมกับหลัก

การกำากบัดแูลกจิการท่ีดีของ	The	Organization	for	Economic																

Co-Operation	and	Development	(OECD)	มาใช้เป็นแนวทาง

ในการกำาหนดหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท	 ท้ังนี้	

ในส่วนของหลักปฏิบัติท่ียังมิได้นำาไปปรับใช้ได้มีการบันทึก

เหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

นิยามการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท	 คือ	 ความสัมพันธ์

และมาตรการในเชิงการกำากับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

อย่างย่ังยืน	 นอกจากนี้การกำากับดูแลกิจการยังรวมถึงระบบ

การบรหิาร	และควบคมุการดำาเนนิงานภายในของบริษัท	เพือ่ให้

บริษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว้เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว	ภายใต้แนวปฏิบัติที่ดี	8	ข้อของ	CG	

Code	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็น

รากฐานของการเติบโตท่ีย่ังยืนของธุรกิจท่ีมีความโปร่งใส	

(Transparency)	 ความซื่อสัตย์	(Integrity)	 ความรับผิดชอบ	

ต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี	 (Accountability)	 และ																		

ความสามารถในการแข่งขัน	(Competitiveness)

	

หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัท	 มีแนวทางใน									

การปฏิบัติแบ่งออกเป็น	5	หมวด	ดังนี้

1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น	(Right	of	Shareholders)

2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	

(Equitable	Treatment	of	Shareholders)

3.	การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	

(Role	of	Stakeholders)

4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	

(Disclosure	and	Transparency)

5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

(Board	Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการของบรษัิทกำาหนดนโยบายในการกำากบัดแูล

กิจการโดยได้คำานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมาย

กำาหนดไว้อันประกอบด้วย

1.1	 สทิธิในการได้รบัใบหุ้นและสทิธกิารโอนสทิธกิารได้รบั								

การปฏิบัติที่เท่าเทียมในการซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทและ

ได้รับข้อมูลสารสนเทศท่ีเพียงพอทันเวลาโดยผ่าน	

ช่องทางติดต่อสื่อสารท่ีบริษัทได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้น

สามารถตัดสินใจถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังต่อ

ตนเองและบริษัท

1.2	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดง	

ความเห็นให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระ

ต่างๆ	ของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3	 สทิธิในการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการบริษัทและ

ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.4	 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1.4.1	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง	มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น

ต่อหนึ่งเสียง

1.4.2	ให้ผูถ้อืหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ

เป็นรายบุคคลไป

1.4.3	บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับ	

ลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจำานวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งใน	

คร้ังนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งใน

ลำาดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจำานวน

กรรมการท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งใน							

ครั้งนั้นให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู ้ออกเสียง

ชี้ขาด

1.5	 สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสทิธใินการรบัข้อมลูและเสนอความเห็นในการประชุม
ผู้ถือหุ้น
2.1		ด้วยตระหนกัถงึผูถ้อืหุ้นท่ีมท้ัีงชาวไทยและชาวต่างชาติ	

บริษัทจึงจัดทำาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมและ

สารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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2.2	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระท่ีต้องการ										

นำาเข้าท่ีประชุมหรือส่งคำาถามท่ีต้องการให้ตอบ								

ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทท่ี	

www.pacificpipe.co.th	 ล่วงหน้าก่อนวนัสิน้สดุรอบปี

บัญชี

2.3		ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 กรรมการและผู้บริหารด้าน				

การเงินของบริษัท	 รวมท้ังผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระจะ

เข้าร่วมประชุมด้วย	 โดยในระหว่างการประชุม

ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมี

สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและ

ซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสมและให้กรรมการท่ี

เกีย่วข้องชีแ้จง/ให้ข้อมลูต่างๆ	แก่ผูถ้อืหุ้นอย่างครบถ้วน

และเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำาการ

ถัดไป	 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท	 และจัดส่ง

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 ให้ตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทยภายใน	14	 วันนับจากวันประชุม	

ผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังเปิดผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัทท่ี		

www.pacificpipe.co.th

2.4		ค่าตอบแทนทุกรปูแบบของกรรมการได้รบัการอนมัุติ

จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี	 โดยการเสนอนั้นบริษัท

จะแจ้งหลกัเกณฑ์และวิธกีารในการกำาหนดค่าตอบแทน	

พร้อมท้ังข้อมูลเปรยีบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทในปีที่ผ่านมา

2.5		ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการจะเป็นการลง

คะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ

2.6		บริษทัมีการกำาหนดวาระการประชุมเป็นเรื่องๆ	อย่าง

ชัดเจนและจะไม่มีการเพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจ้ง	

ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.1	 บริษัทเผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไว้ใน

เวบ็ไซต์	www.pacificpipe.co.th	ล่วงหน้า	30	วนัก่อน

จดัประชุมและส่งเอกสารท้ังฉบับภาษาไทยและภาษา

อังกฤษโดยบรษัิทมอบให้บรษัิทศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์		

(ประเทศไทย)	จำากดั	ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท

เป็นผู้จัดส่งเอกสารท้ังหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ก่อนวันประชุม		30	วัน

1.2	 ในการจดัประชุมผูถ้อืหุ้น	บริษัทได้คำานงึถงึความสะดวก

ของผู้ถือหุ ้นและนักลงทุนสถาบัน	 ไม่ว ่าจะเป็น							

เรื่องของสถานท่ีจัดประชุม	 ท่ีเดินทางได้สะดวก							

การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัท	 บริษัทได	้							

แจ้งรายละเอียดให้ผู ้ถือหุ้นนำาเอกสารหลักฐานท่ี

จำาเป็นมาให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิใน

การเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ี

เกี่ยวข้องกับการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 พร้อมท้ังแนบ

หนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกท่ีจะมอบฉันทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหนึง่หรอืกรรมการอสิระของบรษัิทเข้า

ประชุมแทน	อีกท้ังผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสอื

มอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ท่ี	www.pacificpipe.co.th

1.3	 จัดให้มีช่องทางสำาหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นกรรมการของบริษัทได้โดยสามารถเข้าไปดู

รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว

ได้ที่เว็บไซต์	www.pacificpipe.co.th

1.4	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทนำาเทคโนโลยี					

มาใช้ในการลงทะเบียน	 นับคะแนนและการแสดงผล			

โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีการลง

คะแนนเสียงและจำานวนองคป์ระชมุ	ทัง้ยงัเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ	รวมทั้งใช้

บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ

1.5	 บริษัทให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นท่ีมาร ่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น	

ภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว	โดยให้สิทธิออกเสียงลง

คะแนนในระเบียบวาระท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาและ

ยังไม่ได้ลงมติ

1.6	 ในการจัดทำารายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น	 ต้องมี						

การบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)	 รายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม	 และ

สดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชมุไม่เข้าร่วม

การประชุม

(2)	 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	 มติท่ีประชุม	

และผลการลงคะแนน	(เห็นชอบ	ไม่เห็นชอบ	หรอื	

งดออกเสียง)	ของแต่ละวาระ

(3)		ประเด็นคำาถามและคำาตอบในท่ีประชุม	 รวมท้ัง												

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริษัทกำาหนดมาตรการดูแลข้อมูล

ภายในเพือ่ป้องกนัการนำาไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนในทาง

มิชอบในคูม่อืจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิ	

สรุปได้ดังนี้

2.1	 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำาใดๆ	 อันเป็นการขัดต่อผล

ประโยชน์ของบริษัท	 ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับ	

ผูเ้กีย่วข้องทางการค้าของบรษัิท	เช่น	คูค้่า	ลกูค้า	คูแ่ข่ง	

หรือจากโอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นพนักงาน

บริษัทในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำา

ธรุกจิท่ีแข่งขันกบับรษัิท	หรอืการทำางานอืน่นอกเหนอื

จากงานของบริษัทซ่ึงส่งผลกระทบกระเทือนต่องาน	

ในหน้าที่

2.2	 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัท	 หาก

เป็นเหตุทำาให้พนักงานกระทำาการหรือละเว้นการ	

กระทำาท่ีควรทำาตามหน้าท่ี	หรอืมผีลกระทบกระเทือน

ต่องานในหน้าท่ี	 ในกรณีท่ีได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็น

พนกังานบรษัิท	หรอืก่อนท่ีบรษัิทจะเข้าไปทำาธรุกจินัน้	

หรือได้มาโดยทางมรดก	 พนักงานต้องรายงานให้						

ผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นทราบ

2.3	 ห้ามพนักงานบริษัท	 ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติใน		

การตกลงเข้าทำารายการ	หรือกระทำาการใดๆ	ในนาม

บริษัท	เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ	

ที่อาจเกิดขึ้น

2.4	 การทำาธรุกจิใดๆ	กบับรษัิทท้ังในนามส่วนตวั	ครอบครวั	

หรือในนามนิติบุคคลใดๆ	 ท่ีพนักงานนั้นมีส่วนได้					

ส่วนเสียจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อน

เข้าทำารายการ

2.5	 การรับทำางานจากบริษัทย่อย	 ย่อมทำาได้โดยได้รับ				

การอนมัุตจิากผูบั้งคบับญัชาฝ่ายบรหิารหรอืกรรมการ	

แต่พนักงานของบริษัทต้องไม่รับงานภายนอกท่ี

เป็นการแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผล

ประโยชน์ท่ีขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นการปฏบัิตงิานช่ัวคราว

หรือถาวรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ

เจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ

2.6	 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผู้เข้าร่วมประชุม	

มีส่วนได้เสียกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงานบริษัท			

ผู ้มีส ่วนได ้เสียนั้น	 ต ้องออกจากท่ีประชุมเป ็น	

การช่ัวคราวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนมีโอกาส

พิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของ

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

2.7	 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพจิารณาความขดัแย้ง

ของผลประโยชน์เกีย่วกบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	ระหว่าง

บริษัทกบับรษัิทย่อย	หรือบรษัิทใหญ่อย่างรอบคอบด้วย

ความซ่ือสตัย์สจุรติอย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระ	ภายใต้

กรอบจริยธรรมท่ีดีโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด	

ของบรษัิท

2.8	 กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการทำารายการกบั		

ผูท่ี้เกีย่วโยง	 ท่ีเกีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการ

ของบรษัิท	หรอืบรษัิทย่อยต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น

รายไตรมาส	หรอืเมือ่เกดิรายการ	และฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน	จะรายงานการทำารายการดงักล่าวต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท	เป็นรายไตรมาส

3.  ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมลูภายในเป็นข้อมลูในการดำาเนนิการบรหิารกจิการอัน

เป็นข้อมูลลับของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะหาก		

เปิดเผย	 แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อย

ของบริษัทโดยเฉพาะอย่างย่ิงมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นท่ีมี

การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	พนักงานบริษัทต้องไม่นำา

ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไป

บอกผู้อ่ืน	 หรือนำาข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์	

ในทางมิชอบเสียเองหรือทำาให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง	

โดยเฉพาะอย่างย่ิงสำาหรับการนำาข้อมูลภายในของบริษัท

ไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	หรอืเพือ่บุคคลอ่ืน	ในการซ้ือขาย	

หลกัทรพัย์ของบรษัิท	จะถอืว่าเป็นการกระทำาความผดิตาม

มาตรา	 241	 และมาตรา	 242	 ของพระราชบัญญัติ	

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	แก้ไข	เพิม่เตมิ

โดยพระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	(ฉบับท่ี	5)	

พ.ศ.	2559

แนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการ	 และผู้บริหารต้องจัดทำา	 และส่งรายงานการถือ	

หลกัทรัพย์ของตน	คูส่มรส	หรือผู้ท่ีอยู่กนิด้วยกนัฉันสามีภรยิา	

และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะตลอดจนรายงานการเปลีย่นแปลง

การถอืหลกัทรพัย์ต่อสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์	



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		49

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ก.ล.ต.)	 ตามมาตรา		

59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	

พ.ศ.	2535	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย	์

และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2559	ดังนี้

3.1		รายงานการถอืหลกัทรพัย์ครัง้แรก	(แบบ	59-1)	ภายใน	

30	 วันนับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

หรือวันท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเป็น													

ผู้บริหาร

3.2		รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์	(แบบ	59-2)	

ทกุครัง้ทีม่กีารซือ้ขายภายใน	3	วนัทำาการนับแตว่ันที่

มกีารเปลีย่นแปลง	และบรษัิทยังมีนโยบายและวธิกีาร

ป้องกันการนำาข้อมูลภายในไปใช้ของกรรมการและ	

ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ	ตลอดจนเจ้าหน้าทีท่ีเ่กี่ยวข้องกับ

ข้อมูลโดยตรง	ดังนี้

3.2.1	 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทท่ีถือ

อยู่เป็นรายไตรมาส	 ให้กับแผนกตรวจสอบ

ภายใน	เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2.2	 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงิน

ในการซ้ือขายหลกัทรพัย์ของบรษัิท	ตัง้แต่วนัท่ี	

15	ของเดอืนถดัไปท่ีบรษัิททำางบการเงนิของ

ไตรมาสนัน้ๆ	จนกระท่ังถงึภายหลงัจากท่ีบริษัท

นำา	ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว	24	

ช่ัวโมง	โดยบรษัิทจะประกาศวนัท่ีห้ามซ้ือขาย

ในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครัง้ในระหว่างปี

ท่ีผ่านมากรรมการ	 และผู้บริหารได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

3.2.3	 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ	ในการซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท	 ต้ังแต่ทราบข้อมูลจน

กระท่ังถึงภายหลังจากท่ีได้มีการเปิดเผย

สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว	24	ช่ัวโมง

3.3		พนักงานบริษัททุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูล

ลกูค้า	และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลบั	พนกังาน

บริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าท้ังต่อ

พนักงานด้วยกัน	 และบุคคลภายนอกท่ีไม่เกี่ยวข้อง

เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิด

เผยเพ่ือวัตถุประสงค ์ทางการฟ้องร ้องคดีหรือ	

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

3.4		ห้ามกรรมการผู้บริหาร	 พนักงานบริษัทและบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูล	 เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือ

ความลบัของบรษัิทไปยงับุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง	ซ่ึงรวม

ถึงบุคคลในครอบครัว	ญาติพี่น้อง	เพื่อนฝูง	เป็นต้น

3.5	 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทท่ีมี

อำานาจหน้าท่ีพนกังานท่ัวไปไม่มีหน้าท่ีเปิดเผยข้อมลู

เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลท่ีตนไม่มีหน้าท่ีเปิดเผย

ให้แนะนำาผู้ถามสอบถามผู้ท่ีทำาหน้าท่ีเปิดเผยข้อมูล

นั้นเพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน

3.6	 ไม่ให้คำาแนะนำาในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท	

เว้นแต่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีการงานท่ีได้รับ

มอบหมายจากบริษัท

3.7	 กรรมการผูบ้รหิาร	พนกังานตัง้แต่ระดบัหัวหน้าแผนก

ข้ึนไปและพนักงานชำานาญการหน่วยงานบัญชี	 และ

ตรวจสอบภายใน	 เม่ือมีการซ้ือ/ขายหลักทรัพย์ของ

บริษัท	ให้จัดทำารายงานการซื้อ/ขายนั้นภายใน	3	วัน

ทำาการต่อผู้จัดการตรวจสอบภายใน

3.8	 กรรมการผูบ้รหิาร	พนกังานตัง้แต่ระดบัหัวหน้าแผนก

ขึ้นไป	และพนักงานชำานาญการหน่วยงานบัญชี	และ

ตรวจสอบภายใน	ต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ของตนหรอืบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้องตามหลกัเกณฑ์

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เป็น

รายไตรมาส	ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน	และฝ่ายตรวจสอบ

ภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง	

หลกัทรพัย์ของบุคคลดงักล่าว	ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเป็นรายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความเติบโตอย่างย่ังยืนของ

ธุรกิจท่ีมุ่งเติบโตโดยคำานึงถึงความคาดหวัง	 และผลกระทบท่ี

จะเกิดกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้

กำากับดูแลให้ม่ันใจว่า	 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ตลอดจน

กลยุทธ์ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และ	

เป้าหมายหลักของกิจการ	 และให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อ	

คณะกรรมการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	ในเรื่อง

•	 กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	
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•	 ความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีโดยยังคงอยู่บนพืน้ฐานของ	
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า
1.	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน	

ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและต้ังอยู่บนพื้นฐานของ

การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

	2.	พนักงานบริษัทต้องทุ่มเท	 มุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและ

บริการให้มีคุณภาพและมีราคาท่ีสมเหตุสมผลทันต่อ

สถานการณ์มีคุณภาพไม่จำากัดสิทธิของผู้บริโภคและ

มีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำาหรับผู้บริโภค

3.	 ปฏิบัติตามสัญญา	 หรือเงื่อนไขต่างๆ	 ท่ีตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครัด	กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข้อใดข้อหนึ่ง	 ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า	 และ/หรือเจ้าหนี้

ทราบล่วงหน้า	เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข

4.	 พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังเว้นแต่ลูกค้า

ยินยอมให้เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไป

ตามกฎหมายรวมท้ังไม่นำาข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์

ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1.	 ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดีไม่

บิดเบือนข้อมลูหลอกลวง	หรอืใช้วธิอืีน่ใดท่ีไม่ถกูต้อง

ตามครรลองของการแข่งขันที่ดี

2.	 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า

ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม	เช่น	การจ่าย

สินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง	เป็นต้น

3.	 ไม่ทำาลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหา

ในทางร้ายไม่โจมตคีูแ่ข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสม

เหตุสมผล

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1.	 การจดัซ้ือ	จดัหาต้องมีข้ันตอนท่ีตรวจสอบได้	เพือ่ให้

เกิดความโปร่งใส	และก่อประโยชน์สูงสุด

2.	 บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐาน

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.	 พนกังานบรษัิทต้องจดัซ้ือจดัหาสนิค้าและบริการโดย

คำานงึถงึความต้องการความคุม้ค่าราคา	และคณุภาพ	

มกีารให้ข้อมูลแก่ผูค้้าอย่างเท่าเทียมถกูต้องไม่มีอคติ

ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมท้ังมีการจัดซ้ือ	 จัดหาท่ีมี

ความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์

4.	 พนักงานบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการ	

จดัซ้ือจดัหาต้องวางตวัเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกบัคูค้่าจน

ทำาให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป

5.	 ปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัดเม่ือพบว่าไม่

สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรือคูค้่าไม่อาจปฏบัิตติาม

สัญญา	 หรือเหตุอื่นใดท่ีทำาให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

สญัญาได้ให้รายงานผูบั้งคบับัญชาเพือ่ปรกึษาในทันที

และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมีความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเตบิโตทางธรุกจิอย่าง

ย่ังยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย

1.	 มกีารกำาหนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ตำา่กว่าร้อยละ	

40	 ของกำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมายให้แก	่

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงปัจจบัุนบริษัทดำารงเงนิสำารองครบร้อยละ	10	

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามกฏหมายแล้ว	ท้ังนี้

การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ึน	

อยู่กับผลการดำาเนินงานฐานะการเงินและแผนงาน	

การลงทุนของบริษัท

2.	 จดัตัง้คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชุดย่อย

เป ็นผู ้ ให ้ความเห็นชอบในการกำาหนดทิศทาง	

เป้าหมายทางธรุกจิแผนธรุกจิและงบประมาณประจำา

ปีรวมถึงเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้

เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดย

คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำาคัญ

3.	 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือ

ร้องเรียนเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษัิท

ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

ที่อยู่	1168/68-69	ชั้น	24	อาคารลุมพินีทาวเวอร์	

ถนนพระราม	4	กรุงเทพ	10120	

โทรศัพท์	:	0-2679-9000

โทรสาร	 :	0-2679-9201-3

E-mail	 :	ir.dep@pacificpipe.co.th
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นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน	 หรือเรื่องร้องเรียน

จากผู้ถือหุ้น	ส่งให้คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล	 ซ่ึงเป็นผู้รับรายงาน	 หรือเรื่องร้องเรียน	

ทำาการสอบสวน	และรายงานต่อคณะกรรมการ

3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและ

ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้องรวมท้ังมีการจ่ายชำาระหนี้

ตรงตามเวลาทุกครั้ง	และปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไข

ต่างๆ	 ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	 กรณีท่ีไม่สามารถ

ปฏบัิตติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่บรษัิทจะรบีแจ้งให้เจ้าหนี้

ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข	

โดยในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ	จะพงึละเว้นการเรยีกรบั	

หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตในการค้า

3.6 ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม ชุมชนและสงัคมโดยรวม
1.	 สนับสนุนในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม	 การศึกษา	

ศาสนา	 ศิลปะ	 วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม	

ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่

2.	 ดำาเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม	ชุมชน	และ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ	 เพื่อให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ	

ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน	 ท้ังท่ีดำาเนินการเองและ

ร่วมมือกับรัฐและชุมชน

3.	 ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่

ในระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

4.	 บริษัทปลูกฝังจิตสำานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	และทรัพยากรธรรมชาติ

5.	 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ	 หรืออุปกรณ์

ต่างๆ	รวมท้ังทรพัยากรต่าง	อย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสิทธิผล

3.7 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม
1.		ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน	(Forced	Labour)	

หรือแรงงานนักโทษ	 และไม่ใช้การลงโทษทางกาย	

หรือการคุกคามจากการถูกกระทำารุนแรงหรือ	

รปูแบบอ่ืนๆ	ของการข่มเหงทางกาย	เพศ	จติใจ	หรอื

ทางวาจา	เป็นมาตรการด้านระบียบวนิยั	หรอืการควบคมุ

2.	 ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเดก็	(Child	Labour)	โดยการ

ไม่ว่าจ้างบุคคลอายุตำ่ากว่า	15	ปี	ไม่ว่าในจุดประสงค์

ใดทั้งแบบงานประจำา	หรืองานนอกเวลา	รวมทั้งการ

ทำางานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง

3.	 การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริษัทกระทำาอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน

4.	 บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำารงตำาแหน่ง

ต่างๆ	ด้วยความเป็นธรรมโดยคำานงึถงึคณุสมบัติของ

แต่ละตำาแหน่งงาน	คณุวฒุทิางการศกึษา	ประสบการณ์	

และข้อกำาหนดอื่นๆท่ีจำาเป็นกับงาน	 และปฏิบัติต่อ

พนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั	ไม่เลอืกปฏบัิตไิม่มี

ข้อกดีกนัเรือ่งเพศ	อายุ	เช้ือชาต	ิศาสนา	สถานศึกษา	

หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

ปฏิบัติงาน

5.	 บริษัทตระหนกัถงึความสำาคญัของพนกังานด้วยทราบ

ดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า	 และเป็นปัจจัยสู่

ความสำาเร็จของบริษัทจึงให้ความสำาคัญและดูแลให้

พนกังานมีทักษะในการทำางานและมีความมัน่คง	โดย

5.1	 ให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกับ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 โดยพนักงานทุก

ตำาแหน่งและทุกระดบั	จะได้รับการประเมินผล

การปฏิบัติงานในรูปดัชนีวัดผล	(KPIs)	เพื่อใช้

เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนใน	

รูปแบบโบนัส	และปรับเงินเดือนประจำาปี

5.2	 จัดงานปฐมนิเทศ	 และมอบคู่มือพนักงานให้

พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึง

สิทธิท่ีพนักงานพึงได้รับตามการว่าจ้างท่ีเป็น

ธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ	และยึดมั่นปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

5.3	 มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่

พนักงานอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเพิ่มศักยภาพใน	

การทำางานให้มีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้

พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ	 โดยมีการ

พจิารณาการสอบเพ่ือเลือ่นตำาแหน่งในแต่ละปี

5.4	 จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน		

เพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้

สำาหรบัตนเองและครอบครวัเม่ือลาออกจากงาน

เกษียณอายุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต	 รวมท้ัง			

ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจการ

บริหารจัดการเงิน

6.	 จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมการทำางานให้มีความปลอดภยัต่อชีวติ

และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
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7.	 บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน	 เช่น	

ชีวประวัติ	 ประวัติสุขภาพ	 ประวัติการทำางาน	 ฯลฯ		

การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของ

พนักงานสู่สาธารณะจะทำาได้ต่อเม่ือได้รับความเห็น

ชอบจากพนักงานผู้นั้น	 ท้ังนี้การล่วงละเมิดถือเป็น

ความผิดทางวินัยเว้นแต่ได้กระทำาไปตามระเบียบ

บริษัทหรือตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
การทำางาน
บริษัทได้คำานึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำางาน
ซ่ึงเป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐานของบรษัิท	และเป็นสิง่ท่ีจะส่งผล
ต่อพนักงานทุกคนรวมท้ังบุคคลอ่ืนจึงมีการกำาหนดนโยบาย	
ดังนี้
1.	 ความปลอดภยัและการรกัษาสภาพแวดล้อมในการทำางาน	

เป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคนทุกระดับท่ีจะร่วมมือกัน
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต	 และทรัพย์สิน		
ทั้งของตนเอง	ผู้อื่น	และของบริษัท

2.		บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้	 และมี
จติสำานกึในการปฏบัิตงิานด้วยความปลอดภยัและมอีาชีว-
อนามัยที่ดี

3.		บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของมาตรการป้องกัน
อุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการทำางานท่ีมีต่อพนักงานหรือ
บุคคลอื่น

4.		บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	 รวมถึงการมี	
สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน

5.		บรษัิทจะสนบัสนนุและส่งเสรมิกจิกรรมด้านความปลอดภยั
ในการทำางาน	 โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้	 ทบทวนและ	
ฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อสร้าง
จิตสำานึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง	
และมีการเตรยีมพร้อมอยู่เสมอ

6.		บริษัทฯ	จะจัดเตรียม	จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 ให้พนักงานได้ใช้	 และสวมใส่
ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน

7.		บรษัิทฯ	จะสำารวจตรวจตราในเรือ่งความปลอดภยั	และเข้ม

งวดกวดขันให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของบริษัทฯ	ตลอดจนการเอาใจใส่	ควบคุมดูแล

ให้พนกังานสวมใส่และใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัตามท่ีบริษัทฯ	

ได้กำาหนดอย่างเคร่งครัด

8.		บริษัทฯ	 ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกัน

อุบัตเิหต	ุและรกัษาสิง่แวดล้อม	บรษัิทยินดรีบัข้อเสนอแนะ	

ข้อคดิเห็นต่างๆ	ของพนกังาน	โดยจะนำาไปพจิารณา	ตลอดจน	

ปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ	 ตามความเหมาะสม		

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.	 หน่วยงานสารสนเทศจัดทำานโยบายด้านสารสนเทศ	

รายงานคณะกรรมการบริษัทโดยครอบคลุมในเรื่องดัง	
ต่อไปนี้	และมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
1.1	 การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้
เพยีงพอต่อการดำาเนนิธรุกจิ	และการกำาหนดแนวทาง
เพื่อรองรับในกรณีท่ีไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้
เพียงพอตามที่กำาหนดไว้	

1.2	 นโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ

1.3	 นโยบายท่ีจะส ่งเสริมและใช ้ อุปกรณ์เครื่องมือ	
โปรแกรมท่ีมีลขิสทิธิถ์กูต้องตามกฏหมายเท่านัน้และ
สื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ

2.	 ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลท่ี	
ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียม	 และจารีต
ประเพณ	ีหรอืละเมดิกฎหมาย	เช่น	การสร้างความเสยีหาย
แก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน	 การมีไว้ซ่ึงสื่อลามกอนาจาร		
การ	Forward	mail	ที่เป็นการรบกวน

3.		พนกังานบริษัทต้องเกบ็รกัษารหัสผ่านของตนให้เป็นความ
ลบั	ไม่บอกบุคคลอืน่เพือ่ป้องกนัไม่ให้บุคคลอืน่เข้าถงึรหัส
ผ่านของตน	รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์	ที่
ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์
ของบริษัท

4.		กรณท่ีีพนกังานบรษัิทขออนญุาตผูบั้งคบับัญชาให้ผู้ปฏบัิติ
งานภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทนั้น	 พนักงาน
ของบริษัทท่ีเป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติ
งานภายนอก	และต้องรบัผิดชอบต่อความเสยีหายท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นกับบริษัทจากการใช้ระบบสารสนเทศนั้น

5.		บริษัทมีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ	ค้นหา	ติดตาม	สอบสวน	และ

ควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัท	 เพื่อ

ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท

6.		พนกังานบรษัิทท่ีนำาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์	หรอือุปกรณ์เสรมิ

จากภายนอกมาปฏบัิตงิานในบริษัทต้องได้รบัอนญุาตจาก

ผู้บังคบับัญชา
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นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

ทรพัย์สนิทางปัญญา	หรอืลขิสทิธิ	์โดยการนำาผลงาน	หรือข้อมูล

อันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมา	 หรือท่ีจะนำามาใช้

ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าจะไม่ละเมิด

ทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ่ื้น

1.		ผลงานท่ีเกดิจากการปฏบัิตติามหน้าท่ีถอืเป็นทรัพย์สนิทาง

ปัญญาของบริษัท

2.		เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนกังานจะต้องส่งมอบทรพัย์สนิ	

ทางปัญญาต่างๆ	 ซ่ึงรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์	 ฯลฯ	

คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

3.		พนักงานท่ีใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้

ซอฟท์แวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์	และเฉพาะ

ท่ีได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น	 เพื่อป้องกัน

ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

4.		การนำาผลงานหรอืข้อมูลอันเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอกท่ี

ได้รับมาหรือท่ีจะนำามาใช้ภายในบริษัทจะต้องตรวจสอบ			

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
หลักการ
บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท	 ท้ังข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	

ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	มีความเท่าเทียมกนัผ่านท้ังทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์และของบริษัท

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ด้านข้อมูลและรายงาน

1.1	 คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคญัท่ี

เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งข้อมูลทางการเงินและ	ข้อมูล

อื่นๆ	อย่างถูกต้องครบถ้วน	โปร่งใส	ทั่วถึง	และทัน

เวลาตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และ

ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดย

นอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	56-1)	 และรายงานประจำาป	ี

(แบบ	56-2)	 แล้วยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท	ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นลูกค้า	และผู้ที่

สนใจ	 สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียม

กันและเชื่อถือได้

1.2	 คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีหน่วยงานนกัลงทุน

สมัพนัธ์	(Investor	Relations)	และมอบหมายให้ฝ่าย

บริหารกำาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทใน

การสือ่สารข้อมลูข่าวสารต่อผูล้งทุน	นกัวเิคราะห์หลกั

ทรัพย์	และผูท่ี้เกีย่วข้องได้รบั	ทราบข้อมูลของบรษัิท

อย่างเท่าเทียมกันกับคณะกรรมการบริษัท	 โดย

สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์	 ได้ตาม

รายละเอียดในหน้า	50	หัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

1.3	 บริษัทจัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการต่อรายงานทางการเงนิ	และเปิดเผยการทำา	

หน้าที่ของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการชุดย่อย

2. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู
2.1	 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมอีำานาจและหน้าท่ีจดัการบรษัิทให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	 วตัถปุระสงค์	 ข้อบังคบั	 และมตท่ีิ

ประชุมผูถ้อืหุ้น	เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ี

ประชุมผูถ้อืหุ้นก่อนดำาเนนิการ	 เช่น	 เรือ่งท่ีกฎหมาย

กำาหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 การทำา

รายการเกีย่วโยงกนั	 และการซ้ือหรอืขายสนิทรพัย์ท่ี

สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ	กำาหนด	

อีกท้ัง	กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ี	ท่ีต้องปฏบัิตด้ิวย

ความรับผิดชอบ	 ระมัดระวังและซ่ือสัตย์สุจริตต่อ

องค์กร	 ซ่ึงอย่างน้อยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 ฉบับ

ประมวล	โดยขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

บรษัิทท่ีสำาคญัมีดงันี้

2.1.1	 พิจารณาและกำาหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	

ทศิทางและเป้าหมายทางธุรกิจ	โดยคำานึงถึง

สภาพแวดล ้อมของธุรกิจ	 โอกาสและ	

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ต่อผู ้มีส่วนได้เสีย

ตลอด	Value	Chain	 การนำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้อย ่างเหมาะสม	 ความ

ต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	 และมี

การทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ	5	ปี	

รวมท้ังกำากับให้ฝ่ายบริหารสื่อสารให้ท่ัวท้ัง

องค์กร	 และติดตามให้มีการรายงานผล	

การดำาเนินงาน	
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	 ในเดือนตุลาคม	2561	คณะกรรมการบริษัท

ได้มีการพจิารณาทบทวนวสิยัทัศน์ของบริษัท	

โดยมีความเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี			

ได้กำาหนดไว้ตั้งแต่ปลายปี	2560	 ยังมีความ

เหมาะสม	 นอกจากนั้นได้พิจารณาแผนการ

ดำาเนนิธรุกจิและเป้าหมายรวมท้ังงบประมาณ	

ประจำาปี	2562	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารสื่อสารลง

ไปยังผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำาแผนการปฏิบัต	ิ

(Action	Plan)	โดยให้นำาผลการดำาเนนิงานกลบั	

เข้ามารายงานต่อที่ประชุมเป็นรายไตรมาส

2.1.2	 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานกุารบรษัิทเป็น

ผู ้ประสานการจัดอบรมภายในสำาหรับ

กรรมการใหม่เพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจ

ครบสาย	Supply	Chain	 รวมท้ังโครงสร้าง	

การบริหารงาน

2.1.3	 ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความระมดัระวงัและมีความ

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 รวมท้ังต้องปฏิบัติ

หน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค	์

และข้อบังคับบริษัท	 ตลอดจนมติท่ีประชุม	

ผู้ถือหุ้น	ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2.1.4	 ส่งเสรมิให้มกีารจัดทำานโยบายการกำากบัดแูล

กิจการท่ีดี	 จริยธรรมและจรรยาบรรณใน	

การดำาเนินธุรกิจ	 และคู่มือกรรมการ	 เป็น	

ลายลักษณ์อักษร	 พร้อมท้ังพิจารณาและให้

ความเห็นชอบ

2.1.5	 ทบทวน	 และประเมินผลการปฏิบัติตาม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	 และคู่มือ

กรรมการ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

2.1.6	 ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายในทุกปี

2.1.7	 กำาหนดระดบัอำานาจทางการเงนิของประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการรวม

ท้ังการกำาหนดนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างของ

บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

2.1.8	 พจิารณาอนมัุตแิละ/หรอืให้ความเห็นชอบต่อ

รายการท่ีเกีย่วโยงของบรษัิท	 และบริษัทย่อย			

ให้เป็นไปตามประกาศท่ีเกี่ยวข้องของตลาด	

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.1.9	 พิจารณาอนุมัติรายการสำาคัญ	เช่น	โครงการ

ลงทุน	 และการดำาเนินการใดๆ	 ท่ีกฎหมาย

กำาหนด

2.1.10	จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงิน

และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

2.2	 อำานาจการดำาเนินการของคณะกรรมการบริษัท

2.2.1	 กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.2.2	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	มอบอำานาจหน้าที่	 ให้แก่

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2.2.3	 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ	หรือที่ปรึกษาของบริษัท	

(ถ้ามี)	 หรือจ้างผู้เช่ียวชาญ	 และท่ีปรึกษา	

จากภายนอกในกรณีที่จำาเป็น	

2.2.4	 อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ		

ในส่วนท่ีเกนิอำานาจการจดัการของฝ่ายบรหิาร

2.2.5	 อนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการ

ท่ีเกีย่วโยงของบริษัท	และบริษัทย่อยให้เป็นไป

ตามประกาศท่ีเกีย่วข้องของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

2.2.6	 อนมัุตกิารเข้าทำาธรุกรรมท่ีมิใช่ปกตวิสิยัของ

ธุรกิจ	 ในวงเงินส่วนท่ีเกินอำานาจการจัดการ

ของฝ่ายบริหาร

2.2.7	 แต่งตั้ง	ถอดถอน	เลขานุการบริษัท

2.2.8	 อนุมัติรายการสำาคัญ	 เช่น	 โครงการลงทุน	

และการดำาเนินการใดๆ	ที่กฎหมายกำาหนด

2.3	 หน้าที่ประธานกรรมการ

2.3.1	 รบัผดิชอบในฐานะผูน้ำาของคณะกรรมการใน

การกำากับ	 ติดตาม	 ดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการ

ปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพให้บรรลุวัตถุประสงค์และ	

เป้าหมายหลักขององค์กรตามแผนงานท่ี

กำาหนดไว้

2.3.2	 ดแูลให้ม่ันใจว่า	กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่ีมี

จริยธรรมและการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2.3.3	 กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วม

กับกรรมการอิสระคนหนึ่ง

2.3.4	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ	 และ	

ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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2.3.5	 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะ

เสนอเรือ่งและมากพอท่ีกรรมการจะอภปิราย

ประเด็นสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัวกัน	

และแสดงควมเห็นอย่างเป็นอิสระ

2.3.6	 เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงาน

ภายนอก	 เช่นหน่วยงานภาครัฐ/กองทุน	

องค์กรท้องถิน่	และสือ่	เม่ือมีความจำาเป็น	โดย

มปีระธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเป็นผูแ้ถลงการณ์

หลกัของบรษัิท

2.3.7	 เสรมิสร้างควมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการ

ท่ีเป็นผู้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร	

และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

2.4	 คณะกรรมการตรวจสอบ

2.4.1	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทางการ

เงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	

โดยการประสานงานกับผู ้สอบบัญชีและ	

ผูบ้รหิารท่ีรบัผดิชอบจดัทำารายงานทางการเงนิ

ทั้งรายไตรมาสและประจำาปี

2.4.2	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม

และมีประสิทธิผล

2.4.3	 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง		

โยกย้าย	เลกิจ้าง	และประเมนิผลการปฏบัิตงิาน

ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

2.4.4	 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน		

งบประมาณ	และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

2.4.5	 พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการ

รายงานผลการปฏบัิตงิานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน

2.4.6	 สอบทานให้บรษัิทฯ	มรีะบบการบรหิารความ

เสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมท้ัง

สอบทานกระบวนการภายในบริษัทเกี่ยวกับ

การรับแจ้งเบาะแส	 และการรับข้อร้องเรียน	

ให้มีความอิสระ	 และมีการดำาเนินการอย่าง

เหมาะสม	 โดยคำานึงถึงการรักษาความลับ	

และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส

2.4.7	 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้									

เป็นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย	์																

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาด	

หลกัทรพัย์หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษัทฯ

2.4.8	 ประเมินผู ้สอบบัญชีของบริษัท	 ในหัวข้อ	

ดังต่อไปนี้

ก.	 พิจารณาค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชี	

โดยคำานงึถงึความน่าเช่ือถอื	ความเพยีงพอ

ของทรัพยากร	 และปริมาณงานตรวจ

สอบของสำานกังานสอบบัญชีนัน้	รวมท้ัง

ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีได้รับมอบ

หมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท

ข.	 พจิารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี	

เพื่อคัดเลือก	และเสนอแต่งตั้ง/ถอดถอน	

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.4.9	 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ	 ใน

กรณท่ีีเกดิรายการเกีย่วโยงหรือรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4.10	 ปฏบัิตกิารอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	

มอบหมาย	 และคณะกรรมการตรวจสอบ	

เห็นชอบด้วย

2.4.11	 จัดทำารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี

ของบริษัท

2.4.12	 รายงานอื่นใดท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ท่ัวไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

2.4.13	 จัดให ้มีการประเมินการปฏิบัติงานของ	

คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยบุคคลท่ีเกีย่วข้อง	

อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อนำามาปรับปรุง	

การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น	

และองค์กรสูงสุด

2.4.14	 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 อย่าง

สมำา่เสมอ	เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบ

กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.4.15	 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ	

หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ	 หรือ

การกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัย

สำาคญัต่อฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน
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ของบริ ษัทให ้คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำาเนิน
การปรับปรุ งแก ้ ไขภายในเวลา ท่ีคณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซ่ึงประเภท
รายการหรอืการกระทำาท่ีต้องรายงาน	มหัีวข้อ
ดังต่อไปนี้
ก.	 รายการท่ี เกิดความขัดแย ้งทางผล

ประโยชน์
ข.	 การทุจริต	 หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความ

บกพร่องที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน
ค.	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กบัธรุกจิของบรษัิท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิทถงึสิง่ท่ีมีผลกระทบอย่าง
มีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน	 และได้มีการหารือร่วมกับคณะ
กรรมการบริษัท	 และผู้บริหารแล้วว่าต้อง
ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เมื่อครบกำาหนด
เวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกัน	หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำาเนิน
การแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร	
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจ
รายงานสิ่งท่ีพบดังกล่าวต่อสำานักงานกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ/หรือ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้

2.4.16	รายงานผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่
สำานักงานและผู ้สอบบัญชีทราบภายใน	1	
เดอืนนบัแต่วนัท่ีได้รบัแจ้งจากผูส้อบบัญชีใน
เรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ		
ผู ้จัดการ	 หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานของนิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำา
ความผิดตาม	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาด	
หลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551

2.5	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
1.	 ด้านการสรรหา

1.1	 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บุคคล	 เพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ	 และ
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณา
หลักเกณฑ์

1.2	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล	 ร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร	 พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการใน
การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลในตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.3	 พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการ	
ชุดย่อย	โดยพจิารณาบุคคลท่ีเหมาะสมเพือ่
มาดำารงตำาแหน่งกรรมการโดยเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษัิทฯ	เพ่ือพจิารณาอนมัุติ
และ/หรอืเสนอขออนมุตัต่ิอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
แล้วแต่กรณี

1.4	 เสนอแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่อคณะ
กรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม	 และ
เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 ด้านค่าตอบแทน
2.1	 กำาหนดค่าตอบแทนท่ีจำาเป็นและเหมาะสม

ท้ัง ท่ี เป ็นตัว เงินและมิ ใช ่ตั ว เงินของ
กรรมการบรษัิท	กรรมการบรหิาร	และคณะ
กรรมการชดุย่อย	ในแต่ละปีเพือ่เสนอคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติหรือนำาเสนอต่อ	
ผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี

2.2	 พิจารณาการปรับเงินเดือน	 ให้สวัสดิการ	
ผลตอบแทนอืน่ๆ	แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	
เพือ่เสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท	
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.3	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	 และ
มีหน้าท่ีให้คำาช้ีแจงตอบคำาถามเกี่ยวกับ	
ค่าตอบแทนของกรรมการในการประชุม	
ผู้ถือหุ้นด้านบรรษัทภิบาล

3.	 ด้านบรรษัทภิบาล
3.1	 กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีด	ี

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธรุกจิ	และการดำาเนนิงานด้านกจิกรรมเพือ่
สั งคมของบริ ษัท เพื่ อ เสนอต ่ อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ

3.2	 จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
เสนอคณะกรรมการบริษัท

3.3	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ		
มอบหมาย
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2.6	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.6.1	 กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง	

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.6.2	 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมิน	

ความเสีย่งและวธิกีารในการบรหิารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ	 ในแต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 โดยสามารถ

ประเมินติดตามและป้องกันความเสี่ยงให้อยู่

ในระดบัท่ีเหมาะสม	และมีแนวทางปฏบัิต	ิให้

สามารถรับกับเหตุการณ์	เมื่อเกิดความเสี่ยง

นั้นๆ	ขึ้น

2.6.3	 จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ	

และบรษัิทย่อยอย่างสมำา่เสมอ	โดยครอบคลมุ	

ท้ังความเสีย่งจากภายนอกและภายในองค์กร	

ในประเด็นต่างๆ	ดังนี้	

•	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

•	 ความเสีย่งด้านปฏบัิตกิาร	และความเสีย่ง	

ด้านกฎระเบียบ

•	 ความเสี่ยงด้านการเงิน

2.6.4	 ตดิตาม	กำากบั	ดแูล	ตลอดจนทบทวนเกีย่วกบั

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึกลยุทธ์

และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง	 อย่างน้อย	

ปีละ	1	 ครั้ง	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ากลยุทธ์การ

บริหารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ	์

และได้นำาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

2.6.5	 ให้คำาแนะนำา	 และการสนับสนุนแก่คณะ

กรรมการฝ่ายบรหิารของบรษัิทฯ	ในเร่ืองการ

บรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร	รวมถงึส่งเสริม	

และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบ

การบริหารความเสี่ยงภายในองค์การให้เกิด

ขึ้นอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ

2.6.6	 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล	 และประสานงาน

เกี่ยวกับความเสี่ยง	 และการควบคุมภายใน

กับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

2.6.7	 แต่งตัง้คณะทำางาน	และ/หรอืฝ่ายบรหิารของ	

บริษัทฯ	 เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ	

และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตาม

ความเหมาะสม	และจำาเป็น

2.6.8	 ปฏิบัติงานเรื่องอ่ืนๆ	 ตามท่ีคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	มอบหมาย

2.7	 คณะกรรมการบริหาร

2.7.1	 กำาหนดนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	การดำาเนิน

ธรุกจิ	แผนการลงทุน	และงบประมาณประจำาปี	

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณา

อนุมัติ

2.7.2	 ควบคุมดูแลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ให้

เป็นไปตามนโยบาย	ทิศทาง	กลยุทธ์	รวมถึง

แผนการลงทุน	 และงบประมาณ	 ท่ีได้รับ	

การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	พร้อม

รายงานคณะกรรมการบริษัท

2.7.3	 เปลีย่นแปลง	และเพิม่เตมิงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีในกรณีเร่งด่วนท่ีมีผลกระทบกับ	

การดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิ	และให้นำาเสนอ

คณะกรรมการบริษัท	 เพื่อให้สัตยาบันใน	

การประชุมครั้งถัดไป

2.7.4	 อนมัุตกิารใช้จ่ายในการสัง่ซ้ือวตัถดุบิเพือ่การ

ผลิต	หรือสินค้าเพื่อการจำาหน่ายสำาหรับการ

ดำาเนินธุรกิจตามปกติ	ในวงเงินต่อรายการที่

คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

2.7.5	 อนมัุตกิารใช้จ่ายในการลงทุน	อาคาร	เครือ่งจกัร	

อุปกรณ์	ระบบสารสนเทศ	หรอืทรพัย์สนิถาวร	

ท่ีเกีย่วกบัการดำาเนนิธรุกจิตามปกตใินวงเงนิท่ี

คณะกรรมการบรษัิทกำาหนด	

2.7.6	 พิจารณาเงนิปันผลระหว่างกาล	หรือเงนิปันผล

ประจำาปี	 นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาอนุมัติ

2.7.7	 พจิารณากำาหนดโครงสร้าง	และอำานาจบริหาร

องค์กร	 รวมถึงการแต่งตั้ง	 การว่าจ้าง	 การ

โยกย้าย	การเลกิจ้าง	รวมถงึค่าตอบแทนและ

โบนัส	พนักงานระดับ	M3	ขึ้นไป

2.7.8	 ปฎิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท

2.8	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.8.1	 จดัทำาและนำาเสนอนโยบายทางธรุกจิ	เป้าหมาย	

แผนการ	ดำาเนินงาน	กลยุทธ์ทางธุรกิจ	และ

งบประมาณประจำาปี	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือขอ

ความเห็นชอบอนมุตัต่ิอคณะกรรมการบรหิาร	

และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

ต่อไป
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2.8.2	 กำาหนดแผนธุรกิจ	 งบประมาณ	 และอำานาจ

บริหารต่างๆ	ของบริษัทฯ	เพื่อขอความเห็น

ชอบอนุมัติต่อคณะกรรมการบริหาร	 และ

เสนอขออนมัุตต่ิอคณะกรรมการบรษัิทต่อไป

2.8.3	 มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการทางการเงิน

เพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบและจัดซ้ือจัดจ ้าง ซ่ึง

สนิทรพัย์เพือ่ขยายธรุกจิในวงเงนิท่ีได้รบัตาม

ขอบเขต	 อำานาจหน้าท่ีท่ีกำาหนดในเรื่อง

อำานาจอนุมัติ	

2.8.4	 กำาหนดโครงสร้างองค์กร	 และการบริหาร

จัดการท่ีมี	 ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมท้ัง

เรือ่งการคดัเลอืก	การฝึกอบรม	การว่าจ้างและ

การเลิกจ้างพนักงาน	 ตั้งแต่ระดับพนักงาน

จนถงึผูจ้ดัการระดบั	2	ของบรษัิทฯท้ังหมด	

2.8.5	 กำากับดูแลและอนุมัติเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

ดำาเนนิงานของ	บรษัิทฯ	และอาจแต่งตัง้หรือ

มอบหมายให้บุคลากรคนใดคนหนึ่ง	 หรือ

หลายคนกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ี

เห็นสมควรได้	 สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลง

หรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ	ได้

2.8.6	 ปฏบัิตหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหาร	 และคณะกรรมการ

บริษัท

การมอบหมายอำานาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ

จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอำานาจหรอืมอบ

อำานาจช่วงท่ีทำาให้ผู้รับมอบอำานาจสามารถ

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษัิทฯ	หรอืบริษัท

ย่อยของบริษัทฯ	(ตามที่นิยามไว้ในประกาศ

คณะกรรมการกำ ากั บหลั กท รัพย ์ และ

ตลาดหลักทรัพย์)	 ซ่ึงการอนุมัติรายการใน

ลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืท่ีประชุมผู้ถอืหุ้น	

(แล้วแต่กรณี)	 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ	

ดังกล่าวตามท่ีข้อบังคับของบริษัทฯและ

บริษัทย ่อยของบริษัทฯหรือกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้องกำาหนดยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการท่ีมเีงือ่นไขปกตธิรุกจิท่ีมีการกำาหนด

ขอบเขตที่ชัดเจน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. องค์ประกอบคณะกรรมการ

1.1	 จำานวนกรรมการของ	PAP	 เป็นไปตามข้อบังคับข้อ	

11	ที่กำาหนดว่า	 “คณะกรรมการของบริษัทประกอบ

ด้วยกรรมการอย่างน้อย	5	คน	และกรรมการไม่น้อยกว่า

กึง่หนึง่ของจำานวนกรรมการท้ังหมดนัน้ต้องมถีิน่ท่ีอยู่

ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องเป็น

ผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนด”	 โดยปัจจุบัน

คณะกรรมการบรษัิท	ประกอบด้วยกรรมการ	10	ท่าน	

โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	3	ท่าน	

และกรรมการอิสระ	จำานวน	7	ท่าน

1.2	 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ		

องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ

อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง	 และแต่งตั้งกรรมการอิสระ	

คนหนึ่งร ่วมพิจารณากำาหนดวาระการประชุม	

คณะกรรมการ

1.3	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป ็นไปตาม	

ข้อบังคบับรษัิท	และข้อกำาหนดของกฏหมายท่ีเกีย่วข้อง

และมีความโปร่งใส	โดยการสรรหากรรมการต้องผ่าน

การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภบิาล	และนำาเสนอเพือ่ขออนมุติัจากคณะ

กรรมการบรษัิท	และ/หรอืเสนอขออนมัุตต่ิอท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.4	 ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรอืสมาชิกในคณะ

กรรมการชุดย่อย

1.5	 มกีารแต่งตัง้เลขานกุารบรษัิท	(Company	Secretary)	

เป็นผู้ช่วยดแูลกจิกรรมต่างๆ	ของคณะกรรมการและ

ช่วยให้คณะกรรมการและบรษัิท	ปฏบัิติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ
2.1	 กรรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ	มี

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ	 และอุทิศเวลาความรู้

ความสามารถ	รวมทั้งมีความพยายามในการปฏิบัติ

หน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2	 มีคุณสมบัติ	และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

ว ่าด ้วยบริษัทมหาชนจำากัดและกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้อง
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2.3	 จำากดัจำานวนการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่
ไม่เกิน	5	บริษัท

2.4	 จำากดัจำานวนการดำารงตำาแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่
ของ	ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรหิาร	ประธานเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายการเงิน	 (กรรมการผู ้จัดการ)	 และประธาน	
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ไม่เกิน	3	บริษัท

2.5	 มีความเป็นอิสระตามข้อกำาหนดของสำานักงาน	
ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเป็นไปตาม
กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ	ตามข้อบังคับ
ข้อที่	13	 ซึ่งกำาหนดให้ในการประชุมสามัญประจำาปี
ทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง	1	 ใน	3	 ถ้า
จำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้	 ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	1	 ใน	3	
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก	ส่วนปีหลังๆ	ต่อไปให้กรรมการคน
ท่ีอยู่ในตำาแหน่งนานท่ีสุดน้ันเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	
กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาดำารง
ตำาแหน่งใหม่ก็ได้	

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลาก

หลายของคณะกรรมการบรษัิทและเห็นว่าเป็นปัจจยัสำาคญั

ปัจจยัหนึง่ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการตดัสนิใจและการ

ทำางานของคณะกรรมการบริษัท

ท้ังนี้	 ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำากัดเฉพาะในเรื่องเพศ

เท่านั้น	แต่ยังรวมถึง	อายุ	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์

ในวิชาชีพ	ทักษะและความรู้	 ดังนั้นในการสรรหาและการ

พิจารณาแต่งตั้งของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้

ความสามารถและใช้หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก	ซ่ึงได้คำานงึ

ผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการบรษัิทแล้วบรษัิทยังมคีณะกรรมการ

ชุดย่อย	4	ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการ

สรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง	 และคณะกรรมการบรหิารได้มกีารกำาหนด

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดต่างๆพร้อมท้ังกำาหนดวาระ

การดำารงตำาแหน่งดงันี้

4.1	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีท้ังหมด	3	 ท่าน	 โดย	

ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ	 และดำารงตำาแหน่ง	

คณะกรรมการบริษัท	 ซ่ึงอย่างน้อย	1	 ท่านเป็นผู้มี

ความรู้ด้านบัญชี/การเงิน	 และกรรมการตรวจสอบ

ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ	 มีวาระการ

ดำารงตำาแหน่งวาระละ	3	ปี

4.2	 คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	

มท้ัีงหมด	3	ท่าน	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	

และกรรมการบริหาร	1	 ท่าน	 โดยมีวาระการดำารง

ตำาแหน่งวาระละ	3	ปี

4.3	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 มีทั้งหมด	3	 ท่าน	

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	1	 ท่าน	 และกรรมการ

บริหาร	 2	 ท่าน	 โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่ง	

คราวละ	3	ปี

4.4	 คณะกรรมการบริหาร

	 คณะกรรมการบรหิาร	มีท้ังหมด	3	ท่าน	ประกอบด้วย

กรรมการผู้บริหาร	3	 ท่าน	 โดยมีวาระการดำารง

ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

5. การประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละปี	คณะกรรมการจะมีการกำาหนดตารางการประชุม

ล่วงหน้าเป็นรายปี	โดยขั้นตำ่าไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี	และ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง	 บริษัทจะส่ง

จดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบ

วาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	

โดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้าท่ีประชุมได	้

และหากมีเหตุจำาเป ็นไม่สามารถเข้าร ่วมประชุมได้

กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ		

1	-	2	วนั	โดยกรรมการควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ	

75	 ของจำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทท้ังหมดท่ี

ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี	 ซ่ึงการประชุมคณะกรรมการจะ

จดัสรรเวลาให้มกีารอภปิรายและแสดงความเห็นอย่างเพยีง

พอ	 รวมท้ังให้ผู ้บริหารระดับสูงช้ีแจงข้อมูลในฐานะ	

ผู้เกีย่วข้องกบัปัญหาโดยตรงผ่านกรรมการบริหาร	และการ

ลงมติในที่ประชุม	กำาหนดให้จำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า	ณ	

ขณะที่คณะกรรมการจะมติ	ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม

ไม่น้อยกว่า	2	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมดพร้อมทั้ง
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มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร	นอกจากนี้

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 มีการกำาหนดนโยบาย	

ให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย	

ปีละ	1	ครั้ง

6.  ค่าตอบแทนกรรมการ
6.1	 ค่าตอบแทนของกรรมการ	 บริษัทมีการกำาหนด

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยคณะกรรมการ

สรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	เป็นผูพ้จิารณา

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	และเสนอผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติ	ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท

ได้คำานงึถงึผลการดำาเนนิงานของบรษัิทและประโยชน์

ท่ีคาดว่าจะได้รบัจากคณะกรรมการ	โดยค่าตอบแทน

ดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม

เดียวกัน	 และสูงเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมี

คุณภาพตามท่ีต้องการซ่ึงบริษัทจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการโดยแบ่งเป็นค่าเบ้ียประชุมและค่าบำาเหน็จ

กรรมการ

6.2	 สำาหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร	 บริษัทมีการวัดผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกปี	 ในรูปของดัชนีวัดผล	

(KPIs)	โดยผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดจะมี

การประเมินแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ	1)	การวัด

ความสำาเร็จตามเป้าหมาย	และ	2)	การประเมินการ

ปฏบัิติหน้าท่ี	โดยคณะกรรมการบรษัิท	เป็นรายบุคคล	

ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัท

ภิบาล	 จะเป็นผู ้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนให้

สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน	 และค่าตอบแทนตาม

มาตรฐานของบริษัทต่างๆ	 ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

และเสนอจำานวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะ

กรรมการบริษัท	 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ	สำาหรับใน

กรณีของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	(กรรมการผู้

จัดการ)	 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการ	 และ

กรรมการบริหาร	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารจะเป็นผู้

ประเมนิและพจิารณาค่าตอบแทนเพือ่เสนอขออนุมัติ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิรวมของ

บริษัทและบริษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึนตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยเลอืกใช้นโยบายบัญชี

ท่ีมีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอและใช้

ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัรวมท้ังประมาณการท่ีดท่ีีสดุในการ

จัดทำาซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็น

ผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน

ประจำาปี	 และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการท่ีมคีวามเป็นอิสระ	จะเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบั

คุณภาพของรายงานทางการเงินระบบการควบคุมภายใน	

และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซ่ึงจะปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำาปี

8.  แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมการกำาหนดให้มีแผนการสืบทอดตำาแหน่งของ

กรรมการบรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู	โดยในแต่ละปีบรษัิท	

ได้มีการประชุมแผนงาน	 ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ถ่ายทอดงานอย่างมีระบบนักลงทุนจึงม่ันใจได้ว่าบริษัทจะ

มีการดำาเนินงานและการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารแต่ละ

ฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

 9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เลขานกุารบรษัิทจะจดัเตรียมเอกสารท่ีเกีย่วข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่	 เช่น	

คู ่มือกรรมการ	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชั่น	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 จริยธรรม

และจรรยาบรรณ	ในการดำาเนนิธรุกจิ	รวมท้ังการเยีย่มชม

โรงงาน

10. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ใหม่จะได้รบัทราบหลกัเกณฑ์

ท่ีสำาคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย

ต่างๆ	 รวมท้ังนโยบายและข้อมูลท่ีสำาคัญเกี่ยวกับบริษัท
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โดยบริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับ

สูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติ

หน้าท่ีท่ีจัดโดยหน่วยงานกำากับดูแลองค์กรของรัฐหรือ

องค์กรอิสระ	 เช่น	 หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยท่ีสำานักงาน	 ก.ล.ต.	

กำาหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการ

อบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซ่ึง	 ได้แก่	Directors	

Certification	Program	(DCP),	Directors	Accreditation	

Program	(DAP)	และ	Audit	Committee	Program	(ACP)	

ท้ังนีเ้พ่ือนำาความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาองค์กรต่อไป

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	

เพ่ือให้คณะกรรมการบรษัิทสามารถปฏบัิติหน้าท่ีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 และเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด	 อีกท้ังเพื่อ

เป็นกรอบในการทบทวน	 และปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติ

งานของคณะกรรมการให้ดียิ่งข้ึนไปตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการบริษัทจึงกำาหนดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ	 และการประเมินผล

การปฏบัิตงิานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล	และมกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย

โดยคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะ

เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์การประเมิน	และเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท	การประเมินทั้งหมดจะสรุปผลและ

บรรจเุป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ	ครัง้ท่ี	1	ของทุกปี	

เพื่อนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์	 และแสดงความเห็น

ในแต่ละประเด็นร่วมกัน	 โดยผลการประเมินของคณะ

กรรมการจะเป็นข้อมูลหนึ่งท่ีใช้ประกอบพิจารณาความ

เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ	ท้ังนี้ในปี	2561	

การประเมินการปฏิบัติงานสรุปได้	ดังนี้

การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการท้ังคณะ	

จำานวน	25	 ข้อ	 ครอบคลุมในด้านความพร้อมของ

กรรมการ	 การกำาหนดกลยุทธ์	 และวางแผนธุรกิจ	 การ

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	 การดูแลไม่ให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และการติดตาม

รายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน	 ซ่ึงมีผลการ

ประเมินอยู่ที่ร้อยละ	98.64	

การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการเป็นราย

บุคคล	จำานวน	18	ข้อ	ครอบคลุมในด้านคุณสมบัติของ

กรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ	และการปฏบัิตหิน้าท่ี

ในฐานะกรรมการ	 และการกำากับดูแลกิจการท่ีดีซ่ึงมีผล

การประเมินอยู่ที่ร้อยละ	100

คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นกัน	 แต่เป็นการประเมินโดยคณะ

กรรมการบริษัทต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ	

ชุดย่อย	โดยคณะกรรมการชดุย่อยจะนำาผลการประเมินท่ี

ได้รับมานำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ

แนวทางการปรับปรุงกรณีท่ีมีคำาแนะนำาในประเด็นต่างๆ	

จากคณะกรรมการบริษัท

การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร

เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงาน	

นอกจากนี้การประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธาน	

เจ้าหน้าท่ีบริหารโดยคณะกรรมการบริษัทนั้น	 เป็นการ

ประเมินเพื่อนำาไปพิจาณาค่าตอบแทนประจำาปีของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น	

2	ส่วน	คือ	

ส่วนท่ี	1	เป็นการวดัความสำาเรจ็ตามเป้าหมาย	โดยเปรยีบเทียบ

ผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้	

ส่วนท่ี	2	 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธาน	

เจ้าหน้าท่ีบรหิาร	โดยกรรมการอสิระจะเป็นผูป้ระเมินการ

ปฏบัิตหิน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารเป็นรายบุคคล	

และนำาผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคำานวณ

เป็นค่าเฉลีย่	และสรปุผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท

ในเดือนมกราคมของทุกปี	 และประธานกรรมการจะเป็น

ผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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12. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาลของ

บรษัิทจะทำาหน้าท่ีพจิารณาคดัเลอืกบุคคลท่ีมีความเหมาะ

สมท้ังในด้านความรู้ความสามารถ	 และประสบการณ์ท่ี

เกีย่วข้องกบัธรุกจิ	หรอืสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กบัธรุกจิ

ของบรษัิทในอนาคต	เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป	 โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอ

ชื่อต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่	สามารถเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการอย่างสมำา่เสมอ	มคีวามกล้าหาญใน

การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม	 มีประวัติการทำางาน

และจริยธรรมที่ดีงาม	นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำารง

ตำาแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่หลายแห่งในขณะเดยีวกนั

ด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ในกรณท่ีีคณะกรรมการสรรหาเสนอช่ือกรรมการรายเดมิ

จะคำานงึถงึผลการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการรายดงักล่าว

ประกอบการพิจารณา

การสรรหาผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาร่วมกับผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

พิจารณาหลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ง

บุคคลผูม้คีวามรูค้วามสามารถเพือ่ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร

13. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย ่อยและ 
บริษัทร่วม
บรษัิทฯ	มีบรษัิทย่อย	2	แห่ง	คอื	บรษัิท	ทาโมเสะ	เทรด

ดิง้	จำากดั	และ	บริษัท	มีทรพัย์	ขนส่ง	จำากดั	ซ่ึงบริษัทจะส่งตวั

แทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดงักล่าว	เพือ่มีส่วน

ร่วมในการบรหิารงาน	และกำาหนดนโยบายการดำาเนนิงานท่ี

สำาคญั	เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ	

และหากบริษัทย่อยมีการดำาเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษัท

อย่างมีนัยสำาคัญ	 ตัวแทนดังกล่าวจะต้องนำาเสนอเรื่อง

นั้นๆ	เพื่อขออนุมัติต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการของบริษทั

ก่อน	 อีกท้ังยังได้มีการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี 	 และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ		

รวมไปถงึข้อบังคบัในการทำารายการ	ท่ีเกีย่วโยงต่างๆ	เพือ่

ใช้ในการกำากบัดแูลการปฏบัิตงิานร่วมกนัท้ังของบรษัิทฯ	

และบริษัทย่อย	และเพือ่ให้แนวทางการดำาเนินธุรกิจ	และ

การพัฒนาองค์กรท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทฯ	

ท้ังนี้	 ยังได้มีการดูแลในเร่ืองการจัดเก็บข้อมูล	 จัดเก็บ

เอกสารสำาคัญ	 และการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานของ

บริษัท	 เพื่อให้สามารถตรวจสอบ	 และรวบรวมมาจัดทำา

งบการเงินได้อย่างครบถ้วน	ถูกต้องและทันกำาหนดเวลา

อีกด้วย
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คำาชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำาหลักปฏิบัติบางข้อมาปรับใช้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน

1.	คณะกรรมการควรพจิารณากำาหนดนโยบายการกำากบัดแูล
บรษัิทย่อยซ่ึงรวมถงึ
(1)	ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอื	

ผู ้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำาหนดเป็น	
ลายลกัษณ์อักษร	ซ่ึงโดยท่ัวไปควรให้คณะกรรมการเป็น
ผูแ้ต่งตัง้เว้นแต่บรษัิทดงักล่าวเป็นบรษัิทขนาดเลก็ท่ีเป็น	
Operating	Arms	ของกจิการ	คณะกรรมการอาจมอบหมาย
ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้ก็ได้

(2)	กำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของบุคคลท่ี
เป็นตวัแทนของบรษัิทตามข้อ	(1)	และให้ตวัแทนของบรษัิท
ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย	
และในกรณท่ีีบรษัิทย่อยมผีูร่้วมลงทุนอ่ืน	คณะกรรมการ
ควรกำาหนดนโยบายให้ตวัแทน	ทำาหน้าท่ีอย่างดท่ีีสดุเพือ่
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย	 และให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบรษัิทแม่

สำาหรบันโยบายท้ังข้อ	(1)	และ	(2)	ซ่ึงเป็นเรือ่งของการกำากบั
ดแูลบรษัิทย่อยนัน้	ผูบ้รหิารในบรษัิทย่อยทุกท่านเป็นผูบ้รหิาร
ชุดเดียวกันกับบริษัทแปซิฟิกไพพ์	 จำากัด	(มหาชน)	มาโดย
ตลอด	อีกท้ังผูบ้รหิารและผูมี้อำานาจควบคมุบรษัิทย่อย	ดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบรหิารในบรษัิทแม่	 ในการดำาเนนินโยบาย
และการปฏบัิตหิน้าท่ีจะดำาเนนิเพ่ือผลประโยชน์ของบรษัิทย่อย
และสอดคล้องกบันโยบายของบรษัิทแม่

2.	หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกจิการอ่ืนอย่างมนียัสำาคญั	เช่น	
มีสดัส่วนการถอืหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ	20	แต่ไม่
เกนิร้อยละ	50	และจำานวนเงนิลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิม่
เตมิมีนยัสำาคญัต่อบรษัิท	ในกรณท่ีีจำาเป็น	คณะกรรมการควร
ดูแลให้มีการจัดทำา	shareholders’	agreement	 หรือข้อ
ตกลงอ่ืน	 เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำานาจในการ
บริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สำาคัญการติดตามผลการดำาเนินงาน	 เพื่อสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทำางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน
และกำาหนดเวลา

บรษัิทยังไม่มนีโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกจิการอืน่

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ
บริษัทซ่ึงทำาหน้าท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไว้รวมท้ังประเมนิประสทิธภิาพและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานนั้นๆ	 ซ่ึง
ช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมท่ีมีอยู่
นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสมำ่าเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม
รวมท้ังช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการ
ดำาเนินงานท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นโดยแผนกตรวจ
สอบภายในสามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ท่ี
เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบดัง
โครงสร้างที่ปรากฏในหน้า	39

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม	
1.	 บรษัิทมีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนนิธรุกจิท่ีชดัเจนและ

วัดผลได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน

2.	 บริษัทจัดทำาคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อ
เป็นแนวปฏิบัติอันดีมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนได้ลงนาม
รับทราบ	 เพื่อให ้ ทุกคนปฏิบัติหน ้า ท่ี โดยไม ่ ขัดกับ	
หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท

3.	 มกีารจดัการโครงสร้างองค์กรการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจน	
และมีการกำาหนดอำานาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	
เพื่อช่วยให้การดำาเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
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4.	 มีการกำาหนดและจัดทำา	Job	Description	 ซ่ึงกำาหนดถึง

ลักษณะงานหน้าท่ีระดับความรู้ความสามารถทักษะของ

ตำาแหน่งเพื่อให้สรรหาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	

5.	 มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ังในเรื่องการสรรหาบุคคล

ให้เหมาะสมกับตำาแหน่งการพัฒนาบุคลากรและการฝึก

อบรมการเลือ่นตำาแหน่งการเลือ่นข้ันเงนิเดอืนพจิารณาการ

ให้สิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างสมเหตสุมผล

ด้านการควบคุม
1.	 ใช้ดชันวีดัผลการปฏบัิตงิาน	(KPIs)	ท่ีมกีารกำาหนดไว้อย่าง

ชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการ

ดำาเนินงาน

2.	 สำาหรบัธรุกรรมแต่ละประเภทบรษัิทมกีารกำาหนดผูม้อีำานาจ

อนุมัติวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล
1.	 มีการจดัทำารายงานเปรยีบเทียบผลการดำาเนนิงานท่ีเกดิข้ึน

จริงกับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส

2.	 มีแผนกตรวจสอบภายใน	 และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล	 โดย

บุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถและให้เสนอรายงาน	

ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงู

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็น	

ตรงกนัว่าบรษัิทฯ	มรีะบบควบคมุภายในท่ีเพยีงพอและเหมาะสม

กับการดำาเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน	 มีการจัดบุคลากรอย่าง

เพียงพอ	 มีการติดตามควบคุมการดำาเนินงาน	 เพื่อป้องกัน

ทรพัย์สนิของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทย่อยจากการท่ีกรรมการ	หรอื

ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ	 หรือโดยไม่มีอำานาจ	 ซ่ึงในการ

ประเมินระบบควบคุมภายในนั้น	 บริษัทฯ	 ได้ใช้แบบประเมิน

ของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์

ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ

	

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	
บริษัทฯ	ได้ทำาการสรรหา	นายนฤทธิ์ชัย	ภูรีพงษานนท์	ให้เข้า	

ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	ตัง้แต่	

วันท่ี	1	 เมษายน	2547	 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลท่ีมีความรู	้	

ความสามารถ	 และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน	

ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า	 7	 ปีโดยมี															

รายละเอียด	เกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	

ดังนี้

นายนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ (อายุ 45 ปี) 
ตำาแหน่ง 
•	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน	บริษัท	แปซิฟิก

ไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	

คุณวุฒิทางการศึกษา	
•	ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี

ราชมงคลธัญบุรี	

ประวัติการอบรม	
•	หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย	รุ่นที่	12	

	 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	

•	 การตรวจสอบภายใน	เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ

ภายใน	รับอนุญาตสากล	รุ่นที่	5	

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ประสบการณ์การทำางาน 
•	 2547	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการตรวจสอบภายใน		

	 บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด		

	 (มหาชน)	

•	 2540	-	มี.ค.	2547	 ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน		

	 (Supervisor)		

	 บริษัท	ไออาร์พีซีจำากัด	

ท้ังนี	้ การแต่งตัง้	 โยกย้าย	 ถอดถอน	 และประเมนิผลการ

ปฏบัิตงิานของผู้ท่ีดำารงตำาแหน่งผูบ้ริหารสงูสดุฝ่ายตรวจสอบ

ภายในของบริษัทฯ	คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพจิารณา

ให้ความเห็นชอบทุกครัง้



บริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)		•		65

ระบบการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหาร

ความเสีย่งภายในองค์กรซ่ึงเป็นกลไกหนึง่ท่ีสำาคญัต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์	 และการเพิ่มพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 โดย

คณะกรรมการบรษัิท	กำาหนดให้ผูบ้รหิารและพนกังานในหน่วย

งานต่างๆ	 เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาทหน้าที่ความรับผิด

ชอบท่ีจะประเมินและจัดการความเสี่ยงท่ีรับผิดชอบให้อยู่ใน

ระดับความเสีย่งท่ีบรษัิทยอมรบัได้	พร้อมท้ังส่งเสรมิและกระตุน้

ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 โดยให้ทุกคน

ตระหนักถึงความสำาคญัของการบรหิารความเสี่ยง	โดยจดัให้มี

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ	ในทุกขั้นตอน

โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิง

ตามมาตรฐานสากลของ	The	Committee	of	Sponsoring	

Organization	of	the	Treadway	Commission	(COSO)	ซึ่ง

ประกอบด้วย	กรอบแนวทางระบบการควบคมุภายใน	(COSO)	

และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง	 (Enterprise	Risk	

Management:	ERM)	ตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการ

ท่ีดี	เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความสำาเรจ็โดยการใช้ทรพัยากรท่ี

มีจำากัดอย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการ

ดำาเนินงาน	 โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

ประกอบด้วย	8	องค์ประกอบ	ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
เป็นการพจิารณาข้ันตอนการวางแผนกลยุทธ์	เพือ่ทำาความ

เข้าใจหลกัการ	และเหตผุลในการกำาหนดกลยุทธ์ของบรษัิท	

เพื่อให้การกำาหนดปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมท่ี

สำาคัญภายในองค์กร	ซึ่งทางบริษัทกำาหนดกลยุทธ์	โดยเริ่ม

จากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำาหนดพันธกิจประจำาปี	 ให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร	โดยการนำากลยุทธ์ไปสู่

ภาคปฏบัิตผ่ิาน	BSC	(Balanced	Scorecard)	ซ่ึงเป็นหน้าท่ี

ของผูบ้รหิารแต่ละหน่วยงานหรอืกจิกรรม	ท่ีจะต้องกำาหนด

แผนงานประจำาปี	 และงบประมาณ	 โดยพิจารณาจาก

กจิกรรมต่างๆ	ใน	BSC	ท้ังการเชือ่มต่อระหว่างกจิกรรม	รวม

ทั้งกำาหนด	KPIs	เพื่อใช้วัดผลความสำาเร็จของทุกกิจกรรม

2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกำาหนดวตัถปุระสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง	 และเป็นไป

ในทิศทางเดยีวกนั	กล่าวคอื	วตัถปุระสงค์ของบรษัิทจะต้อง

สอดคล้องกบัวสิยัทัศน์	พนัธกจิ	และทิศทางการดำาเนนิงาน

ของบริษัท	 และจะต้องมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ

บริษัท	 หน่วยงาน	 กิจกรรม	 จนถึงระดับบุคคล	 เพื่อให้

วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์	ทราบขอบเขต

การดำาเนนิงานในแต่ละระดบั	และสามารถวเิคราะห์ความเสีย่ง

ที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน	ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้

เห็นถงึ	ผลลพัธ์ท่ีบรษัิทต้องการจะบรรล	ุไม่ใช่การกล่าวถงึ	

กระบวนการในการปฏิบัติ	

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 (Work	Shop)	 กับบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง	 เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง	 โดยพิจารณา

แจกแจง	 กระบวนการปฏิบัติงาน	 ท่ีมีผลต่อการบรรลุ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัท	 เพื่อระบุเหตุการณ์	

หรือความไม่แน่นอนท่ีทำาให้เกิดความผิดพลาด	 ล้มเหลว	

เสียหาย	 หรือเสียโอกาส	 ซ่ึงจะส ่งผลต่อการบรรลุ

วตัถปุระสงค์ของหน่วยงาน	และบรษัิท	โดยไม่ต้องพจิารณา

การควบคมุท่ีมอียู่ปัจจบัุน	และความเป็นไปได้ของเหตกุารณ์	
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หรือความไม่แน่นอน	 เพื่อให้ม่ันใจว่าการระบุเหตุการณ์

ความเสี่ยงมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม	

นำาเหตุการณ์ความเสี่ยง	มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และ

วิเคราะห์หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หา	

ความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ความเสี่ยง	 และพิจารณา								

ต้นเหตุของความสัมพันธ์	 เพื่อกำาหนดเป็นปัจจัยเสี่ยง	

พร้อมท้ังระบุประเภทของความเสี่ยง	(Risk	Categories)	

ซ่ึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จำาแนกประเภท					

ของความเสี่ยงออกเป็น	3	ลักษณะคือ

•	 Strategic	Risk	 คือ	 ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องในระดับ

ยุทธศาสตร์

•	 Operation	and	Compliance	Risk	 คือ	 ความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ	และ	การปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย

•	 Financial	Risk	คอื	ความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบัด้านการเงนิ

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเสี่ยงได้แล้ว	ต่อไป

จะเป็นวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด	 เมื่อเทียบกับ

ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัท	 ซ่ึงจะทำาการวัดระดับ

ความเสีย่งโดยธรรมชาตขิองปัจจัยเสีย่งท่ีไม่มกีารดำาเนนิการ

ใดๆ	(Inherent	Risk)	และทำาการวดัระดบัความเสีย่งอีกครัง้	

ภายหลังพิจารณาการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลของปัจจัย

เสี่ยงนั้นๆ	(Residual	Risk)	 โดยมีแนวทางปฏิบัติตาม							

รายละเอียด	ดังนี้

4.1	 การประเมินระดับความเสี่ยง	 โดยนำาเหตุการณ์และ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีมีการค้นพบหรือระบุในข้ันตอนก่อน

หน้านี้	 มาทำาการวัดหรือประเมินระดับความรุนแรง	

กับความถี่หรือโอกาสท่ีจะเป็นไปได้	 เพื่อระบุระดับ

ความสำาคัญของความเสี่ยง	

4.2	 การจดัระดบัความเสีย่ง	เป็นการพิจารณาปัจจยัเสีย่ง

ท่ีมีหลายตัว	 นำามาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำาไป

กำาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง	 เพื่อลดระดับ

ความเสี่ยง	 และอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้

ขององค์กร	

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็นการพจิารณาประสทิธภิาพ	ประสทิธผิลของจดุควบคมุ

ภายในท่ีมีการกำาหนดไว้เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้	 โดยจะมีการพิจารณา

จดุควบคมุภายใน	ภายหลงัการประเมนิ	Inherent	Risk	และ	

ภายหลังมีการกำาหนดแผนจัดการความเสี่ยง	 (Risk	

Response)	

ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิล	ของจดุควบคมุภายใน	พจิารณา

จากการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของหน่วยงาน	 ไม่ว่าจะ

เป็นบุคลากร	งบประมาณ	เวลา	วัสดุ	อุปกรณ์ต่างๆ	ที่มีอยู่	

เพื่อลด	ป้องกัน	โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	หรือ

ลดผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง	 ซ่ึงจะต้องมี

ต้นทุนดำาเนินการคุ้มค่า	 หรือน้อยกว่าผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

หากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัยความเสี่ยงที่มีการระบุไว้

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)
หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง	และจัดระดับความเสี่ยง

ซ่ึงทำาให้ทราบความเสีย่งท่ีคงเหลอือยู่	และความเสีย่งท่ีอยู่

ในระดับท่ีสูงกว่าความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 ซ่ึงผู้รับผิดชอบ

ความเสีย่ง	(Risk	Owner)	จะต้องพจิารณาแผนการดำาเนนิการ	

เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิด	 และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหาก		

เกดิเหตกุารณ์ความเสีย่ง	โดยคำานงึถงึการบริหารทรพัยากร

ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยจะต้องคำานึงถึงลักษณะ

ของความเสี่ยง	 ระดับของความเสี่ยง	 และต้นทุนหรือ

ทรัพยากรท่ีต้องใช้ในทางเลือกนั้นๆ	 เปรียบเทียบกับผล								

ที่คาดว่าจะได้รับ	 ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี

การกำาหนดให้เจ้าของความเสี่ยง	 (Risk	Owner)	 ของ						

แต่ละหน่วยงานระบุ	KRI	(Key	Risk	Indicator)	และ	KPIs	

(Key	Performance	 Indicator)	 เพื่อวัดผลสำาเร็จของ						

แผนบริหารความเสี่ยง	(Action	Plan)	 โดยมีทางเลือกท่ี			

จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน	4	วิธีดังนี้

6.1	 การหลีกเลี่ยง	(Avoid)	เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ท่ีอยู่ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับ

ความเสี่ยงได้	 ซ่ึงมีผลกระทบกับองค์กร	 งาน	

โครงการ	กิจกรรม	หรือกระบวนการอย่างสูง	แต่ไม่

สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้	 จึงต้อง

จดัการความเสีย่งนัน้ด้วยการหยดุดำาเนนิการยกเลกิ

โครงการ	ลดเนื้องานของโครงการ	หรือลดกิจกรรม

ที่กำาหนดไว้ตามโครงการ	เป็นต้น
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6.2	 การร่วมจัดการ	 (Share)	 เป็นการกระจายหรือ											

ถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอ่ืน	 ท้ังภายใน								

และภายนอกองค์กรช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป		

โดยเฉพาะเป็นกรณีท่ีเห็นว่าเป็นความเสี่ยงท่ีคาด						

ไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมรีะดับความรุนแรงสูง	

เช่น	ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ	ซึ่งหน่วยงาน

ไม่สามารถแบกรบัความเสีย่งนัน้ได้	กอ็าจจะกระจาย

หรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการทำาประกันภัย	 หรือ

กรณีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่ชำานาญ

งานของบุคลากรภายในหน่วยงาน	 ก็อาจจัดจ้างท่ี

ปรึกษา	เป็นต้น

6.3	 การลด	(Reduce)เป็นการลดหรอืควบคมุความเสีย่ง

ในกรณีท่ีหน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิด

จากปัจจยัภายในหรอืสาเหตท่ีุหน่วยงานสามารถลด

หรือควบคุมได้ด ้วยวิธีการควบคุมภายในหรือ

ปรับปรุงระบบการทำางาน	 โดยออกแบบวิธีการ

ทำางานใหม่เพือ่ลดโอกาสท่ีจะเกดิความเสยีหายหรอื

ผลกระทบให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้	เช่น	

การจดัอบรมให้บุคลากร	การจัดหาคูมื่อการปฏบัิตงิาน	

เพ่ือลดความเสีย่งจากการทำางานผดิพลาด		หรอืหาก

เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก	 ก็อาจนำา

กลยุทธ์หรือมาตรการต่างๆ	มาใช้เพื่อลดผลกระทบ

หรือความรุนแรงของความเสี่ยง

6.4	 การยอมรับ	(Accept)	 เป็นความเสี่ยงท่ีหน่วยงาน

ยอมรับได ้	 หรือเป ็นความเสี่ยงท่ีอยู ่ ในระดับ												

ความเสี่ยงตำ่าหรือเป็นความเสี่ยงท่ีมีต ้นทุนใน							

การจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลท่ีจะ

ได้รบั	หรอืเป็นความเสีย่งท่ีอยู่นอกเหนอืการควบคมุ

ขององค์กร	คอื	อาจมสีาเหตจุากปัจจยัภายนอกท่ีไม่

สามารถควบคุมได้	 แต่บริษัทมีความจำาเป็นต้อง

ดำาเนนิการ	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย	เช่น	นโยบายของ

รัฐบาล	กฎหมาย	เป็นต้น	

7. การติดตามผล (Monitoring) 
เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง								

ตามท่ีผู ้ รับผิดชอบความเสี่ยงมีการกำาหนดไว ้	 โดย

วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามี

ประสิทธิผลหรือไม่	หากหน่วยงานได้ดำาเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยงแล้วยังมีความเสี่ยงท่ีไม่อาจยอมรับได้

เหลอือยู่ควรพจิารณาต่อไปว่าเป็นความเสีย่งท่ีอยู่ในระดบัใด	

และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร	จากนั้นจึงเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาให้ความเห็น	

รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	ทั้งนี้	การบริหาร

ความเสีย่งจะเกดิผลสำาเรจ็ได้ต้องได้รับการสนบัสนนุอย่าง

จริงจังจากผู้บริหาร	 และนำาความเสี่ยงท่ียังเหลืออยู่มา

กำาหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไป

8. สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 
การบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ	 จะเกิดข้ึนได้และมี								

การถอืปฏบัิตอิย่างต่อเนือ่ง	จะต้องได้รบัการสนบัสนนุจาก

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท	 และได้รับความร่วมมือจาก

บุคลากรทุกคนภายในองค์กร	 ดังนั้นการให้ทุกคนภายใน

องค์กรมีความเข้าใจ	และรบัทราบบทบาทของตนต่อระบบ

บริหารความเสีย่งเชิงบูรณาการของบรษัิทได้อย่างครบถ้วน	

ท่ัวถงึ	จะต้องมกีารวางระบบการสารสนเทศ	และการสือ่สาร

ท่ีมีประสทิธผิล	ท้ังในส่วนการประชาสมัพนัธ์	การฝึกอบรม

ให้ความรู้	 รวมท้ังการติดตามให้มีการดำาเนินการอย่าง						

ต่อเนื่อง	 ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีการสื่อสารผ่านการประชุม	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยเชิญผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยง	 (Risk	Owner)	 เพื่อติดตามความคืบหน้า							

การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน
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นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

ห้ามมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานของบรษัิทและบริษัท

ย่อยยอมรับการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ	 ซ่ึงทำาให้เกิดการ				

ใช้อำานาจอย่างไม่ถกูต้อง	เพือ่ประโยชน์ทางตรง	หรอืทางอ้อม

ต่อตนเอง	ครอบครวั	เพือ่น	และคนรูจ้กั	ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะ

เป็นผู้รบั	ผู้ให้	ท้ังท่ีเป็นตวัเงนิ	หรอืไม่เป็นตวัเงนิ	แก่หน่วยงาน

ของรฐั	หรอืหน่วยงานเอกชนท่ีบรษัิทได้ดำาเนนิธรุกจิหรือตดิต่อ

ด้วย	เช่น	การรบัสิง่ของ	ของขวญั	การเลีย้งรบัรอง	เงนิบรจิาค/

เรี่ยไร	ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำาธุรกิจกับ

บริษัท	 โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่าง

เคร่งครัด	

ท้ังนี้	 บริษัทมีนโยบายท่ีจะไม่ลดตำาแหน่ง	 ลงโทษ	 หรือให	้

ผลทางลบต่อพนกังานท่ีปฏเิสธการคอร์รปัช่ัน	แม้ว่าการกระทำานัน้

จะทำาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

นิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปช่ัน	 หมายถึง	 การปฏิบัติ	 หรือละเว้น					
การปฏิบัติในตำาแหน่งหน้าท่ี	 หรือการใช้อำานาจในตำาแหน่ง

หน้าท่ีโดยมิชอบในทุกรปูแบบ	ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรอืทางอ้อม	

การให้หรือรับสินบน	 การนำาเสนอ	 หรือการให้คำามั่นว่าจะให้	

การขอ	หรอืการเรยีกร้อง	ท้ังท่ีเป็น	ทรพัย์สนิ	เงนิ	สิง่ของ	สทิธ	ิ

หรือผลประโยชน์อื่นใด	 ท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม	 จริยธรรม	

และกฎหมาย		กฎระเบียบ	นโยบาย	ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือ

บุคคลอื่นใดที่ดำาเนินธุรกิจกับบริษัท	เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้

ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทั้งต่อองค์กร	ตนเอง	หรือ		

ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกฎหมาย	 ระเบียบ	 ประกาศ		

ข้อบังคับ	 ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น	 หรือจารีต

ทางการค้าให้กระทำาได้

สินบน	หมายถึง	การให้หรือรับ	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	
เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำาการ	 ไม่กระทำาการ	 หรือประวิง

การกระทำาการอันมิชอบด้วยหน้าที่

การช่วยเหลือทางการเมือง	 หมายถึง	 การช่วยเหลือไม่ว่า							
จะเป็นทางด้านการเงินหรือรูปแบบอื่น	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ทางการเมอืง	การช่วยเหลอืด้านการเงนิสามารถรวมถงึการให้

กู้เงิน	 ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน	 เช่น	 การให้สิ่งของ					

หรือบริการ	การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง									

การซ้ือบัตรเข้าชมงานท่ีจัดเพื่อระดมทุนหรือเงินบริจาคให	้						

แก่องค์กรท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง	 ท้ังนี้							

การเปิดโอกาสให้พนกังานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างจากนายจ้าง	

หรือเป็นตัวแทนบริษัทร่วมดำาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์

ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือ

ทางการเมืองเช่นกัน

ของขวญั	หมายถงึ	เงนิหรอืสิง่ท่ีแลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได้	เช่น	

บัตรของขวัญ	บัตรกำานัล	 เช็คของขวัญ	เป็นต้น	หรือสิ่งของ	

หรือสิทธิประโยชน์ท่ีมอบให้กันระหว่างบริษัทและผู้ท่ีติดต่อ							

กบับรษัิทตามอัธยาศยัไมตร	ีธรรมเนยีม	ประเพณ	ีหรอืมารยาท

สังคมที่พึงปฏิบัติ	อาทิเช่น	ของขวัญ	ของกำานัล	เป็นต้น

การบรจิาคเพือ่การกศุล หมายถงึ	การมอบเงนิหรอืสิง่ของหรอื
ประโยชน์อ่ืนใด	แก่องค์กรของรฐัหรอืเอกชนหรอืนติบุิคคลหรอื

บุคคล	เพือ่เป็นการช่วยเหลอืสงัคม	ศาสนา	และการศกึษา	เช่น	

การบรจิาคเงนิหรอืสิง่ของเพือ่ผูป้ระสบภยัพบัิต	ิการบรจิาคเงนิ

ให ้กับมูลนิธิ	 การบริจาคอาหารกลางวันเด็กนักเรียนท่ี

ขาดแคลน	เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.	 คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	เสนอ

นโยบายการต่อต้านทุจริต	 คอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา

2.	 คณะกรรมการบริษัท	 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ

พจิารณาและอนมัุตนิโยบายการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน	และ

มอบหมายให้ฝ่ายจดัการนำามาตรการต่อต้านการคอร์รปัช่ัน

ไปให้พนักงานปฏิบัติ	 รวมถึงการกำากับดูแลให้มีระบบท่ี

สนับสนุนการต่อต ้านการทุจริตคอร ์รัปชั่น	 อย ่างมี

ประสิทธิภาพ	 เพื่อให้ม่ันใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัท

เข้าใจและตระหนกัถงึความสำาคญัของปัญหาท่ีเกดิจากการ

คอร์รัปชั่น
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3.	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการในการประเมนิโอกาสการเกดิทุจรติ	นำาเสนอต่อคณะ

กรรมการบรษัิท	เพือ่ใช้เป็นแนวทางสำาหรบัฝ่าย	ตรวจสอบ

ภายใน	สำาหรบัการวางแผนการตรวจสอบและตรวจตดิตาม

4.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าที่และรับผิดชอบ	ดังนี้

4.1	 สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายใน	และการประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติ	

ตามท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ		เพือ่ให้มัน่ใจว่า

ระบบดงักล่าว	มคีวามเสีย่งท่ีจะทำาให้เกดิโอกาส	การ

ทุจริตท่ีมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน	 และผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทน้อยท่ีสุด	 และมีความเหมาะ

สมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

4.2	 รายงานผลการสอบทาน	รายงานการตรวจสอบระบบ

ควบคุมภายใน	 และการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับ

การทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท

5.	 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ	ดังนี้

5.1	 ปฏบัิตหิน้าท่ีให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน

ท่ีกำาหนดไว้	 และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ

การควบคมุภายใน	และการประเมนิความเสีย่ง	เกีย่ว

กับการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบการ

ควบคมุภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบ

5.2	 ปฏบัิตงิานตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย	

ในเรือ่งการตรวจสอบการทุจรติท่ีเกีย่วข้องกบัองค์กร

นอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบภายในท่ีได้กำาหนดไว้

6.	 ผู ้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำาหนดให้มีระบบ							

การส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น								

โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ									

พร้อมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ

ต่างๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

บริษัท	และข้อกำาหนดของกฎหมาย

7.	 	 กรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	มีหน้าที่

ต้องปฏิบัติและสนบัสนนุนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่	

อย่างเคร่งครัด	 โดยจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน	

ในทุกๆ	กรณไีม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม	กรณพีนกังาน	

มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้อง

รายงานต่อผูบั้งคบับัญชาหรอืผ่านช่องทางการรายงานตาม

นโยบายการร้องเรียน	 และแนวทางการแจ้งเบาะแส	

การกระทำาผิด

แนวปฏิบัติที่ดี
1.	 มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือสิ่งตอบแทนหรือ

ประโยชน์ในทุกรปูแบบในลกัษณะท่ีอาจจะก่อหรอืเป็น	การ

ทุจริตคอร์รัปชั่น

2.	 ไม่ดำาเนินการใดๆ	หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิด

กฎหมาย

3.	 กรณีมีการจัดซื้อ	จัดจ้าง	ต้องดำาเนินการผ่านขั้นตอนตาม

ระเบียบของบริษัท	มีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

4.	 ในการทำาข้อตกลงกับคู ่ค้าทางธุรกิจ	 พนักงานจะต้อง											

หลกีเลีย่งการให้หรอืยอมรบัของใดๆเกีย่วกบัการเจรจาการ

ทำาสญัญาหรอืการปฏบัิตหิน้าท่ีตามสญัญาและสำาหรบัของ

ขวัญใดๆ	 ท่ีได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้อง	 เป็นไปตาม

นโยบายและระเบียบปฏบัิตขิองบรษัิทในเรือ่งดงักล่าวอย่าง

เคร่งครัด

5.	 ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทพยายามท่ีจะมีอิทธิพลเหนือ

คู่ค้า	คู่แข่งทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหมายและศีลธรรม

ไม่ว่าจะโดยการให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ	 การให้

หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองหรือให้ผลประโยชน์

อย่างอื่น	

6.	 บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง	 ไม่ม	ี						

การให้ความช่วยเหลือทางการเมืองหรือสนับสนุนทาง	

การเมอืงแก่พรรคการเมืองหรอืนกัการเมือง	ในทุกรูปแบบ	

รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัท	 ผู้บริหาร	 หรือ

พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆ	 ในนามของ

บริษัท	ท้ังนี	้บริษัทถอืเป็นสทิธแิละเสรีภาพส่วนบุคคลตาม

กฎหมาย	ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง	แต่ต้องไม่

แอบอ้างความเป็นพนักงาน	 หรือนำาทรัพย์สินของบริษัท

ใดๆ	 ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง	 หรือ

กระทำาการใดๆอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทมีส่วน

ร่วมหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองใดๆ	 ท้ังนี้	 การ

แสดงออกและแสดงความคดิเห็นทางการเมอืงในสำานกังาน

หรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทถือว่ามีความผิดตาม

ระเบียบบริษัท

7.	 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก	่						

หน่วยงานต่างๆ	ต้องดำาเนนิการด้วยความโปร่งใส	ไม่ขัดต่อ

ศีลธรรม	จรรยาบรรณ	ถูกต้องตามกฎหมาย	และเป็นไป

ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริ ษัทในเรื่อง	

ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 ท้ังนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและ
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การให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ	 ดังกล่าว	 ต้องไม่	

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท้ังส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ของบรษัิท	ไม่ใช้เป็นข้ออ้างสำาหรบัการทุจริตและ

การคอร์รัปชั่น

8.	 กรรมการ	และผูบ้รหิารต้องตระหนกัถงึความสำาคญัใน	การ

เผยแพร่	 ให้ความรู้	 ให้คำาปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้

พนักงานได้ปฏบัิติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจรติ

ฉบับนี	้รวมถงึเป็นแบบอย่างท่ีด	ีในเรือ่งการมคีวามซ่ือสตัย์	

จริยธรรม	และจรรยาบรรณ

มาตรการ / การดำาเนินการ
มุ่งสร้างจิตสำานึกในการต่อต้านการทุจริต	การคอร์รัปชั่น	และ

การให้หรือรับสินบนโดยการการสื่อสารภายในบริษัท	 เพื่อให้

กรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	เข้าใจและตระหนกัถงึ

ความสำาคัญของการต่อต้านการทุจริต	 การคอร์รัปช่ัน	 และ							

การให้หรือรับสินบน	 รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ							

ที่เกี่ยวข้อง	ผ่านการประชุมพนักงาน	อบรม	สัมมนา	และสื่อ

ต่างๆ	 ของบริษัท	 พร้อมให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้อง

กับผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้ช้ีแจงให้ผู ้มีส่วนได้เสียได	้									

รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ	

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
บริษัทได้ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน

ทุจริต	 คอร์รัปช่ัน	 และเพื่อให้ทุกคนท้ังในองค์กรและบุคคล

ภายนอกได้รับทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริต	 บริษัทจะ

ดำาเนินการดังต่อไปนี้

1.	 บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต	 ณ	

กระดานประชาสัมพันธ์ของบริษัททุกแห่ง

2.	 บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต	 ผ่านช่อง

ทางการสื่อสารของบริษัท	เช่น	intranet	เว็บไซต์บริษัท	

3.	 บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต	

ให้แก่พนักงาน

นโยบายการร้องเรยีน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิ
ขอบเขตการร้องเรยีนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำาผดิ
เม่ือมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำาท่ีฝ่าฝืน	 หลักปฏิบัติท่ีดี

ในเรื่องต่อไปนี้

•	 การฝ่าฝืนการปฏบัิตติามหลกัการและแนวปฏบัิตขิองนโยบาย

	 การกำากับดูแลกิจการที่ดี

•	 การฝ่าฝืนตามกฏ	ระเบียบ	ข้อบังคับของบริษัท	

•	 การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน

•	 การกระทำาที่เข้าข่ายการทุจริต	การคอร์รัปชั่น	และการให้

	 หรือรับสินบน

หรือการกระทำาท่ีทำาให้เกิดความสงสัย	 และเกิดผลเสียต่อ

องค์กร	 พนักงานควรสอบถาม	 หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่ี

ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ	 หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่

แน่ใจท่ีจะทำาเช่นนั้น	 พนักงานสามารถแจ้งเรื่องโดยตรงตาม

รายละเอียดในหัวข้อ	ช่องทางการร้องเรียน	 	 	

	 	 	 	 	 	

ช่องทางการร้องเรียน
พนักงานสามารถแจ้งเรื่องท่ีต้องการร้องเรียน	 หรือการแจ้ง

เบาะแส	ผ่านช่องทางดังนี้

1.	 ส ่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำาโรงงาน	 และ							

ศูนย์กระจายสินค้าแต่ละแห่งของบริษัท

2.	 ติดต่อ/แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ	คือ

2.1	 ดร.วชิาญ	อร่ามวารกีลุ	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	

E-mail	:	huang_vc@yahoo.com

2.2	 คุณเกรียงไกร	 รักษ์กุลชน	:	ประธานคณะกรรมการ

สรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

	 E-mail	:	kriengkri@gmail.com

2.3	 คุณนฤทธิ์ชัย	 ภูรีพงษานนท์	 :	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ตรวจสอบภายใน	

	 E-mail	:	naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

ท้ังนี	้บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนทุกกลุม่	สามารถร้องเรยีน	

เมื่อมีข้อร้องเรียน	หรือพบเบาะแส	 เกี่ยวกับการดำาเนินงานที่

ขัดกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและ/หรือจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณของบริษัท	รวมไปถึงหากมีข้อสักถาม	หรือเสนอ

แนะ	 ซ่ึงสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามาทางช่องทางการรับ

ร้องเรียน	ดังนี้

•	 ส่ง	E-mail	แจ้งถงึผูร้บัผดิชอบโดยตรงตามรายช่ือท่ีปรากฏ	

อยู่ใน	ข้อที่	2.1	-	2.3	

•	 แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
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ถนนพระราม	4	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	

กรุงเทพมหานคร	10120

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
1.	 รวบรวมข้อเท็จจริง

	 ผูร้บัข้อร้องเรยีนจะดำาเนนิการรวบรวมข้อเท็จจรงิแล้วต้อง

ส่งเรื่องต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล

2.	 กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน

	 เลขานกุารคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิ

บาล	จะเรยีนเชิญตวัแทน	เพือ่กลัน่กรองข้อมูลและสอบสวน	

ภายใน	3	วัน	โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณามีดังนี้

CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COO
ผู้สอบสวน	:	

1.	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2.	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภบิาล

3.	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน

CASE B : เรื่องที่นอกเหนอืจากการร้องเรียน CASE A
ผู้สอบสวน	:

1.	 CFO	หรือ	COO

2.	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน

3.	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการทรัพยากรมนุษย์

โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและ	

บรรษัทภิบาล	เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3.	 กำาหนดมาตรการดำาเนินการ

	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	 ค ่าตอบแทนและ								

บรรษัทภิบาล	 จะเป็นผู้สรุปรายงาน	 และเสนอรายงาน							

ในการดำาเนินการต่อข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส	โดย

	

CASE	A	สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	

CASE	B	สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	(CEO)

การรายงานผลการดำาเนินการและตรวจสอบ
ผู้ช่วยผู้อำานวยการตรวจสอบภายใน	 หรือเลขานุการคณะ

กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะรายงานผล

การดำาเนินการท่ีได้กระทำาไปแล้วท้ังหมดให้ผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทและคณะกรรมการรับทราบ

หากนโยบายการกำากับดูแลกิจการ	 มีการยกเลิกการท่ีข้อ

กำาหนดข้อใดข้อหนึง่ในนโยบายนัน้	การถกูยกเลกิจะต้องได้รบั

อนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิท	และจะต้องเปิดเผยข้อกำาหนด

ที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมายกำาหนด

มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน หรอืผูแ้จ้งเบาะแสการกระทำาผดิ
1.	 บรษัิทจะเกบ็ข้อมูลและตวัตนของผูแ้จ้งเบาะแส	 ผูร้้องเรียน	

และผู้ถูกร้องเรียน	เป็นความลับ

2.	 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าท่ีจำาเป็น	 โดยคำานึงถึงความ

ปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน	 แหล่งที่มาของ

ข้อมูล	หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.	 ผู้ท่ีได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหาย

ด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

4.	 บรษัิทจะไม่กระทำาการอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จ้งเบาะแสหรอื

ผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระทำาผิด
การลงโทษการกระทำาผดิให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและ/

หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการทบทวนนโยบาย
ทุก	1	ปี	หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำาคัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษัิท	แปซิฟิกไพพ์	จำากดั	(มหาชน)	ได้อนมัุติ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอสิระ	3	ท่าน	

โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำาหนด	ซ่ึงประกอบด้วย

1.	 ดร.วชิาญ	 อร่ามวารกีลุ	

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	

2.	 คณุปิยะนสุ	 ชัยขจรวฒัน์	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	

3.	 คณุอุดมวรา	 เดชส่งจรสั	

	 	 กรรมการตรวจสอบ	

	 และ	นายนฤทิธิชั์ย	 ภรูพีงษานนท์		

	 	 เลขานกุารกรรมการตรวจสอบ		

ในรอบปีบัญชี	2561	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตงิานอย่าง

เป็นอิสระ	และครบถ้วนตามท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษัิท	 โดยได้ประชมุร่วมกบัผูบ้รหิาร	ผูส้อบบัญชี	 และผูต้รวจ

สอบภายใน	 เพื่อร่วมเสนอข้อมูล	 หารือ	 และแลกเปลี่ยน	

ข้อคิดเห็น	 ในวาระท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ		

มีฝ่ายตรวจสอบภายใน	 เป็นเครือ่งมือในการปฏบัิตภิารกจิตาม

กฎบัตรท่ีกำาหนดไว้	โดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทำาให้

ปฏบัิตหิน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ	โปร่งใส	ตามหลกัธรรมาภบิาล	เพือ่

รกัษาผลประโยชน์ของบรษัิทได้อย่างถกูต้องและเข้าถงึข้อมูลได้

อย่างเพียงพอ	โดยมีการจดัประชุมตลอดปี	2561	จำานวนท้ังสิน้	

8	ครั้ง	รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

ร่วมด้วยจำานวน	4	 ครั้ง	 ซึ่งสาระสำาคัญในการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	สรุปได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน 
ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส	 และงบการเงินประจำาปี	

2561	และหารอืร่วมกบัผูส้อบบัญชี	พร้อมท้ังพจิารณาข้อเสนอ

แนะด้านระบบควบคุมภายใน	 ซ่ึงเห็นว่ารายงานทางการเงิน

ของบรษัิทได้จดัทำาข้ึนอย่างถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี

ที่รับรองทั่วไป	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. รายการที่เกี่ยวโยงกัน	
สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเกีย่วโยงกนัหรอืรายการ

ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพือ่ให้แน่ใจว่าการตกลงเข้า

ทำารายการมีความเป็นธรรม	 และเพ่ือประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท	

ซ่ึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบาย	 การกำากับดูแลกิจการท่ีด	ี	

โดยถอืความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ	

3. การตรวจสอบภายใน  
ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกำาลงัพล	 ประจำาปี	

2561	รวมท้ังพจิารณาความเพยีงพอในการพัฒนาบุคลากรด้าน

ตรวจสอบภายใน	เพือ่ให้บรรลแุผนการตรวจสอบประจำาปี	และ

ได้สอบทานผลการปฏบัิตงิานและ	 ข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจ

สอบภายใน	 รวมท้ังผลการตรวจตดิตามการปรบัปรงุแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำาคัญกับ

คุณภาพของการควบคุมภายใน	 ความถูกต้องน่าเช่ือถือของ

รายงานการเงิน	และการปฏิบัติตามนโยบาย	กฎระเบยีบ	และ

กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	สรปุได้ว่า	การตรวจสอบภายในของบริษัท

เป็นไปอย่างอิสระ	เพยีงพอ	และมีประสทิธผิล	

4. การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้ตดิตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนักงานบริษัท	

กำาหนดให้พนกังานบรษัิทท่ีเกีย่วข้อง	รายงานช่ือผู้ท่ีเกีย่วโยงกนั	

รายงานการถอืครองหุ้นบริษัทประจำาทุกไตรมาส	ท่ีอาจก่อให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัให้คณะ

กรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้	เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษัิท	ในปี	2561	ไม่พบรายการท่ีก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์อย่างมีนยัสำาคญั

5. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
นำาเสนอรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งท่ีมีการประชุมคณะ

กรรมการบรษัิท	โดยได้เสนอความเห็น	และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร	 ซ่ึงฝ่ายบริหารได้
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ดำาเนนิการพิจารณาปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม	

รวมท้ังพจิารณาผลการประเมนิการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรอบปี	2561	 โดยได้รับการประเมินจากคณะ

กรรมการบรษัิท	และนำาผลการปฏบัิตงิานนัน้มาพจิารณาปรบัปรงุ

การปฏบัิตงิาน

6. ผู้สอบบัญชี 
ประเมนิความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี	 และให้ความเห็นต่อค่า

ตอบแทนของผูส้อบบัญชี	 เพือ่นำาเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

เพือ่ขออนมัุตท่ีิประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี	2562	 ให้แต่งตัง้

ผูส้อบบัญชีจากบรษัิท	สำานกังาน	อวีาย	จำากดั	เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทสำาหรบัปี	2562

จากกจิกรรมต่าง	ๆ 	ดงักล่าวข้างต้นตลอดปี		2561	คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	เห็นว่า		คณะกรรมการ	ตลอดจนผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	

ถือนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นสำาคัญ	 และยึดม่ันใน

จรยิธรรมธรุกจิ	โดยมคีวามมุง่มัน่ในการปฏบัิตหิน้าท่ีเพือ่ให้บรรลุ

เป้าหมายของบรษัิทอย่างมคีณุภาพเยีย่งมอือาชีพ	และคำานงึถงึ

การปฏบัิตงิานให้สอดคล้องตามนโยบาย	 ระเบียบปฏบัิต	ิ และ

กฎหมายต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	รวมทัง้พฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง

ท่ีสำาคญัให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ	และส่งเสริมระบบควบคมุภายใน

ท่ีมีประสทิธผิลและเหมาะสม	 เพยีงพอ	 รวมท้ังการตรวจสอบ	

ภายในมีความเป็นอิสระ	และมกีระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้อง

กบัมาตรฐานสากลการปฏบัิตงิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน		

โดยมกีารพฒันาปรบัปรงุระบบการปฏบัิตงิานตรวจสอบภายใน	

ให้ดข้ึีนอย่างต่อเนือ่ง

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วชิาญ  อร่ามวารกีลุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

22 กมุภาพนัธ์ 2562
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระ	2	ท่าน	และกรรมการบริหาร	1	ท่าน	ซึ่งมี

วาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	5	กุมภาพันธ์	

2561	ถงึ	วนัท่ี	4	กมุภาพนัธ์	2564	โดยคณะกรรมการมรีายนาม	

ดังนี้

1.	นายเกรียงไกร	 รักษ์กุลชน

	 	 ประธานคณะกรรมการสรรหา	

	 	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล

2.	นางสาววิริยา	 อัมพรนภากุล	

	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและ

	 	 บรรษัทภิบาล

3.	นางสาวปิยะนุส	 ชัยขจรวัฒน์	

	 	 กรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและ

	 	 บรรษัทภิบาล

	 และนางสาวนันทนา	 หลักคำา

	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา	

	 	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	

คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล	ได้ปฏบัิติ

หน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทได้มอบหมาย	ภายใต้หลกัการ

ดำาเนินการตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

อย่างเคร่งครดัโดย	ในปี	2561	คณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล	 ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่อง

สำาคัญตามหน้าที่	และความรับผิดชอบ	ทั้งสิ้น	จำานวน	4	ครั้ง	

ซึ่งสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา
	 พิจารณาสรรหาและเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ	

ท่ีลาออกโดยคำานึงถึงคุณสมบัติความรู้	 ความสามารถ	

ทักษะ	 และประสบการณ์ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย		

อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินกิจการของบริษัทรวมท้ัง

คำานึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะ

กรรมการบริษัทท่ีเหมาะสม	 เพื่อส่งเสริมการกำากับดูแล

กิจการท่ีดี	 และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพตลอดจนสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

2. ด้านค่าตอบแทน
1)	 พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	

และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 โดยพิจารณาเทียบ

เคยีงค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบักลุม่อุตสาหกรรม

เดียวกัน	 ประกอบกับผลการดำาเนินงานของบริษัท	

รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ

2)	 พิจารณาค่าตอบแทน	 และสวัสดิการ	 ของประธาน	

เจ้าหน้าท่ีบริหารโดยกำาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน

ผลอย่างเป็นรปูธรรม	ซ่ึงพจิารณาจากผลความสำาเร็จ

ของการปฎิบัติงาน	 เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี

กำาหนดไว้	 รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขาย

และกำาไรสุทธิ

3)	 ทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำาเหน็จแก่กรรมการ

อิสระ	 กรณีท่ีดำารงตำาแหน่งครบ	9	 ปี	 และกรณีท่ี	

ออกจากตำาแหน่งตามวาระ

3. ด้านบรรษัทภิบาล
1)	 ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล	เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	

และสอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษัท

2)	 ทบทวนและปรบัปรงุนโยบายประจำาปี	2561	พร้อมท้ัง

ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ	ดังนี้

2.1	หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	

2.2	คู่มือกรรมการ

2.3	ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจรติ	คอร์รัปช่ัน	

3)	 รายงานผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัท	

จดทะเบียน	 ประจำาป ี	 2561	 โดยบริษัทได ้รับ	

ผลประเมินในระดับ	 “ดีมาก”	 จากการประเมินโดย

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
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4)	 รายงานการดำาเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 โดยเป็นการมุ่งเน้นกิจกรรมในด้าน	CSR	

in-process	

5)	 จัดทำารายงานการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท	 เพื่อสื่อสารต่อผู	้

มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนขององค์กร

6)	 ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมินคณะ

กรรมการบริษัทท้ังแบบประเมินภาพรวมของคณะ

กรรมการ	 และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบรษัิท	เป็นรายบุคคล	คณะกรรมการสรรหา	

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 และแบบประเมินผล

การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

7)	 รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท	เพือ่

ให้กรรมการทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ	 หรือ

แสดงความเห็นต่อผลการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ี

กรรมการในปี	2561	 รวมทั้งรายงานผลการประเมิน

การปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา	ค่าตอบแทน

และบรรษัทภิบาล	 โดยเป ็นการประเ มินจาก	

คณะกรรมการบริษัท

	

คณะกรรมการสรรหา	 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล	 ปฏิบัติ

หน้าท่ีตามท่ีได้รบัมอบหมายอย่างรอบคอบ	ระมัดระวงัสมเหตุ

สมผล	 และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ	 โดยไม่ถูก

ครอบงำาจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด	และในปี	2561	กรรมการ

ได้รับค่าตอบแทนตามท่ีแสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการปี	2561	โดยได้พจิารณารายงานข้อมลูการสำารวจ

ค่าตอบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบรษัิทไทย	(IOD)	หรอื	

Thai	Institute	of	Directors	และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด	บริษัท

ในกลุม่อุตสาหกรรมเดยีวกนั	และบริษัทท่ีมีขนาดยอดขายและ

กำาไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท	 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหา	 ค่า

ตอบแทนและบรรษัทภิบาล	เห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรม

กับบริษัทฯ	 และกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่ง	 ซ่ึงสอดคล้องกับ

หน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา	

เห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พิจารณา	โดยคำานงึ

ถึงประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

16 มกราคม 2562
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท	แปซิฟิกไพพ์	จำากัด	(มหาชน)	ได้อนุมัติ

การดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง	3	 ท่าน	 โดย

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ		

มวีาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ	 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกำาหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วย

1.	 ดร.ชัยยงค์	 สัจจิพานนท์	

	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	

	 ความเสี่ยง	

2.	 นางสาววิริยา	 อัมพรนภากุล	 	

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง

3.	 นางสาวธิติมา	 วัฒนศักดากุล	

	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	

และนางสาวนภาพร			พรอนุวงศ์	

	 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร	

	 ความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อทำาหน้าท่ีกำากับดูแล

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง	 พิจารณาให้ความเห็น	

ข้อเสนอแนะ	และสนบัสนนุฝ่ายบรหิาร	ในการบรหิารความเสีย่ง

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรให	้

มีประสทิธภิาพอย่างต่อเนือ่ง	 รวมท้ังสนบัสนนุให้เกดิความร่วม

มอืในทุกระดบัขององค์กร	โดยในปี	2561	คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงมีการประชุม	4	ครั้ง	สามารถสรุปสาระสำาคัญของ

การดำาเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้ดังนี้

1. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

และทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเพือ่ปรบัปรงุข้อมูลให้

เป็นปัจจบัุน	และสอดคล้องกบัหลกัการบรหิารความเสีย่งท่ีดี

	

2. ประเมินความเสี่ยงขององค์กร
จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาท้ังปัจจัย

ภายนอก	และปัจจยัภายในท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความคาดหวงั

ขององค์กร	 รวมถึงประเมินความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปชั่นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการจัดการอย่างเพียงพอ

3. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อร่วมพิจารณา

คัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรท่ีส่งผลกระทบด้านกลยุทธ	์

การดำาเนินงาน	 การเงิน	 รวมถึงด้านอ่ืนๆ	 จากปัจจัยเสี่ยง

ทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง	(Risk	Owner)	

ท่ีมีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน	 และจัดลำาดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่	(Residual	Risk)	

ในภาพรวม	 และพิจารณาความเสี่ยงองค์กรกับทิศทาง	

การดำาเนนิธรุกจิ	กลยุทธ์	เป้าหมายองค์กร	และสภาพแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
พิจารณาความเหมาะสม	คุ้มค่าของแผนงาน	(Action	Plan)	ที่

ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำา	 ให้คำาแนะนำา	 และสนับสนุนแก่ฝ่าย

บรหิาร	เพือ่ให้ม่ันใจว่าความเสีย่งนัน้จะได้รบัการบรหิารจดัการ	

และมีการควบคุมให้อยู่ในระดับเหมาะสมท่ีองค์กรสามารถ

ยอมรับได้	

5. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตดิตามความคบืหน้า	ประสทิธภิาพ	ประสทิธผิลการดำาเนนิงาน	

การบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับความรุนแรง	 ติดตาม	

ผลกระทบและแนวโน้มของความเสีย่ง	ภาพรวมท่ีเปลีย่นแปลง	

ภายหลังจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงกำาหนดแนวทาง	

การป้องกนัหรือแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	และรายงานคณะกรรมการ

บริษัทอย่างสมำ่าเสมอ
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6. สร้างการตระหนักถึงความเสี่ยง
บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง

ในทุกระดับ	จึงได้จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจ	

และให้เกิดการตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงแก่พนักงานในทุกระดับ

7. แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business 
Continuous Planning : BCP)

บรษัิทฯ	ได้ตระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารงานในภาวะ

วิกฤตจึงได้ดำาเนินการศึกษาจัดทำาแผนการบริหารความ	

ต่อเนือ่งทางธรุกจิ	และมีการซ้อมแผนเป็นประจำาทุกปี	จากการ

ดำาเนนิงานข้างต้นเช่ือว่าการบรหิารความเสีย่งท่ีดำาเนนิไปอย่าง

เป็นระบบ	รวมถงึการตดิตามความเสีย่งอย่างใกล้ชิดจะช่วยทำาให้

องค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์การดำาเนนิงานตามแผนธรุกจิ

ท่ีกำาหนดไว้ตลอดจนสามารถสร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กร	เพือ่ส่งมอบ

ให้แก่ท้ังผูถ้อืหุ้นและผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีของบรษัิทฯ	ได้อย่างย่ังยืน

	

8. รายงานผลการปฏบิติังานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง	

รายงานผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

ต่อคณะกรรมการบริษัท	 รวมท้ังพิจารณาผลการประเมิน	

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซ่ึงได้รับ

การประเมินจากคณะกรรมการบริษัท	 และนำาผลการประเมิน

มาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

17 มกราคม 2562
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2561

คณะกรรมการของบริษัท	เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการ

เงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย	และให้ความสำาคญักบัการปฏบัิติ

ตามนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด	ีเพือ่ให้รายงานทางการเงนิ

ของบรษัิทและบริษัทย่อย	และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏ

ในรายงานประจำาปี	มข้ีอมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน	ซ่ึงจดัทำาขึน้ตาม

มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 โดยเลือกใช้นโยบายการ

บัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ

อย่างสมำ่าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการ

ประมาณทางการบัญชี	เพือ่ให้สมเหตสุมผล	รวมท้ังมีการเปิดเผย

ข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอ	และได้ผ่านการตรวจสอบและให้

ความเห็นอย่างไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตท่ีเป็นอิสระ

คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิผล	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	

ครบถ้วน	และเพียงพอที่จะดำารงไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนเพื่อ

ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระ

สำาคัญ	 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ	ทำาหน้าท่ีเป็นผูส้อบทาน

ให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	

งบการเงนิของบรษัิท	และงบการเงนิรวมของบรษัิทและบริษัทย่อย	

ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	 คือ	

บริษัท	สำานกังาน	อีวาย	จำากดั	ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการ

บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ	เพื่อให้ผู้สอบบัญชี

สามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบ

บัญชท่ัีวไป	โดยความเห็นของผูส้อบบัญชไีด้ปรากฏในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบควบคมุภายในโดยรวม

ของบรษัิทอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเชือ่มัน่

อย่างมเีหตผุลได้ว่า	รายงานทางการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อย	

สำาหรบัปี	2561	สิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2561	มีความเช่ือถอืได้	

โดยถอืปฏบัิตติามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองท่ัวไป	และปฏบัิตถิกูต้อง

ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นางเสาวนีย์  กมลบุตร
ประธานกรรมการ  

22 กุมภาพันธ์ 2562
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. สรุปภาพรวมการดำาเนินงาน
สำาหรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี	2561	การบริโภคเหล็ก

ในประเทศเติบโตราวร้อยละ	6	 จากปีก่อน	 เนื่องจากได้รับ				

แรงหนุนจากอุตสาหกรรมก่อสร้างท้ังการก่อสร้างโครงสร้าง	

พื้นฐานของภาครัฐ	และการก่อสร้างภาคเอกชน	ส่งผลให้การ

ดำาเนินงานของบริษัทในปี	2561	มีปริมาณยอดขาย	(ตัน)	เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	6.65	แต่หากพิจารณาด้านรายได้รวมจะ

เตบิโตร้อยละ	21.02	โดยมีรายได้รวมอยู่ท่ี	9,942.69	ล้านบาท	

อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี	94.00	 ล้านบาท	 ลดลง

จากปีก่อนร้อยละ	67.86	 เป็นผลมาจากการแข่งขันรุนแรงใน

ตลาดภายในประเทศทำาให้ไม่สามารถปรับราคาได้ตามต้นทุน

ขายที่เพิ่มขึ้น

2. ผลการดำาเนินงานปี 2561
ผลการดำาเนินงานของบริษัทในรอบปี	2561	 บริษัท	 มีรายได้

จากการขาย	และบริการสุทธิ	9,694.62	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปี	2560	เป็นจำานวน	1,660.32	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

20.67	บรษัิท	มกีำาไรสทุธ	ิ94.00	ล้านบาท	คดิเป็นอัตราร้อยละ	

0.97	ของรายได้จากการขายและบริการ	และคิดเป็นกำาไรสุทธิ

ต่อหุ้น	เท่ากับ	0.14	บาท	

อัตรากำาไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ	4.28	ของรายได้จากการขาย

และบริการ	ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อนท่ีมีอัตรากำาไรข้ันต้น

เท่ากับร้อยละ	8.33	 ของรายได้จากการขายและบริการ	

เนือ่งจากการแข่งขนัในประเทศสงู	ทำาให้ไม่สามารถข้ึนราคาขาย

ได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาเหล็ก

รายได	้ 	

สำาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี	31	ธนัวาคม	2561	บริษัทมีรายได้จากการ

ขายและบริการ	 เท่ากับ	9,694.62	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็น

ประมาณร้อยละ	97.51	 ของรายได้รวม	 เพิ่มขึ้นจากปี	2560	

ร้อยละ	20.67	ซึ่งสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นรายได้จากการขาย

ในประเทศ	9,389.40	 ล้านบาท	 และรายได้จากการส่งออก	

190.79	ล้านบาท	หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ	94.44	และ	1.92	

ตามลำาดบั	รายได้รวมของบรษัิทเพิม่ข้ึนจาก	8,215.72	ล้านบาท	

ในปี	2560	 เป็น	9,942.69	ล้านบาทในปี	2561	หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ	21.02

โดยรายได้ของบริษทัสามารถแยกตามประเภทของกลุ่มลูกคา้

ได้ตามตารางด้านล่าง	 กลุ ่มลูกค้าท่ีมีการเจริญเติบโตสูง	

ในปี	2561	คอืกลุม่ลกูค้าอุตสาหกรรมท่ีมยีอดขาย	817.56	ล้านบาท	

เพิม่ข้ึน	จากปี	2560	เป็นจำานวน		352.33	ล้านบาทหรือคดิเป็น

ประมาณ	ร้อยละ	75.73	

การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.	ตัวแทนจำาหน่าย 5,547.30 79.32 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51

2.	โครงการ 679.02 9.71 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32

3.	อุตสาหกรรม 515.57 7.37 465.23 5.79 817.56 8.43

4.	อื่นๆ 157.62 2.25 3.67 0.05 150.74 1.55

รวมรายได้จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ 6,899.51 98.65 7920.82 98.65 9,580.19 98.81

รายได้จากการบริการ 94.45 1.35 113.48 1.41 114.43 1.19

รวมรายได้จากการขายและบริการ 6,993.96 100.00 8,034.30 100.00 9,694.62 100.00
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MAKE THINGS POSSIBLE

ต้นทุนขายและบริการ	
ในปี	2561	บริษัทมีต้นทุนขาย	และบริการ	จำานวน	9,279.40	

ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	95.72	ของรายได้	จากการขาย	และบรกิาร	

เปรยีบเทียบกบัปี	2560	จำานวน	7,365.10	คดิเป็นร้อยละ	91.67	

ของรายได้จากการขาย	 และบริการสัดส่วนต้นทุนขาย	 และ

บริการท่ีเพิ่มข้ึนจากปี	2560	 เนื่องจากทิศทางราคาเหล็ก	

ที่สูงกว่าปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย	และบริหาร	ในปี	2561	มีจำานวน	489.70	

ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากปี	2560	จำานวน	43.58	ล้านบาท	หรือเพิ่ม

ข้ึนร้อยละ	9.77	เป็นผลมาจากการเพิม่ข้ึนของปรมิาณการขาย	

และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินธุรกิจปกติทั่วไปที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี	2561	 บริษัทมีกำาไรสุทธิ	94.00	 ล้านบาท	 อัตราผล

ตอบแทนผูถ้อืหุ้น	เท่ากบัร้อยละ	3.88	ลดลงจากปี	2560	ซ่ึงมี

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ท่ีร้อยละ	11.33	 เป็นผลมาจาก

บริษัทมีกำาไรสุทธิท่ีลดลงดังท่ีได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการ

อธิบายผลการดำาเนินงาน

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
ณ	สิน้ปี	2561	บรษัิทมสีนิทรพัย์รวม	จำานวน	4,914.76	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปี	2560	 จำาานวน	70.21	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้น	

ร้อยละ	1.45	 เป็นผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินค้าคงเหลือ		

ลูกหนี้การค้า	 และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัตถุดิบซ่ึงเงินดังกล่าว

ส่วนใหญ่ได้มีการส่งสินค้าครบในเดือนถัดไป

ลูกหนี้การค้า
สำาหรบัยอดลกูหนีก้ารค้าในปี	2561	มจีำานวน	1,025.86	ล้านบาท	

เพิม่ข้ึนจากปี	2560	จำานวน	107.30	ล้านบาท	หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ	

11.68	โดยสามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง

(หน่วย	:	ล้านบาท)

อายุหนี้คงค้างนับจาก 
วันที่ถึงกำาหนดชำาระ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 469.58 682.15 723.99

ค้างชำาระ

ไม่เกิน	3	เดือน	 127.60 225.39 263.23

3	-	6	เดือน 7.56 9.37 20.78

6	-	12	เดือน 1.13 2.04 29.23

มากกว่า	12	เดือน 16.40 7.80 11.73

รวม 622.27 926.75 1,048.96

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (16.33) (8.19) (23.10)

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 605.94 918.56 1,025.86

สินค้าคงเหลือ
สนิค้าคงเหลอืสิน้ปี	2561	มีจำานวน	1,501.57	ล้านบาท	เพิม่ขึน้

จากปี	2560	จำานวน	45.15	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.10	

เนือ่งจากปัจจยัราคาเหลก็ท่ีมีราคาท่ีสงูข้ึน	แม้ว่าบรษัิทจะเกบ็

สนิค้าในปรมิาณตนัท่ีเพิม่เพยีงเลก็น้อย	ทำาให้ระยะเวลาในการ

ขายสนิค้าเฉลีย่ของบรษัิทในปี	2561	อยู่ท่ี	58	วนั	เรว็กว่าปี	2560	

ท่ีมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ท่ี	65	 วันอย่างไรก็ตามปริมาณสินค้า	

คงเหลือยังอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายบริษัท

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์มีจำานวน	1,852.59	ล้านบาท	ลดลง	

จากปี	2560	จำานวน	73.03	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	3.79	

เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่มีการลงทุนท่ีสำาคัญ	 เมื่อ		

หักค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นทำาให้มูลค่าที่ดิน	อาคาร	และ

อุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน

สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปี	2561	และ	2560	เท่ากับ	

1.29	และ	1.37	เท่า	ตามลำาดบั	นอกจากนี	้เมือ่พจิารณาระยะเวลา	

Cash	Cycle	โดยรวมของบริษัทในปี	2561	และ	2560	อยู่ที่

ระดับ	9	และ	23	วัน	ตามลำาดับ	ในด้านความสามารถในการ

ชำาระหนี้นั้น	 ณ	 สิ้นปี	2561	 และ	2560	 บริษัทมีอัตราส่วน	

ความสามารถ	ในการชำาระดอกเบี้ย	3.15	เท่า	และ	9.88	เท่า	

ตามลำาดับ
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ในปี	2561	มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานติดลบ	

79.68	ล้านบาท	เนื่องจากบริษัทมีกำาไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน	

และบริษัทมียอดลูกหนี้การค้า	 และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน	 โดยงบกระแสเงินสดจำาแนกตามกิจกรรมแสดงตาม

ตาราง

(หน่วย	:	ล้านบาท)

กระแสเงินสด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จากการดำาเนินงาน	-	ได้มา	(ใช้ไป) 325.16 (174.66) (79.68)

จากกิจกรรมลงทุน	-	ได้มา	(ใช้ไป) (97.45) (174.50) (55.24)

จากกจิกรรมจดัหาเงนิ	-	ได้มา	(ใช้ไป) (222.71) 378.34 38.81

เงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 5.00 29.18 (96.11)

แหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
หนีส้นิรวมของบรษัิทเพิม่ข้ึนเป็น	2,494.28	ล้านบาทในปี	2561	

หรือเพิ่มขึ้น	230.95	ล้านบาทจากปีก่อน	สาเหตุมาจาก	ในปี	

2561	 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้น	 จากสถาบันการเงินจำานวน	

2,192.58	ล้านบาท	เพิม่ข้ึนจากปี	2560	จำานวน	296.19	ล้านบาท	

ซ่ึงเพิม่ข้ึนตามเงนิทุนหมุนเวยีนท่ีบรษัิทต้องใช้สงูข้ึน	เช่น	เกดิจาก

ยอดลูกหนี้และสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี	2561	บรษัิท	มีส่วนของผูถ้อืหุ้น	2,420.48	ล้านบาท	ลดลง

จากปี	2560	จำานวน	160.74	ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ	6.23

โครงสร้างเงินทุน
อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น	ของบรษัิท	ณ	31	ธนัวาคม	

2561	และ	2560	อยู่ในระดบั	1.03	เท่าและ	0.88	เท่า	ตามลำาดบั	

สาเหตุการเพ่ิมข้ึนจากการกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	

ท่ีเพิ่มข้ึนตามยอดสินค้าคงเหลือดังท่ีอธิบายไว้ในส่วนของหนี้

สินข้างต้น

ภาระผูกพัน
บรษัิทมีภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเช่าดำาเนินงานเกีย่วข้องกบั

การเช่าท่ีดินและยานพาหนะกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันและ	

บรษัิทอืน่	อายุของสญัญามีระยะเวลาตัง้แต่	3	ถงึ	13	ปี	ในปี	2561	

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานในอนาคต
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณ      
ที่จดัเกบ็
วตัถดุบิหลกัของบริษัทฯ	 คอืแผ่นเหลก็รดีร้อน	 ซ่ึงมีแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงตามราคาเหล็กโลก	ดังนั้น	ความเสี่ยงจากความ

ผันผวนของราคาวตัถดุบิ	จดัเป็นปัจจยัความเสีย่งท่ีสำาคญั	เพราะ

ผลจากการเปลีย่นแปลงของราคาเหลก็	หากมีการปรับตวัลงอย่าง

รุนแรง	อาจเกิดความเสี่ยงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ	หรอืใน

กรณท่ีีราคาวตัถดุบิมกีารปรบัตวัสงูขึน้	จะเกดิผลกระทบต่อราคา

ขายสนิค้า	อีกท้ังความเสีย่งดงักล่าวเกดิจากปัจจยัภายนอก	ซ่ึง

อยู่เหนอืการควบคมุของบริษัทฯ	ท้ังนี	้บริษัทฯ	ได้มีการกำาหนด

นโยบายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวโดย

(1)	 ตดิตามราคาวตัถดุบิของราคาเหลก็โลกอย่างใกล้ชิด	เพิม่

ความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ

(2)	 ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสม

สำาหรับปัจจยัท่ีมผีลกระทบต่อผลการดำาเนนิงานในอนาคตด้านอืน่ๆ	

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล	 และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน

หัวข้อ	“ปัจจัยความเสี่ยง”	(หน้า	20-21)
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MAKE THINGS POSSIBLE

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ          
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้      
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                      
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงได้รวมวธีิการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัมากรายการหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเป็นรายการท่ีส่งผล
กระทบต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคา้จ านวนมากรายในหลาย
กลุ่มธุรกิจและหลายประเภทของกลุ่มลูกคา้ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้าก
การขายโดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในส าคญัท่ีถูก
ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและรายการขาย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 9 จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัสินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผน่รีด
ร้อนชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบตามราคาตลาด ดงันั้นอาจท าให้เกิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ และ
วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินและแนวโนม้ราคา
ตลาดเหล็กภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ          
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนด
นั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้      
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้                      
ไดร้วมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงได้รวมวธีิการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัมากรายการหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเป็นรายการท่ีส่งผล
กระทบต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคา้จ านวนมากรายในหลาย
กลุ่มธุรกิจและหลายประเภทของกลุ่มลูกคา้ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้าก
การขายโดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้โดยการ
สอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจ และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในส าคญัท่ีถูก
ออกแบบไว ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและรายการขาย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 9 จ าเป็นตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ประกอบกบัสินคา้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผน่รีด
ร้อนชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบตามราคาตลาด ดงันั้นอาจท าให้เกิดความเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่าของค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการและท าความเขา้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ
รวมถึงสอบทานความสม ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบอตัราก าไรขั้นตน้ และ
วเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีกิจการไดรั้บจากการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินและแนวโนม้ราคา
ตลาดเหล็กภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินกบัราคาทุนของสินคา้คงเหลือ 
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้                          
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                  
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

4 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                                  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                                      
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                    
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ                          
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                                             
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                                   
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให้                          
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อใหมี้
การด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                  
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

4 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ                                  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก                                      
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                    
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไม่วา่จะ

เกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่
ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ                          
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ                                             
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐาน                                   
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ                                       
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
ต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ                                    
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุด                                   
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ                                             
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ี                      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

วธู ขยนัการนาว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 379,003,686      475,114,537        255,593,868        277,418,728        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 1,025,854,950   918,555,805        674,221,484        752,134,603        
สินคา้คงเหลือ 9 1,501,568,491   1,456,413,550     1,434,772,591     1,404,169,864     
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ 100,601,642      13,331,544          94,202,619          620,744               
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 17,401,607        9,694,077            893,406               9,616,973            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 5,906,734          18,381,679          5,220,880            17,148,859          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,030,337,110   2,891,491,192     2,464,904,848     2,461,109,771     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 - - 110,996,100 110,996,100        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,852,585,920   1,925,620,282     1,805,243,707     1,870,378,697     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 28,112,596        24,679,323          28,099,737          24,658,448          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 3,076,810          1,905,525            - -
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 645,384             848,650               63,550                 370,573               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,884,420,710   1,953,053,780     1,944,403,094     2,006,403,818     
รวมสินทรัพย์ 4,914,757,820   4,844,544,972     4,409,307,942     4,467,513,589     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

5

 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว
ต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัสาคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาคญัท่ีสุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาหนดเป็นเร่ืองสาคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ
การกระทาดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ี
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาเสนอรายงานฉบบัน้ี

วธู ขยนัการนาวี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษทั สานกังาน อีวาย จากดั
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพนัธ์ 2562
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MAKE THINGS POSSIBLE

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 9,694,615,605 8,034,296,934 8,904,280,896 7,695,491,668
กาไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,465,488 7,720,415 7,470,445 7,708,772
เงินปันผลรับ 10 - - 37,014,774 116,415,356
รายไดอ่ื้น 240,608,176 173,698,061 230,938,461 167,640,409
รวมรายได้ 9,942,689,269 8,215,715,410 9,179,704,576 7,987,256,205
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 9,279,390,706 7,365,094,654 8,576,224,805 7,108,384,881
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาหน่าย 180,621,123 157,045,682 188,287,875 202,987,435
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 309,081,443 289,074,254 269,773,061 259,510,233
รวมค่าใช้จ่าย 9,769,093,272 7,811,214,590 9,034,285,741 7,570,882,549
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 173,595,997 404,500,820 145,418,835 416,373,656

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55,047,872) (40,936,159) (51,398,586) (39,675,763)
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 118,548,125 363,564,661 94,020,249 376,697,893
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (24,552,837) (71,147,580) (13,404,622) (51,015,814)
กาไรสาหรับปี 93,995,288 292,417,081 80,615,627 325,682,079

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทนุ
ในภายหลัง

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ 19 - 481,602,361 - 481,602,361
ผลกาไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 3,327,812 - (1,731,795) -
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (665,563) (96,320,472) 346,359 (96,320,472)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาหรับปี 2,662,249 385,281,889 (1,385,436) 385,281,889

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 96,657,537 677,698,970 79,230,191 710,963,968

กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
กาไรสาหรับปี 20 0.14 0.44 0.12 0.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,192,583,545   1,896,390,304     2,029,177,542     1,841,259,449     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 115,458,789      145,836,591        80,003,527          114,370,898        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,055,501          46,667,310          - 37,041,072 
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 32,945,399        19,634,952          16,214,569          10,766,288 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,346,043,234   2,108,529,157     2,125,395,638     2,003,437,707     
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 114,657,560      119,554,872        114,657,560        119,554,872        
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 31,050,269        33,168,569          28,494,376          26,052,905          
คา่เช่ารอตดับญัชี 2,530,992          2,075,550            2,530,992            2,075,550            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 148,238,821      154,798,991        145,682,928        147,683,327        
รวมหนีสิ้น 2,494,282,055   2,263,328,148     2,271,078,566     2,151,121,034     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
  ทนุจดทะเบียน

  หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
  ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 660,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 514,845,000      514,845,000        514,845,000        514,845,000        
ส่วนเกินมลูคา่หุน้ทนุซ้ือคืน 1,010,911          1,010,911            1,010,911            1,010,911            
ก าไรสะสม
  จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 67,000,000        67,000,000          67,000,000          67,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 792,337,965      953,079,024        510,091,576        688,254,755        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 385,281,889      385,281,889        385,281,889        385,281,889        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,420,475,765   2,581,216,824     2,138,229,376     2,316,392,555     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,914,757,820   4,844,544,972     4,409,307,942     4,467,513,589     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 9,694,615,605    8,034,296,934    8,904,280,896    7,695,491,668    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,465,488           7,720,415           7,470,445           7,708,772           
เงินปันผลรับ 10 - - 37,014,774         116,415,356       
รายไดอ่ื้น 240,608,176       173,698,061       230,938,461       167,640,409       
รวมรายได้ 9,942,689,269    8,215,715,410    9,179,704,576    7,987,256,205    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทนุขายและบริการ 9,279,390,706    7,365,094,654    8,576,224,805    7,108,384,881    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 180,621,123       157,045,682       188,287,875       202,987,435       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 309,081,443       289,074,254       269,773,061       259,510,233       
รวมค่าใช้จ่าย 9,769,093,272    7,811,214,590    9,034,285,741    7,570,882,549    
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ
   ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 173,595,997       404,500,820       145,418,835       416,373,656       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55,047,872)        (40,936,159)        (51,398,586)        (39,675,763)        
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 118,548,125       363,564,661       94,020,249         376,697,893       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (24,552,837)        (71,147,580)        (13,404,622)        (51,015,814)        
ก าไรส าหรับปี 93,995,288         292,417,081       80,615,627         325,682,079       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลัง
ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย ์ 19 - 481,602,361 - 481,602,361 
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 3,327,812           - (1,731,795) - 
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 (665,563)             (96,320,472) 346,359 (96,320,472) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 2,662,249           385,281,889       (1,385,436)          385,281,889       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 96,657,537         677,698,970       79,230,191         710,963,968       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
  ก าไรส าหรับปี 20 0.14                    0.44                    0.12                    0.49                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



MAKE THINGS POSSIBLE

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,689,826) (171,776,824) (53,009,458) (169,533,815)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,076,956) (4,569,073) (2,076,955) (4,569,073)
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - - (99,000,000)
เงินปันผลรับ - - 37,014,774 116,415,356
ดอกเบ้ียรับ 1,476,038 1,845,753 1,064,564 1,324,903
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์ 48,556 - 25,192 -
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55,242,188) (174,500,144) (16,981,883) (155,362,629)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 296,209,383 1,031,806,346 187,934,235 976,675,491
จ่ายเงินปันผล (257,398,596) (653,464,644) (257,393,370) (653,400,000)
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 38,810,787 378,341,702 (69,459,135) 323,275,491
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (96,110,851) 29,182,854 (21,824,860) (17,297,742)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 475,114,537 445,931,683 277,418,728 294,716,470
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 379,003,686 475,114,537 255,593,868 277,418,728

- - - -
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาระ 5,377,638 14,734,217 5,369,138 14,607,007

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษี 118,548,125       363,564,661       94,020,249         376,697,893       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
  เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
  ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 131,423,984       122,919,303       121,827,806       113,003,656       
  หน้ีสูญ 495,445              8,433,793           455,387              4,811,110           
  ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) 14,904,468         (8,138,568)          5,128,964           (4,450,982)          
  ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 18,083,214         4,353,649           17,442,522         4,353,649           
  โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ - (7,133,220) - (7,133,220) 
  ขาดทนุจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 272,968              179,469 296,253              179,461 
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,413,812           3,181,870 2,770,676           2,574,375 
  ค่าเช่ารอตดับญัชี 455,443              2,075,550 455,443              2,075,550 
  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (16,142)               (1,793,559) (16,142)               (1,789,505) 
  เงินปันผลรับ - - (37,014,774)        (116,415,356)      
  ดอกเบ้ียรับ (1,478,513)          (1,847,010) (1,067,038)          (1,326,160)          
  ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 53,015,961         38,119,587 49,649,632         37,597,591         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 339,118,765       523,915,525       253,948,978       410,178,062       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (122,699,058)      (312,984,889)      72,328,768         (231,956,327)      
  สินคา้คงเหลือ (63,238,155)        (311,726,526)      (48,045,249)        (288,228,587)      
  เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ (87,270,098)        86,544,536         (93,581,875)        99,255,336         
  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5,903,485           (17,947,184)        21,891,372         (18,037,898)        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (35,549,586)        (50,542,045)        (39,309,616)        (75,273,141)        
  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 13,310,447         (2,737,420)          5,448,281           (8,829,906)          
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,204,300)          - (2,061,000) - 
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 47,371,500         (85,478,003)        170,619,659       (112,892,461)      
  จ่ายดอกเบ้ีย (53,221,815)        (36,096,152)        (50,076,525)        (35,574,156)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (73,829,135)        (53,084,549)        (55,926,976)        (36,743,987)        
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (79,679,450)        (174,658,704)      64,616,158         (185,210,604)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (54,689,826)        (171,776,824)      (53,009,458)        (169,533,815)      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,076,956)          (4,569,073)          (2,076,955)          (4,569,073)          
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน - - - (99,000,000) 
เงินปันผลรับ - - 37,014,774         116,415,356 
ดอกเบ้ียรับ 1,476,038           1,845,753           1,064,564           1,324,903           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 48,556                - 25,192 - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55,242,188)        (174,500,144)      (16,981,883)        (155,362,629)      
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 296,209,383       1,031,806,346    187,934,235       976,675,491       
จ่ายเงินปันผล (257,398,596)      (653,464,644)      (257,393,370)      (653,400,000)      
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 38,810,787         378,341,702       (69,459,135)        323,275,491       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (96,110,851)        29,182,854         (21,824,860)        (17,297,742)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 475,114,537       445,931,683       277,418,728       294,716,470       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 379,003,686       475,114,537       255,593,868       277,418,728       

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 5,377,638           14,734,217         5,369,138           14,607,007         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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MAKE THINGS POSSIBLE

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สาหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ การผลิตและจ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ท่ีอยู่ตามท่ี                       
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลปากคลองบางปลากด อ าเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                                
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

อตัราร้อยละ 
ของการถือหุน้ 

2561 2560 
ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์หลก็ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั การขนส่งสินคา้ ไทย 99.97 99.97 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

2

ค) บริษทัฯนางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทางบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอานาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้

2.3 บริษทัฯจดัทางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จานวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จานวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคญัต่องบการเงินเม่ือนามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ                        
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก                    
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลใน                          
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท า
ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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ค.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลังวนัที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท า
ให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบั
ใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 

 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญั
ของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญา
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับ
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น                                    
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  2 - 31 ปี 
  อุปกรณ์ส านกังาน  3 - 10 ปี 
  ยานพาหนะ  3 - 25 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการ
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบแปลงสภาพแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิถีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) หรือมูลค่า

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงาน และค่าโสหุย้ในการผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าวตัถุดิบ และวสัดุโรงงานตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดั
ให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผูถื้อหุ้น                                    
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจ านวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 
  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  3 - 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  2 - 31 ปี 
  อุปกรณ์ส านกังาน  3 - 10 ปี 
  ยานพาหนะ  3 - 25 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน

การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอยา่งมีระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมี
ขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและ
วธีิการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ                         
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน ส านกังานและยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
ส าหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน                  
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และอายุ
ของหน้ีท่ีคงคา้ง เป็นตน้ 
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4.14 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี

ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ ง                       
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า                               
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี                           
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.16 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดั
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน                  
ท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และอายุ
ของหน้ีท่ีคงคา้ง เป็นตน้ 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1,729 3,622 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ - - 64 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสญัญา  
รายไดค้่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 17 69 ราคาตามสญัญา  
ค่าขนส่ง - - 135 112 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 37 116 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 4 4 2 - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 5 5 5 5 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 185,345 289,335 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 185,345 289,335 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 1,430 4,506 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,430 4,506 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,248 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,248 - 
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,609 9,317 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,688 3,595 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 6,297 12,912 
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 การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 
 ในการประมาณการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับของสินคา้คงเหลือ โดยจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากสินคา้คงเหลือ
พิจารณาจากการเปล่ียนแปลงของราคาขายหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายหลงั
วนัท่ีในงบการเงิน 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินด้วยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ                   
โดยวธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1,729 3,622 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้ - - 64 - ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดค้่าเช่า - - 1 1 ราคาตามสญัญา  
รายไดค้่าบริการ - - 1 1 ราคาตามสญัญา 
ค่านายหนา้จ่าย - - 17 69 ราคาตามสญัญา  
ค่าขนส่ง - - 135 112 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
เงินปันผลรับ - - 37 116 ตามท่ีประกาศจ่าย 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 4 4 2 - ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าท่ีดิน 5 5 5 5 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 185,345 289,335 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 185,345 289,335 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 1,430 4,506 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,430 4,506 
เจ้าหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,248 - 

รวมเจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,248 - 
เจ้าหนีอ่ื้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั - - 2,609 9,317 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั - - 3,688 3,595 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 6,297 12,912 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 155,706 212,039 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - 29,472 77,296 
 3 - 6 เดือน - - 155 - 
 6 - 12 เดือน - - 12 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 185,345 289,335 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 723,986 682,145 362,917 333,596 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 263,226 225,399 113,437 117,952 
 3 - 6 เดือน 20,783 9,368 1,780 5,038 
 6 - 12 เดือน 29,231 2,040 13,785 1,939 
 มากกวา่ 12 เดือน 11,732 7,803 6,443 5,556 
รวม 1,048,958 926,755 498,362 464,081 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,103) (8,199) (10,916) (5,787) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,025,855 918,556 487,446 458,294 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,025,855 918,556 672,791 747,629 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,025,855 918,556 674,221 752,135 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,841 42,866 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,090 1,037 
รวม 34,931 43,903 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทฯมีภาระจากการค ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ                    
งบการเงินขอ้ 24.3 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 293 337 165 165 
เงินฝากธนาคาร 378,711 474,778 255,429 277,254 
รวม 379,004 475,115 255,594 277,419 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.38 - 1.30 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.38 
ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 155,706 212,039 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - 29,472 77,296 
 3 - 6 เดือน - - 155 - 
 6 - 12 เดือน - - 12 - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 185,345 289,335 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 723,986 682,145 362,917 333,596 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 263,226 225,399 113,437 117,952 
 3 - 6 เดือน 20,783 9,368 1,780 5,038 
 6 - 12 เดือน 29,231 2,040 13,785 1,939 
 มากกวา่ 12 เดือน 11,732 7,803 6,443 5,556 
รวม 1,048,958 926,755 498,362 464,081 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (23,103) (8,199) (10,916) (5,787) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 1,025,855 918,556 487,446 458,294 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,025,855 918,556 672,791 747,629 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - - 1,430 4,506 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,025,855 918,556 674,221 752,135 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่า
ตามราคาท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 252,260 11,790 772,423 1,374,648 84,840 176,453 45,205 2,717,619 
ซ้ือเพ่ิม 7,600 - - 5,369 4,660 555 168,327 186,511 
ตีราคา 481,602 - - - - - - 481,602 
โอนเขา้ (ออก)  - 2,892 2,589 117,350 1,400 2,552 (126,783) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (648) (457) (28) - (1,133) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 14,682 775,012 1,496,719 90,443 179,532 86,749 3,384,599 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 3,214 42 53,039 60,067 
โอนเขา้ (ออก)  - - 8,797 90,933 123 - (99,853) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (312) (856) (1,975) - - (3,143) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 14,682 783,497 1,590,568 91,805 179,574 32,408 3,433,996 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 3,427 349,192 824,424 73,138 91,991 - 1,342,172 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 781 37,114 62,041 6,631 11,194 - 117,761 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (503) (447) (4) - (954) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 4,208 386,306 885,962 79,322 103,181 - 1,458,979 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 956 37,572 70,051 5,954 10,719 - 125,252 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (46) (801) (1,974) - - (2,821) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 5,164 423,832 955,212 83,302 113,900 - 1,581,410 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 10,474 388,706 610,757 11,121 76,351 86,749 1,925,620 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 9,518 359,665 635,356 8,503 65,674 32,408 1,852,586 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ  านวน 89.33 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย และบริหาร) 117,761 

2561 (จ  านวน 97.69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย และบริหาร) 125,253 
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9. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 922,726 821,507 (25,422) (6,730) 897,304 814,777 
วตัถุดิบแปลงสภาพ 157,443 114,415 - - 157,443 114,415 
วตัถุดิบ 419,698 505,054 (1,844) (2,453) 417,854 502,601 
วสัดุโรงงานและอ่ืนๆ 28,967 24,621 - - 28,967 24,621 
รวม 1,528,834 1,465,597 (27,266) (9,183) 1,501,568 1,456,414 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินคา้ส าเร็จรูป 858,938 769,263 (24,887) (6,730) 834,051 762,533 
วตัถุดิบแปลงสภาพ 157,443 114,415 - - 157,443 114,415 
วตัถุดิบ 416,050 505,054 (1,738) (2,453) 414,312 502,601 
วสัดุโรงงานและอ่ืนๆ 28,967 24,621 - - 28,967 24,621 
รวม 1,461,398 1,413,353 (26,625) (9,183) 1,434,773 1,404,170 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ านวน 18.1 ลา้นบาท (2560: 4.4 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561: 17.4 ลา้น
บาท 2560: 4.4 ลา้นบาท)โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย  

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวา่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 99,999 99,999 20,000 98,940 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ากดั 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 17,015 17,475 
รวม     110,996 110,996 37,015 116,415 
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11. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่า
ตามราคาท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 252,260 11,790 772,423 1,374,648 84,840 176,453 45,205 2,717,619 
ซ้ือเพ่ิม 7,600 - - 5,369 4,660 555 168,327 186,511 
ตีราคา 481,602 - - - - - - 481,602 
โอนเขา้ (ออก)  - 2,892 2,589 117,350 1,400 2,552 (126,783) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (648) (457) (28) - (1,133) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 14,682 775,012 1,496,719 90,443 179,532 86,749 3,384,599 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 3,214 42 53,039 60,067 
โอนเขา้ (ออก)  - - 8,797 90,933 123 - (99,853) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (312) (856) (1,975) - - (3,143) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 14,682 783,497 1,590,568 91,805 179,574 32,408 3,433,996 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 3,427 349,192 824,424 73,138 91,991 - 1,342,172 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 781 37,114 62,041 6,631 11,194 - 117,761 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (503) (447) (4) - (954) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 4,208 386,306 885,962 79,322 103,181 - 1,458,979 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 956 37,572 70,051 5,954 10,719 - 125,252 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (46) (801) (1,974) - - (2,821) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 5,164 423,832 955,212 83,302 113,900 - 1,581,410 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 10,474 388,706 610,757 11,121 76,351 86,749 1,925,620 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 9,518 359,665 635,356 8,503 65,674 32,408 1,852,586 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ  านวน 89.33 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย และบริหาร) 117,761 

2561 (จ  านวน 97.69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย และบริหาร) 125,253 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                             
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ                       
895 ลา้นบาท (2560: 500 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561: 845 ลา้นบาท 2560: 460 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) โดยราคาท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 
ราคาต่อตารางวา (พนับาท) 7 - 35 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รายละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตามราคาท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

ราคาทุนเดิม 259,860 259,860 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 481,602 481,602 
ราคาท่ีตีใหม่ 741,462 741,462 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 69,805 60,201 69,398 59,794 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41,692) (35,522) (41,298) (35,136) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,113 24,679 28,100 24,658 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่า
ตามราคาท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่าตามราคาทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์
โรงงาน 

อุปกรณ์
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 252,260 11,790 770,222 1,374,648 73,729 45,794 45,206 2,573,649 
ซ้ือเพ่ิม 7,600 - - 5,369 3,746 21 167,404 184,140 
ตีราคา 481,602 - - - - - - 481,602 
โอนเขา้ (ออก) - 2,892 2,589 117,350 478 2,552 (125,861) - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (648) (382) (28) - (1,058) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 14,682 772,811 1,496,719 77,571 48,339 86,749 3,238,333 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 2,600 42 51,964 58,378 
โอนเขา้ (ออก) - - 7,722 90,933 123 - (98,778) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (312) (856) (1,358) - - (2,526) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 14,682 780,221 1,590,568 78,936 48,381 32,408 3,286,658 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 3,427 348,745 824,424 62,840 21,543 - 1,260,979 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 781 37,004 62,041 6,132 1,896 - 107,854 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี 
จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (503) (372) (4) - (879) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 4,208 385,749 885,962 68,600 23,435 - 1,367,954 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 956 37,438 70,051 5,196 2,024 - 115,665 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ี
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (46) (801) (1,358) - - (2,205) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 5,164 423,141 955,212 72,438 25,459 - 1,481,414 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 741,462 10,474 387,062 610,757 8,971 24,904 86,749 1,870,379 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 741,462 9,518 357,080 635,356 6,498 22,922 32,408 1,805,244 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         
2560 (จ  านวน 89.33 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและตดัจ าหน่าย และบริหาร) 107,854 

2561 (จ  านวน 97.69 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและตดัจ าหน่าย และบริหาร) 115,665 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว                             
แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ                       
895 ลา้นบาท (2560: 500 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ 2561: 845 ลา้นบาท 2560: 460 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2560 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 
(Market Comparison Approach) โดยราคาท่ีดินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงินรวม /  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ่มข้ึน 
ราคาต่อตารางวา (พนับาท) 7 - 35 มูลค่ายติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รายละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตามราคาท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 

ราคาทุนเดิม 259,860 259,860 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 481,602 481,602 
ราคาท่ีตีใหม่ 741,462 741,462 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - ราคาทุน 69,805 60,201 69,398 59,794 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (41,692) (35,522) (41,298) (35,136) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 28,113 24,679 28,100 24,658 
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15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 33,169 29,987 26,053 23,479 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,397 2,252 1,972 1,846 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,015 930 799 728 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                       

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดา้นประชากรศาสตร์ (4,727) - (4,406) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  2,611 - 2,558 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,211) - 3,579 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (2,204) - (2,061) - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 31,050 33,169 28,494 26,053 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า                      
เป็นจ านวนประมาณ 8.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.5 ล้านบาท) (2560: 2.6 ล้านบาท                
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 12 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 16 ปี งบการเงิน                     
เฉพาะกิจการ: 16 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.80 - 3.17 3.1 2.8 3.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4 - 5 3 - 9 5 3 - 9 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
   (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

2.84 - 45.84 0 - 40 3.82 - 45.84 0 - 40 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 24,679 25,269 24,658 25,238 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2,077 4,569 2,077 4,569 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,527 - 7,527 - 
ค่าตดัจ าหน่าย (6,170) (5,159) (6,162) (5,149) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 28,113 24,679 28,100 24,658 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 2.24 - 2.49 2.17 - 2.50 2,188,644 1,722,504 2,025,238 1,667,373 
ทรัสตรี์ซีท 3.47 - 3.95 2.65 - 3.10 3,940 173,886 3,940 173,886 
   2,192,584 1,896,390 2,029,178 1,841,259 

 ภายใตส้ัญญาวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามสัญญา 
และบริษทัฯจะไม่น าสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระผูกพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวน 3,982 ลา้นบาท 
(2560: 4,277 ลา้นบาท) 

14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,687 38,066 6,393 11,034 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 2,248 - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 6,297 12,912 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 41,971 49,138 40,059 45,830 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,801 58,633 25,007 44,595 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 115,459 145,837 80,004 114,371 
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15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 33,169 29,987 26,053 23,479 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,397 2,252 1,972 1,846 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,015 930 799 728 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั                       

คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดา้นประชากรศาสตร์ (4,727) - (4,406) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  2,611 - 2,558 - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,211) - 3,579 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (2,204) - (2,061) - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 31,050 33,169 28,494 26,053 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า                      
เป็นจ านวนประมาณ 8.5 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 8.5 ล้านบาท) (2560: 2.6 ล้านบาท                
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.6 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 12 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 12 ปี) (2560: 16 ปี งบการเงิน                     
เฉพาะกิจการ: 16 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.80 - 3.17 3.1 2.8 3.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 4 - 5 3 - 9 5 3 - 9 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 
   (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

2.84 - 45.84 0 - 40 3.82 - 45.84 0 - 40 
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16. ส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

17. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 387,964 378,286 308,799 296,360 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 131,424 122,919 121,828 113,004 
ค่าขนส่ง 49,982 37,310 139,006 127,464 
ค่านายหนา้ 3,396 2,224 19,799 68,920 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,357,885 6,880,581 8,276,478 6,880,581 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (101,219) (128,976) (89,675) (105,478) 

18. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 28,650 69,330 15,363 49,793 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,637 (1,024) 2,593 (1,003) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,734) 2,842 (4,551) 2,226 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,553 71,148 13,405 51,016 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัราคิดลด (2.3) 2.7 (2.0) 2.3 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 2.5 (2.1) 2.2 (1.9) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2.7) 3.4 (2.4) 3.0 
     
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัราคิดลด (2.4) 2.8 (1.9) 2.2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 3.5 (3.0) 2.7 (2.3) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2.1) 2.6 (1.6) 2.1 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 9.2 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.6                                     
ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในก าไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้
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16. ส ารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

17. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 387,964 378,286 308,799 296,360 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 131,424 122,919 121,828 113,004 
ค่าขนส่ง 49,982 37,310 139,006 127,464 
ค่านายหนา้ 3,396 2,224 19,799 68,920 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 8,357,885 6,880,581 8,276,478 6,880,581 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (101,219) (128,976) (89,675) (105,478) 

18. ภาษีเงินได้ 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 28,650 69,330 15,363 49,793 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,637 (1,024) 2,593 (1,003) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,734) 2,842 (4,551) 2,226 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,553 71,148 13,405 51,016 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเช่าท่ีดิน 507 415 507 415 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,621 1,640 2,183 1,157 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,453 1,837 5,325 1,837 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 355 355 355 355 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,210 6,634 5,699 5,211 

รวม 17,146 10,881 14,069 8,975 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชี
และทางภาษี 32,407 32,210 32,407 32,210 

ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน 96,320 96,320 96,320 96,320 
รวม 128,727 128,530 128,727 128,530 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,077 1,906 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (114,658) (119,555) (114,658) (119,555) 
รวม (111,581) (117,649) (114,658) (119,555) 

19. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ทั้งน้ีส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

20. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                               

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการ                           

ตีราคาท่ีดิน  - (96,320) - (96,320) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก าไร) ขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   (666) - 346 - 
 (666) (96,320) 346 (96,320) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 118,548 363,565 94,020 376,698 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 23,710 72,713 18,804 75,340 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 2,637 (1,024) 2,593 (1,003) 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 579 3,969 534 3,150 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (2,314) (4,487) (1,123) (3,188) 
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - (7,403) (23,283) 
อ่ืน ๆ (59) (23) - - 

รวม (1,794) (541) (7,992) (23,321) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 24,553 71,148 13,405 51,016 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ 
 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าเช่าท่ีดิน 507 415 507 415 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,621 1,640 2,183 1,157 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,453 1,837 5,325 1,837 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 355 355 355 355 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 6,210 6,634 5,699 5,211 

รวม 17,146 10,881 14,069 8,975 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชี
และทางภาษี 32,407 32,210 32,407 32,210 

ก าไรจากการตีราคาท่ีดิน 96,320 96,320 96,320 96,320 
รวม 128,727 128,530 128,727 128,530 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,077 1,906 - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (114,658) (119,555) (114,658) (119,555) 
รวม (111,581) (117,649) (114,658) (119,555) 

19. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 
 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยคื์อส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ทั้งน้ีส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

20. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวน                               

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
24.1 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็น

จ านวนเงินประมาณ 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน ส านักงานและยานพาหนะ                      

กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 9.5 9.4 1.7 3.4 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 24.4 1.4 1.7 
มากกวา่ 5 ปี 20.4 26.2 - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 9.4 5.1 - 2.3 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 21.9 - - 
มากกวา่ 5 ปี 20.4 26.0 - - 
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21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของ
บริษทัฯคือ กรรมการผูจ้ดัการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ผลิตและ
จ าหน่ายท่อเหล็กส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์หลกัแห่งเดียว คือ ประเทศ
ไทย บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น 
รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 
10 ของรายไดข้องกิจการ 

22. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนใน
อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็น
ค่าใชจ่้ายจ านวน 5.4 ลา้นบาท (2560: 5.6 ลา้นบาท) 

23. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท/หุน้) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2560 653.4 0.99 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  653.4 0.99 
    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

27 เมษายน 2561 257.4 0.39 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  257.4 0.39 
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24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
24.1 ภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ายในต่างประเทศเป็น

จ านวนเงินประมาณ 0.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

24.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน ส านักงานและยานพาหนะ                      

กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 9.5 9.4 1.7 3.4 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 24.4 1.4 1.7 
มากกวา่ 5 ปี 20.4 26.2 - - 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 9.4 5.1 - 2.3 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 22.5 21.9 - - 
มากกวา่ 5 ปี 20.4 26.0 - - 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง                      
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 379 - 379 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,026 1,026 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 17 17 - 
 - 379 1,043 1,422  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,193 - - 2,193 2.24 - 3.95 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 2,193 - 115 2,308  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 475 - 475 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 919 919 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 10 10 - 
 - 475 929 1,404  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,896 - - 1,896 2.17 - 3.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 146 146 - 
 1,896 - 146 2,042  
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24.3 การค า้ประกนั 
(1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจ านวน 16 ลา้นบาท (2560: 16 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 15 15 
ค ้าประกนัในการเป็นผูน้ าเขา้/ผูส่้งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกากร 1 1 

(2) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯค ้ าประกันวงเงินบตัรเครดิตให้กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเป็น                          
จ านวนเงิน 1 ลา้นบาท (2560: 1 ลา้นบาท) 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือใหก้บับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 
6 ลา้นบาท (2560: 6 ลา้นบาท) 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 
25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน                           
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี
ฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน และ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง                      
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 379 - 379 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,026 1,026 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 17 17 - 
 - 379 1,043 1,422  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,193 - - 2,193 2.24 - 3.95 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 2,193 - 115 2,308  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวม ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 475 - 475 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 919 919 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 10 10 - 
 - 475 929 1,404  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,896 - - 1,896 2.17 - 3.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 146 146 - 
 1,896 - 146 2,042  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าและ            
การกูย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ี
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี และไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.26 0.12 3.69 32.3640 32.5987 
ยโูร - - - 1.38 36.9694 38.8704 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ

สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้นโดย ณ วนัท่ี                                       
31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.03:1 (2560: 0.88:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.06:1 (2560: 0.93:1) 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 33 ลา้นบาท ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

28. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 256 - 256 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 674 674 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 1 1 - 
 - 256 675 931  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2,029 - - 2,029 2.24 - 3.95 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 80 80 - 
 2,029 - 80 2,109  

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
  อตัราดอกเบ้ีย    
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ภายใน 1 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 277 - 277 0.38 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - 752 752 - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอื่น - - 10 10 - 
 - 277 762 1,039  
หนี้สินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 1,841 - - 1,841 2.17 - 3.10 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - 114 114 - 
 1,841 - 114 1,955  
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าและ            
การกูย้มืเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศท่ี
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี และไม่ไดท้  าสัญญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.26 0.12 3.69 32.3640 32.5987 
ยโูร - - - 1.38 36.9694 38.8704 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

26. การบริหารจัดการทุน
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้นโดย ณ วนัท่ี
31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.03:1 (2560: 0.88:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.06:1 (2560: 0.93:1)

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 33 ลา้นบาท ทั้งน้ี มติดงักล่าวจะ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป

28. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562
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