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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“PAP”) ประกอบธุรกจิหลกัในกำรผลติและจ ำหน่ำยท่อเหลก็โดยใช้ระบบ
ผลติแบบกำรเชื่อมเหลก็แผ่นโดยใชค้วำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: ERW) ในปจัจุบนั PAP ผลติและ
จ ำหน่ำยท่อเหลก็ครอบคลุมมำกกว่ำ 5,000 รำยกำร โดยจ ำแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ท่อเหลก็ด ำ และท่อเหลก็ชุบ
สงักะส ีซึง่ท่อเหลก็ทัง้สองประเภทจะแบ่งออกเป็น ท่อเหลก็แบบมำตรฐำนซึง่จ ำหน่ำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “ ” และ
ท่อเหลก็แบบคุณภำพทัว่ไปซึง่จ ำหน่ำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “          ”  

ลกัษณะนโยบำยกำรแบ่งกำรด ำเนินงำนของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“PAP”) และบรษิทั ทำโมเสะ 
เทรดดิง้ จ ำกดั (“TMS”) มคีวำมชดัเจนในกำรด ำเนินงำนโดย PAP จะเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็ และ TMS เป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑท์่อเหลก็รูปพรรณต่ำงๆ ทีผ่ลติโดยบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จ ำกดั (มหำชน) ในขณะทีบ่รษิทั มทีรพัยข์นส่ง จ ำกดั 
(“MT”) เป็นผูข้นสง่สนิคำ้ 
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VISION 
วิสยัทศัน์ 

YOUR PARTNER FOR TOTAL SOLUTIONS 

  

VALUE 
คณุค่า 

C Creativity 
กำรมคีวำมคดิสรำ้งสรรค์ 

H Harmony 
กำรประสำนงำน 

A Achievement Oriented 
กำรมุง่สู่ผลส ำเรจ็ 

N Networking 
กำรสรำ้งเครอืข่ำย 

G Growth 
กำรเตบิโต 

E Entrepreneurship 
กำรรว่มเป็นส่วนหนึ่งขององคก์ร 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
  
โครงสร้างรายได้   

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลติภณัฑ ์       

    1. ตวัแทนจ ำหน่ำย 5,547.30 77.58 6,299.58 76.68 7,126.60 71.68 
    2. โครงกำรก่อสรำ้ง 679.02 9.50 1,152.34 14.03 1,485.29 14.94 
    3. อุตสำหกรรม 515.57 7.21 465.23 5.66 817.56 8.22 
    4. อื่นๆ 157.62 2.20 3.67 0.04 150.74 1.52 
รายไดจ้ากการบรกิาร 94.45 1.32 113.48 1.38 114.43 1.15 
รายได้จากการจ าหน่ายและบริการรวม 6,993.96 97.81 8,034.30 97.79 9,694.62 97.51 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นสทุธ ิ - - 7.72 0.09 7.46 0.08 

รำยไดอ้ื่น 156.41 2.19 173.70 2.11 240.61 2.42 
รายได้รวม 7,150.37 100.00 8,215.72 100.00 9,942.69 100.00 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) จำกปีก่อน 534.78 8.08 1,065.35 14.90 1,726.97 21.02 

หมำยเหตุ : รำยไดอ้ื่น ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษเหลก็ รำยไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 
 
2.1 ลกัษณะของผลิตภณัฑห์รือบริการ 

ด้านผลิตภณัฑ ์
 บรษิทัฯผลติท่อเหลก็รปูพรรณโดยวธิเีชื่อมเหลก็แผ่นซึง่อำศยัควำมตำ้นทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: 
ERW) โดยมทีัง้กำรผลติตำมค ำสัง่ลูกคำ้ (Made to Order) และผลติพรอ้มส ำหรบักำรจ ำหน่ำย (Make to Stock)  โดยท่อ
เหลก็ของบรษิทัฯสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำรใชง้ำนเป็น 2 ประเภทหลกั ไดแ้ก่  

 ท่อเหลก็ส าหรบังานระบบ 
 โดยทัว่ไปท่อเหลก็สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ในงำนดำ้นต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงหลำกหลำย ไดแ้ก่ งำนดำ้นสำธำรณูปโภค 
งำนประปำ งำนด้ำนระบบป้องกนัอคัคภียั และยงัมแีนวโน้มที่จะขยำยตวัมำกขึ้นเน่ืองจำกท่อเหลก็มีคุณสมบตัิเพื่อใช้
ทดแทนวสัดุอื่นๆ ในกำรใชง้ำนไดอ้กีมำกมำย  เช่น สำมำรถน ำมำใชเ้ป็นท่อน ้ำบำดำล หรอืท่อ sprinkler ในระบบอคัคภียั
ส ำหรบัอำคำรสงูทดแทนกำรใชท้่อพวีซี ีเน่ืองจำกมคีวำมแขง็แรงและรองรบัแรงดนัไดม้ำกกว่ำท่อพวีซีทีัว่ไปถงึ 5 เท่ำ  

 ท่อเหลก็ส าหรบังานโครงสรา้ง 
 ท่อเหลก็ส ำหรบังำนโครงสรำ้ง สำมำรถน ำไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลำยอย่ำง งำนรัว้ ประตู งำนตกแต่งทัว่ไป รำวบนัได 
แนวกัน้ถนน ป้ำยโฆษณำ เป็นต้น ยงัพบกำรนิยมใชท้่อเหลก็ทีม่ขีนำดใหญ่เพื่อทดแทนกำรใชไ้ม ้เหลก็รำงน ้ำ  เหลก็ฉำก 
เหลก็โครงสรำ้ง H Beam และ I Beam รวมทัง้คอนกรตีในงำนโครงสรำ้งต่ำงๆ เช่น งำนเสำเขม็ นัง่รำ้น รำวหลงัคำหรอื
ระแนง เนื่องจำกท่อเหลก็มคีวำมแขง็แรง ทนทำน น ้ำหนกัเบำ สะดวกในกำรเชื่อมต่อ มคีวำมเสยีหำยระหว่ำงกำรขนสง่น้อย 
จงึท ำใหง้ำนก่อสรำ้งมคีุณภำพมำกยิง่ขึน้ ทีส่ ำคญัยงัช่วยประหยดัเวลำและค่ำใชจ้่ำยเมื่อเทยีบกบักำรใชไ้มแ้ละคอนกรตี  
 นอกจำกนี้ กำรใช้ท่อเหล็กยงัมีขอ้ได้เปรียบเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่ว่ำจะเป็นเหล็กฉำก เหล็กรำงน ้ำ  เหล็ก
โครงสรำ้ง H Beam และ I Beam เนื่องจำกท่อเหลก็มนี ้ำหนักเบำและมลีกัษณะสมมำตร ซึง่ท ำใหส้ำมำรถกระจำยกำรรบั
น ้ำหนักได้ทุกทศิทำง ส่งผลให้โครงสรำ้งทีท่ ำจำกท่อเหลก็จะมค่ีำใชจ้่ำยและต้นทุนทีต่ ่ำกว่ำ ปจัจุบนักำรใชท้่อเหลก็เป็นที่
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ยอมรบัและเลอืกใชโ้ดยวศิวกรในงำนก่อสรำ้งต่ำงๆ เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะส ำหรบังำนโครงสรำ้งขนำดใหญ่ที่มี
ลกัษณะโปร่ง อำคำรทีต่้องกำรใหม้พีืน้ทีใ่ชส้อยมำกทีม่จี ำนวนเสำน้อย รวมถึงอำคำรทีต่้องกำรควำมสวยงำมต่ำงๆ มกีำร
ออกแบบสถำปตัยกรรมอย่ำงมเีอกลกัษณ์  
 ตวัอย่ำงกำรน ำท่อเหลก็ของบรษิัทฯ มำใช้ในงำนโครงสร้ำงทัง้ในและต่ำงประเทศทัง้จำกภำครฐัและเอกชน 
ได้แก่ โครงกำรเมกะโปรเจค็ต์ต่ำงๆ ของกระทรวงคมนำคม ท่ำอำกำศยำน โรงแรม คอนโดมเินียม อำคำร ส ำนักงำน 
โรงงำน โรงพยำบำล คอมมนูิตีม้อลล ์โชวร์มู คลงัสนิคำ้ สนำมกฬีำ และศนูยป์ระชุมต่ำงๆ เป็นตน้ 

รปูทรงและขนาดของท่อเหลก็ท่ีบริษทัผลิต 

    

ท่อเหลก็กลม ท่อเหลก็ส่ีเหล่ียมจตัรุสั ท่อเหลก็ส่ีเหล่ียมผนืผา้ เหลก็รปูตวัซี 
ตัง้แต่ ½ นิ้ว (15 มม.) ถงึ 

16 นิ้ว (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. 

 บรษิทัฯสำมำรถผลติท่อเหลก็ไดค้วำมหนำถงึ 12.00 มม. และท่อเหลก็ของบรษิทัฯขนำด 10 นิ้ว – 16 นิ้ว จดัว่ำ
เป็นท่อเหลก็ทีผ่ลติภำยใตร้ะบบ ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนำดใหญ่พเิศษ ซึง่สำมำรถผลติไดใ้นประเทศ             
ณ ปจัจุบนั 

ประเภทของท่อเหลก็ท่ีผลิต 
1. แบ่งตำมลกัษณะของผวิท่อ ได้แก่ ท่อเหลก็ด ำ ท่อเหลก็ชุบสงักะส ีและท่อเหลก็เคลอืบสงักะส ี(ท่อพรกีลัวำ

ไนซ)์ 
2. แบ่งตำมคุณภำพของเหลก็ 

ท่อเหลก็แบบมาตรฐาน จ ำหน่ำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “  “ (แปซฟิิกไพพ)์ 
 เป็นท่อเหลก็ทีไ่ดร้บักำรรบัรองคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯผ่ำนขัน้ตอนกำรผลติ และกำรตรวจสอบใหผ้ลติภณัฑม์คีุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด ทัง้ใน
ด้ำนวตัถุดิบ ขนำด ควำมหนำ และคุณสมบตัิอื่นๆ เช่น กำรรับแรงดนั เป็นต้น ซึ่งส่วนมำกท่อเหล็กแบบมำตรฐำนจะ
น ำมำใชส้ ำหรบังำนก่อสรำ้ง หรอืงำนระบบทีม่คีวำมจ ำเป็นต้องใช้ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพสงูและเป็นทีร่บัรองทัง้ในประเทศ 
และต่ำงประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของควำมปลอดภยั 
 ท่อเหลก็แบบคณุภาพทัว่ไป จ ำหน่ำยภำยใตเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ “       ” (ทำโมเสะ)  
 กระบวนกำรผลติท่อเหลก็แบบคุณภำพทัว่ไปจะเป็นเช่นเดยีวกบักำรผลติท่อเหลก็แบบมำตรฐำน แต่แตกต่ำงกนัที่
คุณภำพวตัถุดบิ ซึง่ท่อเหลก็แบบคุณภำพทัว่ไปจะไม่ไดน้ ำเขำ้สูข่ ัน้ตอนกำรทดสอบตำมทีม่ำตรฐำนต่ำงๆ ก ำหนด  
ทัง้นี้ท่อเหลก็แบบคุณภำพทัว่ไปจะถูกน ำมำใชส้ ำหรบังำนทีไ่มม่กีำรก ำหนดมำตรฐำน เช่น ใชเ้ป็นท่อประปำทัว่ไป หรอืใชท้ ำ
รำวบนัได รัว้บำ้น เป็นตน้ 
 กำรเลอืกใชท้่อเหลก็รปูแบบต่ำงๆ ขึน้อยู่กบัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้เป็นหลกั เช่น ท่อเหลก็กลมมลีกัษณะสวยงำม
และสำมำรถดดัโค้งได้ดกีว่ำท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จงึเป็นที่นิยมน ำมำใช้เป็นโครงสร้ำง อำคำรทรงโดม หรือตกแต่งภำยใน 
ในขณะทีท่่อเหลก็สีเ่หลีย่มมคีวำมแขง็แรงและสะดวกในกำรเชื่อมต่อจงึเหมำะกบังำนโครงสรำ้งทัว่ไป 
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การรบัรองมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ 
 บรษิทัฯ มุ่งเน้นและใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อคุณภำพของผลติภณัฑ์ ดงันัน้ กำรควบคุมคุณภำพผลติภณัฑใ์หไ้ด้
ตำมมำตรฐำน พรอ้มกำรตรวจสอบ ทดสอบโดยทมีวศิวกรผูช้ ำนำญกำร จงึเป็นหวัใจส ำคญัของกำรผลติ จำกควำมมุ่งมัน่นี้ 
บรษิัทฯ จงึไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ทัง้ท่อเหลก็งำนโครงสรำ้งและงำนระบบจำกส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม และจำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำนสำกลอนัมชีื่อเสยีงต่ำงๆ ทัว่โลก ไดแ้ก่ FM, UL, JQA เป็นตน้ 

บรษิทัฯ ยงัไดร้บัรองมำตรฐำนควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อนัเป็นเครื่อง
พสิจูน์ไดว้่ำ หอ้งปฏบิตักิำรทดสอบทีใ่ชส้ ำหรบัตรวจสอบคุณภำพผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มคีวำมถูกตอ้ง แม่นย ำ และเชื่อถอื
ได ้โดยบรษิทัฯ จะออกใบรบัรองคุณภำพสนิคำ้ทุกครัง้ทีม่กีำรจ ำหน่ำยท่อแบบมำตรฐำนใหก้บัลูกคำ้เพื่อเป็นกำรรบัประกนั
คุณภำพ  

มำตรฐำน / ใบรบัรองต่ำงๆ ทัง้ระดบัประเทศและระดบัสำกล ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมดีงันี้ 

มาตรฐาน / ใบรบัรอง สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 
ISO 9001: 2015 ระบบบรหิำรคุณภำพ The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
มอก.17025: 2548 (ISO/IEC 17025:2005) 
ควำมสำมำรถหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ 

ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม 
กระทรวงอุตสำหกรรม 

ISO 14001 : 2004 มำตรฐำนระบบกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
TIS 18001 : 2011 กำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั The TUV NORD (Thailand) Ltd. 
อุตสำหกรรมสเีขยีวระดบั 3 ระบบสเีขยีว กระทรวงอุตสำหกรรม 
 

บรษิทัฯ ถอืเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็และเหลก็โครงสรำ้งรปูพรรณรำยแรกในประเทศไทย ทีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน 
ISO 9001: 2015 ซึง่เป็นมำตรฐำนระบบบรหิำรจดักำรงำนดำ้นคุณภำพ อนัป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรบรหิำรจดักำร
ภำยในองคก์รมปีระสทิธภิำพ สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และสรำ้งกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  

ในดำ้นผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ ยงัไดก้ำรรบัรองมำตรฐำนผลติภณัฑต่์ำงๆ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกล ดงันี้ 

มาตรฐานผลิตภณัฑ ์ สถาบนั / หน่วยงานท่ีรบัรอง 
มำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) ส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม  

กระทรวงอุตสำหกรรม 
มำตรฐำนผลติภณัฑป์ระเภท Metallic Sprinkler Pipe Underwriters Laboratories Inc ® ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
มำตรฐำนอุตสำหกรรม JIS (Japan Industry Standard) Japan Quality Assurance Organization ประเทศญีปุ่น่ 
FM Approvals Class: 1630 Steel Pipe for Automatic 
Fire Sprinkler Systems 

FM Global ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 

 ปจัจุบนั บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นผูน้ ำกำรผลติและจ ำหน่ำยท่อเหลก็รปูพรรณคุณภำพมำตรฐำน
ในประเทศไทย ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัอย่ำงกวำ้งขวำง ทัง้ท่อด ำ ท่อเคลอืบสรีองพืน้กนัสนิม ท่อเคลอืบ
สงักะส ีและท่อชุบสงักะส ี เพื่อน ำไปใชส้ ำหรบังำนโครงสรำ้งและงำนระบบ ทัง้ตลำดในประเทศและตลำดต่ำงประเทศได้
อย่ำงมำกมำย  
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดส้ง่ออกสนิคำ้ไปจ ำหน่ำยในภูมภิำคเอเชยี ตะวนัออกกลำง สหรฐัอเมรกิำ ญี่ปุ่น และออสเตรเลยี 
เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรเพิม่รำยไดใ้หก้บับรษิทัฯ แลว้ ยงัเป็นกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลติและมำตรฐำนผลติภณัฑ์
ต่ำงๆ ใหร้องรบัและตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทีห่ลำกหลำย นับเป็นกำ้วส ำคญัในกำรสรำ้งควำมร่วมมอืกบัลูกคำ้
ในประเทศต่ำงๆและสรำ้งควำมเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืต่อไป 
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2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
2.2.1 กลยุทธใ์นการแข่งขนั 

1. ผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพสูง 
 บรษิัทฯจะท ำกำรออกใบรบัรองคุณภำพสนิค้ำทุกครัง้ทีม่กีำรจ ำหน่ำยสนิค้ำแบบมำตรฐำนใหก้บัลูกค้ำ   
เพื่อเป็นกำรรบัประกนัคุณภำพของผลิตภณัฑ์และเป็นผู้ผลติท่อเหล็กรำยแรกในประเทศไทยที่มผีลิตภณัฑ์      
ทีไ่ดร้บัใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำยมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม (มอก.) ครบทุกผลติภณัฑ์ รวมทัง้ไดร้บั
กำรรบัรองคุณภำพผลิตภัณฑ์ทัง้ในและต่ำงประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯมีควำมได้เปรียบคู่แข่งโดยบริษัทฯ
สำมำรถเสนอขำยท่อเหล็กในลักษณะที่ครอบคลุมควำมต้องกำร และประโยชน์ใช้สอยของลูกค้ำท ำให้
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯไดร้บัควำมไวว้ำงใจและไดร้บัควำมเชือ่มัน่ในเรื่องคุณภำพจำกลกูคำ้ดว้ยดตีลอดมำทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  

2. กลยุทธก์ารสรา้งตราสินค้า  
 ตัง้แต่ปี 2541 บรษิัทฯมุ่งเน้นพฒันำตรำสนิคำ้ “แปซฟิิกไพพ์” ให้เป็นทีรู่้จกัและยอมรบัในกลุ่มลูกค้ำ       
ทัง้จำกตวัแทนจ ำหน่ำย ผูร้บัเหมำก่อสรำ้ง ตลอดจนวศิวกรผูค้วบคุมงำนก่อสรำ้ง  เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิกำรใช้
ท่อเหล็กที่มีคุณภำพมำตรฐำน อีกทัง้ยังสร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคู่แข่ง โดยที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก       
แบบคุณภำพมำตรฐำนของบรษิทัฯเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มลูกคำ้มำกขึน้ เหน็ไดจ้ำกกำรทีโ่ครงกำรก่อสรำ้งขนำด
ใหญ่บำงโครงกำรทัง้ในและต่ำงประเทศมกีำรระบุใหใ้ชท้่อเหลก็ของบรษิัทฯในกำรก่อสรำ้งเท่ำนัน้ และบรษิัท    
ยงัจดัไดว้่ำเป็นผูน้ ำทำงกำรตลำดในตลำดของท่อเหลก็แบบคุณภำพมำตรฐำนในประเทศไทย  

3. การส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและเช่ือถือได้  
 นอกจำกเรื่องคุณภำพของผลติภณัฑ์ กำรส่งมอบผลติภัณฑ์ให้ตรงต่อเวลำนับเป็นปจัจยัส ำคญัในกำร
ตดัสนิใจเลอืกซื้อท่อเหลก็ของลูกคำ้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ลูกค้ำประเภทงำนโครงกำร ดงันัน้ บรษิัทฯจงึอำศยั   
ควำมไดเ้ปรยีบจำกสถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ขม็แขง็ ในกำรส ำรองวตัถุดบิและกำรผลติล่วงหน้ำเพื่อกำรจ ำหน่ำย 
ท ำใหบ้รษิทัฯมสีนิคำ้ทีส่ำมำรถส่งมอบไดท้นัท ีในขณะทีคู่่แข่งส่วนใหญ่จะเป็นผูผ้ลติขนำดเลก็และมกีำรผลติ      
แบบตำมค ำสัง่ลูกคำ้เป็นหลกั นอกจำกนี้ บรษิทัฯยงัมกีำรบรหิำรจดักำรระบบสนิค้ำคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิำพ 
โดยเริม่ตัง้แต่กำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรสนิค้ำที่มคีวำมแม่นย ำจำกทมีผู้บรหิำร ตลอดไปจนถึงกำรติดต่อ
ประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับคู่ค้ำและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกำรวำงแผนและด ำเนินกำรจดัซื้อวตัถุดิบเหล็ก    
เพื่อใหบ้รษิทัฯสำมำรถเริม่ผลติท่อเหลก็ตำมค ำสัง่ลกูคำ้ไดท้นัท ี

4. ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
 บรษิัทฯให้ควำมส ำคญัต่อกำรวิจยัและพฒันำผลติภณัฑ์อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯมี
ควำมหลำกหลำยมำกกว่ำคู่แข่ง ทัง้ในด้ำนรูปแบบ ขนำด ควำมหนำ ควำมยำวและลกัษณะของปลำยท่อ  
ปจัจุบนับรษิทัฯผลติและจ ำหน่ำยท่อเหลก็กลำ้ครอบคลุมมำกกวำ่ 5,000 รำยกำร ในขณะทีคู่่แขง่สว่นมำกมกีำร
ผลติท่อเหลก็ไม่เกนิ 1,000 รำยกำร และบรษิทัฯยงัสำมำรถผลติท่อเหลก็สีเ่หลีย่ม ขนำด 300 x 300 มลิลเิมตร 
เพื่อเป็นทำงเลอืกให้กบัผู้บรโิภคทดแทนกำรใชโ้ครงสรำ้งเหลก็รูปพรรณแบบตวั H, I (H-Beam, I-Beam) 
ส ำหรบักำรก่อสรำ้งอำคำรขนำดใหญ่ 
 บรษิทัฯ ไดร้บักำรจดทะเบยีนชื่อกำรคำ้ส ำหรบัผลติภณัฑ์ ASTM A53 Sch40 และส ำหรบัผลติภณัฑ ์
ASTM A795 Sch10 ทีไ่ดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน FM และใชเ้ป็นท่อส่งน ้ำในระบบดบัเพลงิ ทัง้นี้เพื่อสรำ้ง
คุณค่ำของแบรนด ์และสรำ้งควำมแตกต่ำงจำกผลติภณัฑข์องบรษิทัอื่นในทอ้งตลำด 
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5. คณะผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ 
 สิง่หนึ่งที่ส ำคญัยิง่ของบรษิัทฯ คอืควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ำนธุรกจิเหล็กที่ยำวนำน รวมทัง้ควำม
ทุ่มเทของทมีผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ที่น ำพำใหบ้รษิทัฯด ำเนินธุรกจิอย่ำงมัน่คง ซึง่พสิูจน์ไดจ้ำกกำรผ่ำนวกิฤต
ทำงดำ้นเศรษฐกจิในหลำยครัง้ ทีผ่่ำนมำผูป้ระกอบกำรเหลก็จ ำนวนมำกประสบปญัหำอย่ำงหนัก จนถงึขัน้เลกิ
กจิกำรหรอืหยุดกจิกำร บรษิทัฯไม่เคยประสบปญัหำเรื่องกำรช ำระคนืเงนิกู ้ทัง้ยงัสำมำรถรกัษำควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระคนืเงนิกูข้องเจำ้หนี้และกำรช ำระหนี้อื่นๆใหอ้ยู่ในเกณฑด์แีละเป็นทีน่่ำพอใจอย่ำงต่อเนื่ อง และยงั
ด ำเนินธุรกจิตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดด้ว้ยดเีสมอมำ 

6. บุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ 
 บุคลำกรถือเป็นทรพัย์สนิที่ส ำคญัของบริษัทฯในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำกเป็นปจัจยัส ำคญัที่ช่วย
สง่เสรมิใหบ้รษิทัฯมศีกัยภำพในกำรผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพเหนือกว่ำคู่แข่ง ดงันัน้ บรษิทัฯจงึมนีโยบำยในกำร
บรหิำรทรพัยำกรบุคคลทีด่ ีโดยมุ่งเน้นกำรพฒันำควำมสำมำรถและควำมรบัผดิชอบของบุคลำกร รวมทัง้กำร
เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่รีะหว่ำงบุคลำกรภำยในองค์กร อนัจะเป็นกำรพฒันำบุคลำกร และสร้ำงขวญัและ
ก ำลังใจในกำรท ำงำนได้อีกทำงหนึ่ ง รวมทัง้กำรให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมและสำมำรถแข่งขันกับ
ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นได ้ 

2.2.2 ลกัษณะลูกค้าและช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 เน่ืองจำกผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มลีกัษณะกำรใชง้ำนทีม่คีวำมหลำกหลำย ท ำใหบ้รษิทัฯมกีลุ่มลกูคำ้ครอบคลุม
หลำยอุตสำหกรรม ไดแ้ก่ อุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัย ์สำธำรณูปโภคและเกษตรกรรม เป็นตน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯยงั
มกีำรจ ำหน่ำยท่อเหลก็ทัง้ตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมสีดัสว่นกำรจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์ดงันี้ 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. ในประเทศ 6,806.30 98.65 7,747.33 97.81 9,389.40 98.00 

2. ต่ำงประเทศ 93.21 1.35 173.49 2.19 190.79 2.00 

รวม 6,899.51 100.00 7,920.82 100.00 9,580.19 100.00 
 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทัฯ ทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ดงันี้    

 1. ลูกค้าประเภทตวัแทนจ าหน่าย  
  ลกูคำ้ประเภทตวัแทนจ ำหน่ำยจะซือ้ท่อเหลก็ของบรษิทัฯ และจ ำหน่ำยท่อเหลก็ต่อใหก้บัลกูคำ้อกีทอดหนึ่ง      
 เช่น รำ้นคำ้วสัดุก่อสรำ้งทัว่ไป ผูร้บัเหมำก่อสรำ้งหรอืลูกคำ้ตำมบำ้นเรอืน รวมทัง้  บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั         
 ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ซึง่ตวัแทนจ ำหน่ำยวสัดุก่อสรำ้งเหล่ำนี้มสีว่นช่วยในกำรกระจำยสนิคำ้ของบรษิทัฯใน           
 กรุงเทพ และต่ำงจงัหวดั  

 2. ลูกค้าประเภทโครงการก่อสรา้ง  
  ลูกค้ำประเภทโครงกำรก่อสรำ้ง ไดแ้ก่ ผู้รบัเหมำก่อสร้ำงทัว่ไป โดยมทีัง้กำรจ ำหน่ำยโดยตรง  และเป็น
กำรจ ำหน่ำยผ่ำนทำงตวัแทนจ ำหน่ำย ซึง่ท ำหน้ำทีป่ระสำนงำนระหว่ำงผู้รบัเหมำก่อสรำ้ง เจ้ำของโครงกำร และ
 บรษิทัฯ เพื่อน ำผลติภณัฑท์่อเหลก็ของบรษิทัฯไปใชใ้นโครงกำรก่อสรำ้งต่ำงๆ ซึง่ทีผ่่ำนมำผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ 
 เป็นทีย่อมรบั และเป็นทีน่ิยมน ำมำใชอ้ย่ำงแพร่หลำย โดยวศิวกร และตลำดอุตสำหกรรม อสงัหำรมิทรพัย ์ทัง้ใน        
และต่ำงประเทศมำกขึน้  
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 3. ลูกค้าประเภทโรงงานอตุสาหกรรม  
  ลกูคำ้ประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม คอืกลุ่มลกูคำ้ทีจ่ะน ำท่อเหลก็ไปแปรรูปหรอืประกอบเป็นชิน้ส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำร เช่น แฮนด์รถจกัรยำน รำวบนัได ข้อต่อท่อ หรือน ำมำประกอบเพื่อท ำโคมไฟ
ประดบั เป็นตน้  

 4. ลูกค้าอ่ืนๆ  
  ลกูคำ้อื่นๆ ไดแ้ก่ ลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไปทีน่ ำท่อเหลก็ไปใชป้ระโยชน์โดยตรง ทัง้เพื่อกำรก่อสรำ้ง ตกแต่ง
 บำ้นเรอืน หรอืเพื่อใชใ้นงำนทัว่ไปอื่นๆ 

2.2.3 ภาวะการแข่งขนั   
เศรษฐกจิโลกในปี 2561 ปรบัตวัดขีึน้ตำมกำรคำ้โลก ในประเทศคู่คำ้หลกัทีฟ้ื่นตวัอย่ำงต่อเนื่องส่งผลใหภ้ำค

กำรผลติ กำรสง่ออกปรบัตวัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัอตัรำเงนิเฟ้อ อตัรำดอกเบีย้ และอตัรำกำรว่ำงงำนยงัคงอยู่ในระดบัต ่ำ  
ในส่วนของเศรษฐกิจไทยยงัคงเติบโตแบบชะลอตวัอนัเป็นผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำที่ชดัเจนขึน้ ซึ่งจะ

สง่ผลใหป้รมิำณกำรส่งออกของไทยชะลอลง แต่ในส่วนของปจัจยัส ำคญัทีท่ ำใหเ้ศรษฐกจิไทยยงัขยำยตวัไดด้มีำจำก
กำรใชจ้่ำยในประเทศ กำรใชก้ ำลงักำรผลติในหลำยอุตสำหกรรมทีม่แีนวโน้มดขีึน้ กำรลงทุนต่อเนื่องในโครงกำรขนำด
ใหญ่ของภำครฐั 

ส ำหรบัอุตสำหกรรมเหลก็ในประเทศปี 2561 กำรบรโิภคเหลก็ในประเทศเติบโตรำวร้อยละ 6 จำกปีก่อน 
เนื่องจำกได้รบัแรงหนุนจำกอุตสำหกรรมก่อสร้ำง ทัง้กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครฐั และกำรก่อสร้ำง
ภำคเอกชน แต่ผลกระทบดำ้นตน้ทุนรำคำเหลก็ทีเ่พิม่สงูขึน้ประกอบกบัภำวะกำรแข่งขนัทีรุ่นแรงของตลำดในประเทศ 
ท ำใหก้ำรปรบัรำคำขำยเป็นทีร่บัรูข้องลกูคำ้ไดช้ำ้กว่ำตน้ทุนสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

 
2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริการ 

2.3.1 การผลิต 
 ปจัจุบนับรษิทัฯ มโีรงงำน 4 แห่ง มกี ำลงักำรผลติรวม 450,000 ตนั/ปี ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 2 แห่ง และส ำนกังำน
ขำย  1 แห่ง ดงันี้ 

สาขา ท่ีตัง้ รายละเอียด พืน้ท่ี 
1.  โรงงำน 
 ศนูยพ์ระประแดง 

298, 298/2 ถนนสขุสวสัดิ ์อ ำเภอพระ
สมุทรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

โรงงำนส ำหรบัผลติท่อเหลก็
ด ำ และเหลก็รปูตวัซ ี

พืน้ที ่24 ไร่ 1 งำน  
69 ตำรำงวำ ม ี3 อำคำร 

2.  โรงงำนศนูยม์หำชยั 1       
     

1/112 นิคมอุตสำหกรรมสมทุรสำคร  
หมู่ที ่2 ถนนพระรำม 2 ต ำบลทำ่ทรำย 
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสำคร 

โรงงำนส ำหรบัชุบสงักะส ี
ท่อเหลก็ 
 

พืน้ที ่8 ไร่ 2 งำน  
5 ตำรำงวำ ม ี1 อำคำร 

3.  โรงงำนศนูยม์หำชยั 2  
 

1/97 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร  
หมู่ที ่2 ถนนพระรำม 2 ต ำบลทำ่ทรำย  
อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสำคร 

โรงงำนส ำหรบัผลติท่อเหลก็
ขนำดกลำง – ขนำดใหญ่  

พืน้ที ่20 ไร่ 3 งำน  
98 ตำรำงวำ  
ม ี1 อำคำร 

4. โรงงำนศนูยม์หำชยั 3 
 

24/31 หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำทรำย  
อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร  
จงัหวดัสมุทรสำคร 

โรงงำนส ำหรบัผลติท่อเหลก็
ขนำดเลก็ – ขนำดกลำง 

พืน้ที ่44 ไร่ 1 งำน  
ม ี3 อำคำร 

5.  ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 
 บำงนำตรำด กม.29  

158 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

ศนูยก์ระจำยสนิคำ้เพื่อ
ส ำรองผลติภณัฑท์่อเหลก็ 

พืน้ที ่22 ไร ่22 ตำรำงวำ ม ี
2 อำคำร 
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สาขา ท่ีตัง้ รายละเอียด พืน้ท่ี 
6.  ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ 
     ลำดหลุมแกว้ 

50/6 หมู่ที ่2 ต ำบลหน้ำไม ้  
อ ำเภอลำดหลุมแกว้  จงัหวดัปทมุธำนี 

ศนูยก์ระจำยสนิคำ้เพื่อ
ส ำรองผลติภณัฑท์่อเหลก็ 

พืน้ที ่25 ไร่ 2 งำน 
31 ตำรำงวำ ม ี2 อำคำร 

7. ส ำนกังำนขำยลุมพนิ ี 1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ 
ถนนพระรำม 4  แขวงทุ่งมหำเมฆ  
เขตสำทร จงัหวดักรุงเทพ 

ส ำนกังำนขำย 
 

พืน้ที ่1,772.17 ตรำงเมตร 

 
นโยบายการผลิตและก าลงัการผลิต 

  ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯมทีัง้ทีผ่ลติตำมค ำสัง่ลูกคำ้และผลติพรอ้มส ำหรบักำรจ ำหน่ำย โดยกำรผลติตำมค ำสัง่ลูกคำ้   
จะขึน้อยู่กบัลูกคำ้แต่ละรำยที่จะส่งค ำสัง่ซือ้เขำ้มำ ซึง่บรษิทัฯมนีโยบำยรบัค ำสัง่ซือ้จำกลูกค้ำและด ำเนินกำรส่งมอบสนิค้ำ
ใหก้บัลกูคำ้ในประเทศ ดงันี้ 

 1) ในกรณีทีม่สีนิคำ้พรอ้มจ ำหน่ำย บรษิทัฯจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิคำ้ทนัท ี
 2) ในกรณีทีม่วีตัถุดบิเหลก็ในคลงัสนิคำ้ บรษิทัฯจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิคำ้ภำยใน 20 วนั 
 3) ในกรณีทีต่อ้งสัง่ซือ้วตัถุดบิเหลก็เพิม่เตมิ บรษิทัฯจะด ำเนินกำรจดัสง่สนิคำ้ภำยใน 45 วนั 
 4) สว่นกรณี ของลกูคำ้ต่ำงประเทศ บรษิทัฯจะด ำเนินกำรสง่มอบสนิคำ้ภำยใน 60 - 75 วนั 

 ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัระยะเวลำในกำรสัง่ซื้อของลูกค้ำ บริษัทฯมีกำรวำงแผนกำรผลิตจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยผลิต และ        
ฝ่ำยกำรตลำด โดยจะมกีำรประชุมเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวของควำมต้องกำรสนิค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำร
ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยกำรผลติและกำรวำงแผนกำรจดัซือ้วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิำพเพื่อช่วยประหยดัต้นทุนกำรผลติ 
และท ำใหบ้รษิทัฯสำมำรถสง่มอบผลติภณัฑท์่อเหลก็ไดท้นัท ีโดยทัว่ไปเมื่อมกีำรใชก้ ำลงักำรผลติของเครื่องจกัรถงึประมำณ
รอ้ยละ 75 บรษิทัฯจะท ำกำรประเมนิควำมเหมำะสมในกำรขยำยก ำลงักำรผลติ โดยพจิำรณำถงึแนวโน้มควำมต้องกำร       
ท่อเหลก็ประกอบกบัแผนกลยุทธ ์และแผนงำนของบรษิทัฯ นอกจำกนี้ เพื่อรกัษำประสทิธภิำพของเครื่องจกัรภำยในโรงงำน 
บรษิทัฯไดม้กีำรก ำหนดกำรตรวจเชค็และบ ำรุงรกัษำเครื่องจกัรทุกสปัดำห ์และแต่ละครัง้จะใชเ้วลำประมำณ 2 – 3 ชัว่โมง 

 ก ำลงักำรผลติของเครื่องจกัรส ำหรบัท่อเหลก็ด ำและท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเท่ำกบั  400,000 และ 50,000 ตำมล ำดบั 
โดยในปี 2561 บรษิทัฯใชก้ ำลงักำรผลติท่อเหลก็ด ำ เท่ำกบั 366,388 ตนั/ปี และท่อชุบสงักะส ี14,622 ตนั/ปี คดิเป็นอตัรำ  
กำรใชก้ ำลงักำรผลติ เท่ำกบั รอ้ยละ 91.60 และ รอ้ยละ 29.24 ตำมล ำดบั 

 ตารางแสดงก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิต  

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1. ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ของเครื่องจกัรรวม /1 (หน่วย : ตนั ) 450,000 450,000 450,000 

2. ปรมิำณกำรผลติจรงิ (หน่วย : ตนั ) 353,249 355,562 381,010 

3. อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติ /2  (รอ้ยละ) 78.50 79.01 84.67 

4. ปรมิำณกำรผลติปีนี้เทยีบกบัปีก่อน (รอ้ยละ) 12.28 0.65 7.16 

 หมำยเหตุ : /1 ก ำลงักำรผลติตดิตัง้ของเครื่องจกัรรวม ค ำนวณบนสมมตฐิำนทีเ่ป็นกำรผลติท่อเหลก็แบบ 
   เดยีวโดยไมม่กีำรเปลีย่นประเภทท่อเหลก็ทีผ่ลติ  
   /2 อตัรำกำรใชก้ ำลงักำรผลติเทยีบกบัก ำลงักำรผลติตำมระยะเวลำกำรผลติ 
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2.3.2 วตัถดิุบ 
  วตัถุดบิหลกัในกำรผลติท่อเหลก็ของบรษิัทฯ คอื เหลก็แผ่นรดีร้อน (Hot rolled coil) โดยบรษิัทฯมี
ปรมิำณกำรใชเ้หลก็แผ่นรดีรอ้นสดัสว่นประมำณรอ้ยละ 98.46 ของมลูค่ำวตัถุดบิรวม  

วตัถดิุบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
   1. เหลก็แผ่นรดีรอ้น 5,766.64 98.22 6,781.66 97.80 7,953.35 98.46 

   2. สงักะส ี 103.21 1.76 147.69 2.13 124.20 1.538 

   3. สงักะสผีสม 1.40 0.02 4.51 0.07 0.21 0.002 
รวม 5,871.25 100.00 6,933.86 100.00 8,077.76 100.00 

 จำกนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯที่ให้ควำมส ำคญัในเรื่อง คุณภำพของผลิตภณัฑ์ และกำรส่งมอบงำน           
ที่ตรงต่อเวลำ ดงันัน้ คุณภำพของวตัถุดิบและควำมน่ำเชื่อถือของผู้จดัจ ำหน่ำยวตัถุดิบจงึเป็นปจัจยัส ำคญัที่สุดในกำร
พจิำรณำสัง่ซือ้วตัถุดบิ โดยบรษิทัฯมกีำรจดัท ำกำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของผูจ้ ำหน่ำยวตัถุดบิเป็นประจ ำ ในปจัจุบนั 
บรษิทัไดม้กีำรสัง่ซื้อเหลก็แผ่นรดีรอ้นประมำณรอ้ยละ 92.48 ของมูลค่ำวตัถุดบิรวม จำกผูผ้ลติ 3 รำยใหญ่ภำยในประเทศ 
ไดแ้ก่ บรษิทั บรษิทั สหวริยิำสตลีอนิดสัตรี จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั จ ี สตลี จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั จ ี เจ สตลี จ ำกดั 
(มหำชน) โดยสดัสว่นแหล่งทีม่ำของวตัถุดบิจำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศประจ ำปี 2559 – 2561 สรุปไดด้งันี้ 

แหล่งท่ีมาของวตัถดิุบ 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

1. ในประเทศ 5,563.97 94.77 6,598.77 95.17 7,861.06 97.32 

2. ต่ำงประเทศ 307.28 5.23 335.09 4.83 216.70 2.68 

รวม 5,871.25 100.00 6933.86 100.00 8,077.76 100.00 

2.3.3 นโยบายสินค้าคงคลงั 

กำรบรหิำรกำรจดักำรทำงด้ำนวตัถุดบิและสนิค้ำส ำเรจ็รูปนัน้ ทำงบรษิัทฯได้มนีโยบำยทีม่ลีกัษณะยดืหยุ่น 
กล่ำวคอื มกีำรบรหิำรกำรจดักำรทำงดำ้นวตัถุดบิและสนิคำ้คงเหลอืองิตำมสภำพเศรษฐกจิและสภำวะตลำดในขณะนัน้ 
มกีำรศกึษำ วเิครำะห ์และประเมนิสถำนกำรณ์ในอนำคตเพื่อปรบักำรจดักำรและปรมิำณกำรเกบ็สนิคำ้ใหเ้หมำะสม
ตำมควำมตอ้งกำรของตลำด 
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3. ปัจจัยความเส่ียง  
 
 บรษิทัฯ มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบผ่ำนโครงสรำ้งองคก์รทีม่คีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งท ำหน้ำที่
ก ำกบัดแูลและบรหิำรควำมเสีย่ง โดยกำรประเมนิ ตดิตำมควำมเสีย่งทีส่ ำคญัและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

ในปี 2561 บรษิทัฯไดท้บทวนและประเมนิปจัจยัเสีย่ง พรอ้มก ำหนดแผนกำรควบคุมเพื่อลดผลกระทบของควำม
เสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้โดยควำมเสีย่งทีส่ ำคญัในปี 2561 สรุปไดด้งันี้ 

1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบและปริมาณท่ีจดัเกบ็ 
วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ คอืแผ่นเหลก็รดีรอ้น ซึง่มแีนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงตำมรำคำเหลก็โลก ดงันัน้ ควำมเสีย่ง

จำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ จดัเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั เพรำะผลจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำเหลก็ หำกมี
กำรปรบัตวัลงอย่ำงรุนแรง อำจเกดิควำมเสีย่งจำกกำรดอ้ยค่ำของวตัถุดบิ หรอืในกรณีทีร่ำคำวตัถุดบิมกีำรปรบัตวัสงูขึน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อรำคำขำยสนิคำ้ อกีทัง้ควำมเสีย่งดงักล่ำวเกดิจำกปจัจยัภำยนอก ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำวโดย 

(1) ตดิตำมรำคำวตัถุดบิของรำคำเหลก็โลกอย่ำงใกลช้ดิ เพิม่ควำมระมดัระวงัในกำรจดัซือ้วตัถุดบิ 
(2) ควบคุมปรมิำณวตัถุดบิและสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 

2. ความเส่ียงทางด้านอตัราแลกเปล่ียน 
เนื่องจำกบรษิัทฯ มกีำรน ำเขำ้แผ่นเหลก็รดีร้อนและเครื่องจกัรบำงส่วนจำกต่ำงประเทศ  รวมถึงมกีำรส่งออก

ผลติภณัฑไ์ปขำยในต่ำงประเทศ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เกดิควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่น เพื่อลดควำม
เสีย่ง บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำรำยกำรงำนเพื่อตดิตำมสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงอตัรำแลกเปลีย่นและผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้
อย่ำงสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ บรษิทัฯยงัไดน้ ำเครื่องมอืทำงกำรเงนิ เช่น Forward และ Option มำใชเ้พื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำว
อกีดว้ย รวมถงึกำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นโดยธรรมชำต ิ (Natural Hedge) จำกกำรทีม่ที ัง้ซือ้วตัถุดบิและ
ขำยสนิคำ้ในสกุลเงนิเดยีวกนั 

3. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติและเหตฉุุกเฉินต่างๆ 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึผลกระทบของควำมเสีย่งจำกภยัธรรมชำตเิช่น น ้ำท่วม อคัคภียั เป็นต้น จงึไดจ้ดัท ำแผน

บรหิำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกจิ (Business Continuous Planning : BCP) เตรยีมควำมพรอ้มทัง้ดำ้นบุคลำกร อุปกรณ์ 
ขอ้มลูเทคโนโลยสีำรสนเทศ ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัหิรอืเหตุฉุกเฉิน มกีำรฝึกซอ้มแผนกรณีเกดิภยัพบิตัเิป็นประจ ำทุกปี เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มรบัมอืจดักำรหำกเกดิภยัพบิตัไิดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีและมกีรมธรรมค์รอบคลุมควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ 

4. ความเส่ียงจากการมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั และกลุ่มผูถ้อืหุน้ ถอืหุน้บรษิทัฯรอ้ยละ 73.83 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด จงึอำจท ำ 

ใหค้วบคุมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้กอืบทัง้หมด ผูถ้อืหุน้อื่นจงึอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รำยใหญ่เสนอได ้ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบับรษิทัฯก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ 

5. ความเส่ียงจากการเคลื่อนไหวของอตัราดอกเบี้ย 
 จำกสภำวกำรณ์ในปจัจุบนั สภำพเศรษฐกจิยงัคงมคีวำมไม่แน่นอน อำจสง่ผลใหอ้ตัรำดอกเบีย้เปลีย่นแปลงอย่ำงม ี
นยัส ำคญั ซึง่อำจมผีลกระทบทัง้ทำงบวกและทำงลบต่อบรษิทัฯเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งในดำ้นอตัรำดอกเบีย้ บรษิทัฯ ได้
ตดิตำมกำรเคลื่อนไหวอย่ำงใกลช้ดิ 
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6. ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ 
เพื่อลดควำมเสีย่งจำกภำวะเศรษฐกจิ บรษิทัฯ จงึมุ่งเน้นทีก่ำรพฒันำคุณภำพ และควำมหลำกหลำยของสนิคำ้ โดย 

(1) รกัษำฐำนลูกคำ้เดมิ ทีเ่น้นกำรใชส้นิค้ำคุณภำพ (2) เจำะกลุ่มลูกค้ำไดห้ลำกหลำย และสำมำรถขยำยกำรผลติเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรทีห่ลำกหลำยจำกลูกค้ำ ซึง่ถอืเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบหำกเปรยีบเทยีบกบับรษิทัฯ ทีม่กีำรผลติสนิค้ำ
เฉพำะกลุ่ม จำกจุดนี้แสดงใหเ้หน็ว่ำทำงบรษิทัฯ มคีวำมยดืหยุ่นในกำรด ำเนินงำนเพื่อสำมำรถรองรบักำรเปลีย่นแปลงและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดไดอ้ย่ำงรวดเรว็ (3) เพิม่ประสทิธภิำพดำ้นกำรผลติ เพื่อลดต้นทุนกำรผลติ (4) เน้นกำร
ใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ โดยเน้นกำรส่งมอบทีต่รงเวลำ และ (5) จดัอบรมเพื่อเพิม่ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใหแ้ก่ลูกคำ้และหน่วยงำน
ต่ำงๆ ส ำหรบัสนิคำ้ของบรษิทัฯ 

7. ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือทางการค้า 
ในกำรท ำธุรกจิของบรษิทัฯ นัน้ จะมลีกูหนี้กำรคำ้ซึง่เกดิจำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ภำยใต้เงื่อนไขกำรช ำระเงนิภำยใน

ก ำหนดตำมทีไ่ดต้กลงกนั ซึง่อำจเกดิควำมเสีย่งจำกกำรไม่ช ำระค่ำสนิคำ้หรอืกำรช ำระทีไ่ม่ตรงเวลำทีก่ ำ หนด บรษิทัฯ มี
มำตรกำรลดควำมเสีย่งดงักล่ำว ดว้ยกำรก ำหนดวงเงนิสนิเชื่อกำรคำ้แก่ลูกคำ้โดยวเิครำะหต์ำมควำมต้องกำรซือ้สนิคำ้และ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ซึง่ตอ้งผ่ำนกำรอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษรจำกผูบ้รหิำรทีม่อี ำนำจในเรื่องดงักล่ำว นอกจำกนี้ 
บรษิทัฯ มกีำรจดัท ำประกนัเพื่อลดผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรทีล่กูคำ้ไม่สำมำรถช ำระหนี้ 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
  

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ปี 2561 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิถำวรหลกัทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงันี้ 
หน่วย : พนับำท 

รายการทรพัยสิ์น เจ้าของกรรมสิทธิ 
มูลค่าคงเหลือสุทธิ 

หลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
วงเงินของภาระ 
หลกัประกนั 

ทรพัยสิ์นท่ีมีกรรมสิทธิ    
1. ทีด่นิ บรษิทัฯ 741,462 - ไม่ม ี- 
2. สว่นปรบัปรุงทีด่นิ บรษิทัฯ 9,518 - ไม่ม ี- 
3. อำคำรและสว่นปรบัปรุง บรษิทัฯ 359,665 - ไม่ม ี- 
4. เครื่องจกัรและอุปกรณ์โรงงำน บรษิทัฯ 635,356 - ไม่ม ี- 
5. เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน บรษิทัฯ 8,503 - ไม่ม ี- 
6. ยำนพำหนะ บรษิทัฯ 65,674 - ไม่ม ี- 
7. งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง บรษิทัฯ 32,408 - ไม่ม ี- 

รวม 1,852,586  

เครือ่งหมายการค้า 

  บริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นเจ้ำของ และจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำต่อกรมทรพัย์สนิทำงปญัญำกระทรวง
พำณิชย ์ตำมประเภทของผลติภณัฑ ์โดยกำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้แต่ละเครื่องหมำยจะมอีำยุ 10 ปี นับแต่วนัทีจ่ด
ทะเบยีน และสำมำรถต่ออำยุไดค้รำวละ 10 ปี โดยมรีำยละเอยีดเครื่องหมำยกำรคำ้ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

เครือ่งหมายการค้า เลขทะเบียน ประเภทสินค้า / บริการ เจ้าของกรรมสิทธ์ิ ระยะเวลาคุม้ครอง 

 ค33682 ท่อเหลก็ ท่อโลหะ บมจ. แปซฟิิกไพพ ์
10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/11/2557 

ถงึ วนัที ่5/01/2568 

 
ค143853 ท่อเหลก็ชุบสงักะส ี บมจ. แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่22/11/2553 
ถงึ วนัที ่26/11/2563 

 ค144291 ท่อเหลก็ชุบสงักะส ี บมจ. แปซฟิิกไพพ ์
10 ปี ตัง้แต่วนัที ่17/02/2553 

ถงึ วนัที ่27/03/2563 

 
171105814 ท่อเหลก็กลำ้ บมจ. แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/02/2560 
ถงึ วนัที ่28/07/2568 

 
171105815 ท่อเหลก็กลำ้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่24/02/2560 
ถงึ วนัที ่28/07/2568 

 
161113210 ท่อเหลก็ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่21/12/2559 
ถงึ วนัที ่29/09/2568 

 
181118461 ท่อเหลก็กลำ้ บมจ.แปซฟิิกไพพ ์

10 ปี ตัง้แต่วนัที ่07/08/2561 
ถงึ วนัที ่17/04/2570 
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สรปุสญัญาเช่าท่ีส าคญั 

 1. สญัญาเช่าท่ีดินศนูยก์ระจายสินค้าบางนา-ตราด 

  บรษิทัฯเช่ำทีด่นิบรเิวณถนนบำงนำ-ตรำด กม.29 ต ำบลบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร เพื่อใชเ้ป็นที่ตัง้  
ศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยมีเนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตำรำงวำ ระยะเวลำกำรเช่ำ 11 ปี ตัง้แต่ 1 กนัยำยน 2557 ถึง            
31 สงิหำคม 2568  

 สรุปรำยละเอยีดของสญัญำเช่ำ 

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั บำงบ่อ แอสเซท จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 6 ปี 8 เดอืน (สิน้สดุ 31 สงิหำคม 2568) 
ค่าเช่า ปี 2561 : 2,428,800 บำท 

  
 2. สญัญาเช่าท่ีดินศนูยก์ระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

  บริษัทฯเช่ำที่ดินบนถนนบำงบวัทอง– สุพรรณบุรี (ทำงหลวงหมำยเลข 340, ระหว่ำงหลกักิโลเมตร         
 ที ่32 – 33 ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธำนี เพื่อใชเ้ป็นทีต่ัง้ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ โดยมเีนื้อที ่     
25 ไร ่2 งำน 31 ตำรำงวำ ระยะเวลำกำรเช่ำ 13 ปี ตัง้แต่ 1 กรกฎำคม 2558 ถงึ 30 มถุินำยน 2571  

สรุปรำยละเอยีดของสญัญำเช่ำ  

ผูเ้ช่า : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ลำดหลุมแกว้ แอสเซท จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 9 ปี 7 เดอืน (สิน้สดุ 30 มถุินำยน 2571) 
ค่าเช่า ปี 2561 : 2,677,500 บำท 

 
3. สญัญาเช่าพืน้ท่ีส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร ์
  บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) เช่ำพืน้ทีห่อ้งชุดเลขที ่1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลุมพนิี
ทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เพื่อใช้เป็นส ำนักงำน มเีนื้อที่ทัง้หมด 
692.50 ตำรำงเมตร ระยะเวลำกำรเช่ำ 3 ปี ตัง้แต่ 1 สงิหำคม 2559 ถงึ 31 กรกฎำคม 2562 
  ในเดอืนมถุินำยน 2561 เจำ้ของที่ดนิยนิยอมให้มกีำรแบ่งพื้นทีก่ำรเช่ำห้องชุดดงักล่ำวให้กบับรษิัท 
แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) เน่ืองจำกพืน้ทีส่ ำนกังำนของแปซฟิิกไพพ ์ไม่เพยีงพอต่อกำรขยำยงำน ทัง้นี้อตัรำค่ำ
เช่ำยงัคงเป็นอตัรำเดมิโดยสดัส่วนพืน้ทีก่ำรเช่ำตำมหนังสอืสญัญำโอนสทิธกิำรเช่ำมผีล ตัง้แต่วนัที่ 1 มถุินำยน 
2561 - 31 กรกฎำคม 2562 สรุปไดด้งันี้ 

  ผูเ้ช่ำ 1 คอื บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั   เช่ำพืน้ที ่30 ตำรำงเมตร 

  ผูเ้ช่ำ 2 คอื บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) เช่ำพืน้ที ่662.50 ตำรำงเมตร 
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สรุปรำยละเอยีดของสญัญำเช่ำ ดงันี้ 

ผูเ้ช่า 1 : บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (บรษิทัย่อย) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 7 เดอืน (สิน้สดุ 31 กรกฎำคม 2562) 
ค่าเช่า ปี 2561 : 1,909,700 บำท 
   
ผูเ้ช่า 2 : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 
ผูใ้ห้เช่า : บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั 
ระยะเวลาในการเช่าคงเหลือ : 7 เดอืน (สิน้สดุ31 กรกฎำคม 2562) 
ค่าเช่า ปี 2561 : 2,411,500 บำท 

 
ทัง้นี้ รำยกำรเช่ำที่ 1 – 3 ถือเป็นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั สำมำรถดูรำยละเอยีดทัง้หมดไดท้ี่ หวัขอ้รำยกำรระหว่ำงกนั         
ในหน้ำที ่63 – 65  
              
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทัฯมนีโยบำยกำรลงทุน คอืลงทุนในธุรกจิทีเ่กีย่วเน่ืองกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 
เพื่อเสรมิควำมมัน่คงและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ ซึง่หำกบรษิทัฯเขำ้ลงทุนในกจิกำรใดในสดัส่วนทีส่งูกว่ำ    
รอ้ยละ 20 ของสนิทรพัย์รวมของกจิกำรนัน้ๆ บรษิัทฯจะส่งตวัแทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในกจิกำรดงักล่ำวเพื่อมสี่วนร่วม       
ในกำรบรหิำรงำน และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั โดยหำกบรษิทัย่อยมกีำรด ำเนินธุรกจิที่กระทบต่อบรษิทั ฯ  
อย่ำงมนียัส ำคญั ตวัแทนดงักล่ำวตอ้งน ำเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯก่อน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 2 แห่ง คอื บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั (“TMS”) 
มูลค่ำรวม 100 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนกำรถอืครองหุ้นใน TMS ร้อยละ 99.99 ซึ่ง TMS ด ำเนินธุรกจิเป็นตวัแทนจดั
จ ำหน่ำยท่อเหลก็ของบรษิทั และ บรษิทั มทีรพัยข์นสง่ จ ำกดั (“MT”) มลูค่ำรวม 11 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นกำรถอืครองหุน้
ใน MT ร้อยละ 99.97  ซึ่ง MT ด ำเนินธุรกจิด้ำนกำรขนส่งสนิค้ำ สำมำรถสนับสนุนธุรกจิของบรษิัทฯให้มคีวำมสะดวก 
รวดเรว็ในกำรจดัส่งสนิค้ำสู่ปลำยทำง ซึ่งเป็นหลกัส ำคญัในด้ำนกำรบรกิำรให้กบัลูกค้ำ รวมทัง้หมดบรษิัทฯมสีดัส่วนเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้หมดคดิเป็นรอ้ยละ 2.52 ของสนิทรพัยร์วม 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย   
 
 ตำมควำมเหน็ของทีป่รกึษำกฎหมำยของบรษิทั ระบุว่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัไม่ไดเ้ป็นคู่ควำม หรอื
คู่กรณี ในคดดีงัต่อไปนี้ 

1. คดทีีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯทีม่จี ำนวนสงูกว่ำรอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่     
31 ธนัวำคม 2561 ซึง่เป็นวนัสิน้ปีบญัชล่ีำสดุ 

2. คดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั  

3. กรณีพพิำทซึง่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำหรอืมขีอ้พพิำทกบัหน่วยงำนรำชกำรอนัมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ          
ของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 
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6. ข้อมูลทัว่ไป  
 
6.1 ข้อมลูทัว่ไป 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)            

ชื่อย่อ :  PAP 
ประเภทธุรกจิ :  ประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยท่อเหลก็ 

ทีต่ัง้โรงงำนศนูยพ์ระประแดง :  298, 298/2 ถนนสขุสวสัดิ ์อ ำเภอพระสมุทรเจดยี ์ 
   จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10290 

ทีต่ัง้โรงงำนศนูยม์หำชยั (1) :  1/112 นิคมอุตสำหกรรมสมทุรสำคร หมู่ที ่2 ถนนพระรำม 2  
   ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

ทีต่ัง้โรงงำนศนูยม์หำชยั (2) :  1/97 นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร หมู่ที ่2 ถนนพระรำม 2  
   ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสำคร 74000 

ทีต่ัง้โรงงำนศนูยม์หำชยั (3) : 24/31 หมู่ที ่2 ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร  
 จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 

ทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ (1) :  158 หมู่ที ่6 ต ำบลบำงบ่อ อ ำเภอบำงบ่อ จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10560 

ทีต่ัง้ศนูยก์ระจำยสนิคำ้ (2) :  50/6 หมู่ 2 ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแกว้ จงัหวดัปทุมธำนี 12140 

ทีต่ัง้ส ำนกังำน :  1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4  
   แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 

เลขทะเบยีนบรษิทั :  บมจ. 0107547000206 

โทรศพัท ์(ส ำนกังำน) :  02 679 9000 

โทรสำร (ส ำนกังำน) :  02 679 9201-3 

เวบ็ไซต ์ :  www.pacificpipe.co.th 

ทุนจดทะเบยีน :  660,000,000 บำท 

ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ :  660,000,000 บำท 

ชนิดหุน้ :  หุน้สำมญั 

จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่รยีกช ำระแลว้ :  660,000,000 หุน้ 

มลูค่ำทีต่รำไว ้ :  หุน้ละ 1 บำท 
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นิติบคุคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

บริษทั ทาโมเสะ เทรดด้ิง จ ากดั (บริษทัย่อย)  

ชื่อย่อ :  TMS 
ทีต่ัง้ส ำนกังำน :  1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4  

   แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
ประเภทธุรกจิ :  ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยท่อเหลก็ 
ทุนจดทะเบยีน :  100,000,000 บำท 
ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ :  100,000,000 บำท 
ชนิดหุน้  :  หุน้สำมญั 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่รยีกช ำระแลว้ :  1,000,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไว ้  :  หุน้ละ 100 บำท 

บริษทั มีทรพัยข์นส่ง จ ากดั (บริษทัย่อย)  

ชื่อย่อ : MT 
ทีต่ัง้ส ำนกังำน : 298/2 หมู ่1 ถนนสขุสวสัดิ ์อ ำเภอพระสมุทรเจดยี ์

  จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10290 
ประเภทธุรกจิ  : ประกอบธุรกจิขนสง่ 
ทุนจดทะเบยีน : 14,000,000 บำท 
ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ :   9,200,000 บำท 
ชนิดหุน้  : หุน้สำมญั 
จ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่รยีกช ำระแลว้ : 92,000 หุน้ 
มลูค่ำทีต่รำไว ้  : หุน้ละ 100 บำท 

        

ข้อมูลอ้างอิง  

 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์

 บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 

 ผูต้รวจสอบบญัช ี
 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

เลขที ่193/136-137 อำคำรเลครชัดำออฟฟิศ คอมเพลก็ซ ์ชัน้ 33 
ถนนรชัดำภเิษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

              

6.2 ข้อมลูส าคญัอ่ืน  

 - ไม่ม ี-  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited  

ส่วนท่ี 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ทุนจดทะเบยีน : 660,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 660,000,000 หุน้  
มลูค่ำทีต่รำไว ้หุน้ละ 1 บำท 

ทุนทีอ่อกช ำระแลว้ : 660,000,000 บำท ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 660,000,000 หุน้  
มลูค่ำทีต่รำไว ้หุน้ละ 1 บำท 

              

7.2 ผูถ้ือหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนการถือครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
รอ้ยละ 

1. บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั /1 

 กลุ่มเลขะพจน์พำนชิ /2  
257,762,500 
229,560,000 

39.05 
34.78 

2. สริ ี ควูุฒยำกร 25,500,000 3.86 

3. ประสำน เขมะคงคำนนท ์ 12,024,000 1.82 

4. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 6,662,500 1.01 

5. นนัทวฒัน์  สถริไชยวทิย ์ 5,011,100 0.76 

6. สนุิสำ ขวญับุญบ ำเพญ็ 3,476,500 0.53 

7. วริยิำ  อมัพรนภำกุล 3,400,000 0.52 

8. ชวูทิย ์ จติรสกุล 3,360,000 0.51 

9. Peter  Eric  Dennis 3,310,600 0.50 

10. สภุำ ยัง่ยนืสนุทร 2,712,100 0.41 

รวม 552,779,300 83.75 
หมำยเหตุ: /1 บรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จ ำกดั มผีูถ้อืหุน้จ ำนวน 14 คน ซึ่งมรีำยละเอียดปรำกฏอยู่

ในตำรำงถดัไป (ตำรำงที ่1) 
 /2 กำรถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พำนิช มีรำยละเอียดปรำฏอยู่ในตำรำงถัดไป        

(ตำรำงที ่2) 
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(ตารางที ่1) ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ตัง้หมงเสง็ โฮลดิ้ง จ ากดั 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น 
จ านวนการถือครอง 

หุ้น PAP (หุ้น) 
รอ้ยละ 

1. นำย ศุภณฐั เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 

2. น.ส.ณฐัพร เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 
3. น.ส. นลนิ เลขะพจน์พำนชิ 24,250,000 3.67% 

4. นำย คณิน เลขะพจน์พำนชิ  24,250,000 3.67% 
5. นำง สกุญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 17,822,500 2.70% 

6. นำง ศศธิร เลขะพจน์พำนชิ  17,812,500 2.70% 

7. นำง สมุำล ี เลขะพจน์พำนชิ 17,812,500 2.70% 

8. น.ส. วรยีำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
9. น.ส. วนำล ี เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
10. น.ส.วรญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 

11. นำย ประยรู เลขะพจน์พำนชิ 13,687,500 2.07% 
12. นำย สมชยั เลขะพจน์พำนชิ 10,187,500 1.54% 

13. นำย วชิยั เลขะพจน์พำนชิ 8,737,500 1.32% 
14. นำง ปรำณี ควูุฒยำกร - 0.00% 

รวม 229,560,000 34.78% 
หมำยเหตุ : รำยชื่อในล ำดบัที ่1–13 เป็นบุคคลเดยีวกนักบัที่ปรำกฏอยู่ในตำรำงที ่2 (กลุ่มเลขะพจน์พำนิช) 

 (ตารางที ่2) การถอืครองหุน้ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนการถือครอง 
หุ้น PAP (หุ้น) 

รอ้ยละ 

1. นำย ศุภณฐั เลขะพจน์พำนชิ 25,000,000 3.79% 

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

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

4. นำย คณิน เลขะพจน์พำนชิ  24,250,000 3.67% 

5. นำง สกุญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 17,822,500 2.70% 
6. นำง ศศธิร เลขะพจน์พำนชิ  17,812,500 2.70% 

7. นำง สมุำล ี เลขะพจน์พำนชิ 17,812,500 2.70% 
8. น.ส. วรยีำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
9. น.ส. วนำล ี เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 

10. น.ส. วรญัญำ เลขะพจน์พำนชิ 15,000,000 2.27% 
11. นำย ประยรู เลขะพจน์พำนชิ 13,687,500 2.07% 

12. นำย สมชยั เลขะพจน์พำนชิ 10,187,500 1.54% 
13. นำย วชิยั เลขะพจน์พำนชิ 8,737,500 1.32% 

รวม 229,560,000 34.78% 
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

 - ไม่ม ี- 

              

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บริษัทฯ มคีวำมมุ่งมัน่ที่จะสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยัง่ยนื และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพื่อ      
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัผู้ถือหุ้นในระยะยำวโดยมีกำรก ำหนดนโยบำยที่จะจ่ำยปนัผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธ ิ     
หลงัหกัภำษีเงนิได้ และหลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้น้ี กำรจ่ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่กบั     
ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ ส ำหรับนโยบำยจ่ำยเงินปนัผลของบริษัทย่อย 
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯจะพจิำรณำจำกกระแสเงนิสดคงเหลอืเทยีบกบังบลงทุนของบรษิทัย่อย หำกกระแสเงนิสดคงเหลอืมี
เพยีงพอและไดต้ัง้ส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี โดยมติที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 ของบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) เมื่อวนัที ่27 เมษำยน 2561 ไดม้มีตอินุมตัจิ่ำยเงนิปนัผลจำกผลก ำไรสุทธิ
ของงบเฉพำะกจิกำรส ำหรบัด ำเนินงำนปี 2560 ในอตัรำหุน้ละ 0.39 บำท คดิเป็นรอ้ยละ 79.60 ของก ำไรสุทธขิองงบเฉพำะ
กจิกำร 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 – 2560 

 2556 2557 2558 2559 2560 

ก ำไร (ขำดทุน) สทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.55 0.21 (0.12) 0.78 0.49 

เงนิปนัผลจ่ำยต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.40 0.16 - 0.99 0.39 

อตัรำเงนิปนัผลจ่ำยต่อก ำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 72.73 76.19 - 126.92 79.60 

วนัทีจ่่ำยปนัผล 9/05/2557 14/05/2558 - 12/05/2560 16/05/2561 
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8. โครงสร้างการจัดการ  

 
โครงสร้างองคก์ร  

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
  
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา 

ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

คณะกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หน้าท่ีการเงิน ประธานเจา้หน้าท่ีปฎิบติัการ 

ส ำนกัคณะกรรมกำร 

 

สำยงำนโรงงำน 

สำยงำนบรหิำร 

สำยงำน 

ตรวจสอบภำยใน สำยงำนขำย 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

สำยงำนกำรเงนิ 
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8.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  

 กรรมกำรจ ำนวน 10 คน ณ 31 ธนัวำคม 2561 แบ่งเป็นกรรมกำรอสิระ 7 ท่ำน และกรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน ดงันี้ 
1. นำงเสำวนีย ์ กมลบุตร กรรมกำรอสิระ และ ประธำนกรรมกำร 
2. ดร.วชิำญ  อร่ำมวำรกีุล กรรมกำรอสิระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
3. ดร.ชยัยงค ์ สจัจพิำนนท ์ กรรมกำรอสิระ และ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4. นำยเกรยีงไกร  รกัษ์กุลชน กรรมกำรอสิระ และ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 
5. นำงสำวปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์ กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 
6. นำงอุดมวรำ เดชสง่จรสั กรรมกำรอสิระ และ กรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำงสำวอศิรำ ดสิรเตตวิฒัน์ กรรมกำรอสิระ 
8. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนชิ กรรมกำรบรหิำร และ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
9. นำงสำววริยิำ  อมัพรนภำกุล กรรมกำรบรหิำร, กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง, กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 

  และบรรษทัภบิำล และ ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 
10. นำงสำวธติมิำ  วฒันศกัดำกุล กรรมกำรบรหิำร, กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร 

หมำยเหตุ :  กรรมกำรในล ำดบัที ่8, 9 และ 10 เป็นกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมผกูพนั โดยกำรลงนำมนัน้ กรรมกำรสองในสำมท่ำน  
     ลงนำมรว่มกนั และประทบัตรำส ำคญับรษิทัฯ 

 โดยม ีนำยพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึง่มรีำยละเอยีด ประวตัแิละหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทัฯ 
ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบล ำดบัที ่1 หน้ำ 89 และ หน้ำ 93 

การประชมุคณะกรรมการ 
 ในปี 2561 ทีผ่่ำนมำ กรรมกำรแต่ละท่ำนไดเ้ขำ้ร่วมประชมุ สรุปไดด้งันี้ 

กรรมการ 

 จ านวนครัง้ท่ีรว่มประชมุ / จ านวนครัง้การประชุม 

คณะกรรมการ
บริษทัฯ 
(7 ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(8 ครัง้) 

คณะกรรมการ
สรรหา 

ค่าตอบแทนและ
บรรษทัภิบาล 

(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
(4 ครัง้) 

คณะกรรมการ
บริหาร 
(2 ครัง้) 

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น 
(1 ครัง้) 

1. นำงเสำวนีย ์กมลบุตร 7/7     1/1 
2. ดร.วชิำญ อร่ำมวำรกีุล 7/7 8/8    1/1 
3. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิำนนท ์ 7/7   4/4  0/1 
4. นำยเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน 7/7  4/4   1/1 
5. นำงสำวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 6/7 8/8 4/4   1/1 
6. นำงอุดมวรำ เดชสง่จรสั 7/7 8/8    1/1 
7. นำงสำวอศิรำ ดสิรเตตวิฒัน์ 7/7     1/1 

8. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 7/7    2/2 1/1 
9. นำงสำววริยิำ อมัพรนภำกุล 7/7  4/4 4/4 2/2 1/1 
10. นำงสำวธติมิำ วฒันศกัดำกุล 7/7   4/4 2/2 1/1 

หมำยเหตุ : 1. บรษิทัฯ จดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 ในวนัที ่27 เมษำยน 2561 
  2. กรรมกำร และผูบ้รหิำร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัท ำกลยทุธ ์ส ำหรบัปี 2562 เมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2561 
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8.2 ผูบ้ริหาร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำร จ ำนวน 7 ท่ำน ดงันี้ 
1. นำยสมชยั  เลขะพจน์พำนชิ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2. นำงสำววริยิำ  อมัพรนภำกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิ 
3. นำงสำวธติมิำ  วฒันศกัดำกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีป่ฏบิตักิำร  
4. นำยนนัทวฒัน์  สถริไชยวทิย ์ ผูอ้ ำนวยกำรวศิวกรรม 
5. นำงภทัรำ  จรรยำวลิำส ผูอ้ ำนวยกำรกำรตลำด 
6. นำยสพุฒัน์ บ่อสมบตั ิ ผูอ้ ำนวยกำรขำยกลุ่มงำนโครงกำร 
7. นำยพฤทธิ ์ ลีว้ไิลกุลรตัน์ ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรบญัช ี

8.3 เลขานุการบริษทัฯ 

 คณะกรรมกำรไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึง่มขีอ้มูลประวตั ิและหน้ำทีค่วำม
รบัผดิชอบปรำกฏในเอกสำรแนบล ำดบัที ่1 หน้ำ 89 และหน้ำ 93  

ทัง้นี้ เพื่อท ำหน้ำที่สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนที่เกี่ยวขอ้งกบักฎระเบยีบต่ำงๆ ส ำหรบัหน้ำที่ควำม
รบัผดิชอบ ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้แก่กรรมกำรในขอ้กฎหมำย ระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมกำรต้อง
ทรำบและตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงในขอ้ก ำหนด
กฎหมำยทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2. จดักำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทฯ และ                   
ขอ้พงึปฏบิตัต่ิำงๆ 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมมติ   
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

4. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน          
กำรประชุม 

5. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู รำยงำน สำรสนเทศ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธต่ิำงๆ ของผูถ้อืหุน้ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



[แบบ 56 –  1]  ส่วนที่  2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

27 

 

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผูบ้ริหาร 

1.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
1.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัวิงเงนิค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวน 7,000,000 บำท โดยในปี 2561 
ค่ำตอบแทนทีไ่ดจ้่ำยใหก้บักรรมกำรเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 6,480,000 บำท 
 บรษิทัฯไดจ้่ำยค่ำตอบแทนในส่วนของค่ำเบีย้ประชุม ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรบรษิทัฯ ใหแ้ก่กรรมกำรอสิระในขณะที่
กรรมกำรบรหิำรจะไดค้่ำตอบแทนกรรมกำรในรปูของค่ำบ ำเหน็จโดยไม่ไดร้บัค่ำเบีย้ประชุม 

ก. ค่าตอบแทนในรปูค่าบ าเหน็จและค่าเบีย้ประชุม 

รายช่ือ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

 ต าแหน่ง 
ค่าบ าเหน็จ 

(บาท) 
ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
รวม 
(บาท) 

1. นำงเสำวนีย ์กมลบุตร  กรรมกำรอสิระ และประธำนกรรมกำร 460,000 150,000 610,000 

2. ดร.วชิำญ อร่ำมวำรกีุล  กรรมกำรอสิระ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

520,000 230,000 750,000 

3. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิำนนท ์ 
กรรมกำรอสิระ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

420,000 190,000 610,000 

4. นำยเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน  
กรรมกำรอสิระ และ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 

420,000 190,000 610,000 

5. นำงสำวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์  
กรรมกำรอสิระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และ
บรรษทัภบิำล 

420,000 250,000 670,000 

6. นำงอุดมวรำ เดชสง่จรสั  กรรมกำรอสิระ และกรรมกำรตรวจสอบ 330,000 240,000 570,000 

7. นำงสำวอศิรำ ดสิรเตตวิฒัน์  กรรมกำรอสิระ 240,000 150,000 390,000 

8. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช  กรรมกำรบรหิำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

240,000  240,000 

9. นำงสำววริยิำ อมัพรนภำกุล  

กรรมกำรบรหิำร, กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง, กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ
บรรษทัภบิำล และประธำนเจำ้หน้ำที-่
กำรเงนิ 

420,000  420,000 

10. นำงสำวธติมิำ วฒันศกัดำกุล  
กรรมกำรบรหิำร, กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง และประธำนเจำ้หน้ำทปีฏบิตักิำร 

330,000  330,000 

รวม  3,800,000 1,400,000 5,200,000 

หมำยเหตุ : 1 บรษิทัฯ จดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2561 ในวนัที ่27 เมษำยน 2561 
2 กรรมกำร และผูบ้รหิำร ไดร้ว่มกนัประชุมจดัท ำกลยทุธ ์ส ำหรบัปี 2562 เมื่อวนัที ่31 ตุลำคม 2561 
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ข. ค่าบ าเหน็จกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งเน่ืองจากครบวาระ และกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งครบ 9 ปี 
ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิบ ำเหน็จกรรมกำรอสิระกรณีทีด่ ำรงต ำแหน่งครบ 9 ปี 

แก่กรรมกำร 2 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน และนำงสำวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ เป็นจ ำนวน 
ทัง้สิน้ 1,280,000 บำท 

1.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
› ประกนัสขุภำพแบบกลุ่ม 
› กำรอบรม สมันำ เพื่อสนบัสนุนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ ำแหน่งกรรมกำร 

2.  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 2.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนคณะผูบ้รหิำร 7 รำย ในรูปแบบของเงนิเดอืน และโบนัส รวมเป็น
เงนิทัง้สิน้ 32,212,999.97 บำท 

 2.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ำรองเลีย้งชพีใหแ้ก่ผูบ้รหิำร โดยบรษิทัฯไดส้มทบในอตัรำส่วนรอ้ยละ 5 ของ
เงนิเดอืน ซึง่ในปี 2561 บรษิทัฯไดจ้่ำยเงนิสมทบใหก้บัผูบ้รหิำรเป็น จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 1,122,925.00 บำท 

8.5 บคุลากร 

 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวนพนกังำนทัง้หมดของบรษิทัฯ (ไม่รวมผูบ้รหิำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกั ดงันี้ 

สายงาน จ านวน (คน) 

1. กำรขำย 71 

2. กำรเงนิ 110 

3. บรหิำร 211 

4. โรงงำน 558 

5. ส ำนกัคณะกรรมกำร 28 

รวม 978 
 
ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 

  ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกร ในรปูแบบของเงนิเดอืน โบนสั กองทุนส ำรองเลีย้งชพีรวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 203,448,538.67 บำท 
 
บุคลากรของบริษทัย่อย  

 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง ไดแ้ก่ บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั และ บรษิทั มทีรพัย์ ขนส่ง จ ำกดั มพีนักงำน
รวมทัง้สิน้จ ำนวน 60 คน และ 123 คน ตำมล ำดบั  

 ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั และ บรษิทั มทีรพัย์ ขนสง่ จ ำกดั ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกร 
ในรูปแบบของเงนิเดอืน โบนัส กองทุนส ำรองเลีย้งชพีรวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 26,948,478.16 บำท และ 18,182,940.29 บำท
ตำมล ำดบั 
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9. การก ากับดูแลกิจการ  
 
9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

นิยาม 
หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดีส ำหรบับริษัทฯ เป็นกำรน ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG CODE) ของ 

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) ร่วมกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีอง The Organization 
for Economic Co-Operation and Development (OECD) มำใชเ้ป็นแนวทำงในกำรก ำหนดหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี
ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในสว่นของหลกัปฏบิตัทิีย่งัมิไดน้ ำไปปรบัใชไ้ดม้กีำรบนัทกึเหตุผลไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมตคิณะกรรมกำร
แลว้ 

นิยำมกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ คอื ควำมสมัพนัธแ์ละมำตรกำรในเชงิกำรก ำกบัดูแลเพื่อสรำ้งคุณค่ำให้
ธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื นอกจำกนี้กำรก ำกบัดแูลกจิกำร ยงัรวมถงึระบบกำรบรหิำร และควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยในของบรษิทัฯ 
เพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถบรรลุถงึเป้ำหมำยทีต่ัง้ไวเ้พื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยำว ภำยใต้แนวปฏบิตัทิีด่ ี8 ขอ้
ของ CG Code เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่แก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำยและเป็นรำกฐำนของกำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนืของธุรกจิที่มคีวำม
โปร่งใส (Transparency) ควำมซื่อสตัย ์(Integrity) ควำมรบัผดิชอบต่อผลกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำที ่(Accountability) และ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั (Competitiveness)  

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัฯ มแีนวทำงในกำรปฏบิตัแิบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 
1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Right of Shareholders) 
2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. กำรค ำนึงถงึบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Role of Stakeholders) 
4. กำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร (Board Responsibilities) 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1. ด้านสิทธิขัน้พืน้ฐาน 
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯก ำหนดนโยบำยในกำรก ำกบัดแูลกจิกำรโดยไดค้ ำนึงถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตำมทีก่ฎหมำย

ก ำหนดไวอ้นัประกอบดว้ย 
1.1 สทิธใินกำรไดร้บัใบหุน้และสทิธกิำรโอนสทิธกิำรไดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมในกำรซือ้หุน้คนืโดยบรษิทัฯ

และไดร้บัขอ้มูลสำรสนเทศทีเ่พยีงพอทนัเวลำโดยผ่ำนช่องทำงตดิต่อสื่อสำรทีบ่รษิทัฯไดเ้ปิดไวเ้พื่อผูถ้อื
หุน้สำมำรถตดัสนิใจถงึผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ทัง้ต่อตนเองและบรษิทัฯ 

1.2 สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุม ซึ่งผูถ้ือหุน้สำมำรถแสดงควำมเหน็ใหข้อ้เสนอแนะและร่วมพจิำรณำในวำระ
ต่ำงๆของบรษิทัฯในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.3 สทิธใินกำรเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมกำรบรษิทัฯและใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชอีสิระ 
1.4 สทิธขิองผูล้งทุนรำยย่อยในกำรแต่งตัง้กรรมกำร 

1.4.1 ผูถ้อืหุน้คนหนึ่ง มคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
1.4.2 ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
1.4.3 บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรทีท่ีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล ำดบัถดั
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ลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้
ประธำนทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 

1.5 สทิธใินสว่นแบ่งก ำไรร่วมกนัอย่ำงเท่ำเทยีม 
 

2. ด้านสิทธิในการรบัข้อมูลและเสนอความเหน็ในการประชุมผูถ้ือหุ้น 
2.1  ดว้ยตระหนักถงึผู้ถอืหุ้นที่มทีัง้ชำวไทยและชำวต่ำงชำต ิบรษิทัฯจงึจดัท ำเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประชุม

และสำรสนเทศทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 
2.2 บรษิทัฯเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวำระทีต่อ้งกำรน ำเขำ้ทีป่ระชุม หรอืสง่ค ำถำมทีต่อ้งกำรใหต้อบในทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ที ่www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ำก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ี
2.3  ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรด้ำนกำรเงนิของบรษิัทฯ รวมทัง้ผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นอสิระจะเขำ้

ร่วมประชุมดว้ย โดยในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยมสีทิธอิย่ำงเท่ำ
เทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเหน็และซกัถำมโดยใหเ้วลำอย่ำงเหมำะสมและใหก้รรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งชีแ้จง / 
ให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนและเผยแพร่ผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวนัท ำกำรถดั ไป ผ่ำน
ระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบน websiteของบรษิทัฯ และจดัสง่รำยงำนกำรประชุม  
ผู้ถือหุ้นให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วันนับจำกวนัประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทัง้เปิดผ่ำน
ช่องทำงเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ที ่www.pacificpipe.co.th 

2.4  ค่ำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมกำรไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูถ้อืหุ้นเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรเสนอนัน้บรษิทัฯ
จะแจง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทน พรอ้มทัง้ขอ้มลูเปรยีบเทยีบกบัค่ำตอบแทนกรรมกำร
บรษิทัฯในปีทีผ่่ำนมำ 

2.5  ในกำรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรจะเป็นกำรลงคะแนนเลอืกกรรมกำรเป็นรำยบุคคลเสมอ 
2.6  บรษิทัฯมกีำรก ำหนดวำระกำรประชุมเป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจนและจะไม่มกีำรเพิม่วำระกำรประชุมโดยไม่แจง้ผู้

ถอืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 
 
หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1. การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้น 
1.1 บรษิทัฯเผยแพร่เอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำไวใ้นเวบ็ไซต ์www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ำ30 วนัก่อนจดัประชุม

และส่งเอกสำรทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษโดยบรษิทัฯมอบให้บรษิัทศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดัซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯเป็นผูจ้ดัสง่เอกสำรทัง้หมดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 
30 วนั 

1.2 ในกำรจดัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯไดค้ ำนึงถงึควำมสะดวกของผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนสถำบนั ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ
สถำนทีจ่ดัประชุม ทีเ่ดนิทำงไดส้ะดวก กำรเขำ้ถงึขอ้มลูผ่ำนทำงเวบ็ไซดบ์รษิทัฯ บรษิทัฯไดแ้จง้รำยละเอยีดใหผู้้
ถอืหุน้น ำเอกสำรหลกัฐำนทีจ่ ำเป็นมำใหค้รบถว้นในวนัประชุมเพื่อรกัษำสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมตำมขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มทัง้แนบหนังสอืมอบฉันทะเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์
จะมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมแทนไดเ้ลอืกทีจ่ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งหรอืกรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ
เขำ้ประชุมแทน อกีทัง้ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะไดท้ำงเวบ็ไซตท์ี ่www.pacificpipe.co.th 

1.3 จดัให้มีช่องทำงส ำหรบัผู้ถือหุ้นในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรของบริษัทฯได้โดยสำมำรถเข้ำไปดู
รำยละเอยีดหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินเรื่องดงักล่ำวไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.pacificpipe.co.th 

1.4 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้บรษิัทฯน ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรลงทะเบยีน นับคะแนนและกำรแสดงผล โดย
ประธำนจะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้รำบถงึวธิกีำรลงคะแนนเสยีงและจ ำนวนองคป์ระชุม ทัง้ยงัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มี

http://www.pacificpipe.co.th/
http://www.pacificpipe.co.th/
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สทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรสอบถำมแสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ รวมทัง้ใช้บตัรลงคะแนนและ
แจง้ผลกำรนบัคะแนนในแต่ละวำระ 

1.5 บรษิทัฯใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ภำยหลงัเริม่กำรประชุมแลว้ โดยใหส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ใน
ระเบยีบวำระทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ไดล้งมติ 

1.6 ในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมกีำรบนัทกึขอ้มลูดงัต่อไปนี้ 
(1) รำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้ประชุม และสดัสว่นกรรมกำรทีเ่ขำ้ร่วมกำรประชุมไม่เขำ้ร่วมกำรประชุม 
(2) วธิกีำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ หรอื งดออก

เสยีง) ของแต่ละวำระ  
(3) ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ 

 
2. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรดแูลขอ้มลูภำยในเพื่อป้องกนักำรน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนในทำง
มชิอบในคู่มอืจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ สรุปไดด้งันี้ 

2.1 พึงหลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อันเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกับ
ผู้เกี่ยวข้องทำงกำรค้ำของบริษัทฯ เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่ง หรือจำกโอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็น
พนกังำนบรษิทัฯ ในกำรหำประโยชน์สว่นตนและในเรื่องกำรท ำธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัฯ หรอืกำรท ำงำนอื่น
นอกเหนือจำกงำนของบรษิทัฯ ซึง่สง่ผลกระทบกระเทอืนต่องำนในหน้ำที ่

2.2 พงึละเวน้กำรถอืหุน้ในกจิกำรคู่แขง่ของบรษิทัฯ หำกเป็นเหตุท ำใหพ้นักงำนกระท ำกำรหรอืละเวน้กำรกระท ำ
ทีค่วรท ำตำมหน้ำที ่หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่องำนในหน้ำที ่ในกรณีทีไ่ดหุ้น้นัน้มำก่อนกำรเป็นพนักงำน
บริษัทฯ หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้ำไปท ำธุรกิจนัน้ หรือได้มำโดยทำงมรดก พนักงำนต้องรำยงำนให้
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ทรำบ 

2.3 ห้ำมพนักงำนบริษัทฯ ที่มสี่วนได้เสยีเป็นผู้อนุมตัิในกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำร หรือกระท ำกำรใดๆ ในนำม
บรษิทัฯ เพื่อป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้ 

2.4 กำรท ำธุรกจิใดๆ กบับรษิทัฯ ทัง้ในนำมส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนำมนิตบิุคคลใดๆ ทีพ่นักงำนนัน้มสี่วนได้
สว่นเสยีจะตอ้งเปิดเผยสว่นไดส้ว่นเสยีต่อบรษิทัฯ ก่อนเขำ้ท ำรำยกำร 

2.5 กำรรบัท ำงำนจำกบรษิทัย่อย ย่อมท ำไดโ้ดยไดร้บักำรอนุมตัจิำกผูบ้งัคบับญัชำฝ่ำยบรหิำรหรอืกรรมกำร แต่
พนกังำนของบรษิทัฯ ตอ้งไม่รบังำนภำยนอกทีเ่ป็นกำรแขง่ขนักบักำรด ำเนินธุรกจิหรอืก่อใหเ้กดิผลประโยชน์
ที่ขดัแย้งไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบตัิงำนชัว่ครำวหรอืถำวรเว้นแต่จะได้รบัอนุญำตเป็นกำรเฉพำะเจำะจงจำก
ผูบ้งัคบับญัชำหรอืกรรมกำร 

2.6 กำรเขำ้ประชุมพจิำรณำวำระใดทีผู่เ้ขำ้ร่วมประชุมมสี่วนได้เสยีกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนบรษิทัฯ ผูม้ี
ส่วนได้เสยีนัน้ ต้องออกจำกที่ประชุมเป็นกำรชัว่ครำวเพื่อให้ผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่นมีโอกำสพิจำรณำ
วเิครำะหว์จิำรณ์โดยปรำศจำกอทิธพิลของบุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีคนนัน้ 

2.7 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรต้องพิจำรณำควำมขดัแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน 
ระหว่ำงบรษิทัฯ กบับรษิทัย่อย หรอืบรษิทัใหญ่ อย่ำงรอบคอบดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงมเีหตุผลและเป็น
อสิระภำยใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ 

2.8 กรรมกำรและผูบ้รหิำรตอ้งรำยงำนกำรท ำรำยกำรกบัผูท้ีเ่กีย่วโยง ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ต่อฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส หรอืเมื่อเกดิรำยกำร และฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน จะรำยงำนกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นรำยไตรมำส 
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3.  ด้านการดแูลและแนวปฏิบติัเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 
ขอ้มูลภำยในเป็นขอ้มูลในกำรด ำเนินกำรบรหิำรกจิกำรอนัเป็นขอ้มูลลบัของบรษิัทฯ ทีย่งัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ

หำกเปิดเผยแลว้ย่อมสง่ผลกระทบต่อบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่มผีลกระทบต่อมลูค่ำหุน้ทีม่กีำร
ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย ์พนักงำนบรษิทัฯ ต้องไม่น ำขอ้มูลภำยในทีต่นล่วงรูม้ำจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนไปบอกผูอ้ื่น 
หรอืน ำขอ้มลูภำยในไปใชแ้สวงหำประโยชน์ในทำงมชิอบเสยีเองหรอืท ำใหป้ระโยชน์ของบรษิทัฯ ลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
ส ำหรบักำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตน หรอืเพื่อบุคคลอื่น ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 
จะถอืว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผดิตำมมำตรำ 241 และมำตรำ 242 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ.
2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 

แนวปฏิบติัเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 
กรรมกำร และผูบ้รหิำรต้องจดัท ำ และส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมี

ภรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรัพยต่์อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ดงันี้ 
 3.1 รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยค์รัง้แรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันับแต่วนัปิดกำรขำยหลกัทรพัยต่์อประชำชน
หรอืวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 
 3.2 รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) ทุกครัง้ทีม่กีำรซือ้ขำยภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่
ม ีกำรเปลี่ยนแปลง และบรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยและวธิกีำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ของกรรมกำรและผู้บรหิำรฝ่ำย
ต่ำงๆ ตลอดจนเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูโดยตรง ดงันี้ 

3.2.1 ตอ้งรำยงำนสรุปหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ทีถ่อือยู่เป็นรำยไตรมำส ใหก้บัแผนกตรวจสอบภำยใน เพื่อ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

3.2.2 หำ้มใชข้อ้มลูสำรสนเทศประเภทงบกำรเงนิในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่15 ของ
เดอืนถดัไปทีบ่รษิทัฯ ท ำงบกำรเงนิของไตรมำสนัน้ๆ จนกระทัง่ถงึภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ น ำส่งงบ
กำรเงนิใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ 24 ชัว่โมง โดยบรษิทัฯ จะประกำศวนัทีห่ำ้มซือ้ขำยในแต่ละช่วงเวลำ
ใหท้รำบทุกครัง้ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำกรรมกำร และผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั 

3.2.3 หำ้มใชข้อ้มูลสำรสนเทศอื่นๆ ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่ทรำบขอ้มูลจนกระทัง่ถงึ
ภำยหลงัจำกทีไ่ดม้กีำรเปิดเผยสำรสนเทศใหป้ระชำชนทรำบแลว้ 24 ชัว่โมง 

3.3  พนักงำนบรษิทัฯ ทุกระดบัต้องรกัษำและปกปิดขอ้มูลลูกคำ้ และขอ้มูลทำงกำรคำ้ไว้เป็นควำมลบั พนักงำน
บรษิทัฯ ต้องไม่เปิดเผยควำมลบัของลูกคำ้ทัง้ต่อพนักงำนดว้ยกนั และบุคคลภำยนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเวน้แต่
เป็นขอ้บงัคบัโดยกฎหมำยให้เปิดเผยกำรเปิดเผยเพื่อวตัถุประสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคดหีรอืคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ อนุมตัใิหม้กีำรเปิดเผย 

3.4  ห้ำมกรรมกำรผู้บรหิำร พนักงำนบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูล เปิดเผยหรอืส่งผ่ำนข้อมูลหรือ
ควำมลบัของบรษิทัฯ ไปยงับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้ง ซึง่รวมถงึบุคคลในครอบครวั ญำตพิีน้่อง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

3.5 กำรเปิดเผยขอ้มลูตอ้งเป็นไปโดยพนักงำนบรษิทัฯ ทีม่อี ำนำจหน้ำทีพ่นักงำนทัว่ไปไม่มหีน้ำทีเ่ปิดเผยขอ้มูล
เมื่อถูกถำมใหเ้ปิดเผยขอ้มูลทีต่นไม่มหีน้ำทีเ่ปิดเผยให้แนะน ำผูถ้ำมสอบถำมผูท้ีท่ ำหน้ำทีเ่ปิดเผยขอ้มูลนัน้
เพื่อใหก้ำรใหข้อ้มลูถูกตอ้งและเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั 

3.6 ไม่ให้ค ำแนะน ำในกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ เวน้แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัหน้ำที่กำรงำนที่ได้รบั
มอบหมำยจำกบรษิทัฯ 

3.7 กรรมกำรผู้บรหิำร พนักงำนตัง้แต่ระดบัหวัหน้ำแผนกขึน้ไปและพนักงำนช ำนำญกำรหน่วยงำนบญัช ีและ
ตรวจสอบภำยใน เมื่อมกีำรซือ้/ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรซือ้/ขำยนัน้ภำยใน 3 วนัท ำ
กำรต่อผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน 
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3.8 กรรมกำรผูบ้รหิำร พนักงำนตัง้แต่ระดบัหวัหน้ำแผนกขึน้ไป และพนักงำนช ำนำญกำรหน่วยงำนบญัชี และ
ตรวจสอบภำยใน ต้องรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตนหรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งตำมหลกัเกณฑ์
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เป็นรำยไตรมำส ต่อฝำ่ยตรวจสอบภำยใน และฝำ่ยตรวจสอบ
ภำยในจะรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบุคคลดงักล่ำว ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ เป็นรำยไตรมำส 

 
หมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถึงควำมเติบโตอย่ำงยัง่ยนืของธุรกจิที่มุ่งเตบิโตโดยค ำนึงถึงควำมคำดหวงั และ
ผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝำ่ย ซึง่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำกบั ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
ตลอดจนกลยุทธข์องกจิกำรสอดคลอ้งกบักำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร และใหฝ้่ำยบรหิำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ ในเรื่อง 

- กจิกรรมทีไ่ดป้ฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี  
- ตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

3.1 การปฏิบติัต่อลูกค้า 
1.  สง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้เงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บั

ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝำ่ย 
2. พนักงำนบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมัน่พฒันำสนิค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพและมีรำคำที่สมเหตุสมผลทันต่อ

สถำนกำรณ์มคีุณภำพไม่จ ำกดัสทิธขิองผูบ้รโิภคและมเีงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมส ำหรบัผูบ้รโิภค 
3. ปฏบิตัติำมสญัญำ หรอืเงื่อนไขต่ำงๆทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้

หนึ่ง ตอ้งรบีแจง้ใหคู้่คำ้ และ/หรอืเจำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ข 
4.  พงึรกัษำควำมลบัของลูกคำ้อย่ำงจรงิจงัเวน้แต่ลูกคำ้ยนิยอมให้เปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืเป็นไปตำม

กฎหมำยรวมทัง้ไม่น ำขอ้มลูมำใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ี่เกีย่วขอ้ง 

3.2 การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. ประพฤตภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแข่งขนัทีด่ไีม่บดิเบอืนขอ้มูลหลอกลวง หรอืใชว้ธิอีื่นใดทีไ่ม่ถูกต้องตำม 

ครรลองของกำรแขง่ขนัทีด่ ี

2. ไม่แสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวธิีกำรที่ไม่สุจริต หรอืไม่เหมำะสม เช่นกำรจ่ำย

สนิจำ้งใหแ้ก่พนกังำนของคู่แขง่ เป็นตน้ 

3. ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่งทำงกำรคำ้ ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ยไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกขอ้มูลอย่ำง
สมเหตุสมผล 

3.3 การปฏิบติัต่อคู่ค้า 
1. กำรจดัซือ้ จดัหำตอ้งมขี ัน้ตอนทีต่รวจสอบได ้เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์สงูสดุ 
2. บรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัต่ิอคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคบนพืน้ฐำนของกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
3. พนกังำนบรษิทัฯ ตอ้งจดัซือ้จดัหำสนิคำ้และบรกิำรโดยค ำนึงถงึควำมตอ้งกำรควำมคุม้ค่ำรำคำ และคุณภำพ มี

กำรใหข้อ้มูลแก่ผูค้้ำอย่ำงเท่ำเทยีมถูกต้องไม่มอีคตไิม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูค้้ำรวมทัง้มกีำรจดัซือ้ จดัหำทีม่คีวำม
รดักุมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 

4. พนกังำนบรษิทัฯ จะตอ้งไม่เรยีกรบัประโยชน์จำกกำรจดัซือ้จดัหำต้องวำงตวัเป็นกลำงไม่ใกลช้ดิกบัคู่คำ้จนท ำ
ใหคู้่คำ้มอีทิธพิลต่อกำรตดัสนิใจจนเกนิไป 
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5. ปฏบิตัติำมขอ้สญัญำอย่ำงเคร่งครดัเมื่อพบว่ำไม่สำมำรถปฏบิตัติำมสญัญำหรอืคู่ค้ำไม่อำจปฏบิตัติำมสญัญำ 
หรอืเหตุอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัติำมสญัญำไดใ้หร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำเพื่อปรกึษำในทนัทแีละหำแนว
ทำงแกไ้ขต่อไป 

3.4 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น 
บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมเตบิโตทำงธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืและสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพื่อสรำ้ง

มลูค่ำเพิม่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยำวโดย 
1. มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปนัผลไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัส ำรองตำมกฎหมำยใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ซึง่ปจัจุบนับรษิทัฯ ด ำรงเงนิส ำรองครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตำมกฏหมำยแลว้ ทัง้นี้
กำรจ่ำยปนัผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำนฐำนะกำรเงนิและแผนงำนกำร
ลงทุนของบรษิทัฯ 

2. จดัตัง้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบในกำรก ำหนดทศิทำงเป้ำหมำย
ทำงธุรกจิแผนธุรกจิและงบประมำณประจ ำปีรวมถงึเป็นผูส้อบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีเป็นส ำคญั 

3. ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสำมำรถรำยงำนหรอืรอ้งเรยีนเรื่องทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ ต่อ
คณะกรรมกำรผ่ำนหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ตำมรำยละเอยีดในหน้ำ 51 

 แผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์
 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
 ทีอ่ยู่ 1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 กรุงเทพ 10120  
 โทรศพัท ์[662] 679-9000 โทรสำร [662] 679-9201 - 03  
 อเีมล ์ir.dep@pacificpipe.co.th 

นักลงทุนสมัพนัธจ์ะรวบรวมรำยงำน หรอืเรื่องรอ้งเรยีนจำกผูถ้อืหุน้ ส่งใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษทัภบิำล ซึง่เป็นผูร้บัรำยงำน หรอืเรื่องรอ้งเรยีน ท ำกำรสอบสวน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

3.5 การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรกูย้มืเงนิตำมขอ้ตกลงและใหข้อ้มูลทำงกำรเงนิทีถู่กต้องรวมทัง้มกีำรจ่ำยช ำระหนี้

ตรงตำมเวลำทุกครัง้ และปฏบิตัิตำมสญัญำหรอืเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัิตำม
เงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งบรษิทัฯ จะรบีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไข โดยในกำรเจรจำ
ต่อรองทำงธุรกจิจะพงึละเวน้กำรเรยีกรบัหรอืจำ้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้ 

3.6 ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนและสงัคมโดยรวม 
1. สนับสนุนในดำ้นกำรดูแลสิง่แวดลอ้ม กำรศกึษำ ศำสนำ ศลิปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม  ประเพณี

ทอ้งถิน่ทีอ่งคก์รตัง้อยู่ 
2. ด ำเนินกจิกรรมเพื่อร่วมสรำ้งสรรคส์งัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหชุ้มชนทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่มี

คุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ ทัง้ทีด่ ำเนินกำรเองและร่วมมอืกบัรฐัและชุมชน 
3. ป้องกนัอุบตัเิหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสยีใหอ้ยู่ในระดบัค่ำมำตรฐำนทีย่อมรบัได ้
4. บรษิทัฯ ปลกูฝงัจติส ำนึกในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และทรพัยำกรธรรมชำต ิ
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรใช้วสัดุ หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทัง้ทรพัยำกรต่ำง อย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสทิธผิล 
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3.7 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
1.  ไม่สนับสนุนกำรบงัคบัใชแ้รงงำน (forced labour) หรอื แรงงำนนักโทษ และไม่ใชก้ำรลงโทษทำงกำย หรอืกำร

คุกคำมจำกกำรถูกกระท ำรุนแรงหรอืรปูแบบอื่นๆ ของกำรขม่เหงทำงกำย เพศ จติใจ หรอืทำงวำจำ เป็นมำตรกำร
ดำ้นระบยีบวนิยั หรอืกำรควบคุม 

2. ต่อต้ำนและไม่ใชแ้รงงำนเดก็ (child labour) โดยกำรไม่ว่ำจำ้งบุคคลอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปีไม่ว่ำในจุดประสงค์ใด ทัง้
แบบงำนประจ ำ หรอืงำนนอกเวลำ รวมทัง้กำรท ำงำนแบบมคี่ำจำ้งและไม่มคี่ำจำ้ง 

3. กำรว่ำจำ้งแรงงำนต่ำงดำ้วบรษิทัฯ กระท ำอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยภำยใตก้ฏหมำยแรงงำน 
4. บรษิทัฯ จะคดัเลอืกบุคคลเพื่อว่ำจำ้งใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ดว้ยควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถงึคุณสมบตัขิองแ ต่ละ

ต ำแหน่งงำน คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ ประสบกำรณ์ และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นกบังำน และปฏบิตัต่ิอพนักงำนทุก
คนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลอืกปฏบิตัไิม่มขีอ้กดีกนัเรื่องเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิศำสนำ สถำนศกึษำ หรอืสถำนะอื่นใดที่
มไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน 

5. บรษิัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัของพนักงำนด้วยทรำบดวี่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรอนัมค่ีำ และเป็นปจัจยัสู่
ควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัและดแูลใหพ้นกังำนมทีกัษะในกำรท ำงำนและมคีวำมมัน่คง โดย 
5.1 ใหค้่ำตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ โดยพนกังำนทุกต ำแหน่งและทุกระดบั 

จะไดร้บักำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในรูปดชันีวดัผล (KPIs) เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน
ในรปูแบบโบนสั และปรบัเงนิเดอืนประจ ำปี 

5.2 จดังำนปฐมนิเทศ และมอบคู่มอืพนักงำนใหพ้นักงำนใหม่ทุกท่ำนไดร้บัทรำบและเขำ้ใจถงึสทิธทิีพ่นักงำนพงึ
ได้รบัตำมกำรว่ำจำ้งที่เป็นธรรมจรยิธรรมในดำ้นต่ำงๆ และยดึมัน่ปฏบิตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำง
เคร่งครดั 

5.3 มุ่งพฒันำและจดัให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรท ำงำนให้มี
ประสทิธภิำพ และสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีวำมกำ้วหน้ำในอำชพี โดยมกีำรพจิำรณำกำรสอบเพื่อเลื่อนต ำแหน่ง
ในแต่ละปี 

5.4 จดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนักงำนเพื่อสนับสนุนใหพ้นักงำนออมเงนิระยะยำวไว้ส ำหรบัตนเองและ
ครอบครวัเมื่อลำออกจำกงำนเกษยีณอำยุทุพพลภำพหรอืเสยีชวีติ รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นักงำนมคีวำมรู ้ควำม
เขำ้ใจกำรบรหิำรจดักำรเงนิ 

6. จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัยเพื่อดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยส์นิของพนกังำนอยู่เสมอ 

7. บรษิัทฯ จะรกัษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชวีประวตัิ ประวตัิสุขภำพ ประวตัิกำรท ำงำน ฯลฯ กำร
เปิดเผย หรอืกำรถ่ำยโอนขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนสูส่ำธำรณะจะท ำไดต่้อเมื่อไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกพนักงำนผู้
นัน้ ทัง้นี้กำรล่วงละเมดิถอืเป็นควำมผดิทำงวนิยัเวน้แต่ไดก้ระท ำไปตำมระเบยีบบรษิทัฯ หรอืตำมกฎหมำย 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมการท างาน 
บรษิัทฯ ไดค้ ำนึงถงึควำมปลอดภยัและชวีอนำมยัในกำรท ำงำนซึง่เป็นควำมรบัผดิชอบพืน้ฐำนของบรษิทัฯ และ

เป็นสิง่ทีจ่ะสง่ผลต่อพนกังำนทุกคนรวมทัง้บุคคลอื่นจงึมกีำรก ำหนดนโยบำย ดงันี้ 
1.  ควำมปลอดภยัและกำรรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เป็นหน้ำทีข่องพนกังำนทุกคนทุกระดบั ทีจ่ะร่วมมอืกนั

ปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิ ทัง้ของตนเอง ผูอ้ื่น และของบรษิทัฯ 
2.  บรษิทัฯ จะเสรมิสรำ้งใหพ้นกังำนทุกระดบัมคีวำมรูแ้ละมจีติส ำนึกในกำรปฏบิตังิำนดว้ยควำมปลอดภยั และม ี

อำชวีอนำมยัทีด่ ี
3.  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของมำตรกำรป้องกนัอุบตัเิหตุอนัเกดิขึน้จำกกำรท ำงำนทีม่ต่ีอพนักงำนหรอืบุคคล

อื่น 
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4.  บรษิทัฯ จะสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีำรปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มและวธิปีฏบิตังิำนอย่ำงปลอดภยั รวมถงึกำรมี
สขุอนำมยัทีด่ขีองพนกังำน 

5.  บรษิทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสรมิกจิกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน โดยจะจดัฝึกอบรมใหค้วำมรู ้ทบทวน
และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อสร้ำงจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัยให้กบัพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่องและมกีำรเตรยีมพรอ้มอยู่เสมอ 

6.  บรษิทัฯ จะจดัเตรยีม จดัหำอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีม่คุีณภำพ ไดม้ำตรฐำน ใหพ้นักงำนไดใ้ช ้และสวมใส่
ป้องกนัตำมควำมเหมำะสมต่อลกัษณะและกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน 

7.  บรษิัทฯ จะส ำรวจตรวจตรำในเรื่องควำมปลอดภยั และเขม้งวดกวดขนัให้พนักงำนปฏบิตัิตำมระเบยีบเกี่ยวกบั
ควำมปลอดภยัของบรษิทัฯ ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดูแลใหพ้นักงำนสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัตำมที่
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดอย่ำงเคร่งครดั 

8.  บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และรักษำสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับ
ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ต่ำงๆ ของพนกังำน โดยจะน ำไปพจิำรณำ ตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่ำงๆ ตำม
ควำมเหมำะสม เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่พนกังำนมำกทีส่ดุ 

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1. หน่วยงำนสำรสนเทศจดัท ำนโยบำยด้ำนสำรสนเทศ รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยครอบคลุมในเรื่อง

ดงัต่อไปนี้ และมกีำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
1.1 กำรจดัสรรและกำรบริหำรทรพัยำกรด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงกำรจดัสรรทรพัยำกรให้

เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สำมำรถจดัสรรทรพัยำกรได้
เพยีงพอตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

1.2 นโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
1.3 นโยบำยทีจ่ะสง่เสรมิและใชอุ้ปกรณ์เครื่องมอื โปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตำมกฏหมำยเท่ำนัน้และสื่อสำรให้

พนกังำนทุกระดบัรบัทรำบ 
2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมำะสมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจำรีต

ประเพณี หรอืละเมดิกฎหมำย เช่น กำรสรำ้งควำมเสยีหำยแก่ชื่อเสยีงและทรพัยส์นิ กำรมไีว้ซึง่สื่อลำมกอนำจำร 
กำร Forward mail ทีเ่ป็นกำรรบกวน 

3.  พนกังำนบรษิทัฯ ตอ้งเกบ็รกัษำรหสัผ่ำนของตนใหเ้ป็นควำมลบั ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกนัไม่ใหบุ้คคลอื่นเขำ้ถงึ
รหสัผ่ำนของตน รวมทัง้ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอำจจะเป็นอนัตรำยต่อระบบ
คอมพวิเตอรข์องบรษิทัฯ 

4.  กรณีที่พนักงำนบรษิัทฯ ขออนุญำตผู้บงัคบับญัชำให้ผู้ปฏบิตัิงำนภำยนอกใช้ระบบสำรสนเทศของบรษิัทฯ นัน้ 
พนักงำนของบรษิัทฯ ที่เป็นผู้ขอต้องควบคุมกำรใช้งำนของผู้ปฏบิตัิงำนภำยนอก และต้องรบัผดิชอบต่อควำม
เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบับรษิทัฯ จำกกำรใชร้ะบบสำรสนเทศนัน้ 

5.  บรษิัทฯ มสีทิธิเ์ขำ้ตรวจสอบ ค้นหำ ตดิตำม สอบสวน และควบคุมกำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนักงำนบรษิทัฯ 
เพื่อป้องกนัควำมปลอดภยัในระบบสำรสนเทศของบรษิทัฯ 

6.  พนักงำนบรษิัทฯ ที่น ำอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ หรอือุปกรณ์เสรมิจำกภำยนอกมำปฏบิตัิงำนในบรษิัทฯ ต้องได้รบั
อนุญำตจำกผูบ้งัคบับญัชำ 
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นโยบายด้านการไม่ลว่งละเมิดสินทรพัยท์างปัญญา 
บริษัทฯ มนีโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบัทรพัย์สนิทำงปญัญำ หรือลขิสทิธิ โดยกำรน ำ

ผลงำน หรอืขอ้มลูอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภำยนอกทีไ่ดร้บัมำ หรอืทีจ่ะน ำมำใชภ้ำยในบรษิทัฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ื่น 

1.  ผลงำนทีเ่กดิจำกกำรปฏบิตัติำมหน้ำทีถ่อืเป็นทรพัยส์นิทำงปญัญำของบรษิทัฯ 
2.  เมื่อพน้สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนจะต้องส่งมอบทรพัยส์นิทำงปญัญำต่ำงๆ ซึง่รวมไปถงึผลงำนสิง่ประดษิฐ ์ฯลฯ 

คนืใหบ้รษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไวใ้นรปูแบบใดๆ 
3.  พนักงำนที่ใช้งำนเครื่องคอมพวิเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตำมขอ้อนุญำตของเจ้ำของลขิสทิธิ ์และ

เฉพำะทีไ่ดร้บัอนุญำตใหใ้ชง้ำนจำกบรษิทัฯ เท่ำนัน้ เพื่อป้องกนัปญัหำกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำ 
4.  กำรน ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกที่ได้รับมำหรือที่จะน ำมำใช้ภำยในบริษัท ฯ จะต้อง

ตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำจะไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปญัญำของผูอ้ื่น 
 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 

หลกัการ 

บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส มคีวำมเท่ำเทยีมกนัผ่ำนทัง้ทำงเวบ็ไซดข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ละของบรษิทัฯ 

แนวปฏิบติัท่ีดี 
1. ด้านข้อมูลและรายงาน 

1.1 คณะกรรมกำรไดดู้แลให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและขอ้มูลอื่นๆ 
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทันเวลำตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยนอกจำก
จะเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) แลว้ ยงั
ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ช่วยใหผู้ถ้อืหุน้ลกูคำ้ และผูท้ีส่นใจ สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มูลได้
ง่ำยมคีวำมเท่ำเทยีมกนัและเชื่อถอืได ้

1.2 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดใหม้หีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) และมอบหมำยใหฝ้่ำย
บริหำรก ำหนดผู้รบัผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทฯ ในกำรสื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรต่อผู้ลงทุน นักวิเครำะห์
หลกัทรพัย ์และผูท้ี่เกีย่วขอ้งไดร้บัทรำบขอ้มูลของบรษิทัฯ อย่ำงเท่ำเทยีมกนักบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดย
สำมำรถตดิต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดต้ำมรำยละเอยีดในหน้ำ 34 หวัขอ้กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ 

1.3 บรษิัทฯ จดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ และเปิดเผยกำรท ำหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย 

2. บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
2.1 คณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรมอี ำนำจและหน้ำทีจ่ดักำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด ำเนินกำร เช่น เรื่องที่กฎหมำย
ก ำหนดให้ต้องไดร้บัมติทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ กำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และกำรซื้อหรอืขำยสนิทรพัย์ที่ส ำคัญตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด อกีทัง้ กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรมหีน้ำที ่ทีต่อ้งปฏบิตัดิว้ยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงัและซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร ซึง่อย่ำงน้อยตอ้งเป็นไป
ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทีส่ ำคญัมดีงันี้ 
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2.1.1 พจิำรณำและก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ทศิทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกจิ โดยค ำนึงถงึสภำพแวดลอ้ม
ของธุรกจิ โอกำสและควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดต่้อผูม้สี่วนไดเ้สยีตลอด Value Chain กำรน ำนวตักรรม
และเทคโนโลยมีำใช้อย่ำงเหมำะสม ควำมต้องกำรของลูกค้ำและผูม้สี่วนไดเ้สยี และมกีำรทบทวน
เรื่องดงักล่ำวอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี รวมทัง้ก ำกบัใหฝ้ำ่ยบรหิำรสือ่สำรใหท้ัว่ทัง้องคก์ร และตดิตำมใหม้ี
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โดยมุ่งหวงัประสิทธิผลในด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขนักำร
ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม กำรค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  และสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใต้
กำรเปลีย่นแปลง รวมทัง้กำรรำยงำนดำ้นนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถใน
กำรแขง่ขนัและตอบสนองควำมตอ้งกำร 

  ในเดอืนตุลำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้กีำรพจิำรณำทบทวนวสิยัทศัน์ของบรษิัทฯ 
โดยมคีวำมเหน็ว่ำวสิยัทศัน์และพนัธกิจที่ได้ก ำหนดไว้ตัง้แต่ปลำยปี 2560 ยงัมคีวำมเหมำะสม 
นอกจำกนัน้ได้พิจำรณำแผนกำรด ำเนินธุรกิจและเป้ำหมำยรวมทัง้งบประมำณ ประจ ำปี 2562 
เพื่อใหฝ้่ำยบรหิำรสื่อสำรลงไปยงัผูป้ฏบิตังิำนเพื่อจดัท ำแผนกำรปฏบิตั ิ(action plan) โดยใหน้ ำผล
กำรด ำเนินงำนกลบัเขำ้มำรำยงำนต่อทีป่ระชุมเป็นรำยไตรมำส 

2.1.2 คณะกรรมกำรก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูป้ระสำนกำรจดัอบรมภำยในส ำหรบักรรมกำรใหม่
เพื่อใหเ้ขำ้ใจลกัษณะของธุรกจิครบสำยซพัพลำยเชน รวมทัง้โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน 

2.1.3 ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมระมดัระวงัและมีควำมรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง้ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น ด้วยควำม
ซื่อสตัยส์จุรติ 

2.1.4 ส่งเสรมิให้มกีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และคู่มอืกรรมกำร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มทัง้พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบ 

2.1.5 ทบทวน และประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร จรยิธรรมและจรรยำบรรณใน
กำรด ำเนินธุรกจิ และคู่มอืกรรมกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.1.6 ทบทวนและใหค้วำมเหน็ควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในทุกปี 
2.1.7 ก ำหนดระดบัอ ำนำจทำงกำรเงินของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดักำรรวมทัง้กำร

ก ำหนดนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจำ้งของบรษิทัฯเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
2.1.8 พจิำรณำอนุมตัิและ / หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงของบรษิัทฯและบริษัทย่อยให้

เป็นไปตำมประกำศทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2.1.9 พจิำรณำอนุมตัริำยกำรส ำคญั เช่น โครงกำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีก่ฎหมำยก ำหนด 
2.1.10 จดัใหม้รีะบบบญัชกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได้ 

2.2 อ านาจการด าเนินการของคณะกรรมการบริษทัฯ 
2.2.1 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2.2.2 แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอ ำนำจหน้ำที ่ใหแ้ก่คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ 
2.2.3 ปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ หรือที่ปรึกษำของบริษัทฯ (ถ้ำมี) หรือ จ้ำงผู้เชี่ยวชำญ และที่ปรึกษำ จำก

ภำยนอกในกรณีทีจ่ ำเป็น  
2.2.4 อนุมตักิำรไดร้บัหรอืยกเลกิวงเงนิสนิเชื่อ ในสว่นทีเ่กนิอ ำนำจกำรจดักำรของฝำ่ยบรหิำร 
2.2.5 อนุมตัิและ / หรอืใหค้วำมเหน็ชอบต่อรำยกำรที่เกีย่วโยงของบรษิทัฯและบรษิัทย่อยใหเ้ป็นไปตำม

ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2.2.6 อนุมตัิกำรเขำ้ท ำธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยัของธุรกจิในวงเงนิส่วนที่ เกินอ ำนำจกำรจดักำรของฝ่ำย

บรหิำร 
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2.2.7 แต่งตัง้ ถอดถอน เลขำนุกำรบรษิทัฯ 
2.2.8 อนุมตัริำยกำรส ำคญั เช่น โครงกำรลงทุน และกำรด ำเนินกำรใดๆ ทีก่ฎหมำยก ำหนด 

2.3 หน้าท่ีประธานกรรมการ 
2.3.1 รบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบั ตดิตำม ดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่ำกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รตำม
แผนงำนทีก่ ำหนดไว ้

2.3.2 ดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและ
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

2.3.3 ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกบักรรมกำรอสิระคนหนึ่ง 
2.3.4 เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
2.3.5 จดัสรรเวลำไว้อย่ำงเพยีงพอที่ฝ่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอที่กรรมกำรจะอภิปรำยประเดน็

ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนัและแสดงควมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 
2.3.6 เป็นตวักลำงระหว่ำงองคก์รกบัหน่วยงำนภำยนอก เช่นหน่วยงำนภำครฐั/กองทุน องคก์รทอ้งถิน่ และ

สือ่ เมื่อมคีวำมจ ำเป็นโดยมปีระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูแ้ถลงกำรณ์หลกัของบรษิทัฯ 
2.3.7 เสริมสร้ำงควมสมัพันธ์อนัดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็นผู้ริหำรและกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร และ

ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝำ่ยจดักำร 

2.4 คณะกรรมการตรวจสอบ 
2.4.1 สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำร

ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชแีละผู้บรหิำรทีร่บัผดิชอบจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและ
ประจ ำปี 

2.4.2 สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมี
ประสทิธผิล 

2.4.3 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำง และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผูจ้ดักำรฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 

2.4.4 พจิำรณำอนุมตัแิผนกำรตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และบุคลำกรของฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 
2.4.5 พจิำรณำสอบทำนควำมเป็นอสิระและกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของฝำ่ยตรวจสอบภำยใน 
2.4.6 สอบทำนให้บริษัทฯ มรีะบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมีประสทิธิผลรวมทัง้สอบทำน

กระบวนกำรภำยในบรษิทัฯ เกีย่วกบักำรรบัแจง้เบำะแส และกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน ใหม้คีวำมอสิระ และ
มกีำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม โดยค ำนึงถงึกำรรกัษำควำมลบั และมำตรกำรป้องกนัผูแ้จง้เบำะแส 

2.4.7 สอบทำนกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์
ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยห์รอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.4.8 ประเมนิผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในหวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
a. พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของ

ทรพัยำกร และปรมิำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำนสอบบญัชนีัน้ รวมทัง้ประสบกำรณ์ของ

บุคลำกรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหท้ ำกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

b. พจิำรณำควำมเป็นอสิระของผู้สอบบญัช ีเพื่อคดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน ผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทัฯ 
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2.4.9 พจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ ในกรณีทีเ่กดิรำยกำรเกีย่วโยงหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4.10 ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย และคณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ชอบดว้ย 
2.4.11 จดัท ำรำยงำนกจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
2.4.12 รำยงำนอื่นใดทีเ่หน็ว่ำผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ

ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2.4.13 จดัใหม้กีำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง อย่ำงน้อยปีละ 

1 ครัง้ เพื่อน ำมำปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนใหเ้กดิประสทิธผิลต่อผูถ้อืหุน้ และองคก์รสงูสดุ 
2.4.14 กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ รบัทรำบ

กจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.4.15 ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ำมรีำยกำร หรอืกำรกระท ำ

ซึง่อำจมผีลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงแกไ้ขภำยในเวลำ
ทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็สมควรซึง่ประเภทรำยกำรหรอืกำรกระท ำทีต่อ้งรำยงำน มหีวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ 
ก. รำยกำรทีเ่กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ข. กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องทีส่ ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 
ค. กำรฝำ่ฝืนกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์

หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ถึงสิง่ที่มผีลกระทบอย่ำงมี

นัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน และได้มกีำรหำรอืร่วมกบัคณะกรรมกำรบรษิัทฯ 
และผู้บริหำรแล้วว่ำต้องด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไข เมื่อครบก ำหนดเวลำที่ก ำหนดไว้ร่วมกนั หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำรด ำเนินกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร กรรมกำรตรวจสอบรำยใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนสิ่งที่พบดังกล่ำวต่อส ำนักงำนก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

2.4.16 รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส ำนกังำนและผูส้อบบญัชทีรำบภำยใน 1 เดอืนนับแต่วนัที่
ได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติกำรณ์อันควรสงสยัว่ำกรรมกำร ผู้จ ัดกำร หรือบุคคลซึ่ง
รบัผดิชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคลดงักล่ำวได้กระท ำควำมผดิตำม พ.ร.บ. หลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 

2.5 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
1. ด้านการสรรหา 

1.1 พจิำรณำหลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำบุคคล เพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และเสนอควำมเหน็ต่อ
คณะกรรมกำรพจิำรณำหลกัเกณฑ ์

1.2 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ร่วมกบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร พจิำรณำ
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้บุคคลในต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

1.3 พจิำรณำสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยพจิำรณำบุคคลทีเ่หมำะสมเพื่อมำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรโดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตัิและ/หรือเสนอขออนุมตัิต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 
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1.4 เสนอแต่งตัง้กรรมกำรชุดย่อยต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหม้คีวำมเหมำะสม และเป็นไปตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

2. ด้านค่าตอบแทน 
2.1 ก ำหนดค่ำตอบแทนที่จ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ที่เป็นตัวเงินและมใิช่ตวัเงินของกรรมกำรบริษัทฯ 

กรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ในแต่ละปีเพื่อเสนอคณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตัหิรอื
น ำเสนอต่อผูถ้อืหุน้อนุมตัติำมแต่กรณี 

2.2 พจิำรณำกำรปรบัเงนิเดอืน ใหส้วสัดกิำรผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อเสนอ
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

2.3 รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และมหีน้ำที่ใหค้ ำชีแ้จงตอบค ำถำมเกีย่วกบัค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ดำ้นบรรษทัภบิำล 

3. ด้านบรรษทัภิบาล 
3.1 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ และกำร

ด ำเนินงำนด้ำนกจิกรรมเพื่อสงัคมของบรษิัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ พจิำรณำให้
ควำมเหน็ชอบ 

3.2 จดัท ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
3.3 ปฏบิตังิำนอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

2.6 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
2.6.1 ก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
2.6.2 พจิำรณำให้ควำมเห็นในผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและวธิีกำรในกำรบริหำรควำมเสีย่งของ

บรษิัทฯ ในแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยสำมำรถประเมนิ
ตดิตำมและป้องกนัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม และมแีนวทำงปฏบิตัิ ใหส้ำมำรถรบั
กบัเหตุกำรณ์ เมื่อเกดิควำมเสีย่งนัน้ๆ ขึน้ 

2.6.3 จดัให้มกีำรทบทวนควำมเสีย่งของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยครอบคลุมทัง้
ควำมเสีย่งจำกภำยนอกและภำยในองคก์ร ในประเดน็ต่ำงๆ ดงันี้  

 ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์
 ควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำร และควำมเสีย่งดำ้นกฎระเบยีบ 
 ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ 

2.6.4 ตดิตำม ก ำกบั ดูแล ตลอดจนทบทวนเกีย่วกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รวมถึงกลยุทธ์
และวธิปีฏบิตัเิมื่อเกดิควำมเสีย่ง อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำกลยุทธก์ำรบรหิำร
ควำมเสีย่งเหมำะสมต่อเหตุกำรณ์ และไดน้ ำไปปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

2.6.5 ให้ค ำแนะน ำ และกำรสนับสนุนแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ ในเรื่องกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งระดบัองคก์ร รวมถงึสง่เสรมิ และสนบัสนุนใหม้กีำรปรบัปรุงพฒันำระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งภำยในองคก์ำรใหเ้กดิขึน้อย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ 

2.6.6 สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเกี่ยวกบัควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ 

2.6.7 แต่งตัง้คณะท ำงำน และ/หรอืฝำ่ยบรหิำรของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ำรสนบัสนุนกระบวนกำร และกจิ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดต้ำมควำมเหมำะสม และจ ำเป็น 

2.6.8 ปฏบิตังิำนเรื่องอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำย 
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2.7 คณะกรรมการบริหาร 
2.7.1 ก ำหนดนโยบำย ทศิทำง กลยุทธ ์กำรด ำเนินธุรกจิ แผนกำรลงทุน และงบประมำณประจ ำปี 

เพื่อเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิ
2.7.2 ควบคุมดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย ทิศทำง กลยุทธ์  รวมถึง

แผนกำรลงทุน และงบประมำณ ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ พรอ้มรำยงำน
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.7.3 เปลี่ยนแปลง และเพิม่เติมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในกรณีเร่งด่วนที่มผีลกระทบกบักำร
ด ำเนินงำนตำมปกตธิุรกจิ และใหน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใหส้ตัยำบนัในกำรประชมุ
ครัง้ถดัไป 

2.7.4 อนุมตัิกำรใช้จ่ำยในกำรสัง่ซื้อวตัถุดิบเพื่อกำรผลิต หรือสนิค้ำเพื่อกำรจ ำหน่ำยส ำหรบักำร
ด ำเนินธุรกจิตำมปกต ิในวงเงนิต่อรำยกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด 

2.7.5 อนุมตัิกำรใช้จ่ำยในกำรลงทุน อำคำร เครื่องจกัร อุปกรณ์ ระบบสำรสนเทศ หรือทรพัย์สนิ
ถำวร ทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตใินวงเงนิทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนด  

2.7.6 พจิำรณำเงนิปนัผลระหว่ำงกำล หรือเงินปนัผลประจ ำปี น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทฯ
พจิำรณำอนุมตั ิ

2.7.7 พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำง และอ ำนำจบริหำรองค์กร รวมถึงกำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำร
โยกยำ้ย กำรเลกิจำ้ง รวมถงึค่ำตอบแทนและโบนสั พนกังำนระดบั M3 ขึน้ไป 

2.7.8 ปฎบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

2.8 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2.8.1 จดัท ำและน ำเสนอนโยบำยทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำร ด ำเนินงำน กลยุทธท์ำงธุรกจิ และ

งบประมำณประจ ำปี ของบรษิัทฯ เพื่อขอควำมเหน็ชอบอนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ
เสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป 

2.8.2 ก ำหนดแผนธุรกจิ งบประมำณ และอ ำนำจบรหิำรต่ำงๆ ของบรษิทัฯ เพื่อขอควำมเหน็ชอบ
อนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรหิำร และเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ต่อไป 

2.8.3 มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรทำงกำรเงนิเพื่อจดัซือ้วตัถุดบิและจดัซือ้จดัจำ้งซึง่สนิทรพัยเ์พื่อ
ขยำยธุรกจิในวงเงนิทีไ่ดร้บัตำมขอบเขต อ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดในเรื่องอ ำนำจอนุมตั ิ 

2.8.4 ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร และกำรบรหิำรจดักำรทีม่ ีประสทิธภิำพโดยครอบคลุมทัง้เรื่องกำร
คดัเลือก กำรฝึกอบรม  กำรว่ำจ้ำงและกำรเลกิจ้ำงพนักงำน ตัง้แต่ระดบัพนักงำนจนถึง
ผูจ้ดักำรระดบั 2 ของบรษิทัฯทัง้หมด  

2.8.5 ก ำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ บริษัทฯ และอำจแต่งตัง้หรือ
มอบหมำยให้บุคลำกรคนใดคนหนึ่ง หรือหลำยคนกระท ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่
เหน็สมควรได ้สำมำรถยกเลกิเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได้ 

2.8.6 ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบจะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำให้

ผู้ร ับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งมีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อยของบรษิทัฯ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย)์ ซึง่กำรอนุมตัริำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพจิำรณำอนุมตัิรำยกำรดงักล่ำวตำมที่ข้อบงัคบัของบรษิัทฯและบริษัทย่อยของบรษิัทฯหรือ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนดยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีม่เีงื่อนไขปกตธิุรกจิทีม่กีำรก ำหนดขอบเขตทีช่ดัเจน 
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หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
1. องคป์ระกอบคณะกรรมการ 

1.1 จ ำนวนกรรมกำรของ PAP เป็นไปตำมขอ้บงัคบัขอ้ 11 ทีก่ ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรของบรษิทัฯประกอบดว้ย
กรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดนัน้ต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ใน
รำชอำณำจกัรและกรรมกำรของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด” โดยปจัจุบัน
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำร 10 ท่ำน โดยแบ่งเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน  3 ท่ำน 
และกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 7 ท่ำน 

1.2 ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอสิระ องค์ประกอบคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ
มำกกว่ำกึง่หนึ่ง และแต่งตัง้กรรมกำรอสิระคนหนึ่งร่วมพจิำรณำก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร 

1.3 กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบับรษิทัฯ และขอ้ก ำหนดของกฏหมำยทีเ่กีย่วขอ้งและมี
ควำมโปร่งใส โดยกำรสรรหำกรรมกำรต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ
บรรษทัภบิำล และน ำเสนอเพื่อขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้แลว้แต่กรณี 

1.4 ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรอืสมำชกิในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
1.5 มกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัฯ (Company Secretary) เป็นผูช้่วยดูแลกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรและ

ช่วยใหค้ณะกรรมกำรและบรษิทัฯ ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่ำงๆ 

2. คณุสมบติัของกรรมการ 
2.1 กรรรมกำรต้องเป็นบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลำควำมรู้

ควำมสำมำรถ รวมทัง้มคีวำมพยำยำมในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละมคีวำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจ 
2.2 มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 จ ำกดัจ ำนวนกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั 
2.4 จ ำกดัจ ำนวนกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัอื่นของ ประธำนเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำที่

ฝำ่ยกำรเงนิ (กรรมกำรผูจ้ดักำร) และ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยปฏบิตักิำร ไม่เกนิ 3 บรษิทั 
2.5 มคีวำมเป็นอสิระตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
2.6 วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ตำมขอ้บงัคบัขอ้ที ่13 

ซึง่ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำก
ต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิัทนัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไปใหก้รรมกำรคนทีอ่ยู่ในต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถูก
เลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้  

3.  นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิัทฯตระหนักดถีงึประโยชน์ควำมหลำกหลำยของคณะกรรมกำรบรษิทัฯและเหน็ว่ำเป็นปจัจยั

ส ำคญัปจัจยัหน่ึงในกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำรตดัสนิใจและกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
  ทัง้นี้ ควำมหลำกหลำยนัน้ไม่ไดจ้ ำกดัเฉพำะในเรื่องเพศเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถงึ อำยุ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์
ในวิชำชีพ ทักษะและควำมรู้ ดังนัน้ในกำรสรรหำและกำรพิจำรณำแต่งตัง้ของบริษัท ฯจะอยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้
ควำมสำมำรถและใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืก ซึง่ไดค้ ำนึงผลประโยชน์ของควำมหลำกหลำยมำประกอบดว้ย 
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4.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 นอกจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แล้วบรษิัทฯ ยงัมคีณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุดไดแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  และคณะกรรมกำรบรหิำร ไดม้กีำร
ก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆพรอ้มทัง้ก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งดงันี้ 

 4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มี 3 ท่ำน โดยทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอสิระ และด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ซึง่
อย่ำงน้อย 1 ท่ำนเป็นผูม้คีวำมรูด้ำ้นบญัชี/กำรเงนิ และกรรมกำรตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระ มวีำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี 

 4.2 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 
 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล มทีัง้หมด 3 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 2 ท่ำน และ
กรรมกำรบรหิำร 1 ท่ำน โดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี 

 4.3 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มทีัง้หมด 3 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 1 ท่ำน และกรรมกำรบรหิำร 2 
ท่ำน โดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

 4.4 คณะกรรมกำรบรหิำร 
 คณะกรรมกำรบรหิำร มทีัง้หมด 3 ท่ำน ประกอบดว้ยกรรมกำรผูบ้รหิำร 3 ท่ำน โดยมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำว
ละ 3 ปี 

5. การประชุมคณะกรรมการ 
ในแต่ละปี คณะกรรมกำรจะมกีำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำเป็นรำยปี โดยขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำ 6 ครัง้ต่อปี 

และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯแต่ละครัง้ บรษิทัฯจะสง่จดหมำยนดัประชุมคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถเสนอวำระเขำ้ทีป่ระชุมได ้และหำกมเีหตุ
จ ำเป็นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมไดก้รรมกำรจะแจง้บรษิทัฯล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมประมำณ 1 – 2 วนั โดยกรรมกำรควร
เขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี ซึ่งกำร
ประชุมคณะกรรมกำรจะจดัสรรเวลำใหม้กีำรอภปิรำยและแสดงควำมเหน็อย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้ใหผู้้บรหิำรระดบัสูงชี้แจง
ขอ้มลูในฐำนะผูเ้กีย่วขอ้งกบัปญัหำโดยตรงผ่ำนกรรมกำรบรหิำร และกำรลงมตใินทีป่ระชุม ก ำหนดใหจ้ ำนวนองคป์ระชุมขัน้
ต ่ำ ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำรจะมต ิตอ้งมกีรรมกำรอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดพรอ้มทัง้มี
กำรจดบนัทกึกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร นอกจำกนี้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำร
ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรประชุมร่วมกนัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6.  ค่าตอบแทนกรรมการ 
6.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำร บริษัทฯมกีำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำ 

ค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล เป็นผูพ้จิำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเสนอผูถ้อืหุน้พจิำรณำ
อนุมตั ิซึง่กำรพจิำรณำค่ำตอบแทน บรษิทัฯไดค้ ำนึงถงึผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะ
ไดร้บัจำกคณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวอยู่ในระดบัทีเ่ทยีบเคยีงไดก้บัอุตสำหกรรมเดยีวกนั และสงู
เพยีงพอทีจ่ะรกัษำกรรมกำรทีม่คีุณภำพตำมที่ต้องกำรซึง่บรษิัทฯจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยแบ่งเป็นค่ำ
เบีย้ประชุมและค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร 

6.2 ส ำหรบัค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร บรษิทัฯมกีำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรทุกปี ในรปูของดชันีวดัผล (KPIs) 
โดยผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรสงูสุดจะมกีำรประเมนิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 1) กำรวดัควำมส ำเรจ็
ตำมเป้ำหมำย และ 2) กำรประเมินกำรปฏิบตัิหน้ำที่ โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นรำยบุคคล ทัง้นี้ 
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คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนให้สะทอ้นถึงผล
กำรปฏบิตัิงำน และค่ำตอบแทนตำมมำตรฐำนของบรษิัทฯต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมเดยีวกนัและเสนอจ ำนวน
ค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและอนุมตัิ ส ำหรับในกรณีของประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยกำรเงนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยปฏบิตักิำร และกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะเป็น
ผูป้ระเมนิและพจิำรณำค่ำตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

7. รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยโดยงบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำ

ขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีม่คีวำมเหมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอและใช้
ดุลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัรวมทัง้ประมำณกำรทีด่ทีีสุ่ดในกำรจดัท ำซึง่มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษิทัฯจะเป็นผู้รบัผดิชอบในสำรสนเทศทำงกำรเงนิที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีวำมเป็นอสิระ จะเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำน
ทำงกำรเงนิระบบกำรควบคุมภำยใน และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่จะปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร-
ตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปี 

8. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรก ำหนดให้มแีผนกำรสบืทอดต ำแหน่งของกรรมกำรบริหำรและผู้บรหิำรระดบัสูง โดยในแต่ละปี

บรษิทัฯ ไดม้กีำรประชุมแผนงำน ซึง่มกีำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละถ่ำยทอดงำนอย่ำงมรีะบบนักลงทุนจงึมัน่ใจไดว้่ำบรษิทัฯ 
จะมกีำรด ำเนินงำนและกำรสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรแต่ละฝำ่ยไดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 

9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
เลขำนุกำรบรษิทัฯ จะจดัเตรยีมเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรใหม่ เช่น 

คู่มอืกรรมกำร นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีจรยิธรรมและจรรยำบรรณ ใน
กำรด ำเนินธุรกจิ รวมทัง้กำรเยีย่มชมโรงงำน 

10. การอบรมและพฒันาความรูก้รรมการและผูบ้ริหาร 
กรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัทรำบหลกัเกณฑท์ีส่ ำคญัเกีย่วกบัคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย

ต่ำงๆ รวมทัง้นโยบำยและขอ้มลูทีส่ ำคญัเกีย่วกบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯสง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัฯ และผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้
ร่วมสมัมนำหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฎบิตัหิน้ำทีท่ีจ่ดัโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแลองคก์รของรฐัหรอืองคก์รอสิระ เช่น 
หลกัสูตรกรรมกำรบรษิัทฯ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทยที่ส ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนดให้กรรมกำรของ
บรษิทัจดทะเบยีนต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลกัสตูรซึง่ ไดแ้ก่ Directors Certification Program (DCP), Directors 
Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี้เพื่อน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์มำพฒันำ
องคก์รต่อไป 

11. การประเมินผลการปฏิบติังาน 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
 เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิัทฯ สำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเกดิประสทิธผิลมำกที่สุด อกีทัง้
เพื่อเป็นกรอบในกำรทบทวน และปรบัปรุงพฒันำกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรให้ดยีิง่ขึน้ไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กจิกำรบรษิทัฯ จงึก ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดยอ่ยโดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำลจะเป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์กำรประเมนิ และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ กำรประเมนิทัง้หมดจะสรุปผลและบรรจุเป็นวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร ครัง้ที ่1 ของทุกปี เพื่อน ำ
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ผลกำรประเมนิมำวเิครำะห ์และแสดงควำมเหน็ในแต่ละประเดน็ร่วมกนั โดยผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรจะเป็นขอ้มูล
หนึ่งทีใ่ชป้ระกอบพจิำรณำควำมเหมำะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมกำร ทัง้นี้ในปี 2561 กำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนสรุปได ้
ดงันี้ 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรทัง้คณะ จ ำนวน 25 ข้อ ครอบคลุมในด้ำนควำมพร้อมของ
กรรมกำร กำรก ำหนดกลยุทธ์ และวำงแผนธุรกจิ กำรจดักำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน กำรดูแลไม่ให้เกดิควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และ กำรตดิตำมรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรด ำเนินงำน ซึง่มผีลกำรประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 98.64  

กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล จ ำนวน 18 ขอ้ ครอบคลุมในดำ้นคุณสมบตัขิอง
กรรมกำร  กำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรปฏบิตัิหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำร  และกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดซีึ่งมผีลกำร
ประเมนิอยู่ทีร่อ้ยละ 100 

 คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุดจะมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิหน้ำที่ เช่นกนั แต่เป็นกำรประเมนิโดยคณะกรรมกำร
บรษิทัฯ ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยจะน ำผลกำรประเมนิทีไ่ดร้บัมำน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อเสนอแนวทำงกำรปรบัปรุงกรณีทีม่คี ำแนะน ำในประเดน็ต่ำงๆ จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นเสมอืนเครื่องมอืในกำรช่วยพฒันำกำรปฏบิตังิำน 
นอกจำกนี้กำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรโดยคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ เป็นกำรประเมนิเพื่อน ำไป
พจิำณำค่ำตอบแทนประจ ำปีของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยกำรประเมนิแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื  

สว่นที ่1 เป็นกำรวดัควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย โดยเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนกบัเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้ 
ส่วนที ่2 เป็นกำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยกรรมกำรอสิระจะเป็นผูป้ระเมนิกำร

ปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นรำยบุคคล และน ำผลกำรประเมนิของกรรมกำรแต่ละท่ำนค ำนวณเป็นค่ำเฉลีย่ 
และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ในเดอืนมกรำคมของทุกปี และประธำนกรรมกำรจะเป็นผู้แจ้งผลคะแนน
ประเมนิต่อประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

12. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลของบรษิัทฯ จะท ำหน้ำที่พจิำรณำคดัเลอืกบุคคลที่มคีวำม

เหมำะสมทัง้ในดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอืสำมำรถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของ
บรษิัทฯ ในอนำคต เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และที่ประชุมผู้ถอืหุน้ต่อไป โดยบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อต้อง
สำมำรถอุทศิเวลำได้อย่ำงเตม็ที ่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มคีวำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ในทีป่ระชุม มปีระวตักิำรท ำงำนและจรยิธรรมทีด่งีำม นอกจำกนี้จะพจิำรณำถงึกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทั
อื่นหลำยแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยว่ำจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสรรหำเสนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิจะค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำว
ประกอบกำรพจิำรณำ 

การสรรหาผูบ้ริหาร 
คณะกรรมกำรสรรหำร่วมกบัผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์รพจิำรณำหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรในกำรสรรหำและ

แต่งตัง้บุคคลผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถเพื่อด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร 

13. การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง คอื บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั และ บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ำกดั ซึง่บรษิทัฯ จะ

สง่ตวัแทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยดงักล่ำว เพื่อมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรงำน และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนที่
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ส ำคญั  เพื่อใหเ้กดิผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัย่อยนัน้ๆ และหำกบรษิทัย่อยมกีำรด ำเนินธุรกจิทีก่ระทบต่อบรษิทัฯ อย่ำงมี
นยัส ำคญั ตวัแทนดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯก่อน อกีทัง้ยงัไดม้ี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและ จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมไปถงึขอ้บงัคบัในกำรท ำรำยกำร ที่
เกีย่วโยงต่ำงๆ เพื่อใชใ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนร่วมกนัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเพื่อใหแ้นวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และกำรพฒันำองคก์รทีเ่ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบับรษิทัฯ ทัง้นี้ ยงัได้มกีำรดูแลในเรื่องกำรจดัเกบ็ขอ้มูล จดัเก็บ
เอกสำรส ำคญั และกำรบนัทกึบญัชตีำมมำตรฐำนของบรษิทัฯ เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิได้
อย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัก ำหนดเวลำอกีดว้ย 

ค าช้ีแจงกรณีท่ียงัไมมี่การน าหลกัปฏิบติับางขอ้มาปรบัใช้ 
หลกัเกณฑท่ี์ยงัไม่มีการปฏิบติั ช้ีเหตผุล / มาตรการทดแทน 

1. คณะกรรมกำรควรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
บรษิทัย่อยซึง่รวมถงึ 
(1)  ระดบักำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์
อกัษร ซึ่งโดยทัว่ไปควรให้คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตัง้เวน้แต่
บริษัทดงักล่ำวเป็นบรษิัทขนำดเล็กที่เป็น operating arms 
ของกจิกำร คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่เป็นผูแ้ต่งตัง้กไ็ด ้

 

 

ส ำหรบันโยบำยทัง้ขอ้ (1) และ (2) ซึง่เป็นเรื่อง
ของกำรก ำกับดูแลบริษัทย่อยนัน้ ผู้บริหำรใน
บริษัทย่อยทุกท่ำนเป็นผู้บริหำรชุดเดียวกันกับ
บรษิทัแปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) มำโดยตลอด 
อกีทัง้ผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย 
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรในบรษิทัแม่ ในกำร
ด ำเนินนโยบำยและกำรปฏบิตัหิน้ำทีจ่ะด ำเนินเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับ
นโยบำยของบรษิทัแม่ 

(2)  ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของบุคคลที่
เป็นตวัแทนของบรษิทัฯตำมขอ้(1) และใหต้วัแทนของบรษิทัฯ 
ดูแลใหก้ำรปฏบิตัิเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัย่อย และใน
กรณีทีบ่รษิทัย่อยมผีูร้่วมลงทุนอื่น คณะกรรมกำรควรก ำหนด
นโยบำยใหต้วัแทน ท ำหน้ำทีอ่ย่ำงดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัแม่ 

2. หำกเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนียัส ำคญั เช่น มี
สดัสว่นกำรถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิ
รอ้ยละ 50 และจ ำนวนเงนิลงทุนหรอือำจต้องลงทุนเพิม่เตมิมี
นัยส ำคญัต่อบรษิัทฯ ในกรณีทีจ่ ำเป็น คณะกรรมกำรควรดูแล
ให้มกีำรจดัท ำ shareholders’ agreement หรอืขอ้ตกลงอื่น
เพื่อให้เกดิควำมชดัเจนเกี่ยวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำร
และกำรมสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญักำรตดิตำมผล
กำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำงบ
กำรเงนิของบรษิทัฯไดต้ำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

บริษัทฯยังไม่มีนโยบำยในกำรเข้ำร่วมลงทุนใน

กจิกำรอื่น 

การควบคมุภายใน และตรวจสอบภายใน 
บริษัทฯ มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระของบริษัทฯ ซึ่งท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนของทุก
หน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบที่วำงไว้ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพ และควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนนัน้ๆ ซึง่ช่วยใหฝ้่ำยบรหิำรเกดิควำมมน่ั ใจว่ำระบบกำรควบคุมทีม่ีอยู่นัน้มกีำรปฏบิตัจิรงิอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
เป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมทัง้ช่วยค้นหำขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันำระบบกำรด ำเนินงำนทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิำพมำก
ยิง่ขึน้ โดยแผนกตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำหน้ำทีต่รวจสอบ และถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเตม็ที่ เนื่องจำกสำมำรถรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบดงัโครงสรำ้งทีป่รำกฏอยู่ในหวัขอ้ กำรควบคุมภำยในและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ในหน้ำที ่59 
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ระบบการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำยในองคก์รซึง่เป็นกลไกหนึ่งทีส่ ำคญัต่อกำรบรรลุ
วตัถุประสงค์ และกำรเพิม่พูนมูลค่ำใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯก ำหนดใหผู้บ้รหิำร และพนักงำนใน
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเจำ้ของควำมเสีย่งมบีทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิ และจดักำรควำมเสีย่งทีร่บัผดิชอบให้
อยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้ส่งเสรมิ และกระตุ้นใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์รโดย
ใหทุ้กคนตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพใน
ทุกขน้ั ตอนโดยปฏบิตัิตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสี่ยงอ้ำงองิตำมมำตรฐำนสำกลของ  The Committee 
ofSponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบดว้ย กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน (COSO) และกรอบแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตำมหลกักำรของกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อช่วยเพิม่โอกำสแหง่ควำมส ำเรจ็โดยกำรใชท้รพัยำกรทีม่จี ำกดัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และลดควำมไม่
แน่นอนในผลกำรด ำเนินงำน โดยมกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ ปรำกฏอยู่ในหวัขอ้ กำรควบคุมภำยในและ
กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง ในหน้ำที ่59 
 
นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์ร ัปชัน่  

หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยอมรบักำรทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ ซึง่ท ำ
ใหเ้กดิกำรใชอ้ ำนำจอย่ำงไม่ถูกตอ้ง เพื่อประโยชน์ทำงตรง หรอืทำงออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่ำตนจะ
อยู่ในฐำนะเป็นผูร้บั ผูใ้ห ้ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ หรอืไม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงำนของรฐั หรอืหน่วยงำนเอกชนทีบ่รษิทัฯ ไดด้ ำเนิน
ธุรกจิหรอืตดิต่อดว้ย เช่น กำรรบัสิง่ของ ของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง เงนิบรจิำค /เรีย่ไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจำก
บุคคลทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทัฯ โดยจะปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติอย่ำงเคร่งครดั  

ทัง้นี้ บรษิทัฯมนีโยบำยทีจ่ะไม่ลดต ำแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทำงลบต่อพนกังำนทีป่ฏเิสธกำรคอรร์ปัชัน่ แมว้่ำกำร
กระท ำนัน้จะท ำใหบ้รษิทัฯสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ 

นิยาม  

การทุจริตหรอืคอรร์ปัชัน่ หมำยถงึ กำรปฏบิตั ิหรอืละเวน้กำรปฏบิตัใินต ำแหน่งหน้ำที ่หรอื กำรใชอ้ ำนำจในต ำแหน่ง
หน้ำทีโ่ดยมชิอบในทุกรปูแบบ ไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรอืทำงออ้ม กำรใหห้รอืรบัสนิบน กำรน ำเสนอ หรอืกำรใหค้ ำมัน่ว่ำจะให ้
กำรขอ หรอืกำรเรยีกรอ้ง ทัง้ทีเ่ป็น ทรพัยส์นิ เงนิ สิง่ของ สทิธ ิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีเ่ป็นกำรขดัต่อศลีธรรม จรยิธรรม 
และกฎหมำย  กฎระเบยีบ นโยบำย ต่อเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืบคุคลอื่นใดทีด่ ำเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไว้
ซึง่ผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เหมำะสมทัง้ต่อองคก์ร ตนเอง หรอื  ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกรณีทีก่ฎหมำย ระเบยีบ ประกำศ 
ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ หรอืจำรตีทำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได ้
 
สินบน หมำยถงึ กำรใหห้รอืรบั ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจใหบ้คุคลนัน้กระท ำกำร ไม่กระท ำกำร หรอืประวงิ
กำรกระท ำกำรอนัมชิอบดว้ยหน้ำที ่
 
การช่วยเหลือทางการเมือง หมำยถงึ กำรช่วยเหลอืไม่ว่ำจะเป็นทำงดำ้นกำรเงนิหรอืรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกจิกรรม
ทำงกำรเมอืง กำรช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิสำมำรถรวมถงึกำรใหกู้เ้งนิ สว่นกำรช่วยเหลอืในรูปแบบอื่น เช่น กำรใหส้ิง่ของหรอื
บรกิำร กำรโฆษณำส่งเสรมิหรอืสนับสนุนพรรคกำรเมอืง กำรซื้อบตัรเขำ้ชมงำนทีจ่ดัเพื่อระดมทุนหรอืเงนิบรจิำคใหแ้ก่
องคก์รทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัพรรคกำรเมอืง ทัง้นี้ กำรเปิดโอกำสใหพ้นกังำนลำหยุดโดยไม่รบัค่ำจำ้งจำกนำยจำ้ง หรอื 
เป็นตัวแทนบริษัทฯร่วมด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรรณรงค์ทำงกำรเมืองก็ถือรวมอยู่ในควำมหมำยของกำรช่วยเหลือทำ ง
กำรเมอืงเช่นกนั 
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ของขวญั หมำยถงึ เงนิหรอืสิง่ทีแ่ลกเปลีย่นเป็นเงนิสดได ้เช่น บตัรของขวญั บตัรก ำนัล เชค็ของขวญั เป็นต้น หรอืสิง่ของ 
หรือสทิธปิระโยชน์ที่มอบให้กนัระหว่ำงบริษัทฯและผู้ที่ติดต่อกบับริษัทฯตำมอธัยำศยัไมตร ีธรรมเนียม ประเพณี หรือ
มำรยำทสงัคมทีพ่งึปฏบิตั ิอำทเิช่น ของขวญั ของก ำนลั เป็นตน้ 
 
การบริจาคเพือ่การกศุล หมำยถงึ กำรมอบเงนิหรอืสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด แก่องคก์รของรฐัหรอืเอกชนหรอืนิตบิุคคล
หรอืบุคคล เพื่อเป็นกำรช่วยเหลอืสงัคม ศำสนำ และกำรศกึษำ เช่น กำรบรจิำคเงนิหรอืสิง่ของเพื่อผูป้ระสบภยัพบิตั ิกำร
บรจิำคเงนิใหก้บัมลูนิธ ิกำรบรจิำคอำหำรกลำงวนัเดก็นกัเรยีนทีข่ำดแคลน เป็นตน้ 
 
หน้า ท่ีความรับ ผิดชอบ  

1. คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล เสนอนโยบำยกำรต่อตำ้นทจุรติ คอรร์ปัชัน่ต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัฯเพื่อพจิำรณำ 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรพจิำรณำและอนุมตันิโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และ
มอบหมำยใหฝ้ำ่ยจดักำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ไปใหพ้นกังำนปฏบิตั ิรวมถงึกำรก ำกบัดแูลใหม้รีะบบ
ทีส่นบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำพนกังำนทุกคนของบรษิทัฯเขำ้ใจ
และตระหนกัถงึควำมส ำคญัของปญัหำทีเ่กดิจำกกำรคอรร์ปัชัน่ 

3. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรในกำรประเมนิโอกำสกำรเกดิทจุรติ น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรบัฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ส ำหรบักำรวำงแผนกำรตรวจสอบและ
ตรวจตดิตำม 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้ 
4.1 สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทุจรติ 

ตำมทีฝ่ำ่ยตรวจสอบภำยในไดเ้สนอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำระบบดงักลำ่ว มคีวำมเสีย่งทีจ่ะท ำใหเ้กดิโอกำส 
กำรทุจรติทีม่ผีลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯน้อยทีส่ดุ และมคีวำม
เหมำะสมกบัรปูแบบธุรกจิของบรษิทัฯ 

4.2 รำยงำนผลกำรสอบทำน รำยงำนกำรตรวจสอบระบบควบคมุภำยใน และกำรประเมนิควำมเสีย่ง
เกีย่วกบักำรทจุรติต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

5. ฝำ่ยตรวจสอบภำยในมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบ ดงันี้ 
5.1 ปฏบิตัหิน้ำทีใ่หเ้ป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนดไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบ

ระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมนิควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรทุจรติทีเ่กดิจำกกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัทรำบ 

5.2 ปฏบิตังิำนตำมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยในเรื่องกำรตรวจสอบกำรทุจรติที่เกีย่วขอ้งกบั
องคก์รนอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ดก้ ำหนดไว ้

6. ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดใหม้รีะบบกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ โดยมี
กำรสือ่สำรไปยงัพนกังำนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบ พรอ้มทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของระบบและมำตรกำรต่ำงๆ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรเปลีย่นแปลงของธุรกจิบรษิทัฯ และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

7.  กรรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน มหีน้ำทีต่้องปฏบิตัแิละสนับสนุนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
คอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั โดยจะตอ้งไม่เกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ ในทุกๆ กรณีไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
กรณีพนักงำนมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็กำรฝ่ำฝืนนโยบำยฉบบัน้ีจะต้องรำยงำนต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอืผ่ำนช่อง
ทำงกำรรำยงำนตำมนโยบำยกำรร้อง เรียน และแนวทำงกำรแจ้ง เบำะแสกำรกระท ำผิด  
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แนวปฏิบัติ ท่ี ดี  

1. มใิหม้กีำรใหแ้ละรบัสนิบนหรอืเงนิหรอืสิง่ตอบแทนหรอืประโยชน์ในทุกรูปแบบในลกัษณะทีอ่ำจจะก่อหรอืเป็น
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

2. ไม่ด ำเนินกำรใดๆ หรอืเขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งในธุรกจิทีผ่ดิกฎหมำย 
3. กรณีมกีำรจดัซื้อ จดัจ้ำง ต้องด ำเนินกำรผ่ำนขัน้ตอนตำมระเบยีบของบรษิัทฯ มคีวำมโปร่งใส สำมำรถ

ตรวจสอบได ้
4. ในกำรท ำขอ้ตกลงกบัคู่ค้ำทำงธุรกจิ พนักงำนจะต้องหลกีเลี่ยงกำรให้หรอืยอมรบัของใดๆเกี่ยวกบักำรเจรจำ

กำรท ำสญัญำหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสญัญำและส ำหรบัของขวญัใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรบัได้นัน้จะต้อง 
เป็นไปตำมนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯในเรื่องดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั 

5. หำ้มมใิหพ้นกังำนของบรษิทัฯพยำยำมทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือคู่คำ้ คู่แขง่ทำงธุรกจิโดยมชิอบดว้ยกฏหมำย 
และศลีธรรมไม่ว่ำจะโดยกำรใหค้วำมช่วยเหลอืเป็นกรณีพเิศษ กำรใหห้รอืรบัของขวญัและกำรเลีย้งรบัรองหรอื
ใหผ้ลประโยชน์อย่ำงอื่น  

6. บรษิทัฯด ำเนินธุรกจิอย่ำงเป็นกลำงทำงกำรเมอืง ไม่มกีำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเมอืงหรอืสนับสนุนทำง
กำรเมอืงแก่ พรรคกำรเมอืงหรอืนกักำรเมอืง ในทุกรปูแบบ รวมถงึกำรไม่สง่เสรมิใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร 
หรอืพนกังำนเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืงใดๆในนำมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯถอืเป็นสทิธแิละเสรภีำพส่วน
บุคคลตำมกฎหมำย ในกำรเขำ้ร่วมกจิกรรมทำงกำรเมอืง แต่ต้องไม่แอบอ้ำงควำมเป็นพนักงำน หรอืน ำ
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯใดๆไปใชใ้นกำรสนับสนุนกจิกรรมทำงกำรเมอืง หรอืกระท ำกำรใดๆอนัก่อใหเ้กดิควำม
เขำ้ใจผดิว่ำบรษิทัฯ มสีว่นร่วมหรอืใหก้ำรสนบัสนุนทำงกำรเมอืงใดๆ ทัง้นี้กำรแสดงออกและแสดงควำมคดิเหน็
ทำงกำรเมอืงในส ำนกังำนหรอืบรเิวณหน่วยงำนของบรษิทัฯ ถอืว่ำมคีวำมผดิตำมระเบยีบบรษิทัฯ 

7. กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหเ้งนิสนบัสนุนแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ตอ้งด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใส ไม่ขดัต่อ
ศลีธรรม จรรยำบรรณ ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นไปตำมนโยบำยและระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯในเรื่อง
ดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั ทัง้นี้กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและกำรใหเ้งนิสนบัสนุนแก่หน่วยงำนต่ำงๆดงักล่ำว ตอ้งไม่
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ทัง้ส่วนบุคคลและประโยชน์ของบรษิทัฯ ไม่ใชเ้ป็นขอ้อำ้งส ำหรบักำร
ทุจรติและกำรคอรร์ปัชัน่ 

8. กรรมกำร และผูบ้รหิำรตอ้งตระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรเผยแพร่ ใหค้วำมรู ้ใหค้ ำปรกึษำเพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจ
ให้แก่ผู้ใต้บงัคบับญัชำ เกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติเพื่อให้พนักงำนได้ปฏบิตัิให้เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ต่อตำ้นทุจรติฉบบันี้ รวมถงึเป็นแบบอย่ำงทีด่ ีในเรื่องกำรมคีวำมซื่อสตัย ์จรยิธรรม และจรรยำบรรณ 
 

มาตรการ  /  การด า เ นินการ  

มุ่งสรำ้งจติส ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ กำรคอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบนโดยกำรกำรสื่อสำรภำยในบรษิทัฯ 
เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัฯ ผูบ้รหิำร และพนกังำน เขำ้ใจและตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ กำรคอรร์ปัชัน่ 
และกำรใหห้รอืรบัสนิบน รวมถงึนโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ผ่ำนกำรประชุมพนักงำน อบรม สมัมนำ และสื่อ
ต่ำงๆของบรษิัทฯ พร้อมให้พนักงำนที่ปฏบิตัิหน้ำที่เกีย่วขอ้งกบัผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทฯได้ชี้แจงให้ผู้มสี่วนได้เสยีได้
รบัทรำบผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรต่ำงๆ  

 
การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจ ริต  คอร์ร ัปชัน่  

บรษิทัฯไดป้ฏบิตัติำมกฏหมำยของประเทศไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ คอรร์ปัชัน่ และเพื่อใหทุ้กคนทัง้ในองคก์รและ
บุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
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1. บรษิทัฯ จะตดิประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ ณ กระดำนประชำสมัพนัธข์องบรษิทัฯทุกแห่ง 
2. บรษิทัฯ จะเผยแพร่นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบรษิทัฯ เช่น intranet เวบ็ไซต์

บรษิทัฯ 
3. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรอบรมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติใหแ้ก่พนกังำน 

 
นโยบายการร้องเ รียน และแนวทางการแจ้ ง เบาะแสการกระท า ผิด  
ขอบเขตการรอ้งเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

 เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็กำรกระท ำทีฝ่ำ่ฝืน หลกัปฏบิตัทิีด่ใีนเรื่องต่อไปน้ี 
o กำรฝำ่ฝืนกำรปฏบิตัติำมหลกักำรและแนวปฏบิตัขิองนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
o กำรฝำ่ฝืนตำมกฏ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
o กำรไดร้บัควำมไม่เป็นธรรมในกำรปฏบิตังิำน 
o กำรกระท ำทีเ่ขำ้ขำ่ยกำรทุจรติ กำรคอรร์ปัชัน่ และกำรใหห้รอืรบัสนิบน 

 หรอืกำรกระท ำทีท่ ำใหเ้กดิควำมสงสยั และเกดิผลเสยีต่อองคก์ร พนกังำนควรสอบถำม หรอืปรกึษำผูบ้งัคบับญัชำ
ทีต่นเองไวว้ำงใจในทุกระดบั หำกพนักงำนไม่สะดวกใจหรอืไม่แน่ใจทีจ่ะท ำเช่นนัน้ พนักงำนสำมำรถแจง้เรื่องโดยตรงตำม
รำยละเอยีดในหวัขอ้ ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน 
              

ช่องทางการรอ้งเรียน 

 พนกังำนสำมำรถแจง้เรื่องทีต่อ้งกำรรอ้งเรยีน หรอืกำรแจง้เบำะแส ผ่ำนช่องทำงดงันี้ 
 1. สง่เรื่องผ่ำนกล่องควำมคดิเหน็ประจ ำโรงงำน และศนูยก์ระจำยสนิคำ้แต่ละแห่งของบรษิทัฯ 
 2. ตดิต่อ / แจง้บุคคลทีร่บัผดิชอบ คอื 

2.1 ดร.วชิำญ อร่ำมวำรกีุล : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
        E-mail : huang_vc@yahoo.com 
2.2 คุณเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน :ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 
 E mail address: kriengkri@gmail.com 

2.3 คุณนฤทธิช์ยั ภูรพีงษำนนท ์: ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน  
 E mail address: naritchai.bhu@pacificpipe.co.th 

 ทัง้นี้ บรษิัทฯ เปิดโอกำสใหผู้ท้ี่มสี่วนทุกกลุ่ม สำมำรถรอ้งเรยีน เมื่อมขีอ้ร้องเรยีน หรอืพบเบำะแส เกี่ยวกบักำร
ด ำเนินงำนทีข่ดักบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและ/หรอื จรยิธรรมและจรรยำบรรณของบรษิทัฯ รวมไปถงึหำกมขีอ้
ซกัถำม หรอืเสนอแนะ ซึง่สำมำรถแจง้เรื่องดงักล่ำวเขำ้มำทำงช่องทำงกำรรบัรอ้งเรยีน ดงันี้ 

o สง่ E-mail แจง้ถงึผูร้บัผดิชอบโดยตรง ตำมรำยชื่อทีป่รำกฎอยู่ใน ขอ้ที ่2.1 – 2.3  
o แจง้เรื่องเขำ้มำทำงไปรษณียท์ี ่  

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 

บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

1168/74 ชัน้ 26 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ 

ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร  

กรุงเทพมหำนคร 10120 
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กระบวนการเมือ่ได้รบัขอ้รอ้งเรียน 

 1. รวบรวมขอ้เทจ็จรงิ 
  ผู้รบัข้อร้องเรยีนจะด ำเนินกำรรวบรวมขอ้เท็จจรงิแล้วต้องส่งเรื่องต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 

 2. กลัน่กรองขอ้มลูและสอบสวน 
  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล จะเรยีนเชญิตวัแทน เพื่อกลัน่กรองขอ้มูล
และสอบสวน ภำยใน 3 วนั โดยตวัแทนเขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ มดีงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมเีลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล เขำ้ร่วมเพื่อสงัเกตกำรณ์ 

 3. ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำร 
  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล จะเป็นผูส้รุปรำยงำน และเสนอรำยงำน
ในกำรด ำเนินกำรต่อขอ้รอ้งเรยีนและกำรแจง้เบำะแส โดย 
   CASE A สรปุเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั     CASE B สรปุเสนอต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

การรายงานผลการด าเนินการและตรวจสอบ 

 ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน หรือ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลจะ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรทีไ่ดก้ระท ำไปแลว้ทัง้หมดใหผู้บ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัและคณะกรรมกำรรบัทรำบ 
 หำกนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร มกีำรยกเลกิกำรทีข่อ้ก ำหนดขอ้ใดขอ้หนึ่งในนโยบำยนัน้ กำรถูกยกเลกิจะต้อง
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และจะตอ้งเปิดเผยขอ้ก ำหนดทีถู่กยกเลกินัน้ใหท้รำบในทนัทตีำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียน หรอืผูแ้จ้งเบาะแสการกระท าผิด 

1. บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูและตวัตนของผูแ้จง้เบำะแส ผูร้อ้งเรยีนและผูถู้กรอ้งเรยีน เป็นควำมลบั 
2. บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูเท่ำทีจ่ ำเป็น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและควำมเสยีหำยของผูร้ำยงำน แหล่งทีม่ำของ

ขอ้มลู หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ผูท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยจะไดร้บักำรบรรเทำควำมเสยีหำยดว้ยกระบวนกำรทีม่คีวำมเหมำะสมและเป็นธรรม 
4. บรษิทัจะไม่กระท ำกำรอนัไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีน 

บทลงโทษในการกระท าผิด 
กำรลงโทษกำรกระท ำผดิใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบของบรษิทัและ/หรอืขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

ความถ่ีในการทบทวนนโยบาย 
ทุก 1 ปี หรอืเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงอย่ำงมนียัส ำคญั 

CASE A : เรือ่งเก่ียวกบัการรอ้งเรียน  
              CEO / CFO / COO 
ผูส้อบสวน  :  
1. ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 

และบรรษทัภบิำล 
3. ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 

CASE B :  เรือ่งท่ีนอกเหนือจากการรอ้งเรียน  
                 CASE A 
ผูส้อบสวน  : 

1. CFO หรอื COO 
2. ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน 
3. ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรทรพัยำกรมนุษย ์
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9.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

 โครงสรำ้งกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ดงันี้ 
  1)  คณะกรรมกำรบรษิทั 
  2)  คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  3)  คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 
  4)  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
  5)  คณะกรรมกำรบรหิำร 
 1) คณะกรรมการบริษทั 
 ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 10 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรอสิระ 7 ท่ำน และกรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน ซึง่มรีำยชื่อ
ตำมทีป่รำกฏในหวัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร หน้ำที ่25 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัทีส่ ำคญัมดีงันี้ 
 คณะกรรมกำรมอี ำนำจ และหน้ำทีจ่ดักำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุม         
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำร เช่น เรื่องทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั และกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นตน้ โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัทีส่ ำคญั       
มรีำยละเอยีดปรำกฏในหน้ำ 37-39 
 
2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 3 ท่ำน ซึง่ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบรษิทั โดยกรรมกำรอย่ำงน้อย 1 คนเป็นผูม้ี
ควำมรูด้ำ้นบญัช ี / กำรเงนิ และกรรมกำรตรวจสอบต้องมคีุณสมบตัเิกีย่วกบัควำมเป็นอสิระตำมรำยละเอยีดทีไ่ดก้ล่ำวไว้
เบือ้งตน้ ทัง้นี้ไดม้วีำระกำรด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่3 มนีำคม 2559 ถงึ วนัที ่3 มนีำคม 2562 มรีำยนำม ดงันี้ 
 1. ดร.วชิำญ อร่ำมวำรกีุล ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำงสำวปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์ กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. นำงอุดมวรำ เดชสง่จรสั กรรมกำรตรวจสอบ 
 และม ีนำยนฤทิธิช์ยั ภูรพีงษำนนท ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบล ำดบัที ่1 และ 
3 มปีระสบกำรณ์ และควำมรู้เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิ ทัง้นี้ขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มรีำยละเอยีดปรำกฏในหน้ำ 39  
3) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล 
 ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 2 ท่ำน และกรรมกำรบรหิำร 1 ท่ำน ซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั มวีำระกำร   
ด ำรงต ำแหน่งวำระละ 3 ปี ตัง้แต่ วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2561 ถงึ วนัที ่3 กุมภำพนัธ ์2564 มรีำยนำม ดงันี้ 
 1. นำยเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธำนกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 
 2. นำงสำวปิยะนุส ชยัจรวฒัน์ กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 
 3. นำงสำววริยิำ อมัพรนภำกุล กรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล 
และม ีนำงสำวนันทนำ หลกัค ำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภิบำล โดยขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษทัภบิำล มรีำยละเอยีดปรำกฏในหน้ำ 40 - 41 
 
4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน และกรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีวำระ        
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2561 ถงึ วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 มรีำยนำม ดงันี้ 
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 1. ดร.ชยัยงค ์ สจัจพิำนนท ์ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 2. นำงสำววริยิำ  อมัพรนภำกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 3. นำงสำวธติมิำ  วฒันศกัดำกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 และมี นางสาวนภาพร พรอนุวงศ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ      
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีรายละเอียดปรากฏในหน้า 41 
5) คณะกรรมการบริหาร 
 ประกอบดว้ยกรรมกำรบรหิำร 3 ท่ำน มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2561 ถงึ 
วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2564 โดยมรีำยนำม ดงันี้ 
 1. นำยสมชยั  เลขะพจน์พำนชิ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร  
 2. นำงสำววริยิำ  อมัพรนภำกุล กรรมกำรบรหิำร 
 3. นำงสำวธติมิำ  วฒันศกัดำกุล กรรมกำรบรหิำร 
 และม ีนำงสำวพชัรนิทร ์ จวยชยันำท เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร โดยขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำม มรีำยละเอยีดปรำกฏในหน้ำ 42 

9.3  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู 

1. กรรมการอิสระ 

 คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 
 บรษิทัไดก้ ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระตำมขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กล่ำวคอื 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่มสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ ำ หรอืเป็นผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยต้องไม่มผีลประโยชน์ 
หรอืสว่นไดส้ว่นเสยีในลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นขอค ำอนุญำตต่อส ำนกังำน 

3. ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดส้่วนเสยีไม่ว่ำทำงตรง หรอืทำงออ้มทัง้ในดำ้น กำรเงนิ
และกำรบรหิำรงำนของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหข้ำด          
ควำมเป็นอสิระ  

4. ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอ
ชื่อเป็นผูบ้รหิำร หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และบรษิทัย่อย 

5. เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ นอกจำกนี้แลว้ยงัต้องสำมำรถแสดงควำมเหน็ หรอืรำยงำน   
ไดอ้ย่ำงมเีสรตีำมภำรกจิทีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยไม่ตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิ หรอืต ำแหน่ง
หน้ำที ่และไม่ตกอยู่ภำยใต้อทิธพิลของบุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใด รวมถงึไม่มสีถำนกำรณ์ใดๆ ทีจ่ะมำบบีบงัคบัให้
ไม่สำมำรถแสดงควำมเหน็ไดต้ำมทีพ่งึจะเป็น 

6. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำรของส ำนักงำนสอบบญัชี 
ซึง่มผีูส้อบบญัชบีรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 
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7. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึกำรใหก้ำรบรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำย หรอืทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม และนิตบิุคคลทีอ่ำจม ี        
ควำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่
ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ผู้บรหิำร หรอืหุ้นส่วนผู้จดักำรของผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีนัน้ เว้นแต่จะได้พน้จำกกำรมี
ลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

 กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรอสิระ 
  คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล จะท ำหน้ำที่ในกำรพจิำรณำคดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิ
เหมำะสม และสอดคล้องกบัข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์  และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสม เพยีงพอ และสอดคลอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์
ต่อธุรกจิของบรษิทั ตอ้งมปีระวตักิำรท ำงำน และมจีรยิธรรมทีด่งีำม รวมทัง้พจิำรณำถงึกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทั
อื่นว่ำสอดคล้องกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัฯ หรอืไม่ เพื่อทีจ่ะน ำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม ครบถ้วน
ตำมทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป ทัง้นี้บุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อต้องสำมำรถ
อุทศิเวลำไดอ้ย่ำงเตม็ที ่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้อย่ำงสม ่ำเสมอ มคีวำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำมคิดเหน็
ในที่ประชุม มปีระวตัิกำรท ำงำน และจรยิธรรมทีด่งีำม นอกจำกนี้จะพจิำรณำถงึกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิัทอื่น
หลำยแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยว่ำจะมผีลกระทบต่อบรษิทัหรอืไม่ 
 ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิจะค ำนึงถึงผลกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำรรำยดังกล่ำว
ประกอบกำรพจิำรณำ 

2. กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 
 กำรสรรหำกรรมกำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลของบริษัทจะท ำหน้ำที่พิจำรณำคดัเลือกบุคคลที่มีควำม
เหมำะสมทัง้ในดำ้นควำมรูค้วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ หรอืสำมำรถเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิของ
บรษิัทในอนำคต เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และที่ประชุมผูถ้ือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รบักำรเสนอชื่อต้อง
สำมำรถอุทศิเวลำได้อย่ำงเตม็ที ่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ มคีวำมกลำ้หำญในกำรแสดงควำม
คดิเหน็ในทีป่ระชุม มปีระวตักิำรท ำงำนและจรยิธรรมทีด่งีำม นอกจำกนี้จะพจิำรณำถงึกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทั
อื่นหลำยแห่งในขณะเดยีวกนัดว้ยว่ำจะมผีลกระทบต่อบรษิทั หรอืไม่ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรสรรหำเสนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิจะค ำนึงถงึผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรรำยดงักล่ำว
ประกอบกำรพจิำรณำ 

 กำรสรรหำผูบ้รหิำร 
 คณะกรรมกำรสรรหำร่วมกบักรรมกำรผู้จดักำรใหญ่พจิำรณำหลกัเกณฑ์ และวธิกี ำรในกำรสรรหำ และแต่งตัง้
บุคคคลเหน็ชอบบุคคลทีก่รรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

สิทธิของผูล้งทุนรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบั หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
2. ใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป 
3. บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีท่ีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ ำนวน
กรรมกำรที ่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหป้ระธำนทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
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9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บรษิทัฯ มบีรษิทัย่อย 2 แห่ง คอื บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั และ บรษิทั มทีรพัย์ ขนสง่ จ ำกดั ซึง่บรษิทัจะส่ง
ตวัแทนเขำ้ไปเป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยดงักล่ำว เพื่อมสี่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน และก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำน       
ทีส่ ำคญัเพื่อให้เกดิผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัย่อยนัน้ๆ และหำกบริษัทย่อยมกีำรด ำเนินธุรกจิทีก่ระทบต่อบรษิัทอย่ำง    
มนียัส ำคญั ตวัแทนดงักล่ำวจะตอ้งน ำเสนอเรื่องนัน้ๆ เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัก่อน อกีทัง้ยงัไดม้ี
กำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมไปถงึขอ้บงัคบัในกำรท ำรำยกำรที่
เกีย่วโยงต่ำงๆ เพื่อใชใ้นกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนร่วมกนัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเพื่อใหแ้นวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกจิ และกำรพฒันำองคก์รทีเ่ป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบับรษิทัฯ ทัง้นี้ ยงัได้มกีำรดูแลในเรื่องกำรจดัเกบ็ขอ้มูล จัดเกบ็
เอกสำรส ำคญั และกำรบนัทกึบญัชตีำมมำตรฐำนของบรษิทั เพื่อใหส้ำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิได้
อย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และทนัก ำหนดเวลำอกีดว้ย 

9.5 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 กรรมกำร และผูบ้รหิำรต้องจดัท ำ และส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมี
ภรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะตลอดจนรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต่์อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 ดงันี้ 
 1.  รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัยค์รัง้แรก (แบบ 59-1) ภำยใน 30 วนันับแต่วนัปิดกำรขำยหลกัทรพัยต่์อประชำชน
หรอืวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำร 
 2.  รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์(แบบ 59-2) ทุกครัง้ทีม่กีำรซือ้ขำยภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัที่
ม ีกำรเปลีย่นแปลง และบรษิทัยงัมนีโยบำยและวธิกีำรป้องกนักำรน ำขอ้มลูภำยในไปใชข้องกรรมกำรและผูบ้รหิำรฝ่ำยต่ำงๆ 
ตลอดจนเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูโดยตรง ดงันี้ 

2.1 ตอ้งรำยงำนสรุปหลกัทรพัยข์องบรษิทัทีถ่อือยู่เป็นรำยไตรมำส ใหก้บัแผนกตรวจสอบภำยใน เพื่อรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

2.2 หำ้มใชข้อ้มลูสำรสนเทศประเภทงบกำรเงนิในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่15 ของเดอืน
ถดัไปทีบ่รษิทัท ำงบกำรเงนิของไตรมำสนัน้ๆ จนกระทัง่ถงึภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัน ำส่งงบกำรเงนิใหต้ลำด
หลกัทรพัยแ์ล้ว 24 ชัว่โมง โดยบรษิัทจะประกำศวนัทีห่้ำมซือ้ขำยในแต่ละช่วงเวลำให้ทรำบทุกครัง้            
ในระหว่ำงปีทีผ่่ำนมำกรรมกำร และผูบ้รหิำรไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั 

2.3 หำ้มใชข้อ้มลูสำรสนเทศอื่นๆ ในกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั ตัง้แต่ทรำบขอ้มลูจนกระทัง่ถงึภำยหลงั
จำกทีไ่ดม้กีำรเปิดเผยสำรสนเทศใหป้ระชำชนทรำบแลว้ 24 ชัว่โมง 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
 ในปี 2561 บรษิทั และบรษิทัย่อยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ีใหแ้ก่ บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั และบุคคล  
หรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัช ีและส ำนกังำนทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ดงันี้ 

1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี
บริษทั ค่าสอบบญัชี (บาท) 

1. บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 1,160,000 

2. บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั 370,000 

3. บรษิทั มทีรพัยข์นสง่ จ ำกดั 240,000 

รวม 1,770,000 



[แบบ 56 –  1]  ส่วนที่  2 กำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  
 

57 

 

2. ค่ำตอบแทนอื่น 
  - ไม่ม ี- 

 ทัง้นี้ บรษิทัทีเ่ป็นส ำนักงำนสอบบญัชี และผูส้อบบญัชไีม่มคีวำมสมัพนัธ์ หรอืส่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิำร  
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม  
  
 ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกจิ เรำยดึถอืควำมถูกตอ้ง โปร่งใส และค ำนึงถงึประโยชน์ และผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝำ่ย ซึง่ครอบคลุมถงึสทิธมินุษยชน สทิธแิรงงำน กำรด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรม รวมถงึกำรพฒันำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ กำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดี และปลอดภยัให้แก่บุคลำกรของบรษิัท กำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดด้ำน
ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มของบรษิทั ซึง่บรษิทัมกีำรปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัคิวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
(CSR) โดยมรีำยละเอยีดเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำรด ำเนิน
ธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ประจ ำปี 2561 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 บรษิทัมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอสิระของบรษิทัซึง่ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุก
หน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไวร้วมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพและควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในของ
หน่วยงำนนัน้ๆ ซึง่ชว่ยใหฝ้ำ่ยบรหิำรเกดิควำมมัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมทีม่อียู่นัน้มกีำรปฏบิตัจิรงิอย่ำงสม ่ำเสมอและ
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมรวมทัง้ชว่ยคน้หำขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันำระบบกำรด ำเนินงำนทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิำพมำก
ยิง่ขึน้โดยแผนกตรวจสอบภำยในสำมำรถท ำหน้ำทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเตม็ทีเ่น่ืองจำกสำมำรถรำยงำนตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบดงัโครงสรำ้งทีป่รำกฏในหน้ำ 24 

 
ด้านองคก์รและสภาพแวดล้อม  

1. บรษิทัมกีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน 

2. บรษิทัจดัท ำคู่มอืจรยิธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกจิเพื่อเป็นแนวปฏบิตัอินัดมีกีำรแจง้ใหพ้นักงำนทุกคนได้
ลงนำมรบัทรำบ เพื่อใหทุ้กคนปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยไม่ขดักบัหลกัจรยิธรรมและจรรยำบรรณทีด่ขีองบรษิทั 

3. มกีำรจดักำรโครงสร้ำงองค์กรกำรแบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชดัเจน และมกีำรก ำหนดอ ำนำจกำรอนุมตัิเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพเหมำะสมกบัสภำพและขนำดธุรกจิ 

4. มกีำรก ำหนดและจดัท ำ JOB DESCRIPTION ซึง่ก ำหนดถงึลกัษณะงำนหน้ำทีร่ะดบัควำมรูค้วำมสำมำรถ
ทกัษะของต ำแหน่งเพื่อใหส้รรหำบุคลำกรไดอ้ย่ำงเหมำะสม  

5. มกีำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลทัง้ในเรื่องกำรสรรหำบุคคลใหเ้หมำะสมกบัต ำแหน่งกำรพฒันำบุคลำกรและกำร
ฝึกอบรมกำรเลื่อนต ำแหน่งกำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนพจิำรณำกำรใหส้ิง่จูงใจหรอืผลตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำง
สมเหตุสมผล 

 

ด้านการควบคมุ 
1. ใชด้ชันีวดัผลกำรปฏบิตังิำน (KPI) ทีม่กีำรก ำหนดไวอ้ย่ำงชดัเจนเป็นเครื่องมอืในกำรวำงแผนและควบคุมผล

กำรด ำเนินงำน 
2. ส ำหรบัธุรกรรมแต่ละประเภทบรษิทัมกีำรก ำหนดผูม้อี ำนำจอนุมตัวิงเงนิเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

การติดตามและการประเมินผล 
1. มกีำรจดัท ำรำยงำนเปรยีบเทยีบผลกำรด ำเนินงำนทีเ่กดิขึน้จรงิกบัทีต่ัง้ไวเ้ป็นรำยไตรมำส 
2. มแีผนกตรวจสอบภำยใน และแผนกวเิครำะหข์อ้มลู โดยบุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและใหเ้สนอรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู 
 

ระบบการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมกำรบรษิทัสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งภำยในองคก์ร ซึง่เป็นกลไกหนึ่งทีส่ ำคญัต่อ
กำรบรรลุวตัถุประสงค ์และกำรเพิม่พนูมลูค่ำใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยคณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหผู้บ้รหิำร และพนักงำน
ในหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเจำ้ของควำมเสีย่งมบีทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีจ่ะประเมนิ และจดักำรควำมเสีย่งทีร่บัผดิชอบ
ใหอ้ยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบัได ้พรอ้มทัง้สง่เสรมิ และกระตุน้ใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดย
ใหทุ้กคนตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยจดัใหม้กีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ ใน
ทุกขัน้ตอนโดยปฏิบตัิตำมกรอบโครงสร้ำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งอ้ำงองิตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of 
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Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึง่ประกอบดว้ย กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุม
ภำยใน (COSO) และกรอบแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Enterprise Risk Management, ERM) ตำมหลกักำรของกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อช่วยเพิม่โอกำสแหง่ควำมส ำเรจ็โดยกำรใชท้รพัยำกรทีม่จี ำกดัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และลดควำมไม่
แน่นอนในผลกำรด ำเนินงำน โดยมกีระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. สภำพแวดลอ้มภำยในองคก์ร (Internal Environment) 
 เป็นกำรพจิำรณำขัน้ตอนกำรวำงแผนกลยุทธ ์เพื่อท ำควำมเขำ้ใจ หลกักำร และเหตุผลในกำรก ำหนดกลยุทธข์อง
บรษิทั เพื่อใหก้ำรก ำหนดปจัจยัเสีย่งครอบคลุมทุกกจิกรรมทีส่ ำคญัภำยในองคก์ร ซึง่ทำงบรษิทัก ำหนดกลยุทธ ์โดยเริม่จำก
ผูบ้รหิำรระดบัสงูพจิำรณำก ำหนดพนัธกจิประจ ำปี ใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ขององคก์ร โดยกำรน ำกลยุทธไ์ปสู่ภำคปฏบิตั ิ    
ผ่ำน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้บรหิำรแต่ละหน่วยงำนหรอืกิจกรรม ที่จะต้องก ำหนดแผนงำน
ประจ ำปี และงบประมำณ โดยพจิำรณำจำกกจิกรรมต่ำงๆ ใน BSC ทัง้กำรเชื่อมต่อระหว่ำงกจิกรรม รวมทัง้ก ำหนด KPI’s 
เพื่อใชว้ดัผลควำมส ำเรจ็ของทุกกจิกรรม  

2. กำรก ำหนดวตัถุประสงค ์(Objective Setting) 
 กำรก ำหนดวตัถุประสงคจ์ะต้องมคีวำมสอดคลอ้ง และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั กล่ำวคอืวตัถุประสงคข์องบรษิัท
จะต้องสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และจะต้องมคีวำมสอดคล้องกนัตัง้แต่ระดบั
บริษัท หน่วยงำน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภำพรวมบรรลุเป้ำประสงค์ ทรำบขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนในแต่ละระดบั และสำมำรถวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ไดค้รบถ้วน ดงันัน้วตัถุประสงคจ์ะต้องแสดงใหเ้หน็ถงึ 
ผลลพัธท์ีบ่รษิทัตอ้งกำรจะบรรลุ ไม่ใช่กำรกล่ำวถงึกระบวนกำรในกำรปฏบิตั ิ

3. กำรชีบ้ง่เหตุกำรณ์ (Event Identification) 
 จดัประชุมเชงิปฏบิตักิำร (Work Shop) กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อระบุเหตุกำรณ์ควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำแจกแจง 
กระบวนกำรปฏบิตังิำนทีม่ผีลต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน และบรษิทั เพื่อระบุเหตุกำรณ์ หรอืควำมไม่แน่นอนที่
ท ำใหเ้กดิควำมผดิพลำด ลม้เหลว เสยีหำย หรอืเสยีโอกำส ซึง่จะส่งผลต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงำน และบรษิทั 
โดยไม่ตอ้งพจิำรณำกำรควบคุมทีม่อียู่ปจัจุบนั และควำมเป็นไปไดข้องเหตุกำรณ์ หรอืควำมไม่แน่นอน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำร
ระบุเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งมคีวำมครอบคลุมทุกกจิกรรม  
 น ำเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งมำพจิำรณำหำควำมสมัพนัธ์ และวเิครำะห์หำต้นเหตุของควำมสมัพนัธ์โดยวเิครำะห์หำ
ควำมสมัพนัธ์ของเหตุกำรณ์ควำมเสีย่ง และพจิำรณำต้นเหตุของควำมสมัพนัธ ์เพื่อก ำหนดเป็นปจัจยัเสีย่ง พร้อมทัง้ระบุ
ประเภทของควำมเสีย่ง (Risk Categories) ซึง่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดจ้ ำแนกประเภทของควำมเสีย่งออกเป็น 3 
ลกัษณะคอื 

o Strategic Risk คอื ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งในระดบัยุทธศำสตร ์
o Operation and Compliance Risk คอื ควำมเสีย่งที่เกีย่วขอ้งในระดบัปฏบิตัิกำร และกำรปฏบิตั ิ        

ไม่ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
o Financial Risk คอื ควำมเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัดำ้นกำรเงนิ 

4. กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
 หลงัจำกหน่วยงำนคน้หำ และระบุควำมเสีย่งไดแ้ลว้ ต่อไปจะเป็นวดัระดบัควำมเสีย่งว่ำอยู่ในระดบัใด เมื่อเทยีบกบั
ควำมเสีย่งที่ยอมรบัไดข้องบรษิทั ซึ่งจะท ำกำรวดัระดบัควำมเสีย่งโดยธรรมชำติของปจัจยัเสีย่งที่ไม่มกีำรด ำเนินกำรใดๆ 
(Inherent Risk) และท ำกำรวดัระดบัควำมเสีย่งอกีครัง้ ภำยหลงัพจิำรณำกำรควบคุมที่มปีระสทิธผิลของปจัจยัเสีย่งนัน้ๆ 
(Residual Risk) โดยมแีนวทำงปฏบิตัติำมรำยละเอยีด ดงันี้ 
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4.1 กำรประเมนิระดบัควำมเสีย่ง โดยน ำเหตุกำรณ์และปจัจยัเสีย่งทีม่กีำรคน้พบ หรอืระบุในขัน้ตอนก่อนหน้ำนี้      
มำท ำกำรวดั หรอืประเมนิระดบัควำมรุนแรงกบัควำมถี่ หรอืโอกำสทีจ่ะเป็นไปได ้เพื่อระบุระดบัควำมส ำคญั   
ของควำมเสีย่ง 

4.2 กำรจดัระดบัควำมเสี่ยง เป็นกำรพิจำรณำปจัจัยเสี่ยงที่มีหลำยตัว น ำมำจัดระดับควำมเสี่ยงเพื่อให้เกิด        
ควำมชดัเจนในกำรพจิำรณำเลอืกปจัจยัเสีย่งน ำไปก ำหนดแผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง เพื่อลดระดบัควำมเสีย่ง  
และอยู่ในระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดข้ององคก์ร  

5. กจิกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) 
 เป็นกำรพจิำรณำประสทิธภิำพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภำยในทีม่กีำรก ำหนดไวเ้พื่อลดระดบัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัควำมเสีย่งที่องค์กรยอมรบัได้ โดยจะมกีำรพจิำรณำจุดควบคุมภำยใน ภำยหลงักำรประเมนิ Inherent Risk และ 
ภำยหลงัมกีำรก ำหนดแผนจดักำรควำมเสีย่ง (Risk Response)  
 ประสทิธภิำพ ประสทิธผิลของจุดควบคุมภำยใน พจิำรณำจำกกำรเลอืกใชท้รพัยำกรทีม่อียู่ของหน่วยงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นบุคลำกร งบประมำณ เวลำ วสัดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มอียู่ เพื่อลด ป้องกนั โอกำสทีจ่ะเกดิเหตุกำรณ์ควำมเสีย่ง หรอืลด
ผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง ซึ่งจะต้องมตี้นทุนด ำเนินกำรคุ้มค่ำ หรอืน้อยกว่ำ ผลกระทบที่เกดิขึน้หำกเกิด
เหตุกำรณ์ตำมปจัจยัควำมเสีย่งทีม่กีำรระบุไว ้

6. กำรจดักำรควำมเสีย่ง (Risk Response) 
 หลงัจำกประเมนิระดบัควำมเสีย่ง และจดัระดบัควำมเสีย่งซึง่ท ำใหท้รำบควำมเสีย่งทีค่งเหลอือยู่ และควำมเสีย่งที่
อยู่ในระดบัทีส่งูกว่ำควำมเสีย่งทีย่อมรบัได ้ซึง่ผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่ง (Risk Owner) จะต้องพจิำรณำแผนกำรด ำเนินกำร 
เพื่อลดโอกำสทีจ่ะเกดิ และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ หำกเกดิเหตุกำรณ์ควำมเสีย่งโดยค ำนึงถงึกำรบรหิำรทรพัยำกรทีม่อียู่ให้
เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยจะตอ้งค ำนึงถงึลกัษณะของควำมเสีย่ง ระดบัของควำมเสีย่ง และต้นทุน หรอืทรพัยำกรทีต่้องใชใ้น
ทำงเลอืกนัน้ๆ เปรยีบเทยีบกบัผลทีค่ำดว่ำจะไดร้บั ซึง่คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดม้กีำรก ำหนดใหเ้จำ้ของควำมเสีย่ง 
(Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงำนระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวดัผลส ำเรจ็
ของแผนบรหิำรควำมเสีย่ง (Action Plan) โดยมทีำงเลอืกทีจ่ะจดักำรกบัควำมเสีย่งอยู่ดว้ยกนั 4 วธิดีงันี้ 

6.1 กำรหลกีเลีย่ง (Avoid) เป็นกำรหลกีเลีย่งควำมเสี่ยงทีอ่ยู่ในระดบัสงูมำก หรอืหน่วยงำนไม่อำจยอมรบัควำม
เสีย่งได้ ซึ่งมผีลกระทบกบัองคก์ร งำน โครงกำร กจิกรรม หรอืกระบวนกำรอย่ำงสูง แต่ไม่สำมำรถจดักำร
ดว้ยวธิอีย่ำงหนึ่งอย่ำงใดได ้จงึตอ้งจดักำรควำมเสีย่งนัน้ดว้ยกำรหยุดด ำเนินกำรยกเลกิโครงกำร ลดเนื้องำน
ของโครงกำร หรอืลดกจิกรรมทีก่ ำหนดไวต้ำมโครงกำร เป็นตน้ 

6.2 กำรร่วมจดักำร (Share) เป็นกำรกระจำย หรอืถ่ำยโอนควำมเสีย่งใหห้น่วยงำนอื่นทัง้ภำยใน และภำยนอก
องคก์รช่วยแบ่งควำมรบัผดิชอบไป โดยเฉพำะเป็นกรณีทีเ่หน็ว่ำเป็นควำมเสีย่งทีค่ำดไม่ถึง  หรอืป้องกนัได้
ยำกหรอืมรีะดบัควำมรุนแรงสงู เช่น ภยัธรรมชำตหิรอืวนิำศภยัต่ำงๆ ซึง่หน่วยงำนไม่สำมำรถแบกรบัควำม
เสีย่งนัน้ไดก้อ็ำจจะกระจำย หรอืถ่ำยโอนควำมเสีย่งดว้ยกำรท ำประกนัภยั หรอืกรณีควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้
จำกควำมไม่ช ำนำญงำนของบุคลำกรภำยในหน่วยงำนกอ็ำจจดัจำ้งทีป่รกึษำ เป็นตน้ 

6.3 กำรลด (Reduce) เป็นกำรลดหรอืควบคุมควำมเสีย่งในกรณีทีห่น่วยงำนเหน็ว่ำควำมเสีย่งเหล่ำนัน้เกดิจำก
ปจัจยัภำยใน หรือสำเหตุที่หน่วยงำนสำมำรถลด หรอืควบคุมได้ด้วยวธิกีำรควบคุมภำยใน หรอืปรบัปรุง
ระบบกำรท ำงำน โดยออกแบบวธิกีำรท ำงำนใหม่เพื่อลดโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสยีหำย หรอืผลกระทบใหอ้ยู่ใน
ระดบัทีห่น่วยงำนยอมรบัได ้เช่น กำรจดัอบรมใหบุ้คลำกร กำรจดัหำคู่มอืกำรปฏบิตังิำน เพื่อลดควำมเสีย่ง
จำกกำรท ำงำนผดิพลำด  หรอืหำกเป็นควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกปจัจยัภำยนอก กอ็ำจน ำกลยุทธ์ หรอืมำตรกำร
ต่ำงๆ มำใชเ้พื่อลดผลกระทบ หรอืควำมรุนแรงของควำมเสีย่ง 

6.4 กำรยอมรบั (Accept) เป็นควำมเสีย่งทีห่น่วยงำนยอมรบัได้ หรอืเป็นควำมเสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัควำมเสีย่งต ่ำ  
หรอืเป็นควำมเสีย่งทีม่ตีน้ทุนในกำรจดักำรควำมเสีย่งสงูมำกจนไม่คุม้ค่ำกบัผลทีจ่ะไดร้บั หรอืเป็นควำมเสีย่ง
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ทีอ่ยู่นอกเหนือกำรควบคุมขององคก์ร คอื อำจมสีำเหตุจำกปจัจยัภำยนอกทีไ่มส่ำมำรถควบคุมได ้แต่บรษิทัมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำร เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย เช่น นโยบำยของรฐับำล กฎหมำย เป็นตน้ 

7. กำรตดิตำมผล (Monitoring)  
 เป็นกำรตดิตำมประเมนิผลแผนกำรจดักำรควำมเสีย่ง ตำมทีผู่ร้บัผดิชอบควำมเสีย่งมกีำรก ำหนดไว ้ โดยวเิครำะห์ 
และประเมนิผลกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งว่ำมปีระสทิธผิล หรอืไม่ หำกหน่วยงำนไดด้ ำเนินกำรตำมแผนบรหิำรควำมเสีย่ง
แล้วยงัมคีวำมเสีย่งที่ไม่อำจยอมรบัได้เหลอือยู่ควรพจิำรณำต่อไปว่ำ เป็นควำมเสีย่งที่อยู่ในระดบัใด และมวีธิกีำรจดักำร     
ควำมเสี่ยงนัน้อย่ำงไร จำกนัน้จึงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำให้ควำมเห็น รวมถึงกำรจัดสรร
งบประมำณสนบัสนุน ทัง้นี้ กำรบรหิำรควำมเสีย่งจะเกดิผลส ำเรจ็ไดต้อ้งไดร้บักำรสนบัสนุนอย่ำงจรงิจงัจำกผูบ้รหิำร และน ำ
ควำมเสีย่งทีย่งัเหลอือยู่มำก ำหนดวธิกีำรจดักำรควำมเสีย่งต่อไป 

8. สำรสนเทศและกำรสือ่สำร (Information & Communication)  
 กำรบรหิำรควำมเสีย่งเชงิบรูณำกำรจะเกดิขึน้ได้ และมกีำรถอืปฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่อง จะต้องไดร้บักำรสนับสนุนจำก
ผูบ้รหิำรสงูสดุของบรษิทั และไดร้บัควำมร่วมมอืจำกบุคลำกรทุกคนภำยในองคก์ร ดงันัน้กำรใหทุ้กคนภำยในองคก์รมคีวำม
เขำ้ใจ และรบัทรำบบทบำทของตนต่อระบบบรหิำรควำมเสีย่งเชงิบูรณำกำรของบรษิทัไดอ้ย่ำงครบถ้วนทัว่ถงึ จะต้องมกีำร
วำงระบบกำรสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรทีม่ปีระสทิธผิล ทัง้ในส่วนกำรประชำสมัพนัธ ์กำรฝึกอบรมใหค้วำมรู้ รว มทัง้กำร
ตดิตำมใหม้กีำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ปจัจุบนับรษิทัมกีำรสือ่สำรผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดย
เชญิผูร้บัผดิชอบควำมเสีย่ง (Risk Owner) เพื่อตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งของแต่ละหน่วยงำน 
 
11.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ ตรงกนัว่ำบรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ
และเหมำะสม กบักำรด ำเนินธุรกจิในสภำวะปจัจุบนั มกีำรจดับุคลำกรอย่ำง เพยีงพอ มกีำรตดิตำมควบคุมกำรด ำเนินงำน 
เพื่อป้องกนั ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยจำกกำรทีก่รรมกำร หรอื ผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี ำนำจ 
ซึง่ในกำร ประเมนิระบบควบคุมภำยในนัน้ บรษิทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมนิของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์ประกอบกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของ บรษิทัฯ  
11.2  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

 บรษิทัไดท้ ำกำรสรรหำ นำย นฤทิธิช์ยั ภูรพีงษำนนท ์ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั 
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน 2547 โดยเหน็ว่ำเป็นบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน    
ในธุรกจิอุตสำหกรรมมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 7 ปี 
 ทัง้นี้ กำรแต่งตัง้ โยกยำ้ย ถอดถอน และประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ของผูท้ีด่ ำรงต ำแหน่งผูจ้ดักำรตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบทุกครัง้ โดยคุณสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วย
ผูอ้ ำนวยกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทั ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบล ำดบัที ่3 หน้ำที ่96 
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12. รายการระหว่างกัน  

 
1. การเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2557 เมื่อวนัที ่ 11 พฤศจกิำยน 2557 มมีตใิหบ้รษิทัต่อสญัญำเช่ำทีด่นิ   
บนถนนบำงนำ-ตรำด เน้ือที ่22 ไร ่22 ตำรำงวำ ซึง่ปจัจุบนัเป็นทีต่ัง้ของศูนยก์ระจำยสนิคำ้ของบรษิทั เป็นระยะเวลำ 11 ปี 
โดยเจำ้ของทีด่นิคอื นำย ประยูร เลขะพจน์พำนิช และ นำย วชิยั เลขะพจน์พำนิช ซึง่บุคคลทัง้สองเป็นพีน้่องกนั ทัง้นี้ ใน
กำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำบรเิวณดงักล่ำวใหม้กีำรปรบัค่ำเช่ำขึน้รอ้ยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่1 – 3  2,208,000 บำท / ปี 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่4 – 6  2,428,800 บำท / ปี 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่7 – 9  2,671,680 บำท / ปี 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่10 – 11  2,938,848 บำท / ปี 

 ในกำรพจิำรณำค่ำเช่ำทีด่นิจะผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิซึง่ในกำรประชุมพจิำรณำค่ำเช่ำทีด่นิ ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดเขำ้ร่วมประชุม และงดออกเสยีงทุกครัง้ โดย
มหีลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำค่ำเช่ำจะอยู่ในหน้ำ 64 
 ในปี 2558 เจ้ำของที่ดินมีกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องมำจำก นำย ประยูร เลขะพจน์พำนิช และ นำย วิชัย                
เลขะพจน์พำนิช (เจำ้ของเดมิ) ไดม้กีำรโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิใหก้บั บรษิทั บำงบ่อ แอสเซท จ ำกดั (“BBA”) (เจำ้ของใหม่) โดย
มนีำย ประยรู เลขะพจน์พำนิช และ นำย วชิยั เลขะพจน์พำนิช เป็นกรรมกำรบรษิทั บำงบ่อ แอสเซท จ ำกัด ซึง่เงื่อนไขใน
สญัญำเช่ำทีด่นิระหว่ำง บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) กบั บรษิทั บำงบ่อ แอสเซท จ ำกดั (เจำ้ของใหม่) ยงัคงเดมิ 

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 
› นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบรษิทั 

BBA เป็นพีข่องนำยสมชยั เลขะพจน์พำนชิ 
› นำยวชิยั เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบรษิทั 

BBA เป็นน้องของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

11 ปี นบัตัง้แต่       
1 กนัยำยน 2557 - 
31 สงิหำคม 2568 

2,428,800 
(บำท) ผูใ้ห้เช่า  

บจก.บำงบ่อ แอสเซท 
(BBA) 

 

2. การเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2558 วนัที่ 2 กรกฎำคม 2558 มมีติให้บรษิทัฯ ต่อสญัญำเช่ำที่ดนิ ที่     
ถนนบำงบวัทอง - สพุรรณบุร ี(ทำงหลวงหมำยเลข 340, ระหว่ำงหลกักโิลเมตรที ่32-33) ต ำบลหน้ำไม ้อ ำเภอลำดหลุมแกว้ 
จงัหวดัปทุมธำนี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งำน 31 ตำรำงวำ ซึง่ปจัจุบนัเป็นทีต่ัง้ของศูนยก์ระจำยสนิคำ้ของบรษิทั ในระยะเวลำเช่ำ    
13 ปี โดยม ีบรษิทั ลำดหลุมแกว้ แอสเซท จ ำกดั เป็นเจำ้ของทีด่นิ ทัง้นี้ ในกำรก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำบรเิวณดงักล่ำวใหม้กีำร
ปรบัอตัรำค่ำเช่ำขึน้รอ้ยละ 10 ทุก 3 ปี ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่1 – 3 2,550,000 บำท/ ปี            
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่4 – 6 2,805,000 บำท/ ปี 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่7 – 9 3,085,500 บำท/ ปี                
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 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่10 – 12 3,394,050 บำท/ ปี 
 อตัรำค่ำเช่ำปีที ่13            3,733,455 บำท/ ปี 

 ในกำรพจิำรณำค่ำเช่ำทีด่นิจะผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิซึง่ในกำรประชุมเรื่องค่ำเช่ำทีด่นิในทุกครัง้ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี จะงดเขำ้ร่วมประชุม และงดออกเสยีงทุกครัง้   
โดยมหีลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำค่ำเช่ำจะอยู่ในหน้ำ 64 

สรปุรายละเอียดการเช่าท่ีดินท่ีตัง้ศนูยก์ระจายสินค้าท่ีลาดหลุมแก้ว 

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 

ผูเ้ช่า 

บมจ. แปซฟิิกไพพ ์(PAP) 
› นำยประยรู เลขะพจน์พำนิช กรรมกำร

บรษิทั LLK เป็นพีข่องนำยสมชยั เลขะ
พจน์พำนชิ 

› นำยวชิยั เลขะพจน์พำนิช กรรมกำรบรษิทั 
LLK เป็นน้องของนำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

13 ปี นบัตัง้แต่ 
1 กรกฎำคม 2558 –  
30 มถุินำยน 2571 

2,677,500 
(บำท) ผูใ้ห้เช่า  

บจก.ลำดหลุมแกว้ แอสเซท 
(LLK) 

 
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีดิน 
 หลกัเกณฑใ์นกำรค ำนวณอตัรำค่ำเช่ำทีด่นิ แบ่งออกเป็น 2 วธิ ีดงันี้ 

วธิทีี ่1 พจิำรณำโดยใชม้ลูค่ำตลำดยตุธิรรม จำกผูป้ระเมนิอสิระ จ ำนวน 3 รำย ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก 
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) คณูกบัอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำล 
ระยะเวลำ 3 ปี ณ วนัครบก ำหนดกำรปรบัค่ำเช่ำ (ขอ้มลูอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลมำจำกสมำคม
ตรำสำรหนี้ไทย :Thai BMA)  

วธิทีี ่2  พจิำรณำโดยใช้อตัรำค่ำเช่ำตลำดจำกผู้ประเมินอสิระ 3 รำย  ที่ได้รบัอนุญำตจำกคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

 โดยคณะกรรมกำรบรษิัทจะใชห้ลกัเกณฑใ์นกำรค ำนวณอตัรำค่ำเช่ำทีด่นิ ทัง้ 2 วธิ ีขำ้งต้น เป็นแนวทำงในกำร
พจิำณำก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำทีด่นิทีเ่หมำะสมของบรษิทัทีไ่ดก้ระท ำอย่ำงยุตธิรรมและเป็นไปตำมธุรกจิกำรคำ้ 

              

3. การเช่าพื้นท่ีส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์

 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2559 วนัที ่11 สงิหำคม 2559 มมีตใิห้บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั 
(“TMS”) (บรษิทัย่อย) ต่อสญัญำเช่ำพืน้ทีห่อ้งชุด พืน้ที ่692.50 ตำรำงเมตร เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำน (ต่อสญัญำครัง้ที ่3) เลขที ่
1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลุมพนิีทำวเวอร ์ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร เป็นระยะเวลำ 3 
ปี โดยใหม้ผีลยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที ่1 สงิหำคม 2559 ถงึ วนัที ่31 กรกฎำคม 2562 ในอตัรำค่ำเช่ำ 520 บำท ต่อตำรำงเมตร 
ต่อเดอืน ทัง้นี้ ในกำรประชุมวำระดงักล่ำว นำย สมชยั เลขะพจน์พำนิช ไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม และงดออกเสยีง เนื่องจำกเป็น
บุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีในวำระ 

ในเดอืนมถุินำยน 2561 เจำ้ของทีด่นิยนิยอมให้มกีำรแบ่งพืน้ทีก่ำรเช่ำหอ้งชุดดงักล่ำวให้กบับรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ำกดั (มหำชน)  เนืองจำกพื้นทีส่ ำนักงำนของแปซฟิิกไพพ ์ไม่เพยีงพอต่อกำรขยำยงำน ทัง้นี้อตัรำค่ำเช่ำยงัคงเป็นอตัรำ
เดมิ  โดยสดัส่วนพืน้ทีก่ำรเช่ำตำมหนังสอืสญัญำโอนสทิธกิำรเช่ำมผีลตัง้แต่วนัที ่1 มถุินำยน 2561 – 31 กรกฎำคม 2562 
สรุปไดด้งันี้  
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ผูเ้ช่ำ 1 คอื บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั  เช่ำพืน้ที ่ 30.00 ตำรำงเมตร 
ผูเ้ช่ำ 2 คอื บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)  เช่ำพืน้ที ่662.50 ตำรำงเมตร 

สรปุรายละเอียดการเช่าพืน้ท่ีส านักงาน ชัน้ 24 อาคารลมุพินีทาวเวอร ์

คู่กรณีท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าท่ีดิน 
ผูเ้ช่ำ 1. 
บจก. ทำโมเสะ เทรดดิง้ 
(TMS) 

› TMS เป็นบรษิทัย่อยของ PAP 
› บรษิทั ตัง้หมงเสง็โฮลดิง้ 

จ ำกดั ถอืหุน้ PAP ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 39.05 ของ
ทุนช ำระแลว้ 

› PAP, MH และ TMS มี
กรรมกำรร่วมกนัคอื  
นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 

3 ปี นบัตัง้แต่  
1 สงิหำคม 2559 –  
31 กรกฎำคม 2562  

1,909,700 บำท 

ผูเ้ขำ้ 2. 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั 
(มหำชน) (PAP) 

14 เดอืน นบัตัง้แต่  
1 มถุินำยน 2561 –  
31 กรกฎำคม 2562 

2,411,500 บำท 

ผูใ้หเ้ช่ำ 
บจก.ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ (MH) 

  

 
นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ รำยกำรทีเ่กดิขึน้เป็นปกติ 
และต่อเนื่อง และรำยกำรพเิศษทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้ครำว โดยมขีัน้ตอนกำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนั ดงันี้ 

1. รายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติและต่อเน่ือง 
 เนื่องจำกรำยกำรบำงรำยกำร เช่น กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ เป็นต้น เป็นรำยกำรที่จะยงัคงเกดิขึน้อย่ำงต่อเนื่อง           
ในอนำคตเนื่องจำกเป็นรำยกำรปกตธิุรกจิ ดงันัน้ บรษิทัจะก ำหนดหลกัเกณฑ์ และแนวทำงในกำรปฏบิตัสิ ำหรบัรำยกำร
ดงักล่ำว โดยมกีำรระบุเงื่อนไขกำรด ำเนินกำรส ำหรบัแต่ละรำยกำรใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป และเป็นไปตำมรำคำ 
ทียุ่ตธิรรม สมเหตุสมผล และสำมำรถตรวจสอบได ้โดยน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัหิลกัเกณฑ์  
และแนวทำงในกำรปฏบิตัดิงักล่ำว ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพจิำรณำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ์ และ       
ใหค้วำมเหน็ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมำส 

2. รายการพิเศษท่ีเกิดขึน้เป็นครัง้คราว 
 บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว                 
หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้บีุคคลทีม่คีวำมรู้
ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัช ีหรอืผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิ หรอืส ำนักงำนกฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจำกบรษิทั 
และบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง เป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ หรอืบุคคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ จะถูกน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้
แลว้แต่กรณี ตำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited  

ส่วนท่ี 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 



[แบบ 56 – 1] ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 บริษัท แปซฟิิกไพพ์ จ ากดั (มหาชน) 
  

67  

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
 
สรปุรายงานการสอบบญัชี 
 
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ ชลรส สนัตอิศัวรำภรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่4523 บรษิทั ส ำนกังำน    
อวีำย จ ำกดั เหน็ว่ำงบกำรเงนิส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวำคม 2559 แสดงฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน     
และกระแสเงนิสด ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และเฉพำะของ
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  

 
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2560 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนักำรนำว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย 

จ ำกดั เหน็ว่ำงบกำรเงนิขำ้งตน้นี้ แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและ กระแสเงนิสด 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และเฉพำะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 
ส ำหรบังวดปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 ผูส้อบบญัช ี ซึง่ไดแ้ก่ คุณ วธ ูขยนักำรนำว ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่5423 บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย 

จ ำกดั เหน็ว่ำงบกำรเงนิขำ้งตน้นี้ แสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและ กระแสเงนิสด 
ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และเฉพำะของ บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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2559 2560 2561 2559 2560 2561

ฐานะทางการเงิน

สนิทรพัยร์วม     3,707.87     4,844.54     4,914.76     3,387.37     4,467.51     4,409.31 

สนิคา้คงเหลอื     1,149.04     1,456.41     1,501.57     1,120.30     1,404.17     1,434.77 

หนี้สนิรวม     1,150.88     2,263.33     2,494.28     1,128.54     2,151.12     2,271.08 

สว่นของผูถ้อืหุน้     2,556.98     2,581.22     2,420.48     2,258.83     2,316.39     2,138.23 

รายไดร้วมสทุธิ     7,150.37     8,215.72     9,942.69     7,121.84     7,987.26     9,179.70 

ตน้ทุนขายและบรกิาร     6,021.31     7,365.09     9,279.39     6,030.39     7,108.38     8,576.22 

ก าไรสทุธเิบื้องตน้     1,129.06        850.62        663.30     1,091.44        878.87        603.48 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบรหิาร        445.99        446.12        489.70        461.04        462.50        458.06 

ก าไรจากการด าเนินงาน        683.07        404.50        173.60        630.40        416.37        145.42 

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิ        546.38        292.42          93.99        512.78        325.68          80.62 

ก าไรต่อหุน้ (บาท)           0.83           0.44 0.14           0.78           0.49           0.12 

มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ (บาท)           3.87           3.91           3.67           3.42           3.51           3.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)          14.74 6.04 1.91          15.14 7.29 1.83

อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ (%)          21.37 11.33 3.88          22.70 14.06 3.77

หน่วย : ลา้นบาท

ผลประกอบการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 
 
 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 445,932            12.03     475,115              9.81          379,004               7.71          294,716              8.70          277,419            6.21          255,594                    5.80          

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 605,937            16.34     918,556              18.96        1,025,855            20.87        520,613              15.37        752,135            16.84        674,221                    15.29        

สนิคา้คงเหลอื 1,149,041          30.99     1,456,414            30.06        1,501,568            30.55        1,120,295            33.07        1,404,170          31.43        1,434,773                  32.54        

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ 92,743              2.50       13,332                0.28          100,602               2.05          92,743                2.74          621                  0.01          94,203                      2.14          

สนิทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่ 656                  0.02       9,694                 0.20          17,402                 0.35          318                    0.01          9,617                0.22          893                          0.02          

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 9,821                0.26       18,382                0.38          5,907                  0.12          8,405                 0.25          17,149              0.38          5,221                       0.12          

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,304,128            62.14      2,891,491              59.69          3,030,337               61.66          2,037,091              60.14          2,461,110            55.09          2,464,905                     55.90          

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย -                      -        -                        -            -                     -            11,996                0.35          110,996            2.48          110,996                    2.52          

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,375,447          37.10     1,925,620            39.75        1,852,586            37.69        1,312,670            38.75        1,870,379          41.87        1,805,244                  40.94        

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 25,269              0.68       24,679                0.51          28,113                 0.57          25,238                0.75          24,658              0.55          28,100                      0.64          

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 2,522                0.07       1,906                 0.04          3,077                  0.06          -                        -            -                      -            -                              -            

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 500                  0.01       849                    0.02          645                     0.01          374                    0.01          371                  0.01          64                            0.00          

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,403,737            37.86      1,953,054              40.31          1,884,421               38.34          1,350,278              39.86          2,006,404            44.91          1,944,403                     44.10          

รวมสินทรพัย์ 3,707,865            100.00    4,844,545              100.00        4,914,758               100.00        3,387,369              100.00        4,467,514            100.00        4,409,308                     100.00        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25612560 25602559 25612559
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

หน้ีสิน

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 866,474            23.37     1,896,390            39.14        2,192,584            44.61        866,474              25.58        1,841,259          41.21        2,029,178                  46.02        

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 179,595            4.84       145,837              3.01          115,459               2.35          172,987              5.11          114,371            2.56          80,004                      1.81          

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -                      -        -            -                     
-            

-                        -            
-            -                              -            

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 31,446              0.85       46,667                0.96          5,056                  0.10          24,995                0.74          37,041              0.83          -                              -            

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 22,372              0.60       19,635                0.41          32,945                 0.67          19,596                0.58          10,766              0.24          16,215                      0.37          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,099,888            29.66      2,108,529              43.52          2,346,043               47.73          1,084,053              32.00          2,003,438            44.84          2,125,396                     48.20          

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -                      -        -            -                     -            -                        -            -            -                              -            

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนด

     ช าระภายใน 1 ปี -                      -        -            
-                     

-            -                        -            
-            

-                              
-            

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 21,009              0.57       119,555              2.47          114,658               2.33          21,009                0.62          119,555            2.68          114,658                    2.60          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 29,987              0.81       33,169                0.68          31,050                 0.63          23,479                0.69          26,053              0.58          28,494                      0.65          

ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,076                 0.04          2,531                  0.05          2,076                0.05          2,531                       0.06          

รวมหน้ีสินไม่หมุนวียน 50,995.268          1.38        154,798.991          3.20            148,239                  3.02            44,487                   1.31            147,683               3.31            145,682.930                 3.30            

รวมหน้ีสิน 1,150,883            31.04      2,263,328              46.72          2,494,282               50.75          1,128,540              33.32          2,151,121            48.15          2,271,079                     51.51          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

25612560 25602559 25612559
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 

 
  
 
 
 
 
 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ

ส่วนของผู้ถือหุน้

ทุนเรอืนหุน้ (หุน้สามญั มลูค่าหุน้ละ 1 บาท)

ทุนจดทะเบยีน 660,000            660,000              660,000               660,000              660,000            660,000                    

ทุนทีอ่อกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 660,000            17.80        660,000              13.62        660,000               13.43        660,000              19.48        660,000            14.77        660,000                    14.97        

สว่นเกนิทุน -            -                        -            -                     -            -            -                      -            -            

สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 514,845            13.89        514,845              10.63        514,845               10.48        514,845              15.20        514,845            11.52        514,845                    11.68        

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ทุนซื้อคนื 1,011                0.03          1,011                 0.02          1,011                  0.02          1,011                 0.03          1,011                0.02          1,011                       0.02          

ก าไรสะสม -            -                        -            -            -            -                      -            -            

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 67,000              1.81          67,000                1.38          67,000                 1.36          67,000                1.98          67,000              1.50          67,000                      1.52          

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,314,127          35.44        953,079              19.67        792,338               16.12        1,015,973            29.99        688,255            15.41        510,092                    11.57        

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 385,282              7.95          385,282               7.84          385,282            8.62          385,282                    8.74          

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 2,556,982            68.96          2,581,217              53.28          2,420,476               49.25          2,258,829              66.68          2,316,393            51.85          2,138,229                     48.49          

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุน้ 3,707,865            100.00        4,844,545              100.00        4,914,758               100.00        3,387,369              100.00        4,467,514            100.00        4,409,308                     100.00        

25612561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

256025592559 2560

งบการเงินรวม
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 

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

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 6,993,961      97.81     8,034,297      97.79     9,694,616           97.50     6,933,158      97.35     7,695,492      96.35     8,904,281            97.00     

ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น -                    -         7,720             0.09       7,465                  0.08       -                    -         7,709             0.10       7,470                   0.08       

เงินปันผลรับ -                    -         -                    -         -                     -         34,084           0.48       116,415         1.46       37,015                 0.40       

รายได้อ่ืน 156,408         2.19       173,698         2.11       240,608              2.42       154,593         2.17       167,640         2.10       230,938               2.52       

รวมรายได้ 7,150,369     100.00   8,215,715     100.00   9,942,689.28     100.00   7,121,835     100.00   7,987,256     100.00   9,179,705          100.00   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขายและบริการ 6,021,305      84.21     7,365,095      89.65     9,279,391           93.33     6,030,393      84.67     7,108,385      89.00     8,576,225            93.43     

คา่ใช้จ่ายในการขาย 147,177         2.06       157,046         1.91       180,621              1.82       189,301         2.66       202,987         2.54       188,288               2.05       

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 296,530         4.15       289,074         3.52       309,081              3.11       269,470         3.78       259,510         3.25       269,773               2.94       

ขาดทนุจากการอตัราแลกเปลีย่น 2,283             0.03       -                    -         -                     -         2,273             0.03       -                    -         -                       -         

รวมค่าใช้จ่าย 6,467,295     90.45     7,811,215     95.08     9,769,093.27     98.25     6,491,437     91.15     7,570,883     94.79     9,034,286          98.42     

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและ

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 683,074         9.55       404,501         4.92       173,596              1.75       630,398         8.85 416,374         5.21       145,419               1.58       

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (33,389)         0.47-       (40,936)         0.50-       (55,048)              0.55-       (32,685)         -0.46 (39,676)         0.50-       (51,399)                0.56-       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 649,685         9.09       363,565         4.43       118,548              1.19       597,713         8.39 376,698         4.72       94,020                 1.02       

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (103,308)       1.44-       (71,148)         0.87-       (24,553)              0.25-       (84,932)         -1.19 (51,016)         0.64-       (13,405)                0.15-       

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 546,378       7.64      292,417       3.56      93,995             0.95      512,781       7.20      325,682       4.08      80,616              0.88      

2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

255925602559 25602561
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ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร

   หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทนุจากการประมาณการตาม

     หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

การเปลีย่นแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปี

2560

พันบาท

25612559 2559

พันบาท

2560

พันบาทพันบาท

3,328                                   

-                                           

(666)                                     

0.83                                

546,378                          

-                                      

-                                      

-                                      -                                      

(96,320)                           

385,282                          

481,602                          

-                                      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

710,964                          

0.49                                

-                                      

(96,320)                           

385,282                          

481,602                          

677,699                          

0.44                                

-                                      

-                                      

0.78                                

2561

พันบาท พันบาท

0.14                                     

(1,732)                                    

-                                             

346                                        

(1,385)                                    

79,230                                   

0.12                                       

2,662                                   

96,657                                 512,781                          
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งบกระแสเงินสด 

 
 
 

2559 2560 2561 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 649,685          363,565          118,548          597,713          376,698          94,020            

รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี

    เป็นเงนิสดรบั (จ่าย) จากกจิกรรมด าเนินงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหน่าย 128,092          122,919          131,424          118,873          113,004          121,828          

หนี้สญู 12,974            8,434             495                1,564             4,811             455                

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (10,908)           (8,139)            14,904            (229)               (4,451)            5,129             

ปรบัลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธทิีจ่ะไดร้บั (โอนกลบั) (21,535)           4,354             18,083            (21,535)           4,354             17,443            

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

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 20,578            179                273                20,595            179                296                

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 546                -                    -                    546                -                    -                    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,957             3,182             3,414             2,391             2,574             2,771             

ค่าเช่ารอตดับญัชี -                    2,076             455                -                    2,076             455                

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 1,876             (1,794)            (16)                1,876             (1,790)            (16)                

เงนิปนัผลรบั -                    -                    -                    (34,084)           (116,415)         (37,015)           

ดอกเบี้ยรบั (1,898)            (1,847)            (1,479)            (1,352)            (1,326)            (1,067)            

ค่าใชจ่้ายดอกเบี้ย 30,694            38,120            53,016            30,694            37,598            49,650            

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

     และหนี้สนิด าเนินงาน 803,973          523,916          339,119          707,964          410,178          253,949          

สนิทรพัยด์ าเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ (51,848)           (312,985)         (122,699)         (19,820)           (231,956)         72,329            

สนิคา้คงเหลอื (280,394)         (311,727)         (63,238)           (262,316)         (288,229)         (48,045)           

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าวตัถุดบิ (83,604)           86,545            (87,270)           (83,604)           99,255            (93,582)           

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 7,518             (17,947)           5,903             7,750             (18,038)           21,891            

หนี้สนิด าเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 28,628            (50,542)           (35,550)           19,354            (75,273)           (39,310)           

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ (1,622)            (2,737)            13,310            (1,060)            (8,830)            5,448             

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ (2,656)            -                    -                    (2,656)            -                    -                    

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน -                    -                    (2,204)            -                    -                    (2,061)            

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 419,996          (85,478)           47,372            365,612          (112,892)         170,620          

จ่ายดอกเบี้ย (30,766)           (36,096)           (53,222)           (30,766)           (35,574)           (50,077)           

จ่ายภาษีเงนิได้ (64,069)           (53,085)           (73,829)           (48,127)           (36,744)           (55,927)           

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 325,161            (174,659)           (79,679)             286,719            (185,211)           64,616              

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2559 2560 2561 2559 2560 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (99,346)           (171,777)         (54,690)           (69,604)           (169,534)         (53,009)           

ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (95)                (4,569)            (2,077)            (95)                (4,569)            (2,077)            

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ (99,000)           

เงนิปนัผลรบั -                    -                    -                    34,084            116,415          37,015            

ดอกเบี้ยรบั 1,898             1,846             1,476             1,352             1,325             1,065             

ดอกเบี้ยจ่ายทีถ่อืเป็นตน้ทุนสนิทรพัย์ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

เงดิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 95                 -                    49                 78                 -                    25                 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (97,447)             (174,500)           (55,242)             (34,184)             (155,363)           (16,982)             

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 284,289          1,031,806       296,209          284,288          976,675          187,934          

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (100,000)         -                    -                    (100,000)         -                    -                    

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                    -                    -                    -                    -                    -                    

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (407,000)         -                    -                    (407,000)         -                    -                    

จ่ายเงนิปนัผล -                    (653,465)         (257,399)         -                    (653,400)         (257,393)         

เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (222,711)           378,342            38,811              (222,712)           323,275            (69,459)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 5,002                29,183              (96,111)             29,823              (17,298)             (21,825)             

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 445,932            475,115            379,004            294,716            277,419            255,594            

(หน่วย : พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

 
 

 
 
 

2559 2560 2561 2559 2560 2561

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 2.09 1.37 1.29 1.88 1.23 1.16

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.97 0.67 0.61 0.76 0.53 0.44

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 0.34 -0.10 -0.04 0.30 -0.03 0.01

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 12.04 10.54 9.97 13.56 12.09 12.49

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 30 35 37 27 30 29

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เท่า) 6.03 5.65 6.27 6.16 5.63 6.04

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั) 61 65 58 59 65 60

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี้การคา้ (เท่า) 6.78 4.77 4.27 6.80 4.75 4.22

ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 54 77 86 54 77 86

Cash Cycle (วนั) 37 23 9 32 18 3

อตัราก าไรขัน้ตน้ (%) 15.79 10.35 6.67 15.33 11.00 6.57

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 9.55 4.92 1.75 8.85 5.21 1.58

อตัราก าไรอืน่ (%) 2.19 2.21 2.50 2.65 3.65 3.00

อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร (%) 47.60 -39.54 -45.90 45.48 -40.97 44.43

อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.64 3.56 0.95 7.20 4.08 0.88

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 21.37 11.33 3.88 22.70 14.06 3.77

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (%) 14.74 6.04 1.91 15.14 7.29 1.83

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) 47.31 12.44 5.90 46.00 13.62 5.45

อตัราการหมนุของสนิทรพัย์ (เท่า) 1.93 1.70 2.02 2.10 1.79 2.08

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.45 0.88 1.03 0.50 0.93 1.06

อตัราสว่นความสามารถในการช าระดอกเบี้ย (เท่า) 20.46 9.88 3.15 19.29 10.49 2.83

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า) 1.01 0.85 -4.44 0.98 1.27 0.52

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) 126.92            79.60             41.67 126.92            79.60                41.67

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราสภาพคล่อง
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

1. สรปุภาพรวมการด าเนินงาน 

 ส ำหรบัอุตสำหกรรมเหลก็ในประเทศปี 2561 กำรบรโิภคเหลก็ในประเทศเตบิโตรำวรอ้ยละ 6 จำกปีก่อน เนื่องจำก

ไดร้บัแรงหนุนจำกอุตสำหกรรมก่อสรำ้งทัง้กำรก่อสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำนของภำครฐั และกำรก่อสรำ้งภำคเอกชน ส่งผลให้

กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯในปี 2561 มปีรมิำณยอดขำย (ตนั) เพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 6.65 แต่หำกพจิำรณำดำ้นรำยได้

รวมจะเตบิโตรอ้ยละ 21.02 โดยมรีำยไดร้วมอยู่ที ่9,942.69 ลำ้นบำท อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯมกี ำไรสทุธอิยู่ที ่94.00 ลำ้นบำท 

ลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 67.86 เป็นผลมำจำกกำรแข่งขนัรุนแรงในตลำดภำยในประเทศท ำให้ไม่สำมำรถปรบัรำคำได้ตำม

ตน้ทุนขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

2. ผลการด าเนินงานปี 2561 

 ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯในรอบปี 2561 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรขำย และบรกิำรสุทธ ิ 9,694.62 ลำ้นบำท
เพิม่ขึน้จำกปี 2560 เป็นจ ำนวน 1,660.32 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 20.67 บรษิทั มกี ำไรสุทธ ิ94.00 ลำ้นบำท คดิเป็น
อตัรำรอ้ยละ 0.97 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร และคดิเป็นก ำไรสุทธต่ิอหุน้ เท่ำกบั 0.14 บำท อตัรำก ำไรขัน้ต้นคดิ
เป็นรอ้ยละ 4.28 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 8.33 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร เน่ืองจำกกำรแข่งขนัในประเทศสงู ท ำใหไ้ม่สำมำรถขึน้รำคำขำยไดต้ำมต้นทุนทีเ่พิม่ขึน้
ตำมทศิทำงรำคำเหลก็ 

รายได ้   

ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯมรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร เท่ำกบั 9,694.62 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็น
ประมำณรอ้ยละ 97.51 ของรำยไดร้วม เพิม่ขึน้จำกปี 2560 รอ้ยละ 20.67 ซึง่สำมำรถแบ่งสดัสว่นเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยใน
ประเทศ 9,389.40 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกกำรสง่ออก 190.79 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 94.44 และ 1.92
ตำมล ำดบั รำยไดร้วมของบรษิทัฯเพิม่ขึน้จำก 8,215.72 ลำ้นบำท ในปี 2560 เป็น 9,942.69 ลำ้นบำทในปี 2561 หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 21.02 

โดยรำยได้ของบริษัทฯสำมำรถแยกตำมประเภทของกลุ่มลูกค้ำได้ตำมตำรำงด้ำนล่ำง กลุ่มลูกค้ำที่มีกำร
เจริญเติบโตสูงในปี 2561 คือกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมที่มียอดขำย 817.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำกปี 2560 เป็นจ ำนวน  
352.33 ลำ้นบำทหรอืคดิเป็นประมำณ รอ้ยละ 75.73 
 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 
1. ตวัแทนจ ำหน่ำย 5,547.30 79.32 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51 
2. โครงกำร 679.02 9.71 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32 
3. อุตสำหกรรม 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 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์ 6,899.51 98.65 7,920.82 98.65 9,580.19 98.81 
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ต้นทุนขาย และบริการ  

 ในปี 2561 บรษิทัฯมตีน้ทุนขำย และบรกิำร จ ำนวน 9,279.40 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 95.72 ของรำยได ้จำกกำร
ขำย และบรกิำร เปรียบเทียบกบัปี 2560 จ ำำนวน 7,365.10 คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของรำยได้จำกกำรขำย และบรกิำร
สดัสว่นตน้ทุนขำย และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้จำกปี 2560 เน่ืองจำกทศิทำงรำคำเหลก็ทีส่งูกว่ำปีก่อน 
 
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย และบรหิำร ในปี 2561 มจี ำำนวน 489.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำำนวน 43.58 ลำ้น 
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.77 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณกำรขำย และค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินธุรกจิปกตทิัว่ไปที่
เพิม่ขึน้ 
 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น 

 ในปี 2561 บรษิทัฯมกี ำไรสุทธ ิ94.00 ลำ้นบำท อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ เท่ำกบัรอ้ยละ 3.88 ลดลงจำกปี 2560 
ซึง่มอีตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้อยู่ทีร่อ้ยละ 11.33 เป็นผลมำจำกบรษิทัฯมกี ำไรสุทธทิีล่ดลงดงัทีไ่ดก้ล่ำวไปแลว้ในส่วนของ
กำรอธบิำยผลกำรด ำเนินงำน 
 
ฐานะการเงิน 

สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม 
  ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯมสีนิทรพัยร์วม จ ำนวน 4,914.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 70.21 
ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1.45 เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอื ลกูหนี้กำรคำ้ และเงนิจ่ำยล่วงหน้ำ
วตัถุดบิซึง่เงนิดงักล่ำวสว่นใหญ่ไดม้กีำรสง่สนิคำ้ครบในเดอืนถดัไป 
ลกูหนี้การคา้ 
  ส ำหรบัยอดลกูหนี้กำรคำ้ในปี 2561 มจี ำำนวน 1,025.86 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 107.30
 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.68 โดยสำมำรถแบง่ช่วงอำยหุนี้ไดต้ำมตำรำง   

 
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

อายุหน้ีคงค้างนับจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 469.58 682.15 723.99 

คำ้งช ำระ    
ไม่เกนิ 3 เดอืน  127.60 225.39 263.23 
3 - 6 เดอืน 7.56 9.37 20.78 

6 - 12 เดอืน 1.13 2.04 29.23 
มำกกว่ำ 12 เดอืน 16.40 7.80 11.73 

รวม 622.27 926.75 1,048.96 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 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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หกั: ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (16.33) (8.19) (23.10) 

รวมลูกหน้ีการค้า - สุทธิ 605.94 918.56 1,025.86 

สนิคา้คงเหลอื 

  สนิคำ้คงเหลอืสิน้ปี 2561 มจี ำนวน 1,501.57 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกปี 2560 จ ำนวน 45.15 ลำ้นบำท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.10 เน่ืองจำกปจัจยัรำคำเหลก็ทีม่รีำคำทีส่งูขึน้ แมว้่ำบรษิทัจะเกบ็สนิคำ้ในปรมิำณตนัทีเ่พิม่เพยีง
เลก็น้อย ท ำใหร้ะยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้เฉลีย่ของบรษิทัในปี 2561 อยู่ที ่58 วนั เรว็กว่ำปี 2560 ทีม่รีะยะเวลำเฉลีย่
อยู่ที ่65 วนัอย่ำงไรกต็ำมปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืยงัอยู่ในระดบัทีเ่หมำะสมเป็นไปตำมนโยบำยบรษิทัฯ 

ทีด่นิ อาคาร และ อุปกรณ์ 
  ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์มจี ำนวน 1,852.59 ลำ้นบำท ลดลง จำกปี 2560 จ ำนวน 73.03 ลำ้นบำท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.79 เน่ืองจำกในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัยงัไม่มกีำรลงทุนทสี ำคญั เมื่อหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมทีเ่พิม่ขึน้
ท ำใหม้ลูค่ำทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ลดลงจำกปีก่อน 

สภาพคล่อง 
  อตัรำสว่นสภำพคล่องของบรษิทัในปี 2561 และ 2560 เท่ำกบั 1.29 และ 1.37 เท่ำ ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ 
เมื่อพจิำรณำระยะเวลำ Cash Cycle โดยรวมของบรษิทัฯในปี 2561 และ 2560 อยู่ทีร่ะดบั 9 และ 23 วนั ตำมล ำดบั
ในดำ้นควำมสำมำรถในกำรช ำำระหนี้นัน้ ณ สิน้ปี 2561 และ 2560 บรษิทัมอีตัรำส่วนควำมสำมำรถ ในกำรช ำระ
ดอกเบีย้ 3.15 เท่ำ และ 9.88 เท่ำ ตำมล ำดบั 
  ในปี 2561 มกีระแสเงนิสดสุทธจิำกกจิกรรมด ำเนินงำนตดิลบ 79.68 ลำ้นบำท เนื่องจำกบรษิทัฯมกี ำไร
สุทธทิีล่ดลงจำกปีก่อน และบรษิทัฯมยีอดลูกหนี้กำรคำ้ และสนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้จำกปีก่อน โดยงบกระแสเงนิสด
จ ำแนกตำมกจิกรรมแสดงตำมตำรำง 

  (หน่วย : ลา้นบาท) 

กระแสเงินสด 2559 2560 2561 

จำกกำรด ำเนินงำน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) 325.16 (174.66) (79.68) 

จำกกจิกรรมลงทุน - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (97.45) (172.50) (55.24) 

จำกกจิกรรมจดัหำเงนิ - ไดม้ำ (ใชไ้ป) (222.71) 378.34 38.81 

เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 5.00 29.18 (96.11) 

 

แหล่งทีม่าของเงินทุน 

หนี้สนิ 
  หนี้สนิรวมของบรษิทัฯเพิม่ขึน้เป็น 2,494.28 ลำ้นบำทในปี 2561 หรอืเพิม่ขึน้ 230.95 ลำ้นบำทจำกปี
ก่อน สำเหตุมำจำก ในปี 2561 บรษิทัฯมเีงนิกูย้มืระยะสัน้ จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 2,192.58 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้
จำกปี 2560 จ ำนวน 296.19 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้ตำมเงนิทุนหมุนเวยีนทีบ่รษิทัฯต้องใชส้งูขึน้ เช่น เกดิจำกยอด
ลกูหนี้และสนิคำ้คงเหลอืทีเ่พิม่สงูขึน้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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  ในปี 2561 บรษิทัฯมสีว่นของผูถ้อืหุน้ 2,420.48 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 จ ำนวน 160.74 ลำ้นบำท
หรอืลดลงรอ้ยละ 6.23 
 
 
 

โครงสรา้งเงนิทุน 
  อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 อยู่ในระดบั 1.03 เท่ำ
และ 0.88 เท่ำ ตำมล ำดบั สำเหตุกำรเพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตำมยอดสนิคำ้คงเหลอื
ดงัทีอ่ธบิำยไวใ้นสว่นของหนี้สนิขำ้งตน้ 
 

ภาระผกูพนั 
  บรษิทัมภีำระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญำเช่ำด ำเนินงำนเกี่ยวขอ้งกบักำรเช่ำที่ดนิและยำนพำหนะกบักจิกำร      
ทีเ่กีย่วขอ้งกนัและบรษิทัอื่น อำยุของสญัญำมรีะยะเวลำตัง้แต่ 3 ถงึ 13 ปี ในปี 2561 
 

3. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถดิุบและปริมาณท่ีจดัเกบ็ 
วตัถุดบิหลกัของบรษิทัฯ คอืแผ่นเหลก็รดีรอ้น ซึง่มแีนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงตำมรำคำเหลก็โลก ดงันัน้ ควำมเสีย่ง

จำกควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิจดัเป็นปจัจยัควำมเสีย่งทีส่ ำคญั เพรำะผลจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำเหลก็ หำกมกีำร
ปรบัตวัลงอย่ำงรุนแรง อำจเกดิควำมเสีย่งจำกกำรดอ้ยค่ำของวตัถุดบิ หรอืในกรณีทีร่ำคำวตัถุดบิมีกำรปรบัตวัสงูขึน้ จะ
เกดิผลกระทบต่อรำคำขำยสนิคำ้ อกีทัง้ควำมเสีย่งดงักล่ำวเกดิจำกปจัจยัภำยนอก ซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยเพื่อลดควำมเสีย่งดงักล่ำวโดย 

(1) ตดิตำมรำคำวตัถุดบิของรำคำเหลก็โลกอย่ำงใกลช้ดิ เพิม่ควำมระมดัระวงัในกำรจดัซือ้วตัถุดบิ 
(2) ควบคุมปรมิำณวตัถุดบิและสนิคำ้คงคลงัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมำะสม 
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 

 

 บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯขอรบัรอง
ว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคญั 
นอกจากนี้ บรษิทัฯขอรบัรองว่า 

 (1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถูกต้อง
ครบถว้นในสาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยแลว้  

 (2) บรษิทัฯไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่เีพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั        
ทัง้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

 (3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีด่ ีและควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทั ฯ       
ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบ   
ของบรษิทัฯแลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท า         
ทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

 ในการนี้ เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที่บริษัทฯได้รบัรองความถูกต้องแล้ว     
บรษิทัไดม้อบหมายให้ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมอืชื่อของ นายพฤทธ์ิ ลี้วิไลกลุรตัน์ ก ากบัไว้ บรษิทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที่บรษิัทฯไดร้บัรองความถูกต้องของขอ้มูล
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

 
 



 

 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน)  
Pacific Pipe Public Company Limited  

เอกสารแนบ  
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทัฯ  

ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงเสำวนีย ์กมลบุตร 
อำยุ 65 ปี 

กรรมกำรอสิระ และประธำน
กรรมกำร 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
1 ธนัวำคม 2560 

- ปรญิญำโท รฐัศำสตรม์หำบณัฑติ  
สำขำบรหิำรรฐักจิ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
 
กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Role of the Chairman Program  
  (RCP 23/2010) 
- Financial Institutions Governance  
  Program (FGP 1/2010) 
- Role of the Compensation Committee  
  (RCC 8/2009) 
- Director Certification Program  
  (DCP 69/2006) 

- ไมม่ ี- 
2560 - ปจัจบุนั ทีป่รกึษำ 

ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำง 
และขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย 

ธนำคำรพำณิชย ์

2559 – ปจัจบุนั 
กรรมกำรอสิระ  
กรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทั โกลว ์พลงังำน จ ำกดั (มหำชน) ผูผ้ลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ 

2559 – ปจัจบุนั 

กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ กรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง และประธำน
กรรมกำรบรรษทัภบิำล 
และก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี

บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊ำทเ์ลท จ ำ 
กดั (มหำชน) 

ด ำเนินธรุกจิศนูยจ์ดัจ ำหน่ำย
สนิคำ้ ประเภท “เอ๊ำทเ์ลท” 

2557– ปจัจบุนั กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมกำรสภำ สถำบนัรชัตภ์ำคย ์ สถำบนักำรศกึษำ 

2557– ปจัจบุนั ทีป่รกึษำ    คณะกรรมำธกิำรเศรษฐกจิกำรเงนิ 

และกำรคลงัสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำต ิ
 

2557 - ปจัจบุนั 

กรรมกำรอสิระ ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ 

และกรรมกำรสรรหำและ

ค่ำตอบแทน 

บรษิทั คำรำบำว กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) Holding Company 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

ดร.วชิำญ อรำ่มวำรกีุล 
อำยุ 70 ปี 

กรรมกำรอสิระและประธำน
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
24 เมษำยน 2557 

- ปรญิญำเอก สำขำบรหิำรธรุกจิ California 
Coast University ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

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

- ไมม่ ี- 

2555 – ปจัจบุนั  

กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และ ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บรษิทั ซเีค พำวเวอร ์จ ำกดั (มหำชน)  
Holding Company (ธรุกจิหลกั
ในกำรผลติและจ ำหน่ำยไฟฟ้ำ) 

2553 – ปจัจบุนั ประธำนทีป่รกึษำกรรมกำร บรษิทั ไดกำ้ (ไทย) จ ำกดั จ ำหน่ำยเคมภีณัฑ ์

    

ดร.ชยัยงค ์สจัจพิำนนท ์
อำยุ 65 ปี 

กรรมกำรอสิระ และประธำน
คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
21 กรกฎำคม 2557 

- ปรญิญำเอก สำขำกฎหมำยและกำรทตู             
(The Fletcher School of Law and 
Diplomacy) มหำวทิยำลยั Tufts ประเทศ
สหรฐัอเมรกิำ 

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

- ไมม่ ี- 

2558 – ปจัจบุนั 

กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง /กรรมกำรสรร
หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

บรษิทั จ ีแคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
ธรุกจิใหบ้รกิำรสนิเชื่อเชำ่ซือ้แก่
ลูกคำ้ทีต่อ้งกำรซือ้
เครื่องจกัรกลกำรเกษตร 

2557 – ปจัจบุนั กรรมกำรอสิระ 
บรษิทั ซโิน-ไทย เอน็จเีนยีริง่ แอนด ์ 
คอนสตรคัชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

ธรุกจิก่อสรำ้งงำนทกุประเภท
ทัง้งำนโยธำและ งำนเครื่องกล 

2557 – ปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั เจเนอรลั เอำทซ์อรส์ซิง่ จ ำกดั 
ใหบ้รกิำร และใหค้ ำปรกึษำ
ดำ้นบรหิำรงำนบคุคล 

2557 – ปจัจบุนั ทีป่รกึษำ 
ศนูยบ์รกิำรโลหติแหง่ชำต ิสภำกำชำด
ไทย 

 

2555 – 2556 เอกอคัรำชทตูไทย ประจ ำประเทศสหรฐัอเมรกิำ  

2553 – 2555 เอกอคัรำชทตูไทย ประจ ำสำธำรณรฐัเกำหล ี  
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยเกรยีงไกร รกัษก์ุลชน 
อำยุ 61 ปี 

กรรมกำรอสิระ และ  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
20 เมษำยน 2550 

- ปรญิญำตร ีสำขำนิตศิำสตรบ์ณัฑติ    
  มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง   
- เนตบิณัฑติไทย 
  ส ำนกัอบรมศกึษำทำงกฎหมำยแหง่เนตบิณัทติ 
  สภำ (รุน่ 33) 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 66/2007) 

- ไมม่ ี- 
2561 - ปจัจบุนั กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ

ส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม 

 

2561 - ปจัจบุนั 
กรรมกำรอสิระ และ
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั พรเีมยีรเ์อน็เตอรไ์พรซ ์จ กดั 
(มหำชน) 

บรกิำรดำ้นกฏหมำย 

2559 - ปจัจบุนั ทีป่รกึษำดำ้นกฎหมำย 
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิ ขนำดกลำง 
และขนำดย่อมแหง่ประเทศไทย  
(SME Bank) 

ธนำคำรพำณิชย ์

2554 - ปจัจบุนั กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั พฆิเณศทนำยควำม จ ำกดั บรกิำรดำ้นกฏหมำย 

นำงสำวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ 
อำยุ 43 ปี 

กรรมกำรอสิระ กรรมกำร
ตรวจสอบ และ กรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทนและบรรษทัภบิำล 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
12 มถิุนำยน 2551 

- ปรญิญำโทวทิยำศำสตรม์หำบณัฑติ  
  สำขำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program  
  (DAP 77/2009) 
 
 

- ไมม่ ี- 
2549 – ปจัจบุนั ผูจ้ดักำรฝำ่ยต่ำงประเทศ บรษิทั วคิตอรี ่อนิดสัเตรยีล จ ำกดั 

ผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
เสน้ใยธรรมชำต ิ

2549 - 2558 กรรมกำร บรษิทั โคลเวอร ์เอน็เตอรไ์พรส์ จ ำกดั กำรขำยสง่สนิคำ้ 
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ช่ือ – นามสกลุ / 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงอดุมวรำ เดชสง่จรสั 
อำยุ 62 ปี 

กรรมกำรอสิระ และ  
กรรมกำรตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
7 กรกฎำคม 2559 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ  
 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 
133/2017) 

- ไมม่ ี- 2559 – ปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั นภสัรยี ์เดอรม์แมจกิ จ ำกดั คลนิกิควำมงำม 

2554 – 2558 กรรมกำร 
บรษิทั ส ำนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

 

2554 – 2558 กรรมกำร 
บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

 

2552 – 2558 
ผูช้ว่ยผูจ้ดักำรกลุ่มงำน
ปฏบิตักิำรงำนบรกิำรซือ้
ขำยหลกัทรพัย ์

ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

2554 – 2558 
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

บรษิทั ส ำนกัหกับญัช ี(ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

 

นำงสำวอสิรำ ดสิรเตตวิฒัน์ 
อำยุ 54 ปี 

กรรมกำรอสิระ  
 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
18 มกรำคม 2560 

- ปรญิญำเอก Ph.D. Candidate คณะสห
วทิยำกำร (Interdisciplinary Study) 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Certification Program (DCP 
114/2009) 

- ไมม่ ี- 
2547 – ปจัจบุนั 
 

กรรมกำรบรหิำร บรษิทั ทีป่รกึษำ ซ ีเอส อำร ์กรุ๊ป จ ำกดั 
บรษิทัทีป่รกึษำทำงดำ้นกำร
บรหิำรทรพัยำกรมนุษย ์

2547 - 2560 ทีป่รกึษำ 

โครงกำรทรพัยำกรมนุษย ์(Human 
Capital)ของภำครฐัและภำคเอกชน
ขนำดใหญ่-กลำงรวมกนัประมำณ 60 
แหง่(หรอื 20 แหง่ใน 5 ปีหลงั) 

 

2544 - 2559 
อำจำรยพ์เิศษ ภำค
ปรญิญำโทภำครฐั และ
ภำคเอกชน 

วทิยำลยักำรจดักำร มหำวทิยำลยัมหดิล สถำบนักำรศกึษำ 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 
อำย ุ59 ปี 
กรรมกำรบรหิำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 

ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ จฬุำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

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

- ไมม่ ี- 
2542 - ปจัจบุนั กรรมกำร 

บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั  
(บรษิทัย่อย) 

จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2551 - 2552 นำยกสมำคม สมำคมผูผ้ลติทอ่โลหะและแปรรปูเหลก็

แผน่ 
 

2539 - ปจัจบุนั กรรมกำร กรรมกำร บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ำกดั 

(บรษิทัย่อย) 
ธรุกจิขนส่ง 

นำงสำววริยิำ อมัพรนภำกลุ 
อำยุ 57 ปี 

กรรมกำรบรหิำร
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
กรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน
และบรรษทัภบิำล และ  
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ยกำรเงนิ 

(กรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
[ครัง้ที ่1] 17 มนีำคม 2556 
[ครัง้ที ่2] 20 มกรำคม 2552 
 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ   
  มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
- Director Accreditation Program (DAP 
13/2004) 
- Director Certification Program (DCP 
48/2004) 
 
 

- ไมม่ ี- 
 

2549 – ปจัจบุนั  กรรมกำร บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ำกดั ธรุกจิขนส่ง 

 
2542 – ปจัจบุนั  

 
กรรมกำร 

 
บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั 

 
จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวธติมิำ วฒันศกัดำกุล 
อำยุ 38 ปี 

กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
และ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่ำ่ย
ปฏบิตักิำร 

(กรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำม 
แทนบรษิทั) 

วนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 
23 เมษำยน 2556 
 

- ปรญิญำโท สำขำ E-Commerce เกยีรตนิิยม 
  University of Wollongong, Australia 
- ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตรก์ำรเงนิ 
  ระหว่ำงประเทศ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

กำรอบรมบทบำทและหน้ำทีก่รรมกำร  
กบัสถำบนัสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

- Director Certification Program 

  (DCP 177/2013) 

- ไมม่ ี- 

2556 – ปจัจบุนั กรรมกำร บรษิทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ ำกดั จ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

2552 – ปจัจบุนั  กรรมกำร บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ำกดั ธรุกจิขนส่ง 
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ช่ือ – นามสกลุ / อาย ุ/ 
ต าแหน่ง / วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ 

คณุวฒิุทางการศึกษาสูงสุด / ประวติัการ
อบรม 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำยนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์
อำย ุ60 ปี 

ผูอ้ ำนวยกำรวศิวกรรม 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ  
  มหำวทิยำลยัสยำม 

- ไมม่ ี- 2553 – 2556 กรรมกำร บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 

    

2552 – ปจัจบุนั  กรรมกำร บรษิทั มทีรพัย ์ขนส่ง จ ำกดั ธรุกจิขนส่ง 

นำงภทัรำ จรรยำวลิำส 
อำยุ 55 ปี 

ผูอ้ ำนวยกำรกำรตลำด 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ    
  จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

- ไมม่ ี- 2550 - 2551 ผูอ้ ำนวยกำรฝำ่ยธรุกจิ บรษิทั ออรก์ำนอน (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 

น ำเขำ้และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ยำ 

นำยสุพฒัน์ บ่อสมบตั ิ
อำยุ 53 ปี 

ผูอ้ ำนวยกำรขำย 

- ปรญิญำโท สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ - ไมม่ ี- 25536 – 2558 กรรมกำร บรษิทั เอกกำรคำ้ไทย จ ำกดั บรษิผัูร้บัเหมำ 

นำยพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ 
อำยุ 40 ปี 
ผูช้ว่ยผูอ้ ำนวยกำร และ 
เลขำนุกำรบรษิทั 

- ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ  
  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

- ไมม่ ี- 2551 – 2553 ผูจ้ดักำรบญัชบีรหิำร บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ผลติและจ ำหน่ำยทอ่เหลก็ 
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การอบรม สมัมนา หรอืการสรปุระเบียบ ข้อบงัคบัท่ีสนับสนุนในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ ปี 2561 

 

ล ำดบั เร่ือง สถำบนั / หน่วยงำน คณุ
เส
ำว
นีย

์

ดร
.วิช

ำญ

ดร
.ชยั

ยง
ค์

คณุ
เก
รีย
งไ
กร

คณุ
อุด

มว
รำ

คณุ
ปิย

ะนุ
ส

คณุ
อิศ

รำ

คณุ
สม

ชยั
คณุ

วิริ
ยำ

คณุ
ธิติ

มำ

1

Board that Make Difference 

(BMD 6/2561)

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย P

2

Digital Economy & 

Transformation P

3

ผลกระทบมาตรการการขึ้น

ราคาภาษเีหลก็อลมูเินยีมของ

สหรฐั (SECTION 232)

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 

(มหาชน)
P P P P P P P P P P

4
การปรบัปรงุนโยบายการก ากบั

ดแูลกจิการตามแนวปฏบิตัิ

CG Code

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 

(มหาชน)
P P P P P P P P P P

5
หลกัสูตรพืน้ฐานดา้นความ

ยัง่ยนืของธุรกจิ

ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย P

6

การจดัท ารายงานการ

เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ 

อ้งอิงตามประกาศส านกั

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์

ที่ สจ. 38/2561

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 

(มหาชน)

P P P P P P P P P P

7

ผลกระทบของ มอก. เหลก็เส้น 

ฉบบัใหม ่(2559)

บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 

(มหาชน) P P P P P P P P P
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การอบรม สมัมนา ผูบ้ริหาร ปี 2561 

 

ล ำดบั เร่ือง สถำบนั/หน่วยงำนผู้จดั คณุสมชยั คณุวิริยำ คณุธิติมำ คณุนันทวฒัน์ คณุสพุฒัน์ คณุภทัรำ คณุพฤทธ์ิ

1
PAP Management 

Development Program 
จุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั

P P P P P P P

2
CEO CLUB 2018

Start Less Finish More

ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย P

3
Company Secretary Program 

(CSP 86/2018)

สมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิทัไทย P

4 Risk Management 
บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั 

(มหาชน) P P P P P P P
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รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์
ของกรรมการ และผูบ้ริหาร ของบริษทัฯ  

รายช่ือ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เพ่ิม (ลด) 
ระหว่าง 
รอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 

สดัส่วน 
การถือหุ้น ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ ตนเอง 

คูส่มรสและบุตร 
ทีย่งัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ 

1. นำงเสำวนีย ์กมลบุตร - - - - - - 

2. ดร.วชิำญ อร่ำมวำรกุีล - - - - - - 

3. ดร.ชยัยงค ์สจัจพิำนนท ์ - - - - - - 

4. นำยเกรยีงไกร รกัษกุ์ลชน 300,000 - 235,000 535,000 - 0.08 

5. นำงสำวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ - - - - - - 

6. นำงอุดมวรำ เดชสง่จรสั - - - - - - 

7. นำงสำวอศิรำ ดสิรเตตวิฒัน์ - - - - - - 

8. นำยสมชยั เลขะพจน์พำนิช 10,187,500 17,812,500  10,187,500 17,812,500 4.24 

9. นำงสำววริยิำ อมัพรนภำกุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52 

10. นำงสำวธติมิำ วฒันศกัดำกุล - - - - - - 

11. นำยนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์ 5,011,100 - - 5,011,100 - 0.76 

12. นำยสพุฒัน์ บ่อสมบตั ิ - - - - - - 

13. นำงสำวภทัรำ จรรยำวลิำส 50,600 -  50,600 - 0.007 

14. นำยพฤทธิ ์ลีว้ไิลกุลรตัน์ - - - - - - 

หมำยเหตุ : บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) มทีุนจดทะเบยีน 660,000,000 บำท ทุนช ำระแล้ว 660,000,000 บำท (660,000,000 หุน้) 
 
 ทัง้นี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ กรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทฯ ไม่มีประวตัิกำรถูกลงโทษ
เน่ืองจำกกำรกระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 หรอืพระรำชบญัญตัสิญัญำซือ้
ขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546  ทัง้นี้ เฉพำะควำมผดิในเรื่องดงัต่อไปนี้  

(1) กำรกระท ำกำรโดยไม่สจุรติ หรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง 
(2) กำรเปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มลู หรอืขอ้ควำมอนัเป็นเทจ็ทีอ่ำจท ำใหส้ ำคญัผดิ หรอืปกปิดขอ้ควำมจรงิทีค่วร

บอกใหแ้จง้ในสำระส ำคญัซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
(3) กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรมหรอืกำรเอำเปรยีบผู้ลงทุนในกำรซื้อขำยหลกัทรพัยห์รอืสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 

หรอืมหีรอืเคยมสีว่นร่วมหรอืสนบัสนุนกำรกระท ำดงักล่ำว 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบหลกัของเลขานุการบริษทัฯ 

 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลักของเลขำนุกำร คือ กำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบยีบ ส ำหรบัหน้ำทีร่บัผดิชอบโดยเฉพำะของเลขำนุกำร รวมถงึหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

1. ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรในขอ้กฎหมำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบรษิัทฯทีค่ณะกรรมกำร    
ต้องทรำบและติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ  รวมถึงรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงใน
ขอ้ก ำหนดกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัแก่กรรมกำร 

2. จดักำรประชุมผูถ้ือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และขอ้พงึ    
ปฏบิตัต่ิำงๆ 

3. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำม     
มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 

4. จดัท ำ รำยงำนประจ ำปีของบรษิัทฯ หนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน       
กำรประชุม 

5. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลู รำยงำน ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และกฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. ตดิต่อและสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้บัทรำบสทิธต่ิำงๆ ของผูถ้อืหุน้ 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ านาจควบคมุ 
ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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บริษัท  = ประธานกรรมการ

บรษิทั แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน)       


v



v



v
v v v v  = กรรมการ

บริษัทย่อย v = ผูบ้รหิาร

บรษิทั ทาโมเสะ เทรดดิง้ จ ากดั   
 = ทีป่รกึษา

บรษิทั มทีรพัยข์นส่ง จ ากดั    

บริษัท/หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง

บรษิทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั เอฟ เอน็ เอา้เลท็ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการสถาบนัรชัตภ์าคย์ 

บรษิทั คาราบาว กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั ซีเค พาวเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั ไดกา้ (ไทย) จ ากดั 

ศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย


บรษิทั จี แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)


บรษิทั เจเนอรลั เอาทซอรส์ซิง่ จ ากดั


ส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

บรษิทั พรเีมยีร ์เอน็เตอรไ์พรซ์ จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั พฆิเณศทนายความ จ ากดั v

บรษิทั วคิตอรี ่อนิดสัเตรยีล จ ากดั v

บรษิทั นภสัรยี ์เดอรแ์มจิก จ ากดั 

บรษิทั ทีป่รกึษา ซี เอส อาร ์กรุ๊ป จ ากดั 

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย

คณะกรรมาธิการเศรษฐกจิการเงนิและ

การคลงัสถานิตบิญัญตัแิห่งชาติ






บรษิทั ชโิน-ไทย เอน็จีเนียริง่ แอนด ์คอน

สตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน)

ธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย
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ข้อมลูกรรมการของบริษทัย่อย  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ช่ือ – สกลุ 

บริษทัยอ่ย 
บริษทั 

ทาโมเสะ เทรดด้ิง 
จ ากดั 

บริษทั 
มีทรพัย ์ขนส่ง 

จ ากดั 

1. นายสมชยั เลขะพจน์พานิช   

2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล   

3. นางสาวธติมิา  วฒันศกัดากุล   

4. นายนนัทวฒัน์ สถริไชยวทิย ์   
   

  หมายถงึ กรรมการ 
  หมายถงึ ผูบ้รหิาร 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายในของบริษทั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

  

ช่ือ : นายนฤทิธิช์ยั ภูรพีงษานนท ์

อายุ : 45 ปี 

ต าแหน่ง : ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีมหาวทิยาลยั เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

ประวติัการอบรม : - หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในของประเทศไทย รุ่นที ่12 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

- การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายใน                  
รบัอนุญาตสากล รุ่นที ่5 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน 
: 

2560 – ปจัจุบนั ผูช้่วยผูอ้ านวยการตรวจสอบภายใน  

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

2547 – 2559 ผูจ้ดัการตรวจสอบภายใน  

 บรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

 2540 – ม.ีค. 2547 ผูค้วบคมุงานตรวจสอบภายใน (supervisor)  

 บรษิทั ไออารพ์ซี ีจ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

 

- ไม่ม ี- 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2561 

 
 คณะกรรมการของบรษิทั เป็นผู้รบัผดิชอบต่อรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และให้ความส าคญั     
กบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี เพื่อใหร้ายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี มขีอ้มูลทีถู่กต้องครบถ้วน ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป     
โดยเลือกใช้นโยบายการบญัชี และ/หรือวิธีปฏิบตัิทางบญัชีที่เหมาะสม และถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอใช้ดุลยพินิจ           
อย่างระมดัระวงัรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ            
อย่างเพยีงพอ และไดผ้่านการตรวจสอบ และใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีเ่ป็นอสิระ 

 คณะกรรมการจดัให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  และมีประสทิธผิล เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าขอ้มูลทางบญัชี           
มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอที่จะด ารงไว้ซึ่งทรพัย์สนิ ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกดิการทุจรติ หรอืการด าเนินการ          
ทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั ในการนี้คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ  

 งบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ของบรษิทั คอื บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้คณะกรรมการบรษิทัไดส้นบัสนุนขอ้มลู และเอกสารต่างๆ 
เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบ และแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทัว่ไป โดยความเหน็ของ           
ผูส้อบบญัชไีดป้รากฏในรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีนี้แลว้ 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในโดยรวมของบรษิทัอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถ
สร้างความเชื่อมัน่อย่างมีเหตุผลได้ว่า รายงานทางการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี  2561 สิ้นสุดวนัที่ 31     
ธนัวาคม 2561 มคีวามเชื่อถือได้ โดยถอืปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และปฏบิตัิถูกต้องตามกฎหมาย  และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 

 
 

(นางเสาวนีย ์  กมลบุตร) 
               ประธานกรรมการ   

                                                22 กมุภาพนัธ ์2562 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ได้อนุมตัิการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ
อสิระ 3 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอสิระผู้ทรงคุณวุฒิ และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ดร. วชิาญ  อร่ามวารกีุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2. คุณปิยะนุส  ชยัขจรวฒัน์  กรรมการตรวจสอบ  
3. คุณอุดมวรา  เดชสง่จรสั  กรรมการตรวจสอบ  
และ นายนฤทิธิช์ยั  ภูรพีงษานนท ์  เลขานุการกรรมการตรวจสอบ   
 

 ในรอบปีบญัช ี2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ และครบถว้นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิัท โดยได้ประชุมร่วมกบัผู้บรหิาร ผูส้อบบญัช ีและผูต้รวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอขอ้มูล หารอื และ
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ ในวาระทีเ่กีย่วขอ้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มฝี่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมอืในการปฏบิตัิ
ภารกจิตามกฎบตัรทีก่ าหนดไว ้ โดยขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ท าใหป้ฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ โปร่งใส ตาม
หลกัธรรมาภิบาล เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัไดอ้ย่างถูกต้องและเขา้ถงึขอ้มูลไดอ้ย่างเพยีงพอ โดยมกีารจดัประชุม
ตลอดปี 2561 จ านวนทัง้สิน้ 8 ครัง้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝี่ายจดัการร่วมด้วย จ านวน 4 ครัง้ ซึ่ง
สาระส าคญัในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดด้งันี้ 

 
1. รายงานทางการเงิน  

 ไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2561 และหารอืร่วมกบัผู้สอบบญัช ีพรอ้มทัง้พจิารณา
ขอ้เสนอแนะดา้นระบบควบคุมภายใน ซึง่เหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้อย่างถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
 
2. รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 สอบทานและใหค้วามเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อใหแ้น่ใจว่า
การตกลงเขา้ท ารายการมคีวามเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สงูสุดต่อบรษิัท ซึ่งบรษิัทได้ถอืปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีโดยถอืความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 
 
3. การตรวจสอบภายใน 

 ใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบและก าลงัพล ประจ าปี 2561 รวมทัง้พจิารณาความเพยีงพอในการพฒันา
บุคลากรดา้นตรวจสอบภายใน เพื่อใหบ้รรลุแผนการตรวจสอบประจ าปี  และไดส้อบทานผลการปฏบิตังิานและขอ้เสนอแนะ
ของฝา่ยตรวจสอบภายใน รวมทัง้ผลการตรวจตดิตามการปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้
ความส าคญักบัคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้องน่าเชื่อถอืของรายงานการเงนิ  และการปฏบิตัิตามนโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมี
ประสทิธผิล 
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4. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ไดต้ดิตามการสือ่สารเผยแพร่จรรยาบรรณของพนกังานบรษิทั ก าหนดใหพ้นักงานบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง รายงานชื่อผู้
ทีเ่กีย่วโยงกนั, รายงานการถอืครองหุน้บรษิทัประจ าทกุไตรมาส ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืรายการที่
เกี่ยวโยงกนัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกครัง้ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  ในปี 2561 ไม่พบรายการที่
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างมนียัส าคญั 

 
5. ผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 น าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้ที่มีการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยไดเ้สนอความเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของฝ่ายบรหิาร 
ซึง่ฝ่ายบรหิารไดด้ าเนินการพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทัง้พจิารณาผลการประเมนิการ
ปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 โดยได้รบัการประเมินจากคณะกรรมการบรษิัท และน าผลการ
ปฏบิตังิานนัน้มาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 

 
6. ผูส้อบบญัชี 

 ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน อวีาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัส าหรบัปี 2562 
 
 จากกจิกรรมต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งต้นตลอดปี 2561  คณะกรรมการตรวจสอบ เหน็ว่า  คณะกรรมการ ตลอดจน
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นส าคญั  และยดึมัน่ในจรยิธรรมธุรกจิ  โดยมคีวามมุ่งมัน่ในการ
ปฏบิตัิหน้าทีเ่พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของบรษิัทอย่างมคุีณภาพเยี่ยงมอือาชพี และค านึงถึงการปฏบิตังิานให้สอดคลอ้งตาม
นโยบาย ระเบยีบปฏบิตั ิและกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้พฒันาระบบบรหิารความเสีย่งทีส่ าคญั ใหเ้กดิประสทิธผิล
สงูสดุ และสง่เสรมิระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธผิลและเหมาะสม เพยีงพอ รวมทัง้การตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอสิระ 
และมกีระบวนการตรวจสอบทีส่อดคลอ้งกบั มาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน  โดยมกีารพฒันา
ปรบัปรุงระบบการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน ใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ดร.วิชาญ อรา่มวารีกลุ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
22 กมุภาพนัธ ์2562 
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
 

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 2 ท่าน และกรรมการบรหิาร 1 
ท่าน ซึ่งมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ตัง้แต่วนัที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2564 โดย
คณะกรรมการมรีายนาม ดงันี้ 

1. นายเกรยีงไกร รกัษ์กุลชน ประธานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
3. นางสาวปิยะนุส ชยัขจรวฒัน์ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล 
และนางสาวนนัทนา หลกัค า เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล  

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมาย 
ภายใต้หลกัการด าเนินการตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัอย่างเคร่งครดั โดย ในปี 2561 คณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้มกีารประชุมร่วมกนั เพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัตามหน้าที่ และความรบัผดิชอบ 
ทัง้สิน้ จ านวน 4 ครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี้ 

1. ด้านการสรรหา 

 พจิารณาสรรหาและเสนอแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยค านึงถึงคุณสมบตัิความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และ ประสบการณ์ความเชีย่วชาญทีห่ลากหลาย อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการของบรษิทัรวมทัง้ค านึงถึง
ขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดแีละให้การ
บริหารจดัการเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพตลอดจนสอดคล้องกบัข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ด้านค่าตอบแทน 

 1) พจิารณาอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพจิารณาเทยีบเคยีง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดยีวกบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั ประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสม
กบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 2) พจิารณาค่าตอบแทน และสวสัดกิาร ของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารโดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารประเมนิผลอย่าง
เป็นรปูธรรม ซึง่พจิารณาจากผลความส าเรจ็ของการปฎบิตังิาน เปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้รวมถงึพจิารณาการ
เตบิโตของยอดขายและก าไรสทุธ ิ

 3) ทบทวนหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าบ าเหน็จแก่กรรมการอสิระ กรณีทีด่ ารงต าแหน่งครบ  9 ปี และกรณีทีอ่อกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

3. ด้านบรรษทัภิบาล 

 1) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจุบนั และ
สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 
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 2) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจ าปี 2561 พร้อมทัง้ประชาสมัพนัธ์ให้พนกังานในองค์กรรับทราบ ดงันี ้

     2.1 หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

     2.2 คู่มอืกรรมการ 

     2.3 ทบทวนนโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 3) รายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2561 โดยบรษิทัไดร้บัผลประเมนิใน
ระดบั “ดมีาก” () จากการประเมนิโดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

4) รายงานการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเป็นการมุ่งเน้นกจิกรรมในดา้น CSR in-process  

5) จดัท ารายงานการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของบรษิทั เพื่อสือ่สารต่อผูม้สีว่นได้

เสยีทุกภาคสว่นขององคก์ร 

6) ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมนิคณะกรรมการบรษิทัทัง้แบบประเมนิภาพรวมของคณะกรรมการ และ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั เป็นรายบุคคล คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภิ

บาล และ แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

7) รายงานผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบและรว่มกนัหารอื หรอืแสดง

ความเหน็ต่อผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการในปี 2561 รวมทัง้รายงานผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล โดยเป็นการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิทั 

  

 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั
สมเหตุสมผล และสามารถปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบง าจากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2561 
กรรมการไดร้บัค่าตอบแทนตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการปี 2561 โดยไดพ้จิารณารายงานขอ้มูล
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสถาบนักรรมการบริษัทไทย หรอื Thai Institute of Directors (IOD) และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เปรยีบเทยีบกบัภาพรวมของบรษิทัจดทะเบยีนทัง้หมด บรษิทัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และ
บรษิทัทีม่ขีนาดยอดขายและก าไรสุทธใิกลเ้คยีงกบับรษิทั ซึง่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษทัภบิาล เห็นว่ามี
ความเหมาะสมเป็นธรรมกบับรษิทัฯ และกรรมการทีด่ ารงต าแหน่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่คณะกรรมการ
บรษิัทได้พจิารณาเหน็ชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 
 
 
 
        นายเกรียงไกร รกัษ์กลุชน 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล 
             16 มกราคม 2562 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

 คณะกรรมการบรษิทั แปซฟิิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมตักิารด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ท่าน 
โดยประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นกรรมการอสิระ มวีาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการทุกท่านเป็น
กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิและมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ย 

 1. ดร.ชยัยงค ์ สจัจพิานนท ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
 2. นางสาววริยิา อมัพรนภากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 3. นางสาวธติมิา วฒันศกัดากุล กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 และนางสาวนภาพร  พรอนุวงศ ์ เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่
ก ากบัดูแลดา้นการบรหิารจดัการความเสีย่ง พจิารณาใหค้วามเหน็ขอ้เสนอแนะ  และสนับสนุนฝ่ายบรหิาร ในการบรหิาร
ความเสีย่งเพื่อพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สนับสนุนให้
เกดิความร่วมมอืในทุกระดบัขององคก์ร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีาร ประชุม 4 ครัง้ สามารถสรุป
สาระส าคญัของการด าเนินกจิกรรม การบรหิารความเสีย่ง ไดด้งันี้ 
 
1. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียง 
 จดัให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั และสอดคลอ้งกบัหลกัการบรหิารความเสีย่งทีด่ ี 
 
2. ประเมินความเส่ียงขององคก์ร 

 จดัใหม้ปีระเมนิความเสีย่งขององคก์รโดยพจิารณาทัง้ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อความ
คาดหวงัขององคก์ร รวมถงึประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่เพื่อใหม้ัย่ใจว่าบรษิทัมกีารจดัการอย่างเพยีงพอ 
 

3. พิจารณาปัจจยัเส่ียงขององคก์ร  

 จดัประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อร่วมพจิารณาคดักรองปจัจยัเสีย่งระดบัองคก์รทีส่่งผลกระทบดา้น
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จากปจัจยัเสี่ยงทัง้หมดตามความเห็นของเจ้าของปจัจยัเสี่ยง (Risk 
Owner) ทีม่กีารพจิารณาประสทิธผิลของการคสบคุมภายในทีม่อียู่ในปจัจุบนั และจดัล าดบัความเสีย่งทีเ่หลอือยู่ (Residual 
Risk) ในภาพรวม และพจิารณาความเสีย่งองคก์รกบัทศิทางการด าเนินธุรกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายองคก์ร และสภาพแวดลอ้ม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
 
4. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเส่ียง 
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พจิารณาความเหมาะสม คุม้ค่าของแผนงาน (Action Plan) ทีผู่บ้รหิารหน่วยงานจดัท า ใหค้ าแนะน า และสนับสนุน
แก่ฝ่ายบรหิาร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งนัน้จะไดร้บัการบรหิารจดัการ และมกีารควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัเหมาะสมทีอ่งคก์ร
สามารถยอมรบัได ้

 
 
 

5. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเส่ียง  

 ตดิตามความคบืหน้า ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลการด าเนินงานการบรหิารความเสีย่งในแต่ละระดบัความรุนแรง 
ตดิตาม ผลกระทบและแนวโน้มของความเสีย่ง ภาพรวมทีเ่ปลีย่นแปลง ภายหลงัจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งก าหนดแนว
ทางการป้องกนัหรอืแกไ้ขไดอ้ย่างทนัท่วงท ีและรายงานคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
 
6.  สรา้งการตระหนักถึงความเส่ียง 
 บรษิทัฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งในทุกระดบั จงึไดจ้ดัการอบรมเพื่อใหค้วามรู้สร้าง
ความเขา้ใจ และใหเ้กดิการตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารจดัการความเสีย่งแก่พนกังานในทุกระดบั 
 
7. แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกิจ (Business Continuous Planning: BCP)  

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารงานในภาวะวกิฤตจงึไดด้ าเนินการศกึษาจดัท าแผนการบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกจิ และมกีารซอ้มแผนเป็นประจ าทุกปี จากการด าาเนินงานขา้งตน้ เชื่อว่าการบรหิารความเสีย่งที่
ด าเนิน ไปอย่างเป็นระบบ รวมถงึการตดิตามความเสีย่งอย่างใกลช้ดิจะชว่ยท าใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงคก์าร
ด าเนินงานตามแผนธุรกจิทีก่ าหนดไวต้ลอดจนสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหอ้งคก์ร เพื่อสง่มอบใหแ้ก่ทัง้ผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่สีว่น
ไดเ้สยีของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างยัง่ยนื  

 
8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 รายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อ คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้พจิารณาผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งไดร้บัการประเมนิจากคณะกรรมการบรษิัท และน าผลการ
ประเมนิมาพจิารณาปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 
 
 
 
 
 

ดร.ชยัยงค ์สจัจิพานนท ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

                17 มกราคม 2562 
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