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9: รายงานประจำ ปี 2562

 เศรษฐกิจโลกในปี 2562 โดยภาพรวมมีทิศทางชะลอตัวลงตามปริมาณการค้าโลกที่หดตัว ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงคราม
การค้าสหรัฐอเมริกา-จีน ที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก อีกทั้งสถานการณ์ความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านควาผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากเสถียรภาพทางการเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน
ในช่วงปลายปี สำ หรับด้านอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ยังคงต้องหาทางรับมือกับมาตรการกีดกันการนำ เข้าเหล็กของสหรัฐอเมริกา และ
ปัญหากำ ลังการผลิตส่วนเกินของโลกในด้านเศรษฐกิจไทยภาพรวมปี 2562 หดตัวในหลาย Sector โดยเฉพาะในภาคการผลิตและ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
 
 สำ หรับอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย เน่ืองจากภาคเอกชน
บางส่วนชะลอการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อรอผลการจัดตั้งคณะรัฐบาลชุดใหม่ ในขณะที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยลดลงจากผลกระทบ
ด้านมาตรการกำ กับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัย แต่ยังได้รับแรงหนุนจากงานโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ศักยภาพ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษตะวันออก และตามแนวเส้นทางรถไฟในกรุงเทพฯ และปริมณฑล แม้การบริโภคเหล็กในประเทศจะเพ่ิมข้ึนแต่ธุรกิจเหล็กยังคง
ไม่ได้รับประโยชน์มากนัก เพราะอุปทานส่วนเกินกดดันระดับราคาเหล็กให้อยู่ในระดับต่ำ  ส่งผลให้การดำ เนินงานของบริษัท แปซิฟิกไพพ์
จำ กัด (มหาชน) ในปี 2562 มีปริมาณยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 รายได้รวมลดลงร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ท่ี
9,337 ล้านบาท ซึ่งมีกำ ไรสุทธิเท่ากับ 71.5 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 23.91 

 ตลอดการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงให้ความสำ คัญและสนับสนุนให้พนักงานเป็นผู้มีจริยธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ โดยยึดหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด 
ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำ กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (  ) และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ท้ายสุดนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่สนับสนุนการดำ เนินงาน
ที่ดี ตลอดจนพนักงานที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นส่วนร่วมในความสำ เร็จของบริษัทฯ ตลอดมา ขอให้เชื่อมั่นว่า
บริษัทฯ จะดำ เนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย 

 

สมชัย เลขะพจน์พานิชสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการ



10 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

ข้อมูลสำ คัญทางการเงินข้อมูลสำ คัญทางการเงิน
 

(หน่วย : ล้านบาท)

25602560 25612561 25622562

ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ    8,034.30    9,694.62  9,148.42

รายได้รวม    8,215.72    9,942.69  9,336.94

กำ ไรจากการดำ เนินงาน       404.51       173.60  147.29

กำ ไร (ขาดทุน) สุทธิ       292.42       94.00  71.52

สินทรัพย์รวม    4,844.55    4,914.76  4,390.37

หนี้สินรวม    2,263.33    2,494.28  1,931.42

ส่วนของผู้ถือหุ้น    2,581.22    2,420.48  2,458.94

อัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำ ไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 3.56 0.95  0.77

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 11.33 3.88  2.91

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 6.04 1.91  1.63

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.88 1.03  0.79

กำ ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.49 0.12  0.52

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ ไรสุทธิ (ร้อยละ) 80.02 41.67  51.92

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 3.91 3.67  3.73

จำ นวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660.00 660.00 660.00

หมายเหตหมายเหตุ : กำ ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) และอัตราการจ่ายปันผลต่อกำ ไรสุทธิ (ร้อยละ) คำ นวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

8,034.30

9,694.62
9,148.42

2560 2561 2562

292.42

94.00
71.52

2560 2561 2562

6.04

11.33

1.91

3.88

1.63
2.91

2560 2561 2562

ROEROA

รายได้จากการขายและบริการรายได้จากการขายและบริการ กำ ไร (ขาดทุน) สุทธิกำ ไร (ขาดทุน) สุทธิ อัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงิน



11: รายงานประจำ ปี 2562

ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป
 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

ชื่อย่อชื่อย่อ :  PAP

ประเภทธุรกิจประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจำ หน่ายท่อเหล็ก

ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดงที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง
:  298, 298/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
   อำ เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)
:  1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2
   ตำ บลท่าทราย อำ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)
:  1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2
   ตำ บลท่าทราย อำ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (3)
:  24/31 หมู่ที่ 2 ตำ บลท่าทราย อำ เภอเมืองสมุทรสาคร
   จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1) :  158 หมู่ที่ 6 ตำ บลบางบ่อ อำ เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2) :  50/6 หมู่ที่ 2 ตำ บลหน้าไม้ อำ เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ที่ตั้งสำ นักงานที่ตั้งสำ นักงาน
:  1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
   แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

เลขทะเบียนบริษัทเลขทะเบียนบริษัท :  บมจ. 0107547000206

โทรศัพท์ (สำ นักงาน)โทรศัพท์ (สำ นักงาน) :  02 679 9000

โทรสาร (สำ นักงาน)โทรสาร (สำ นักงาน) :  02 679 9074

เว็บไซต์เว็บไซต์ :  www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียนทุนจดทะเบียน :  660,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำ ระแล้วทุนจดทะเบียนเรียกชำ ระแล้ว :  660,000,000 บาท

ชนิดหุ้นชนิดหุ้น :  หุ้นสามัญ

จำ นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ ระแล้วจำ นวนหุ้นสามัญที่เรียกชำ ระแล้ว :  660,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้มูลค่าที่ตราไว้ :  หุ้นละ 1 บาท



12 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

ความเป็นมาของบริษัทฯความเป็นมาของบริษัทฯ 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยครอบครัวเลขะพจน์พานิช ภายใต้ชื่อ โรงงานตั้งหมงเส็ง ซึ่ง
โดยเริ่มแรกโรงงานประกอบธุรกิจด้านการผลิตรถเด็กเล่นเพียงอย่างเดียว และขยายธุรกิจสู่การผลิตท่อจำ พวก
ท่อเฟอร์นิเจอร์ และท่อประเภทต่างๆ ในปี 2524 

เน่ืองจากธุรกิจด้านการผลิตท่อของโรงงานได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและม่ันคง ครอบครัวเลขะพจน์พานิชจึงตัดสินใจ
จัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จำ หน่ายท่อเหล็กโดยเฉพาะ 

สมาชิกในครอบครัวเลขะพจน์พานิช จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ
โฮลดิ้ง โดยเข้าถือหุ้นบางส่วนในบริษัทฯ แทนการถือหุ้นโดยตรง และเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด 
(“ทาโมเสะ”) จากครอบครัวเลขะพจน์พานิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของทุนชำ ระแล้ว เพื่อดูแลด้านการขายและการ
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2547 มี
ทุนจดทะเบียน 660 ล้านบาท และออกหุ้นสามัญ 16 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยแบ่งขายหุ้นให้กับประชาชน
ทั่วไป ครั้งแรกจำ นวน 15,300,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 45 บาท และได้ออกใบสำ คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัทฯ 7 ท่าน จำ นวน 700,000 หน่วย 

บริษัทฯ นำ หุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547บริษัทฯ นำ หุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2547

ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์  ขนส่ง จำ กัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจำ นวนหุ้นทั้งหมดของ บริษัท มีทรัพย์  ขนส่ง จำ กัด
เพื่อดูแลด้านการขนส่งสินค้าให้แก่บริษัทฯ เพื่อรองรับการเติบโต ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2549 มีมติอนุมัติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 
หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ส่งผลให้จำ นวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 66 ล้านหุ้น เป็น 132 ล้านหุ้น 

เปิดดำ เนินการโรงงานผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร โดยมีกำ ลังการผลิตประมาณ 
100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กขนาดใหญ่สุดเพิ่มจาก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว 

เปิดดำ เนินการศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว 

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 132 ล้านหุ้น
เป็น 660 ล้านหุ้น ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551 

ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2551 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน
เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 บาท จำ นวน หุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่จำ หน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ

25152515

25342534

25462546

25472547

25492549

25502550

25512551
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ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินที่นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร แทนการเช่า 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 บริษัทฯ เสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน โดยจำ หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ได้ทั้งหมดซึ่งจำ นวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำ นวน 1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในราคาเฉลี่ย 0.93 บาทต่อหุ้น และจำ หน่ายคืน
ในราคาเฉลี่ย 1.63 บาทต่อหุ้น 

เปิดดำ เนินการโรงงานศูนย์มหาชัย 3 โดยมีกำ ลังการผลิตประมาณ 150,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ
ในการผลิตสินค้าหมุนเวียนเร็วเพิ่มมากขึ้น ในปีเดียวกันห้องปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025) จากสำ นักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือได้ว่าการดำ เนินการด้านระบบคุณภาพในกิจกรรม
ทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เป็นไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า
ห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีใช้สำ หรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยำ  และเช่ือถือได้

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 Environmental Management System Use หรือ มาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ
มีการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ   ได้รับการรับรองมาตรฐาน     FM   Approvals
Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซ่ึงเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเส่ียง
โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีการใส่เครื่องหมาย  ลงบนผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งสำ หรับผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองชื่อการค้า  สำ หรับผลิตภัณฑ์ ASTM A53 Sch40 และ  
สำ หรับผลิตภัณฑ์ ASTM A795 Sch10 โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน FM และใช้เป็นท่อส่งน้ำ 
ในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณค่าของแบรนด์ และสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นในท้องตลาด 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ  ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 852 – Metallic Sprinkler Pipe For Fire
Protection Service จาก Underwriters Laboratories Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมเติม นับได้ว่าท่อ 
และ  เป็นผลิตภัณฑ์ท่อส่งน้ำ ในระบบดับเพลิงผลิตภัณฑ์เดียวของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง 
Double  Guarantee จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงถึง 2 สถาบัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ชื่อการค้า  ซึ่งเป็นชุดท่อสวมและข้อต่อสำ หรับการทดสอบความสมบูรณ์
ของเสาเข็มเจาะลึกด้วยคลื่นเสียง โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ คิดค้นและผลิตขึ้นมาเองเพื่อรองรับการก่อสร้าง
เมกะโปรเจกต์ต่างๆ ของประเทศ ซึ่งช่วยทดแทนการนำ เข้าสินค้าจากต่างประเทศ 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT)
จากบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำ กัด  ทั้งนี้บริษัท
ทาโมเสะ เทรดด้ิง จำ กัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำ กัด ดำ เนินการจดทะเบียนเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

25522552

25532553

25572557

25582558

25602560

25612561

25622562
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ลักษณะการประกอบธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้โครงสร้างรายได้

25602560 25612561 25622562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการจำ หน่ายและบริการรายได้จากการจำ หน่ายและบริการ

ภายในประเทศ 7,747.33 94.30 9,389.40 94.44  8,949.65  95.85

ต่างประเทศ 173.49 2.11 190.79 1.92  69.19  0.74

รายได้จากการบริการ 113.48 1.38 114.43 1.15  129.57  1.39

รายได้จากการจำ หน่ายและบริการรวมรายได้จากการจำ หน่ายและบริการรวม 8,034.308,034.30 97.7997.79 9,694.629,694.62 97.5197.51  9,148.41 9,148.41  97.98 97.98

กำ ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 7.72 0.09 7.46 0.07  2.20  0.02

รายได้อื่น 173.70 2.12 240.61 2.42  186.33  2.00

รายได้รวมรายได้รวม 8,215.728,215.72 100.00100.00 9,942.699,942.69 100.00100.00  9,336.94 9,336.94  100.00 100.00

หมายเหตุหมายเหตุ : : รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษเหล็ก รายได้ดอกเบี้ย เป็นต้น

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1. ด้านผลิตภัณฑ์1. ด้านผลิตภัณฑ์
 บริษัทฯ ผลิตท่อเหล็กรูปพรรณโดยวิธีเชื่อมเหล็กแผ่นซึ่งอาศัยความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมีทั้งการผลิต
ตามคำ สั่งลูกค้า (Made to Order) และผลิตพร้อมสำ หรับการจำ หน่าย (Make to Stock) โดยท่อเหล็กของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น
 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจ
หลักในการผลิตและจำ หน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิตแบบการเช่ือมเหล็กแผ่น
โดยใช้ความต้านทานไฟฟ้า (Electric Resistance Welded: ERW) 
ในปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตและจำ หน่ายท่อเหล็กครอบคลุมมากกว่า 5,000 
รายการ โดยจำ แนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ  และท่อเหล็ก
ชุบสังกะสี ซึ่งท่อเหล็กทั้งสองประเภทจะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

ซึ่งจำ หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “  ” และ  ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป
ซ่ึงจำ หน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “  ” เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ใช้งานของลูกค้า ในงานโครงสร้างประเภทอื่นๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม โครงสร้างท่าอากาศยาน โครงสร้างคลังสินค้า โครงสร้างอาคารสูง
เป็นต้น และในรูปแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบชลประทาน
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น  

1.1 ท่อเหล็กสำ หรับงานระบบ1.1 ท่อเหล็กสำ หรับงานระบบ

 โดยทั่วไปท่อเหล็กสามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณูปโภค
งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย และยังมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทน
วัสดุอื่นๆ ในการใช้งานได้อีกมากมาย  เช่น สามารถนำ มาใช้เป็น
ท่อน้ำ บาดาล หรือท่อ sprinkler ในระบบอัคคีภัยสำ หรัอาคารสูง
ทดแทนการใช้ท่อพีวีซี เนื่องจากมีความแข็งแรงและสามารถ
รองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพีวีซีทั่วไปได้ถึง 5 เท่า

ระบบดับเพลิงระบบดับเพลิง ระบบชลประทานระบบชลประทาน

ระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้า
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1.2 ท่อเหล็กสำ หรับงานโครงสร้าง1.2 ท่อเหล็กสำ หรับงานโครงสร้าง

 ท่อเหล็กสำ หรับงานโครงสร้าง สามารถนำ ไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
เช่น งานรั้ว ประตู งานตกแต่งทั่วไป ราวบันได แนวกั้นถนน ป้ายโฆษณา
อีกท้ังในปัจจุบันยังนิยมนำ ท่อเหล็กขนาดใหญ่มาใช้ทดแทนเหล็กประเภทต่างๆ
เช่น เหล็กรางน้ำ  เหล็กฉาก เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam รวมทั้ง
สามารถใช้ร่วมกับงานคอนกรีต สำ หรับโครงสร้างต่างๆ เช่น งานเสาเข็ม น่ังร้าน
เป็นต้น เนื่องจากท่อเหล็กมีความแข็งแรง ทนทาน น้ำ หนักเบาสะดวกในการ
เช่ือมต่อ มีความเสียหายระหว่างการขนส่งน้อย จึงทำ ให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ที่สำ คัญยังช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับการใช้ไม้
และคอนกรีต 
 นอกจากนี้การใช้ท่อเหล็กยังมีข้อได้เปรียบเหล็กประเภทอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นเหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ  เหล็กโครงสร้าง H-Beam และ I-Beam

เนื่องจากคุณสมบัติที่มีนำ้ หนักเบาและมีลักษณะสมมาตรซ่ึงทำ ให้สามารถ
กระจายการรับน้ำ หนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โครงสร้างท่ีทำ จากท่อเหล็กจะมี
ค่าใช้จ่าย และต้นทุนท่ีต่ำ กว่า ปัจจุบันการใช้ท่อเหล็กเป็นท่ียอมรับ และเลือกใช้
โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำ หรับงาน
โครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีลักษณะโปร่ง อาคารที่ต้องการให้มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ท่ีมีจำ นวนเสาน้อย รวมถึงอาคารท่ีต้องการความสวยงามต่างๆ มีการออกแบบ
สถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์ ตัวอย่างการนำ ท่อเหล็กของบริษัทฯ เพื่อ
ใช้ในงานโครงสร้างทั้งใน และต่างประเทศ และจากภาครัฐ และเอกชน ได้แก่
โครงการเมกะโปรเจ็คต์ต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ท่าอากาศยาน โรงแรม
คอนโดมิเนียม อาคารสำ นักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คอมมูนิต้ีมอลล์ โชว์รูม
คลังสินค้า สนามกีฬา และศูนย์ประชุมต่างๆ เป็นต้น 

Mixed Use / อาคารสำ นักงานMixed Use / อาคารสำ นักงาน รถไฟฟ้า MRTรถไฟฟ้า MRT สนามบินสนามบิน

คลังสินค้าคลังสินค้า ศูนย์กีฬาศูนย์กีฬา คอนโดมิเนียม / โรงแรมคอนโดมิเนียม / โรงแรม

ท่อเหล็กกลมท่อเหล็กกลม ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสท่อเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่อเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กรูปตัวซีเหล็กรูปตัวซี

ตั้งแต่ 1/2 นิ้ว (15 มม.) ถึง
16 นิ้ว (400 มม.)

ตั้งแต่ 12 x 12 มม. ถึง
300 x 300 มม. 

ตั้งแต่ 38 x 19 มม. ถึง
400 x 200 มม.

ตั้งแต่ 60 x 30 x 10 มม. ถึง
200 x 75 x 25 มม.

 บริษัทฯ สามารถผลิตท่อเหล็กได้ความหนาถึง 12.70 มม. และท่อเหล็กของบริษัทฯ ขนาด 10 นิ้ว - 16 นิ้ว จัดว่าเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภายใต้ระบบ 
    ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งสามารถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทฯ ผลิต รูปทรงและขนาดท่อเหล็กที่บริษัทฯ ผลิต 
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2. ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต2. ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

  - แบ่งตามลักษณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำ  ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กเคลือบสังกะสี (ท่อพรีกัลวาไนซ์)

 - แบ่งตามคุณภาพของเหล็ก

2.1 ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน2.1 ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน

 จำ หน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “   ” ซึ่งเป็นท่อเหล็กที่ได้
รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนการผลิต
และการตรวจสอบให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ หนด
ทั้งในด้านวัตถุดิบ ขนาด ความหนา และคุณสมบัติอื่นๆ เช่น การรับแรงดัน
เป็นต้น ซ่ึงส่วนมากท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จะนำ มาใช้สำ หรับงานก่อสร้างหรือ
งานระบบที่มีความจำ เป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่รับรอง
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในเรื่องของความปลอดภัย

2.2 ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป2.2 ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไป
 จำ หน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “ ” ซ่ึงมีกระบวนการผลิต
ท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปเช่นเดียวกับการผลิตท่อเหล็กแบบมาตรฐาน
แต่แตกต่างกันที่คุณภาพวัตถุดิบ ซึ่งท่อเหล็กแบบคุณภาพทั่วไปจะไม่ผ่าน
การทดสอบตามทีก่ำ หนดในมาตรฐานตา่งๆ  ทัง้นี ้ทอ่เหล็กแบบคณุภาพทัว่ไป
จะถูกนำ มาใช้สำ หรับงานท่ีไม่มีการกำ หนดมาตรฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปาท่ัวไป
หรือใช้ทำ ราวบันได รั้วบ้าน เป็นต้น

 การเลือกใช้ท่อเหล็กรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมมีลักษณะสวยงาม และสามารถดัดโค้งได้ดีกว่า
ท่อเหล็กสี่เหลี่ยม จึงเป็นที่นิยมนำ มาใช้เป็นโครงสร้างอาคารทรงโดม หรือตกแต่งภายใน ขณะที่ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมีความแข็งแรง และสะดวกในการเชื่อมต่อ
จึงเหมาะกับงานโครงสร้างทั่วไป

การรับรองคุณภาพการรับรองคุณภาพ
 บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำ คัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ดังน้ันการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน พร้อมการตรวจสอบ
และทดสอบโดยทีมวิศวกรผู้ชำ นาญการ จึงเป็นหัวใจสำ คัญของการผลิต
จากความมุ่งมั่นนี้ บริษัทฯ จึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
ทั้งท่อเหล็กงานโครงสร้างและงานระบบ จากสำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม และจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล อันมีชื่อเสียงต่างๆ
ทั่วโลก ได้แก่ FM, UL, JQA เป็นต้น

 

 บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถของห้อง
ปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อันเป็นเคร่ืองพิสูจน์ได้ว่า
ห้องปฏิบัติการทดสอบท่ีใช้สำ หรับตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
มีความถูกต้อง แม่นยำ  และเชื่อถือได้ โดยบริษัทฯ จะออกใบรับรองคุณภาพ
สินค้าทุกครั้งที่มีการจำาหน่ายท่อแบบมาตรฐานให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการ
รับประกันคุณภาพมาตรฐาน และใบรับรองต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับ
สากลท่ีบริษัทฯ ได้รับมีรายละเอียดดังน้ี

มาตรฐาน / ใบรับรองมาตรฐาน / ใบรับรอง สถาบัน / หน่วยงานที่รับรองสถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ The TUV NORD (Thailand) Ltd.

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

สำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

ISO 14001 มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม The TUV NORD (Thailand) Ltd.

OHSAS 45001 มาตรฐานระบบการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลังจากการขอรับรอง 
ระบบจะเปลี่ยนเป็น ISO45001

The TUV NORD (Thailand) Ltd.

TIS 18001 : 2011 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

The TUV NORD (Thailand) Ltd.

Green Industry 3/ ระบบสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรม
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 บริษัทฯ ถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการงานด้านคุณภาพ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ระดับประเทศและระดับสากล ดังนี้

 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบัน / หน่วยงานที่รับรองสถาบัน / หน่วยงานที่รับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท  Metallic Sprinkler Pipe Underwriters Laboratories Incī ประเทศสหรัฐอเมริกา

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

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

FM Global   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปัจจุบัน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) เป็นผู้นำ การผลิตและจำ หน่ายท่อเหล็กรูปพรรณ คุณภาพมาตรฐานในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งท่อดำ  ท่อเคลือบสีรองพื้นกันสนิม ท่อเคลือบสังกะสี และท่อชุปสังกะสีเพื่อนำ ไปใช้สำ หรับงานโครงสร้างและงานระบบ 
ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศได้อย่างมากมาย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้าไปจำ หน่ายในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ
แล้วยังเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้รองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย นับเป็นก้าวสำ คัญ
ในการสร้างความร่วมมือกับลูกค้าในประเทศต่างๆ และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ด้านบริการ3. ด้านบริการ

 บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดหา – จำ หน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมบางชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แบบครบวงจร และด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างที่มีมานานกว่า 40 ปี บริษัทฯ ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ไม่เพียงต้องการสินค้า
ที่หลากหลายมีคุณภาพ แข็งแรง สวยงาม แต่ยังต้องถึงพร้อมเรื่องการใช้งาน ความแม่นยำ  ความรวดเร็ว และมีเทคโนโลยีทันสมัย ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเพิ่ม
บริการทางด้านแปรรูปสินค้า (Fabrication) ได้แก่การ ตัด - บาก (Cutting) การเจาะ (Drilling) การเชื่อม (Welding) การดัดโค้ง (Bending) 
การเคลือบสีรองพ้ืนกันสนิม (Primer –Coating) และการชุบสังกะสี (Galvanizing) นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังให้บริการเป็นท่ีปรึกษาในการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง การถอดแบบ การบริหารโครงการก่อสร้างอีกด้วย จึงนับได้ว่าบริษัทฯ ได้ก้าวขึ้นมาเป็น “Steel Solution Services Center” ศูนย์บริการงานเหล็ก
อย่างครบวงจร ที่มีพร้อมทั้งสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ และคุณค่าไว้เพื่อบริการลูกค้า

ตัด  บากตัด  บาก

เจาะ  เชื่อมประกอบ เจาะ  เชื่อมประกอบ 

ดัดโค้ง ดัดโค้ง 

เคลือบสีรองพื้นกันสนิม เคลือบสีรองพื้นกันสนิม 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการการจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงาน 4 แห่ง มีกำ ลังการผลิตรวม 450,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และสำ นักงานขาย 1 แห่ง ดังนี้ 
 

โรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้าโรงงาน / ศูนย์กระจายสินค้า ที่ตั้งที่ตั้ง รายละเอียดรายละเอียด พื้นที่พื้นที่

1. โรงงานศูนย์พระประแดง 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ
ถนนสุขสวัสดิ์ อำ เภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานสำ หรับผลิตท่อเหล็ก พื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน
69 ตารางวา มี 3 อาคาร

2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1 1/112 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำ บลท่าทราย 
อำ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำ หรับชุบสังกะสีท่อ พื้นที่ 8 ไร่ 2 งาน
5 ตารางวา มี 1 อาคาร

3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2 1/97 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  
หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำ บลท่าทราย 
อำ เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำ หรับผลิตท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่

พื้นที่ 20 ไร่ 3 งาน
98 ตารางวา มี 1 อาคาร

4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3 24/31 หมู่ที่ 2 ตำ บลท่าทราย
อำ เภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

โรงงานสำ หรับผลิตท่อเหล็ก
ขนาดกลาง

พื้นที่ 44 ไร่ 1 งาน  
มี 3 อาคาร

5.  ศูนย์กระจายสินค้าบางนาตราด
 กม.29

158 หมู่ที่ 6 ตำ บลบางบ่อ
อำ เภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำ รอง
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 22 ไร่
22 ตารางวา มี 2 อาคาร

6. ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว 50/6 หมู่ที่ 2 ตำ บลหน้าไม้
อำ เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อสำ รอง
ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก

พื้นที่ 25 ไร่ 2 งาน
31 ตารางวา มี 2 อาคาร

7. สำ นักงานขายลุมพินี 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4  แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ

สำ นักงานขาย พื้นที่ 1,772.17 ตรางเมตร

นโยบายการผลิตและกำ ลังการผลิตนโยบายการผลิตและกำ ลังการผลิต
 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีทั้งที่ผลิตตามคำ สั่งลูกค้าและผลิตพร้อมสำ หรับการจำ หน่าย โดยบริษัทฯ มีการวางแผนการผลิตจากฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของความต้องการสินค้าอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อใช้ในการประกอบการกำ หนดนโยบาย
การผลิต และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตและทำ ให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กได้ทันที

 นอกจากนี้ เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องจักรภายในโรงงาน บริษัทฯ ได้มีการกำ หนดการตรวจเช็ค และปรับปรุงเครื่องจักรทุกสัปดาห์ กำ ลัง
การผลิตของเครื่องจักรสำ หรับท่อเท่ากับ 450,000 ตัน ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ใช้กำ ลังการผลิตท่อเท่ากับ 377,460 ตัน/ปี 
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 จากนโยบายการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีให้ความสำ คัญในเร่ือง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา คุณภาพของ
วัตถุดิบ และความน่าเช่ือถือของผู้จัดจำ หน่ายวัตถุดิบจึงเป็นปัจจัยสำ คัญท่ีสุด
ในการพิจารณาส่ังซ้ือวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ มีการจัดทำ ประเมินผลการดำ เนินงาน
ของผู้จำ หน่ายวัตถุดิบเป็นประจำ 

นโยบายสินค้าคงคลังนโยบายสินค้าคงคลัง
 การบริหารจัดการสินค้าคงคลังทั้งทางด้านวัตถุดิบและสินค้า
สำ เร็จรูปน้ัน บริษัทฯ ได้มีนโยบายท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น กล่าวคือ มีการบริหาร
การจัดการตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาดในขณะนั้น มีการศึกษา 
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพื่อปรับปริมาณการเก็บสินค้า
ให้เหมาะสมตามความต้องการของตลาด 

เป้าหมายการประกอบธุรกิจเป้าหมายการประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ  มีเป้าหมายจะรักษาความเป็นผู้นำ ในการผลิต   และจำ หน่าย
ท่อเหล็กในประเทศ ทั้งในด้านคุณภาพ และความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า
ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำ คัญต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพ
ท่อเหล็กของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาตราสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 
ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคที่มีเพิ่มมากขึ้น
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ปัจจัยความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง

  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ทำ หน้าที่กำ กับดูแลโดยการ
ประเมิน ติดตามความเส่ียงท่ีสำ คัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินปัจจัยเส่ียง พร้อมกำ หนดแผนการควบคุม
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยความเสี่ยงที่สำ คัญสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและ
   ปริมาณที่จัดเก็บ   ปริมาณที่จัดเก็บ
 วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อนซึ่งมีแนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงตามราคาเหล็กโลก ดังน้ัน ความเส่ียงจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบจัดเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สำ คัญ เพราะผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาเหล็ก หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเส่ียงจากการด้อยค่า
ของวัตถุดิบ หรือในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน จะเกิดผลกระทบ
ต่อราคาขายสินค้า อีกทั้งความเสี่ยงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำ หนดนโยบายเพื่อลด
ความเสี่ยงดังกล่าวโดย

(1)           ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพ่ิมความระมัดระวัง
ในการจัดซ้ือวัตถุดิบ

(2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

2. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ2. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ
 เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่การ
พัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า โดย

(1) รักษาฐานลูกค้าเดิมที่เน้นการใช้สินค้าคุณภาพ
(2)     เจาะกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิตเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้า ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหาก
เปรียบเทียบกับบริษัทที่มีการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่ม จากจุดนี้แสดง
ให้เห็นว่าทางบริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการดำ เนินงานเพื่อสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง
รวดเร็ว

(3) เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(4) เน้นการให้บริการและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
(5)   จัดอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานต่างๆ

เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า3. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
 ในการทำ ธุรกิจของบริษัทฯ จะมีลูกหนี้การค้า ซึ่งเกิดจากการ
จำ หน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการชำ ระเงินภายในกำ หนด ตามที่ได้ตกลงกัน
ซ่ึงอาจเกิดความเส่ียงจากการไม่ชำ ระค่าสินค้าหรือการชำ ระที่ไม่ตรงเวลาที่
กำ หนด บริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ด้วยการกำ หนดวงเงิน
สินเชื่อการค้าแก่ลูกค้าโดยวิเคราะห์ตามความต้องการซ้ือสินค้าและความ
สามารถในการชำ ระหนี้ ซึ่งต้องผ่านการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
ผู้บริหารที่มีอำ นาจในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ มีการจัดทำ ประกัน
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถชำ ระหนี้ 

4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ4. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉินต่างๆ
 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
เช่น น้ำ ท่วม อัคคีภัย เป็นต้น จึงได้จัดทำ แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Planning : BCP) เตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากร
อุปกรณ์ ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
มีการฝึกซ้อมแผนกรณีเกิดภัยพิบัติเป็นประจำ ทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือจัดการหากเกิดภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที และมีกรมธรรม์ครอบคลุม
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่5. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทฯ
ร้อยละ 73.83 ของจำ นวนหุ้นท้ังหมด จึงอาจทำ ให้ควบคุมมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เกือบท้ังหมด ผู้ถือหุ้นอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทฯ กำ หนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 291. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา - ตราด กม. 29 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที ่ 7/2557 เมื ่อวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2557 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าท่ีดินบนถนนบางนา-ตราด
เน้ือท่ี 22 ไร่ 22 ตารางวา ซ่ึงปัจจุบันเป็นท่ีต้ังของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ
เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้าของที่ดินคือ นายประยูร เลขะพจน์พานิช และ
นายวิชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งบุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน ทั้งนี้ ในการกำ หนด
อัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้

อัตราค่าเช่าปีที่ 1 – 3         2,208,000 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่ 4 – 6        2,428,800 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่ 7 – 9        2,671,680 บาท / ปี
อัตราค่าเช่าปีที่ 10 – 11       2,938,848 บาท / ปี

2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     คร้ังท่ี        4/2558         วันท่ี           2 กรกฎาคม
2558 มีมติให้บริษัทฯ ต่อสัญญาเช่าที่ดิน ที่ ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุรี
(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ตำ บลหน้าไม้
อำ เภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 25 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ ในระยะเวลาเช่า 13 ปี
โดยมี บริษัท ลาดหลุมแก้ว แอสเซท จำ กัด เป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ ในการ
กำ หนดอัตราค่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ้นร้อยละ 10 
ทุก 3 ปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

 ในการพิจารณาค่าเช่าท่ีดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงใน
การประชุมพิจารณาค่าเช่าที่ดิน ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะงดเข้าร่วมประชุม และงด
ออกเสียงทุกคร้ัง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าปรากฏอยู่ในหน้า 22
 ในปี 2558 เจ้าของที่ดินมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องมาจาก
นายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลขะพจน์พานิช (เจ้าของเดิม) 
ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำ กัด (“BBA”)
(เจ้าของใหม่) โดยมีนายประยูร เลขะพจน์พานิช และ นายวิชัย เลขะพจน์พานิช
เป็นกรรมการ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำ กัด ซึ่งเงื่อนไขในสัญญาเช่าที่ดิน
ระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) กับ บริษัท บางบ่อ แอสเซท จำ กัด
(เจ้าของใหม่) ยังคงเดิม 

อัตราค่าเช่าปีที่ 1 – 3 2,550,000 บาท/ ปี           
อัตราค่าเช่าปีที่ 4 – 6 2,805,000 บาท/ ปี
อัตราค่าเช่าปีที่ 7 – 9 3,085,500 บาท/ ปี               
อัตราค่าเช่าปีที่ 10 – 12 3,394,050 บาท/ ปี
อัตราค่าเช่าปีที่ 13            3,733,455 บาท/ ปี

 ในการพิจารณาค่าเช่าท่ีดินจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซ่ึงใน
การประชุมเรื่องค่าเช่าที่ดินในทุกครั้งผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะงดเข้าร่วมประชุม
และงดออกเสียงทุกครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าเช่าปรากฏอยู่ใน
หน้า 22

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่าผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

- นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA 
เป็นพี่ชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

- นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท BBA 
เป็นน้องชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

- นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริษัท PAP

11 ปี นับตั้งแต่
1 กันยายน 2557
ถึง 31 สิงหาคม 2568

2,428,800 บาท
ผู้ให้เช่าผู้ให้เช่า 
บจก.บางบ่อ แอสเซท (BBA)

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้วสรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่าผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

- นายประยูร เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK
เป็นพี่ชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

- นายวิชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัท LLK
เป็นน้องชายของนายสมชัย เลขะพจน์พานิช

- นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริษัท PAP

13 ปี นับตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2558
ถึง 30 มิถุนายน 2571

2,805,000 บาทผู้ให้เช่าผู้ให้เช่า 
บจก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซท
(LLK)



22 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดิน

หลักเกณฑ์ในการคำ นวณอัตราค่าเช่าที่ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1วิธีที่ 1    พิจารณาโดยใช้มูลค่าตลาดยุติธรรมจากผู้ประเมินอิสระ จำ นวน 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

(กลต.) คูณกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันครบกำ หนดการปรับค่าเช่า (ข้อมูลอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
มาจากสมาคมตราสารหนี้ไทย : Thai BMA) 

วิธีที่ 2วิธีที่ 2  พิจารณาโดยใช้อัตราค่าเช่าตลาดจากผู้ประเมินอิสระ 3 ราย ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์ในการคำ นวณอัตราค่าเช่าที่ดิน ทั้ง 2 วิธี ข้างต้น เป็นแนวทางในการพิจารณากำ หนดอัตราค่าเช่าที่ดินที่
เหมาะสมของบริษัทฯ ที่ได้กระทำ อย่างยุติธรรมและเป็นไปตามธุรกิจการค้า 

3. การเช่าพื้นที่สำ นักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์3. การเช่าพื้นที่สำ นักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ      คร้ังท่ี      6/2562     วันท่ี         13      สิงหาคม
2562 มีมติให้บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) (“PAP”) ต่อสัญญา
เช่าพื้นที่ห้องชุด พื้นที่ 692.50 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสำ นักงาน (ต่อสัญญา
ครั้งที่ 4) เลขที่ 1168/68-69 ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยให้มีผล
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ทั้งนี้
อัตราค่าเช่าพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาที่ได้จากการ
เสนอราคาจาก บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำ กัด และนำ มา
พิจารณากำ หนดค่าเช่า ดังนี้

ปีที่ 1 – 3 ค่าเช่า 500 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 
ปีที่ 4 – 6 ค่าเช่า 525 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน 

 ในการพิจารณาการเช่าพ้ืนท่ีสำ นักงาน นายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ดำ รงตำ แหน่ง ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท 
แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด
ดังนั้นนายสมชัย เลขะพจนพ์พานิช ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยง และเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอิสระในการพิจารณาวาระดังกล่าว นายสมชัย 
ไม่อยู่ในการประชุม และไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกความเห็นใดๆ
ทั้งสิ้น

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำ นักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำ นักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่าที่ดิน

ผู้เช่าผู้เช่า
บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP) - บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด ถือหุ้น PAP 

ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำ ระแล้ว
- นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ดำ รงตำ แหน่งกรรมการ

ของ บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด 
- นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการ 

และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท แปซิฟิกไพพ์
จำ กัด (มหาชน) 

สัญญา 6 ปี ตั้งแต่
1 สิงหาคม 2562
ถึง 31 กรกฎาคม 2568
 
(ฉบับเดิม 3 ปี สิ้นสุดลง
ณ 31 กรกฎาคม 2562) 

2,411,500 บาท
(1 มกราคม 2562 
ถึง 31 กรกฎาคม

 2562)
 

1,731,250 บาท
(1 สิงหาคม 2562
ถึง 31 ธันวาคม

 2562)

ผู้ให้เช่าผู้ให้เช่า 
บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)



23: รายงานประจำ ปี 2562

นโยบายหรือแนวโน้มการทำ รายการระหว่างกันในอนาคตนโยบายหรือแนวโน้มการทำ รายการระหว่างกันในอนาคต

 สำ หรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องและรายการพิเศษ
ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง
 เน่ืองจากรายการบางรายการ เช่น การจำ หน่ายสินค้าเป็นรายการ
ที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตเนื่องจากเป็นรายการปกติธุรกิจ 
ดังน้ัน บริษัทฯ จะกำ หนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำ หรับรายการ
ดังกล่าว โดยมีการระบุเงื่อนไขการดำ เนินการสำ หรับแต่ละรายการให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และ
สามารถตรวจสอบได้ โดยนำ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ความเห็น
ถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว
 บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชำ นาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน บริษัทฯ จะจัด
ให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำ นาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
หรือสำ นักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำ นาญพิเศษ 
จะถูกนำ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น
แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



24 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)



25: รายงานประจำ ปี 2562

คณะกรรมการและผู้บริหารคณะกรรมการและผู้บริหาร



26 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

นายสมชัย เลขะพจน์พานิชนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการประธานกรรมการ
กรรมการบริหารกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 60 ปอายุ 60 ปีี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ  

 วันที่ 17 มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา    

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2552  Role of the Chairman Program (RCP 21/2009)

 2547  Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2551 – 2552  นายกสมาคม สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  : 

  -ไม่มี-

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   :  

 2542 – 2562   กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

 2539 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

  กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

 - ไม่มี-

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

 1. ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



27: รายงานประจำ ปี 2562

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุลดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
กรรมการอิสระกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการรองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 71 ปีอายุ 71 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 วันที่ 24 เมษายน 2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา  คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  2562 Advance Audit Committee Program (AACP 34/2019)

 2561    Board that Make Difference (BMD 6/2018)

 2557 Role of Compensation Committee (RCC 19/2014)

 2556 The Director Diploma Award (Director Diploma Examination No.37/2013)

 2556 Director Certification Program (DCP 107/2013)

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

  2553 – ปัจจุบัน ประธานที่ปรึกษากรรมการ บริษัท ไดก้า (ไทย) จำ กัด

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :   :  

  2555 – ปัจจุบัน 

  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

  และ ประธานกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำ กัด (มหาชน)

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : :

  - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

  - ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

  1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

               ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



28 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชนนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
กรรมการอิสระกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการการสรรหา ประธานกรรมการการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

อายุ 62 ปีอายุ 62 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 วันที่ 20 เมษายน 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

  - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ แหง เนติบัณฑิตไทย สำ นักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2562 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร (ณ เมษายน) 
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน (ณ พฤศจิกายน) 
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   สำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำ นักงานมาตรฐานนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จำ กัด
 2559 - 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 2560 - 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการตรวจสอบ บริษัท พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำ กัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : :

 - ไม่มี -

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : :

 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิฆเณศทนายความ จำ กัด
 2562 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคาร และกรรมการบริหาร (ณ เมษายน) 
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 2562 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน (ณ พฤศจิกายน) 
   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 2562 – ปัจจุบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำ นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

  กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

  - ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

 1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา
 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



29: รายงานประจำ ปี 2562

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
กรรมการอิสระกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
กรรมการการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกรรมการการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อายุ 44 ปีอายุ 44 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 วันที่ 12 มิถุนายน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา  คุณวุฒิทางการศึกษา  

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2549 – ปัจจุบัน   ผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จำ กัด

 2549 – 2558 กรรมการ บริษัท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ กัด

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : :

 - ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : :

 - ไม่มี -

  กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

 - ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

 1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

     ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



30 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

นางอุดมวรา เดชส่งจรัสนางอุดมวรา เดชส่งจรัส
กรรมการอิสระกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปีอายุ 63 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

การอบรมจากสถาบันอื่นการอบรมจากสถาบันอื่น

 2561 Digital Economy & Transformation

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

  2554 – 2558 กรรมการ บริษัท สำ นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ กัด

 2554 – 2558   กรรมการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ กัด

 2552 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานปฏิบัติการงานบริการซื้อขายหลักทรัพย์ 

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2552 – 2554 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สำ นักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำ กัด

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : :

 - ไม่มี -

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  :   

 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นภัสรีย์ เดอร์แมจิก จำ กัด

    กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

  - ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

  1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

               ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 



31: รายงานประจำ ปี 2562

นางสาววิริยา อัมพรนภากุลนางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการบริหารกรรมการบริหาร
กรรมการการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกรรมการการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน , เลขานุการบริษัทฯประธานเจ้าหน้าที่การเงิน , เลขานุการบริษัทฯ
อายุ 58 ปีอายุ 58 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 [ครั้งที่ 1] วันที่ 17 มีนาคม 2547 ถึง 19 เมษายน 2551

 [ครั้งที่ 2] วันที่ 20 มกราคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำ แหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

 2547 Director Certification Program (DCP 48/2004) 

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2547 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : :

 - ไม่มี -

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  : 

 2549 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

 2542 – 2562 กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

 กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

 -  ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

 1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

     ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



32 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุลนางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการบริหารกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อายุ 39 ปีอายุ 39 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

 วันที่ 23 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

  - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขา E-Commerce เกียรตินิยม, University of Wollongong, Australia 

 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการเงินและการธนาคาร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013) 

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2553 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

การดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

  กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : :

  - ไม่มี -

  กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  :   

  2556 – 2562 กรรมการ บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

 2552 – 2562 กรรมการ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จำ กัด (บริษัทย่อย)

  กิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : :

  - ไม่มี -

ประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติการกระทำ ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

  1.  ไม่เคยถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ ความผิดทางอาญา

 2. ไม่เคยถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

 3. ไม่เคยเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคล

               ล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 



33: รายงานประจำ ปี 2562

นางเอื้อมพร ปัญญาใสนางเอื้อมพร ปัญญาใส
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 52 ปีอายุ 52 ปี

นางภัทรา จรรยาวิลาสนางภัทรา จรรยาวิลาส
ผู้อำ นวยการสื่อสารองค์กรผู้อำ นวยการสื่อสารองค์กร

อายุ 55 ปีอายุ 55 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

  สิงหาคม 2557 – สิงหาคม 2562

             กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำ กัด (มหาชน)

 มกราคม 2557 – กรกฎาคม 2557

             รองผู้อำ นวยการบริหาร บริษัท เอสวีโอเอ จำ กัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 2558 Director Accreditation Program (DAP 2015)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี 

  2551  ผู้อำ นวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำ กัด 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  - ไม่มี -



34 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

นายสุพัฒน์  บ่อสมบัตินายสุพัฒน์  บ่อสมบัติ
ผู้อำ นวยการขายผู้อำ นวยการขาย
อายุ 54 ปีอายุ 54 ปี

นายพฤทธิ์  ลี้วิไลกุลรัตน์นายพฤทธิ์  ลี้วิไลกุลรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำ นวยการผู้ช่วยผู้อำ นวยการ

อายุ 41 ปีอายุ 41 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา

  ปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ปริญญาตรี  วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

  2536 – 2558 กรรมการบริหาร บริษัท เอกค้าไทย จำ กัด

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาคุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การทำ งาน 5 ปีประสบการณ์การทำ งาน 5 ปี

 2551 - 2553  ผู้จัดการบัญชีบริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  2561 Company Secretary Program (CSR86/2018)
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การอบรม หรือสัมมนา ที่สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปี 2562การอบรม หรือสัมมนา ที่สนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปี 2562

ลำ ดับลำ ดับ เรื่องเรื่อง สถาบัน / หน่วยงานสถาบัน / หน่วยงาน ดร.วิชาญดร.วิชาญ คุณเกรียงไกรคุณเกรียงไกร คุณปิยะนุสคุณปิยะนุส คุณวิริยาคุณวิริยา

1
Advance Audit Committee Program 

(AACP 34/2019)
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

2
S01: หลักสูตรการกำ หนดเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนของธุรกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

3
S02: หลักสูตรการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

และผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

4
S03: หลักสูตรการกำ หนดกลยุทธ์และวิธีการ

ดำ เนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

ตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

5
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการ

รับรอง มอก.เอส

สำ นักงานผลิตภัณฑ์

มาตรฐานอุตสาหกรรม

6
ข้อกำ หนดมาตรฐานระบบการจัดการ 

การต่อต้านการให้และรับสินบน ISO 37001: 2016

สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

7
การบริหารความเสี่ยง (ขั้น Advance) 

- COSO ERM 2017 รุ่นที่ 3/62
สภาวิชาชีพบัญชี

8

การกำ กับดูแลกิจการสำ หรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กรกำ กับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 21

สถาบันพระปกเกล้า

การอบรม สัมมนา ผู้บริหาร ปี 2562การอบรม สัมมนา ผู้บริหาร ปี 2562

ลำ ดับลำ ดับ เรื่องเรื่อง สถาบัน/หน่วยงานสถาบัน/หน่วยงาน คุณสุพัฒน์คุณสุพัฒน์ คุณพฤทธิ์คุณพฤทธิ์

1 SSI Steel Construction Forum 2019 บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

2 ทบทวนบัญชีตามความรับผิดชอบ สภาวิชาชีพบัญชี

3
TFAC Conference 2019 : Future of Finance 

- Digital Disruption
สภาวิชาชีพบัญชี

4 การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 สภาวิชาชีพบัญชี
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)(ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)
 

รายชื่อรายชื่อ

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
เพิ่ม (ลด) 
ระหว่าง

รอบบัญชี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
สัดส่วน

การถือหุ้นตนเอง
คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ
ตนเอง

คู่สมรสและบุตร
ที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ

นายสมชัย เลขะพจน์พานิชนายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24 

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุลดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล - - - - - - 

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชนนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 535,000 - - 535,000 - 0.08 

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ - - - - - - 

นางอุดมวรา เดชส่งจรัสนางอุดมวรา เดชส่งจรัส - - - - - - 

นางสาววิริยา อัมพรนภากุลนางสาววิริยา อัมพรนภากุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52 

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุลนางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล - - - - - - 

นางเอื้อมพร ปัญญาใสนางเอื้อมพร ปัญญาใส - - - - - - 

นางสาวภัทรา จรรยาวิลาสนางสาวภัทรา จรรยาวิลาส 50,600 - - 50,600 -  0.007

นายสุพัฒน์ บ่อสมบัตินายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ - - - - - - 

นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - - 

หมายเหตหมายเหตุ ุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนชำ ระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น) : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บาท ทุนชำ ระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น) 



โครงสร้างองค์กรโครงสร้างองค์กร
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ÊÒÂ§Ò¹ Human Resources

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃ¢ÒÂ

ÊÒÂ§Ò¹ Production

ÊÒÂ§Ò¹ Engineering

ÊÒÂ§Ò¹ Information & Technology

ÊÒÂ§Ò¹ Supply Chain
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
 
ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น จำ นวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น)จำ นวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละร้อยละ

1 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด /1

กลุ่มเลขะพจน์พานิช /2

257,762,500
229,560,000

39.05
34.78

2 น.ส.สิรี คูวุฒยากร 25,500,000 3.86

3 นายแพทย์ประสาน  เขมะคงคานนท์ 14,260,000 2.16

4 นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ 5,031,100 0.76

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ กัด 4,488,200 0.68

6 น.ส.สุนิสา  ขวัญบุญบำ เพ็ญ 3,587,100 0.54

7 น.ส.วิริยา  อัมพรนภากุล 3,400,000 0.52

8 นายชูวิทย์  จิตรสกุล 3,360,000 0.51

9 MR. PETER  ERIC DENNIS 3,310,600 0.50

10 นางสุภา  ยั่งยืนสุนทร 3,265,100 0.50

รวมรวม 553,524,600553,524,600 83.8683.86

หมายเหตหมายเหตุ :     ุ :     /1/1 บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด มีผู้ถือหุ้นจำ นวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1) บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด มีผู้ถือหุ้นจำ นวน 14 คน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 1)

                                  /2/2 การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2) การถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พานิช มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในตารางถัดไป (ตารางที่ 2)

(ตารางที่ 1) ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำ กัด                                    (ตารางที่ 2) กรณีถือครองหุ้น ของกลุ่มเลขะพจน์พานิช

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น
จำ นวนจำ นวน

การถือครองการถือครอง
หุ้น PAP (หุ้น)หุ้น PAP (หุ้น)

ร้อยละร้อยละ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายชื่อผู้ถือหุ้น
จำ นวนจำ นวน

การถือครองการถือครอง
หุ้น PAP (หุ้น)หุ้น PAP (หุ้น)

ร้อยละร้อยละ

1 นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79% 1 นายศุภณัฐ เลขะพจน์พานิช 25,000,000 3.79%

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

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

4 นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67% 4 นายคณิน เลขะพจน์พานิช 24,250,000 3.67%

5 นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70% 5 นางสุกัญญา เลขะพจน์พานิช 17,822,500 2.70%

6 นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 6 นางศศิธร เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

7 นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70% 7 นางสุมาลี เลขะพจน์พานิช 17,812,500 2.70%

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

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

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

11 นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07% 11 นายประยูร เลขะพจน์พานิช 13,687,500 2.07%

12 นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54% 12 นายสมชัย เลขะพจน์พานิช 10,187,500 1.54%

13 นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32% 13 นายวิชัย เลขะพจน์พานิช 8,737,500 1.32%

14 นางปราณี คูวุฒยากร - 0.00% รวมรวม 229,560,000229,560,000 34.78%34.78%

รวมรวม 229,560,000229,560,000 34.78%34.78%

หมายเหตุหมายเหตุ : รายชื่อในลำ ดับที่ 1 – 13 ของตารางที่ 1 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฎอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช) : รายชื่อในลำ ดับที่ 1 – 13 ของตารางที่ 1 เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฎอยู่ในตารางที่ 2 (กลุ่มเลขะพจน์พานิช)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลนโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวโดยมีการกำ หนดนโยบายที่จะจ่ายปันผลไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 40 ของ
กำ ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหลังหักสำ รองตามกฎหมาย ท้ังน้ีการจ่ายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำ เนินงานฐานะ
การเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทฯ 

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ     
3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
4. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำ นวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อรายชื่อ

คณะกรรมการคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่อง

อื่นๆอื่นๆ

ACAC RNCRNC ERCERC

1 นายสมชัย เลขะพจน์พานิช - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2 ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล

3 นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน

4 นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์

5 นางอุดมวรา เดชส่งจรัส

6 นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
- ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
- เลขานุการบริษัทฯ

7 นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หมายเหตหมายเหตุ ุ : - กรรมการในลำ ดับที่ 1, 6 และ 7 เป็นกรรมการที่มีอำ นาจลงนามผูกพัน โดยการลงนามนั้น กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกัน และประทับตราสำ คัญบริษัทฯ
 - AC: กรรมการตรวจสอบ
 - RNC: กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 - ERC: กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
  -  : ประธานกรรมการ /  : รองประธานกรรมการ

 ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากผลการดำ เนินงานประจำ ปี
2561 โดยมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2562 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 
จำ กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่าเงินปันผล
จากผลกำ ไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการสำ หรับผลการดำ เนินงานปี 2561 ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.70 ของกำ ไรสุทธิของงบเฉพาะ
กิจการของบริษัทฯ
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ขอบเขตอำ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯขอบเขตอำ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการมีอำ นาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำ เนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกำ หนด
ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำ รายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือ
ขายสินทรัพย์ที่สำ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำ หนด เป็นต้น โดยขอบเขตอำ นาหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัทฯ       มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำ กับดูแลกิจการ
หน้า 50-51

เลขานุการบริษัทฯเลขานุการบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งต้ัง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซ่ึงมีข้อมูลประวัติ และรายละเอียด ปรากฏอยู่ในหน้า 31
เพื่อทำ หน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบต่างๆ สำ หรับหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะของเลขานุการบริษัทฯ
รวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ให้คำ แนะนำ เบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องและสม่ำ เสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อ
กำ หนดกฎหมายที่มีนัยสำ คัญแก่กรรมการ

2.      จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4. จัดทำ รายงานประจำ ปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ติดต่อและส่ือสารกับผู้ถือหุ้นท่ัวไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และมีวาระการดำ รงตำ แหน่งคราวละ 3 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2565 มีรายนาม ดังนี้

1. ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล  ประธาน
2. นางสาวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ กรรมการ
3. นางอุดมวรา  เดชส่งจรัส              กรรมการ

ซึ่งกรรมการตรวจสอบลำ ดับที่ 1 และ 3 มีประสบการณ์ และความรู้เพียงพอ
ท่ีจะสามารถทำ หน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยขอบเขต
อำ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
การกำ กับดูแลกิจการ หน้า 52 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้ง
นายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร  1 ท่าน มีวาระ
การดำ รงตำ แหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2564 มีรายนาม ดังนี้

1. นายเกรียงไกร  รักษ์กุลชน  ประธาน
2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการ
3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ

โดยขอบเขตอำ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำ กับดูแลกิจการ หน้า
52-53 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลได้
แต่งตั้ง นางสาวพัชรินทร์ จวนชัยนาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

 
4. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง 4. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำ รงตำ แหน่งคราวละ 3 ปี
ต้ังแต่วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายนาม
ดังนี้

1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธาน
2. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล กรรมการ
3. นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล กรรมการ

โดยขอบเขตอำ นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียง 
มีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อการกำ กับดูแลกิจการ หน้า 53-54 ทั้งนี้คณะ
กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง แต่งตั้งนางสาวนันทนา หลักคำ  เป็น
เลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. การสรรหากรรมการอิสระ1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

 บริษัทฯ กำหนดให้หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็น
ผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำ หนดของ กลต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ คือ
1.      ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1     ของจำนวนหุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษัิทฯ

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นัรวมหุ้น
ที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือ
ท่ีปรึกษา ท่ีได้เงินเดือนประจำ      หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล
ท่ีอาจมีความขัดแย้ง       เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร

รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

4. เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น หรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ท่ีมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรกรวมถึงการทำรายการทาง
การค้าท่ีกระทำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์มีตัวตน
สุทธิของบริษัทฯ

หมายเหตหมายเหตุ ุ :

1.  บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 

2.  บริษัทฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งมี่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562

3.   กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำ กลยุทธ์ สำ หรับปี 2563 เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

4. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

6. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ครบวาระการดำ รงตำ แหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

7.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้ง

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ

 ในปี 2562 ที่ผ่านมา กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

กรรมการกรรมการ

จำ นวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำ นวนครั้งการประชุมทั้งปี  จำ นวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำ นวนครั้งการประชุมทั้งปี  

คณะกรรมการคณะกรรมการ
บริษัทฯบริษัทฯ
(8 ครั้ง)(8 ครั้ง)

คณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจสอบตรวจสอบ
(6 ครั้ง)(6 ครั้ง)

คณะกรรมการคณะกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทนสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาลและบรรษัทภิบาล

(5 ครั้ง)(5 ครั้ง)

คณะกรรมการคณะกรรมการ
บริหารและจัดการบริหารและจัดการ

ความเสี่ยงความเสี่ยง
(12 ครั้ง)(12 ครั้ง)

การประชุมการประชุม
ผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น
(2 ครั้ง)(2 ครั้ง)

นายสมชัย เลขะพจน์พานิช7 7/8   10/12 2/2

ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล 8/8 6/6   2/2

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน 8/8  5/5  2/2

นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 8/8 6/6 5/5  2/2

นางอุดมวรา เดชส่งจรัส 8/8 5/6   2/2

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 8/8  5/5 12/12 2/2

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล 8/8   12/12 2/2

นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์4 2/2     

นางเสาวนีย์ กมลบุตร5 2/2     

ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์6 2/2   2/2  
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หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำ กว่า ทั้งนี้การคำนวณ
ภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึน
ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 
2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวม
ถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน
หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจำ  หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำ นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดำเนนิงานของบรษัิทฯ     ภายหลังไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระ
ที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

คณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำ นวน 7 ท่าน ดังนี้
1. นายสมชัย  เลขะพจน์พานิช     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางเอื้อมพร ปัญญาใส          ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล       ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางสาวธิติมา  วัฒนศักดากุล      ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5. นางภัทรา  จรรยาวิลาส         ผู้อำ นวยการสื่อสารองค์กร
6. นายสุพัฒน์  บ่อสมบัติ            ผู้อำ นวยการขาย 
7. นายพฤทธิ์  ลี้วิไลกุลรัตน์        ผู้ช่วยผู้อำ นวยการ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหารค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
 1.1 ค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและค่าบำ เหน็จ 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำ ปี 
2562 เป็นจำ นวน 5,500,000 บาท โดย ในปี 2562 ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้
กับกรรมการเป็นจำ นวนเงินท้ังส้ิน  4,254,167 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน
ในส่วนของค่าเบี้ยประชุม ค่าบำ เหน็จกรรมการบริษัทฯ ให้แก่กรรมการอิสระ
ในขณะที่กรรมการบริหารจะได้ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าบำ เหน็จ
โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 



43: รายงานประจำ ปี 2562

 1.2 ค่าบำ เหน็จกรรมการที่ออกจากตำ แหน่งเนื่องจากครบวาระ 1.2 ค่าบำ เหน็จกรรมการที่ออกจากตำ แหน่งเนื่องจากครบวาระ
การดำ รงตำ แหน่งการดำ รงตำ แหน่ง

 ในปี 2562 ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ครบวาระการดำ รงตำ แหน่ง
และได้รับค่าบำ เหน็จกรณีครบวาระการดำ รงตำ แหน่งจำ นวน 254,166.67 บาท 

2 ค่าตอบแทนอื่น2 ค่าตอบแทนอื่น

  - ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
 - การอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ - การอบรม สัมมนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ในตำ แหน่งกรรมการ ในตำ แหน่งกรรมการ 

3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 7 ราย ใน
รูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,114,000 บาท
 3.2 ค่าตอบแทนอื่น
 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำ รองเล้ียงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทฯ
ได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน ซ่ึงในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงิน
สมทบให้กับผู้บริหาร เป็นจำ นวนรวมทั้งสิ้น 751,575 บาท
 

บุคลากรบุคลากร

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จำ นวนพนักงานท้ังหมดของบริษัทฯ
(ไม่รวมผู้บริหาร) โดยแบ่งตามสายงานหลัก ดังน้ี   

สายงานสายงาน จำ นวน (คน)จำ นวน (คน)
1. สำ นักคณะกรรมการบริษัทฯ 16

2. การเงิน 53

3. การขาย 93

4. Supply Chain 259

5. ผลิต 299

6. วิศวกรรม 115

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ  14

8. ทรัพยากรบุคคล  33

รวมรวม 882882
 

ตารางสรุปค่าตอบแทนในรูปค่าบำ เหน็จและค่าเบี้ยประชุม ตารางสรุปค่าตอบแทนในรูปค่าบำ เหน็จและค่าเบี้ยประชุม 

(หน่วย : บาท)

รายชื่อรายชื่อ ค่าบำ เหน็จค่าบำ เหน็จ
ค่าเบี้ยประชุมคณะค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯกรรมการบริษัทฯ

ค่าเบี้ยประชุมคณะค่าเบี้ยประชุมคณะ
กรรมการเฉพาะกรรมการเฉพาะ

เรื่องเรื่อง

รวมรวม
ค่าเบี้ยประชุมค่าเบี้ยประชุม

รวม ค่ารวม ค่า
ตอบแทนตอบแทน

1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช  500,000    500,000

2. ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล  540,000 100,000 60,000 160,000  700,000

3. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  420,000  100,000 52,500 152,500  572,500

4. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์  420,000  100,000 82,500 182,500  602,500

5. นางอุดมวรา เดชส่งจรัส  330,000  100,000 37,500 137,500  467,500

6. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล  420,000    420,000

7. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล  330,000    330,000

8. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์4 40,000 20,000 - 20,000 60,000

9. นางเสาวนีย์ กมลบุตร5 160,000 20,000 - 20,000 180,000

10. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์6 140,000 27,500 - 27,500 167,500

รวมรวม 3,300,0003,300,000 467,500 467,500 232,500 232,500 700,000700,000 4,000,000 4,000,000 

หมายเหตุหมายเหตุ  :  1. บริษัทฯ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ ปี 2562 วันที่ 25 เมษายน 2562 

 2. บริษัทฯ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งมี่ 1/2562 วันที่ 16 กันยายน 2562

 3. กรรมการ และผู้บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัดทำ กลยุทธ์ สำ หรับปี 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 4. นางสาวอิศรา ดิสรเตติวัฒน์ ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 5. นางเสาวนีย์ กมลบุตร ลาออกโดยมีผล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562

 6. ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ครบวาระการดำ รงตำ แหน่ง ณ วันที่ 25 เมษายน 2562

 7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 แต่งตั้งนายสมชัย เลขะพจน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริหาร และจัดการความเสี่ยง
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ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากร ในรูปแบบของ
เงินเดือน โบนัส กองทุนสำ รองเล้ียงชีพ รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 205,117,280.21 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ให้แก่ บริษัท สำ นักงาน อีวาย จำ กัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีและสำ นักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

บริษัทบริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท)ค่าสอบบัญชี (บาท)

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) 1,200,000

2. บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำ กัด 390,000

3. บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำ กัด 240,000

รวมรวม  1,830,000 1,830,000

 

2. ค่าตอบแทนอื่น2. ค่าตอบแทนอื่น

 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำ กัด เป็นผู้ดำ เนินการ
รับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย โดยมีค่าบริการในเร่ืองดังกล่าวรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 2,600,000 บาท
 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำ นักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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นโยบายการกำ กับดูแลกิจการนโยบายการกำ กับดูแลกิจการ
นิยามนิยาม
 นิยามการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ คือ ความสัมพันธ์
และมาตรการในเชิงการกำากับดูแลเพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การกำากับดูแลกิจการยังรวมถึงระบบการบริหารและควบคุม
การดำ เนินงานภายในของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย
ทีต่ัง้ไว้เพือ่ประโยชนสู์งสุดของผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายใตก้ารนำ หลักการและ
แนวปฏิบัติท่ีดี ของคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         (กลต.)
ร่วมกับหลักการกำ กับดูแลกิจการท่ีดีของ The Organization for Economic
Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็นแนวทางในการกำ หนด
หลักการกำ กับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายและเป็นรากฐานของการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจที่มีความโปร่งใส 
(Transparency) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบต่อผล
การปฏิบัติงานตามหน้าท่ี (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) ทั้งนี้ในส่วนของหลักปฏิบัติที่ยังมิได้นำ ไปปรับใช้ ได้มี
การบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
 หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดีสำ หรับบริษัทฯ มีแนวทางในการ
ปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำ นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการภายใต้หลักปฏิบัติ 8 ข้อ

หลักปฏิบัติ 1   ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้นำ องค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2   กำ หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3  การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหาร

บุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7   รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน1. ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

 คณะกรรมการของบริษัทฯ        กำ หนดนโยบายในการกำ กับดูแลกิจการ
ท่ีดีโดยได้คำ นึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามท่ีกฎหมายกำ หนดไว้อันประกอบด้วย

 1.1        สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน           สิทธิการได้รับการปฏิบัติ
ทีเ่ทา่เทยีมในการซ้ือหุ้นคนืโดยบรษัิทฯ      และไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศทีเ่พยีงพอ
ทันเวลา      โดยผ่านช่องทางติดต่อส่ือสารท่ีบริษัทฯ      ได้เปิดไว้เพ่ือผู้ถือหุ้นสามารถ
ตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและบริษัทฯ

 1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาในวาระต่างๆของบริษัทฯ  ในการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.3 สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัทฯ และให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

 1.4 สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
1.4.1           ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง
1.4.2 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลไป
1.4.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ ดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำ นวนกรรมการท่ี่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้
รับเลือกตั้งในลำ ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำ นวนกรรมการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 1.5 สิทธิในส่วนแบ่งกำ ไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น2. ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น

 2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
บรษัิทฯ     จึงจัดทำ เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชมุและสารสนเทศทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและคำ ถามในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ที่ https://bit.ly/2IQTWsp  

 2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหารด้านการเงิน
ของบริษัทฯ       รวมท้ังผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระจะเข้าร่วมประชุมด้วย       โดยในระหว่าง
การประชุมประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่าง
เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม
และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและ / หรือ ให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างครบถ้วนพร้อมท้ังเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำ การถัดไป 
ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยเเพร่บน 
website ของบริษัทฯ 
 นอกจากน้ีบริษัทฯ จะจัดทำ และเผยเเพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู ้ถือหุ ้น ผ่านระบบสารสนเทศของ
ตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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 2.4    ค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการบริษัทฯ     ได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้นเป็นประจำ ทุกปี โดยการเสนอนั้นบริษัทฯ จะแจ้งหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการกำ หนดค่าตอบแทน พร้อมท้ังข้อมูลเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

 2.5 ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการจะเป็นการลงคะแนนเลือก
กรรมการเป็นรายบุคคลเสมอ

 2.6 บริษัทฯ มีการกำ หนดวาระการประชุมเป็นเร่ืองๆ อย่างชัดเจน
และจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น1. การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

 1.1 บริษัทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไวบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี https://bit.ly/2IQTWsp ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันจัดประชุม
และส่งเอกสารทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบริษัทฯ มอบหมายให้
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ กัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 30 วัน ก่อน
วันประชุม

 1.2 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้คำ นึงถึงความสะดวก
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่จัดประชุม
ที่เดินทางได้สะดวก การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ 
 บริษัทฯ แจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนำ เอกสารหลักฐานท่ีจำ เป็นมา
ให้ครบถ้วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือ
มอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน
ได้เลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
เข้าประชุมแทน อีกทั้งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทาง
เว็บไซต์ที่ https://bit.ly/2IQTWsp

 1.3 จัดให้มีช่องทางสำ หรับผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติในเร่ืองดังกล่าวได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ    ท่ี       https://bit.ly/2IQTWsp

 1.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ นำ เทคโนโลยีมาใช้ใน
การลงทะเบียน นับคะแนนและการแสดงผล โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้
ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจำ นวนองค์ประชุม      และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ รวมทั้งใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

 1.5 บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหลังเริ่ม
การประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ในระเบียบวาระที่อยู่ในระหว่าง
การพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 1.6 ในการจัดทำ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีการบันทึก
ข้อมูลดังต่อไปนี้
 (1)  รายช่ือกรรมการ ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม พร้อมระบุสัดส่วน

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม
 (2)  วิธีการลงคะแนน นับคะแนน มติที่ประชุมและผล

การลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง) 
ของแต่ละวาระ 

 (3)  ประเด็นคำ ถามและคำ ตอบในที่ประชุม รวมทั้ง
ชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมการของบริษัทฯ กำ หนดมาตรการดูแลข้อมูลภายใน
เพื่อป้องกันการนำ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

 2.1 พึงหลีกเลี่ยงการกระทำ ใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัทฯ
เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง หรือจากโอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นพนักงาน
บริษัทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเร่ืองการทำ ธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ
หรือการทำ งานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องาน
ในหน้าที่

 2.2 พึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการคู่แข่งของบริษัทฯ หากเป็นเหตุ
ทำ ให้พนักงานกระทำ การหรือละเว้นการกระทำ ที่ควรทำ ตามหน้าที่ หรือมี
ผลกระทบต่องานในหน้าท่ี ในกรณีท่ีได้หุ้นน้ันมาก่อนการเป็นพนักงานบริษัทฯ
หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำ ธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก พนักงาน
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำ ดับชั้นทราบ

 2.3 ห้ามพนักงานบริษัทฯ ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลง
เข้าทำ รายการ หรือกระทำ การใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 2.4 การทำ ธุรกิจใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว
หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่พนักงานนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิดเผย
ส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าทำ รายการ

 2.5 การรับทำ งานจากบริษัทย่อย (ถ้ามี) ย่อมทำ ได้โดยได้รับการ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหารหรือกรรมการ แต่พนักงานของบริษัทฯ
ต้องไม่รับงานภายนอกท่ีเป็นการแข่งขันกับการดำ เนินธุรกิจหรือก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ที่ขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะเจาะจงจากผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการบริษัทฯ

 2.6 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดท่ีผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องออกจากที่
ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา
วิเคราะห์วิจารณ์ โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น
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 2.7 คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
(ถ้ามี) หรือบริษัทใหญ่ (ถ้ามี) อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคำ นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ

 2.8 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการทำ รายการกับ
ผู้ที่เกี่ยวโยง ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย (ถ้ามี) ต่อฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส หรือเมื่อเกิด
รายการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการทำ รายการดังกล่าวต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส

3. ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน3. ด้านการดูแลและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำ เนินการบริหารกิจการ อันเป็น
ข้อมูลลับของบริษัทฯ ท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีผลกระทบตอ่
มูลค่าหุ้นท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่นำ ข้อมูล
ภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำ ข้อมูล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำ ให้ประโยชน์ของ
บริษัทฯ ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ หรับการนำ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการกระทำ ความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 

แนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน  

 3.1  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) 
ทุกครั้งที่มีการซื้อขายภายใน 3 วันทำ การนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://market.sec.or.th/r59 
 3.2 บริษัทฯ กำ หนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำ ข้อมูล
ภายในไปใช้ของกรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง ดังนี้

3.2.1  รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนหรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ รงตำ แหน่ง
เป็นผู้บริหารต่อผู้ช่วยผู้อำ นวยการ

3.2.2 ต้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถืออยู่
เป็นรายไตรมาส ต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 

3.2.3 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศประเภทงบการเงิน
ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไปท่ีบริษัทฯ ทำ งบการเงิน
ของไตรมาสนั้นๆ จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่
บริษัทฯ นำ ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว 
24 ช่ัวโมง โดยบริษัทฯ จะประกาศวันท่ีห้ามซ้ือขาย
ในแต่ละช่วงเวลาให้ทราบทุกครั้ง ทั้งนี้ในระหว่าง
ปีท่ีผ่านมากรรมการ และผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด

3.2.4 ห้ามใช้ข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูล
จนกระทั่งถึงภายหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั่วโมง

 3.3 พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้า
และข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ พนักงานบริษัทฯ ต้องไม่เปิดเผยความลับ
ของลูกค้าท้ังต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็น
ข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปิดเผย
 3.4 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบุคคลที่
เกีย่วขอ้งกบัขอ้มลู เปิดเผยหรอืส่งผา่นขอ้มลูหรอืความลับของบรษัิทฯ     ไปยงั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง เป็นต้น
 3.5 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานบริษัทฯ ท่ีมีอำ นาจ
หน้าที่ พนักงานทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้แนะนำ ผู้ถาม
สอบถามที่พนักงานนักลุงทุนสัมพันธ์ ผู้ที่ทำ หน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้
การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3.6 ไม่ให้คำ แนะนำ ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เว้นแต่
เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ
 3.7 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำ นวยการ
ขึ้นไป เมื่อมีการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้จัดทำ รายงานการซื้อ/
ขายนั้นภายใน 3 วันทำ การต่อผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน
 3.8 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ังแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำ นวยการ
ข้ึนไป ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง
ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นราย
ไตรมาสต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
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หมวดที่ 3 การคำ นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียหมวดที่ 3 การคำ นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเติบโตอย่างยั่งยืนของ
ธุรกิจที่มุ่งเติบโตโดยคำ นึงถึงความคาดหวัง และผลกระทบที่จะเกิดกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำ กับ ดูแลให้มั่นใจว่า
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ สอดคล้องกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังนี้
 - กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 - ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียโดยยังคงอยู่บนพื้นฐาน

ของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า3.1 การปฏิบัติต่อลูกค้า

3.1.1              ส่งมอบผลิตภัณฑท์ีม่คีณุภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไข
ที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

3.1.2  พนักงานบริษัทฯ ต้องทุ่มเท มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
คุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ ไม่จำ กัด
สิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำ หรับผู้บริโภค

3.1.3             ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้
คู ่ค้า และ / หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณา
หาแนวทางแก้ไข

3.1.4  พึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง เว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้
เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้ง
ไม่นำ ข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า3.2 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

3.2.1           ประพฤตภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู
หลอกลวง       หรือใช้วิธีอ่ืนใดท่ีไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขัน
ที่ดี

3.2.2          ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงาน
ของคู่แข่ง เป็นต้น

3.2.3   ไม่ทำ ลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล

3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า3.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

3.3.1  การจัดซื้อ จัดหาต้องมีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและก่อประโยชน์สูงสุด

3.2.2  บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค บนพื้นฐานของการ
แข่งขันที่เป็นธรรม

3.3.3 พนักงานบริษัทฯ ต้องจัดซ้ือ จัดหาสินค้าและบริการโดยคำ นึงถึง
ความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ มีการให้ข้อมูล
แก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้า
รวมท้ังมีการจัดซ้ือจัดหาท่ีมีความรัดกุมสอดคล้องกัสถานการณ์

3.3.4            พนกังานบรษัิทฯ จะตอ้งไมเ่รยีกรบัประโยชนจ์ากการจัดซ้ือ จัดหา 
ต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้าจนทำ ให้คู่ค้ามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจจนเกินไป

3.3.5               ปฏิบตัติามขอ้สัญญาอยา่งเครง่ครดั         เมือ่พบว่าไมส่ามารถปฏิบตัิ
ตามสัญญาหรือคู่ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา หรือเหตุอื่นใด
ที่ทำ ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผู้บังคับัญชา
เพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น3.4 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวโดย

3.4.1  มีการกำ หนดนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 40 ของ
กำ ไรสุทธิหลังหักสำ รองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯ ดำ รงเงินสำ รองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดข้ึน้อยูก่บัผลการดำ เนนิงาน      ฐานะการเงินและ
แผนงานการลงทุนของบริษัทฯ

3.4.2  ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือร้องเรียน
เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อ
คณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังนี้

(1)  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ [662] 679-9000 
โทรสาร [662] 679-9074 
อีเมล์: ir.dep@pacificpipe.co.th

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ: ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล
อีเมล์: huang_vc@yahoo.com

(3) ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
อีเมล์: kriengkrairukk@gmail.com 

 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรายงาน หรือเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้ถือหุ้น ส่งให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็น
ผู้รับรายงานหรือเร่ืองร้องเรียนทำ การสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
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3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้3.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

 บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและให้ข้อมูล
ทางการเงินท่ีถูกต้อง รวมท้ังมีการจ่ายชำ ระหน้ีตรงตามเวลาทุกคร้ังและปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
จะพึงละเว้นการเรียกรับหรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า

3.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม3.6 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม

3.6.1  สนับสนุนด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่องค์กร
ตั้งอยู่

3.6.2 ดำ เนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
อย่างสม่ำ เสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นทั้งที่ดำ เนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน

3.6.3  ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับ
ค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้

3.6.4 บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสำ นึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

3.6.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.7     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม3.7     การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.7.1   ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรือ แรงงาน
นักโทษ และไม่ใช้การลงโทษทางกาย หรือการคุกคามจากการ
ถูกกระทำ รุนแรงหรือรูปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ
จิตใจ หรือทางวาจา

3.7.2 ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้าง
บุคคลอายุต่ำ กว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใด ทั้งแบบงานประจำ 
หรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทำ งานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง

3.7.3          การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทฯ กระทำ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้กฎหมายแรงงาน

3.7.4 บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำ รงตำ แหน่งต่างๆ ด้วย
ความเป็นธรรม โดยคำ นึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำ แหน่งงาน
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำ หนดอ่ืนๆ ท่ีจำ เป็น
กับงานและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเร่ืองเพศ อายุ เช้ือชาติ ศาสนา สถานศึกษา
หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

3.7.5 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของพนักงาน ด้วยทราบดีว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสู่ความสำ เร็จของ
บริษัทฯ       จึงให้ความสำ คัญและดูแลให้พนักงานมีทักษะในการทำ งาน
และมีความม่ันคง โดย

(1) ให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตำ แหน่งและทุก
ระดับ จะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปดัชนี
วัดผล (KPIs) เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำ ปี

(2)   จัดงานปฐมนิเทศ และมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่
ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิที่พนักงานพึงได้รับ
ตามการว่าจ้างที่เป็นธรรม จริยธรรมในด้านต่างๆ

(3) มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำ งานให้มี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าใน
อาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลื่อนตำ แหน่ง
ในแต่ละปี

(4) จัดต้ังกองทุนสำ รองเล้ียงชีพให้แก่พนักงาน เพ่ือสนับสนุน
ให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำ หรับตนเองและครอบครัว
เม่ือลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือ
เสียชีวิต รวมท้ังส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
การบริหารจัดการเงิน

3.7.6    จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยเพ่ือดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
การทำ งานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
อยู่เสมอ

3.7.7  บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำ งาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำ ได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้น้ัน ท้ังน้ีการล่วงละเมิดถือเป็น
ความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำ ไปตามระเบียบบริษัทฯ หรือ
ตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำ งานนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำ งาน

 บริษัทฯ ได้คำ นึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทำ งาน
ซ่ึงเป็นความรบัผดิชอบพืน้ฐานของบรษัิทฯ      และเป็นส่ิงทีจ่ะส่งผลตอ่พนกังาน
ทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่น จึงมีการกำ หนดนโยบาย ดังนี้

1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ งาน เป็นหน้าที่
ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งของตนเอง ผู้อื่น และของบริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้และมีจิตสำ นึกใน
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี

3. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญของมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิด
ขึ้นจากการทำ งานที่มีต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น
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4. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
วิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมีสุขอนามัยท่ีดีของพนักงาน

5. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการ
ทำ งาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้   ทบทวนและฝึกซ้อม   ตลอดจนจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างจิตสำ นึกด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอ

6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลท่ีมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตามความเหมาะสม
ต่อลักษณะและการปฏิบัติงานของพนักงาน

7. บริษัทฯ จะสำ รวจตรวจตราในเร่ืองความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขัน
ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทฯ
ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุม ดูแลให้พนักงานสวมใส่และใช้อุปกรณ์
ป้องกันภัยตามที่บริษัทฯ ได้กำ หนดอย่างเคร่งครัด

8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และ
รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของ
พนักงาน โดยจะนำ ไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง
ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมาก
ที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. หน่วยงานสารสนเทศจัดทำ นโยบายด้านสารสนเทศ รายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ และมีการ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
1.1   การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซ่ึงครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการ
ดำ เนินธุรกิจ และการกำ หนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำ หนดไว้ 

1.2  นโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

1.3  นโยบายที่จะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับรับทราบ

2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใน
ทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย
เช่น การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน      การมีไว้ซ่ึงส่ือลามก
อนาจาร การ forward mail ที่เป็นการรบกวน

3. พนักงานบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ
ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน
รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอาจจะเป็น
อันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 

4. กรณีที่พนักงานบริษัทฯ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาให้ผู้ปฏิบัติงาน
ภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ    นั้น พนักงานของบริษัทฯ    ที่
เป็นผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานภายนอก และต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการใช้
ระบบสารสนเทศนั้น

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุม
การใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษัทฯ เพ่ือป้องกันความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศของบริษัทฯ

6. พนักงานบริษัทฯ ที่นำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริม
จากภายนอกมาปฏิบัติงานในบริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับ
บัญชา

นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญานโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิ โดยการนำ ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิ
ของบุคคลภายนอกท่ีได้รับมาหรือท่ีจะนำ มาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบ
เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษัทฯ

2. เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา
ต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

3. พนักงานท่ีใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ จะต้องใช้ซอฟท์แวร์
ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้
งานจากบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา

4. การนำ ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา
หรือที่จะนำ มาใช้ภายในบริษัทฯ จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะ
ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1. คณะกรรมการบริษัทฯ1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 1.1    อำ นาจดำ เนินการ

1.1.1  กำ หนดอำ นาจหน้าที่ของประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.1.2  กำ หนดระดับอำ นาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร
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1.1.3 แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอำ นาจหน้าท่ีให้คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องและเลขานุการบริษัทฯ

1.1.4 พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุน การทำรายการได้มา
หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงของ
บริษัทฯ  และบริษัทย่อย  เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังน้ีในการพิจารณา
อนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.1.5 อนุมัติในส่วนที่เกินอำ นาจการจัดการของ
คณะกรรมการบริหารในเรื่องต่างๆ เช่น การได้รับ
หรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ การเข้าทำ ธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติ
วิสัยของธุรกิจ

1.1.6 ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี)
หรือจ้างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาจากภายนอกใน
กรณีที่จำ เป็น

 1.2 ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
ผู้ถอืหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกำหนด
ให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่
เกี่ยวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ที่สำาคัญ
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่
หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น 

1.2.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผน
การดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ
ประจำปีของบริษัทฯ

1.2.3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามที่กำ าหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน
นอกจากออกตามวาระ 

1.2.4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป 

1.2.5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อช่วย
ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ

1.2.6  พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มี
อำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

1.2.7        แตง่ตัง้บคุคลอืน่ใดใหด้ำเนนิกจิการของบรษัิทฯ          ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจ
มอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร
ซึ ่งคณะกรรมการบริษัทฯ อาจยกเลิกเพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ 

1.2.8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำ
เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

1.2.9 พิจารณาอนุมัติและทบทวนนโยบายเป็นลายลกัษณ์
อักษร เช่น นโยบายการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2.10 ทบทวนและให้ความเห็นต่อความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในทุกปี

1.2.11 จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีที่เชื่อถือได้

2. หน้าที่ประธานกรรมการ2. หน้าที่ประธานกรรมการ

 2.1    รับผิดชอบในฐานะผู้นำ ของคณะกรรมการในการกำ กับ
ติดตาม ดูแลให้ม่ันใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กรตามแผนงานที่กำ หนดไว้

 2.2 ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำ กับดูแล
กิจการที่ดี

 2.3 กำ หนดวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับกรรมการ
อิสระคนหน่ึง กรณีท่ีประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ

 2.4  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 2.5  จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและ
มากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำ คัญอย่างรอบคอบ
โดยทั่วกันและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 2.6  เป็นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่น
หน่วยงานภาครัฐ กองทุน องค์กรท้องถิ่น และสื่อ เมื่อมี
ความจำ เป็น โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผู้แถลงการณ์
หลักของบริษัทฯ

 2.7  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ3. คณะกรรมการตรวจสอบ

 3.1   สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงิน
ทั้งรายไตรมาสและประจำ ปี

 3.2  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

 3.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยผู้อำ นวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

 3.4  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และ
บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 3.5  พิจารณาสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผล
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 3.6  สอบทานใหบ้รษัิทฯ มรีะบบการบรหิารความเส่ียงทีเ่หมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายใน
บริษัทฯ เกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแส และการรับข้อร้องเรียน
ให้มีความอิสระ และมีการดำ เนินการอย่างเหมาะสม โดยคำ นึง
ถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส

 3.7  สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ

 3.8  ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในหัวข้อดังต่อไปนี้
ก. พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำ นึงถึง

ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณ
งานตรวจสอบของสำานักงานสอบบัญชีนั ้น รวมทั้ง
ประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ การ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

ข. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก 
และเสนอแต่งตั้ง / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

 3.9  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิด
รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 3.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

 3.11  จัดทำ รายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ ปีของบริษัทฯ

 3.12 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 
ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

 3.13 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อนำ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด

 3.14 การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำ เสมอ เพ่ือ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 3.15 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบ
หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำ คัญต่อฐานะการเงินและผลการดำ เนินงานของ
บริษัทฯ             ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือดำ เนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งประเภทรายการหรือการกระทำ 
ที่ต้องรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้
ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่อง

ที่สำ คัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ หนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ห ากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ร าย ง านต่ อ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำ คัญ
 ต่อฐานะการเงินและผลการดำ เนินงานและได้มีการหารือร่วมกับ
 คณะกรรมการบริษัทฯ และผู ้บริหารแล้วว่าต้องดำาเนินการ
 ปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำาหนดเวลาที่กำาหนดไว้ร่วมกันหาก
 คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดำ เนินการ
 แก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบ
 รายใดรายหนึ่งอาจรายงานส่ิงที่พบดังกล่าวต่อสำ นักงานกำ กับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทยได้

 3.16 รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำ นักงานและ
ผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบัญชีในเรื่องพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำ เนินงานของ
นิติบุคคลดังกล่าวได้กระทำ ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล4. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

 4.1   ด้านการสรรหา
4.1.1      พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ 

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4.1.2 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ

4.1.3  สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำ รงตำ แหน่ง
กรรมการ แทนกรรมการท่ีครบวาระประจำ ปี เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
อนุมัติ 
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 4.1.4  สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำ รง
ตำ แหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
หรือพ้นจากตำ แหน่งก่อนครบวาระ เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

 4.1.5   สรรหาและเสนอบุคคลผู้ที่เหมาะสม เพื่อดำ รง
ตำ แหน่งกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่ออนุมัติ

 4.1.6  คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตั้งบุคคลในตำ แหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

 4.2 ด้านค่าตอบแทน

 4.2.1  พิจารณาและกำ หนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทฯ กรรมการบริหาร และ
กรรมการที่ดำ รงตำ แหน่งใน คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ในรูปแบบต่างๆเช่น เงินบำ เหน็จ
ค่าเบี้ยประชุม การออกหลักทรัพย์ตาม
โครงการ ESOP หรือค่าตอบแทนอื่นๆ 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
โดยพิจารณาจาก
ก. ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบันเทียบกับสภาพอุตสาหกรรม 
ภาวะเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ

ข. ภาระ หน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ค. ข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่น
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทอ่ืน
ท่ีมีขนาดธุรกิจและผลประกอบการใกล้เคียง
กับบริษัทฯ

 4.2.2  พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้สวัสดิการ
ผลตอบแทนอ่ืนๆ และการจ่ายเงินโบนัสประจำ ปี
แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ

 4.3 ด้านบรรษัทภิบาล

 4.3.1  กำ หนดนโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ และนโยบายการดำ เนินงานด้านกิจกรรม
เพ่ือสังคม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา

4.3.2  กำ กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักการกำ กับดูกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ เนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

4.3.3  ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำ กับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับหลักการกำ กับ
ดูแลกิจการที ่ด ีของมาตรฐานสากล และของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.3.4  ทบทวนคู่มือกรรมการบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี
ของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ
เพ่ือเสนอต่อกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

5. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง5. คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
  5.1   ด้านการบริหาร

5.1.1   กำ หนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดำ เนินธุรกิจ
แผนการลงทุน และงบประมาณประจำ ปี เพื่อเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

5.1.2     ควบคมุดแูลการดำ เนนิธรุกจิของบรษัิทฯ      ใหเ้ป็นไป
ตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถึงแผน
การลงทุนและงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.3  เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่าย
ประจำ ปีในกรณีเร่งด่วนที่มีผลกระทบกับการ
ดำาเนินงานตามปกติธุรกิจ และให้นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สัตยาบัน
ในการประชุมครั้งถัดไป

5.1.4  อนุมัติการใช้จ่ายในการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพ่ือการผลิต
หรือสินค้าเพ่ือการจำ หน่ายสำ หรับการดำ เนินธุรกิจ
ตามปกติ ในวงเงินต่อรายการที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ กำ หนด

5.1.5  อนุมัติการใช้จ่ายในการลงทุน อาคาร เครื่องจักร
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หรือทรัพย์สินถาวรที่
เกี่ยวกับการดำ เนินธุรกิจตามปกติในวงเงินที่คณะ
กรรมการบริษัทฯ กำ หนด

5.1.6  พิจารณาเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผล
ประจำ ปี นำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติ

5.1.7  พิจารณากำ หนดโครงสร้าง และอำ นาจบริหาร
องค์กร

 5.2 ด้านการจัดการความเสี่ยง
5.2.1  กำ หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงนำ เสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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5.2.2 พิจารณาให้ความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง
และวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ใน
แต่ละเรื่องให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงโดยสามารถประเมินติดตามและป้องกัน
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีแนวทาง
ปฏิบัติให้สามารถรับกับเหตุการณ์เมื่อเกิดความ
เสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

5.2.3 จัดให้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอย่างสม่ำ เสมอ โดยครอบคลุมทั้งความ
เส่ียงจากภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ
ดังนี้ 
(1)   ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(2)   ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยง
          ด้านกฎระเบียบ
(3)  ความเสี่ยงด้านการเงิน

5.2.4 ติดตาม กำ กับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และ
วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้นำ ไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

5.2.5 ให้คำ แนะนำ  และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม และสนับสนุนให้
มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำ เสมอ

5.2.6 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสานงานเกี่ยวกับ
ความเส่ียง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ

5.2.7 แต่งต้ังคณะทำ งาน และ/หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสม และจำ เป็น

5.2.8 ปฏิบัติงานเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
มอบหมาย

6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร6. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 6.1  จัดทำ และนำ เสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ
ดำ เนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำ ปีของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลำ ดับ

 6.2  กำ หนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำ นาจบริหารต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ตามลำ ดับ

 6.3 มีอำ นาจอนุมัติการดำ เนินการทางการเงินเพ่ือจัดซ้ือวัตถุดิบ
และจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจในวงเงินที่ได้
รับตามขอบเขต อำ นาจหน้าที่ที่กำ หนดในเรื่องอำ นาจอนุมัติ

6.4 กำ หนดโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน

6.5 กำ กับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ เนินงานของ
บริษัทฯ และอาจแต่งต้ังหรือมอบหมายให้บุคลากรคนใด
คนหน่ึง หรือหลายคนกระทำ การอย่างหน่ึงอย่างใดตามท่ี
เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
อำ นาจนั้นๆ ได้

6.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง และ
คณะกรรมการบริษัทฯ

 การมอบหมายอำ นาจหน้าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอำ นาจหรือมอบอำ นาจช่วงท่ีทำ ให้ผู้รับมอบอำ นาจสามารถอนุมัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ของบริษัทฯ
(ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำ กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ซ่ึงการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำ หนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติ
ธุรกิจที่มีการกำ หนดขอบเขตที่ชัดเจน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการของคณะกรรมการกำ กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีหลักปฏิบัติ  8 ข้อดังนี้

หลักปฏิบัติ 1หลักปฏิบัติ 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
                 ในฐานะผู้นำ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน                 ในฐานะผู้นำ องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.  จัดทำ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำ หนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกฎบัตรน้ีจะกำ หนดให้
กรรมการบริษัทฯ จะต้องบริหารให้การดำ เนินงานของบริษัทฯเป็นไป
ตามกฎหมายข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้
กำ หนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำ เนินงานที่สำ คัญ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกำ หนด รวมถึงการกำ หนดอำ นาจอนุมัติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ในการอนุมัติรายการต่างๆ ของบริษัทฯ

2. จัดทำ และทบทวนนโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การดำ เนินธุรกิจและดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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หลักปฏิบัติ 2หลักปฏิบัติ 2  กำ หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป  กำ หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไป
                  เพื่อความยั่งยืน                  เพื่อความยั่งยืน

 คณะกรรมการร่วมกำ หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจ และกำ หนดให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ในการกำ หนดกลยุทธ์กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอย่างรอบด้าน ท้ังด้าน
สภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย
ความเสี ่ยง และประเด็นที่เกี ่ยวกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้น
คณะกรรมการบริษัทฯ  จะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำ แผนงานนำ เสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายท่ีกำ หนดไว้
รวมทั้งกำ หนดให้มีการนำ เสนอผลการดำ เนินงานเป็นรายไตรมาส ซึ่งใน
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ ทิศทาง
ธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2563-ปี 2565) โดยมุ่งเน้น
ในการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในด้วยการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุง
กระบวนการภายใน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาวได้อย่าง
ย่ังยืน ท้ังน้ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ประกาศและส่ือสารเป้าหมายทิศทาง
และกลยุทธ์ให้ฝ่ายจัดการทุกฝ่ายได้รับทราบและกำ หนดให้จัดทำ แผนการ
ปฏิบัติ (Action Plan) เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งกำ หนด
ให้มีการรายงานผลการดำ เนินงานต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นรายไตรมาส 

หลักปฏิบัติ 3หลักปฏิบัติ 3  การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

1. องค์ประกอบคณะกรรมการ1. องค์ประกอบคณะกรรมการ
1.1  จำ นวนกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดยแบ่ง

เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำ นวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ
จำ นวน 4 ท่าน

1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำ หนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการของ
บริษัทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ

1.3  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
ข้อกำ หนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและมีความโปร่งใส โดยการสรรหา
กรรมการต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และนำ เสนอเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

1.4 มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ (Company Secretary) เป็น
ผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการ
และบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องต่างๆ

2. คุณสมบัติของกรรมการ2. คุณสมบัติของกรรมการ
2.1   กรรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม และ

อุทิศเวลา ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีความพยายามในการ
ปฏิบัติหน้าที่และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

2.2 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำ กัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 จำ กัดจำ นวนการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นไม่เกิน 
5 บริษัท

2.4  จำ กัดจำ นวนการดำ รงตำ แหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) 
และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ไม่เกิน 5 บริษัท 

2.5 มีความเป็นอิสระตามข้อกำ หนดของสำ นักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ

2.6 วาระการดำ รงตำ แหน่งของกรรมการเป็นไปตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการแต่ละคณะและตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 13 ซึ่ง
กำ หนดให้ในการประชุมสามัญประจำ ปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากตำ แหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำ นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 
กรรมการที่จะต้องออกจากตำ แหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำ แหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตำ แหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามา
ดำ รงตำ แหน่งใหม่ก็ได้  

3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ3. นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีถึงประโยชน์ความหลากหลาย
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำ คัญปัจจัยหนึ่ง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำางานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ
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56 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

 ทั้งนี้ ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำ กัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้นแต่
ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะ และ
ความรู้ ดังน้ันในการสรรหาและการพิจารณาแต่งต้ังของบริษัทฯ จะอยู่
บนพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
ซ่ึงได้คำ นึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย

4. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง4. การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วบริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 3 คณะ ได้แก่ 

4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระและดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ สมาชิกของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1  ท่าน เป็นผู้มีความรู้
ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับความเป็นอิสระ มีวาระการดำ รงตำ แหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทั้งหมด
3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร
1 ท่าน โดยมีวาระการดำ รงตำ แหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน โดยมีวาระการดำ รง
ตำ แหน่งคราวละ 3 ปี

5. การประชุมคณะกรรมการ5. การประชุมคณะกรรมการ
 ในแต่ละปีคณะกรรมการจะมีการกำาหนดตารางการประชุม
ล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั ้ง เลขานุการบริษัทฯ จะส่ง
จดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุม
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่าน
สามารถเสนอวาระเข้าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจำาเป็นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ประมาณ 1 – 2 วัน โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจำ นวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดที่ได้
จัดให้มีขึ้นในรอบปี ซึ่งการประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้มี
การอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างเพียงพอ รวมท้ังให้ผู้บริหารระดับสูง
ชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาและการลงมติในที่ประชุม
กำ หนดให้จำ นวนองค์ประชุมขั้นต่ำ  ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ
ต้องมีกรรมการอยู่ในท่ีประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ นวนกรรมการ
ทั้งหมด พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำ หนดนโยบายให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. รายงานคณะกรรมการ6. รายงานคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำ ข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีมีความเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมท้ังประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ 
ซ่ึงมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ ปีและคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำ ปี

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสาน
การจัดอบรมภายในสำ หรบักรรมการใหม ่     เชน่ คูม่อืกรรมการ      นโยบาย
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน นโยบายการกำ กับดูแลกิจการท่ีดี 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ รวมทั้งการเยี่ยมชม
โรงงานเพื่อให้เข้าใจลักษณะของธุรกิจครบสายซัพพลายเชนรวมทั้ง
โครงสร้างการบริหารงาน

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด อีกทั้งเพื่อเป็นกรอบในการทบทวน และปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดีย่ิงข้ึนไปตามหลักการกำ กับ
ดูแลกิจการบริษัทฯ จึงกำ หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั ้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการเป็นรายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมการสรรหา       ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล      จะเป็นผู้เสนอ
หลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
การประเ มินท้ังหมดจะสรุปผลและบรรจุเ ป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1 ของทุกปี เพื่อนำ ผลการประเมินมา
วิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการประเมิน
ของคณะกรรมการจะเป็นข้อมูลหน่ึงท่ีใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบคณะกรรมการ ทั้งนี้ในปี 2562 การประเมินการ
ปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้



57: รายงานประจำ ปี 2562

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังคณะ จำ นวน
25 ข้อ ครอบคลุมในด้านความพร้อมของกรรมการ การกำ หนดกลยุทธ์ และ
วางแผนธุรกิจ การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติดตามรายงานทางการเงินและ
การดำ เนินงาน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 99.20 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล
จำ นวน 18 ข้อ ครอบคลุมในด้านคุณสมบัติของกรรมการ  การประชุม
คณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการกำ กับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งมีผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 99.84

 คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดจะมีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่เช่นกัน แต่เป็นการประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะนำ ผล
การประเมินที่ได้รับมานำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแนวทาง
การปรับปรุงกรณีที่มีคำ แนะนำ ในประเด็นต่างๆจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเสมือนเครื่องมือในการช่วยพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

1. 1. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากรสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ร่วมกับ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ร่วมกันกำ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร    เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   เพ่ือพิจารณาสำ หรับ
ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงตำ แหน่งอื่น คณะกรรมการบริหารและจัดการ
ความเส่ียงจะเป็นผู้จัดทำ แผนสืบทอดตำ แหน่งผู้บริหารระดับสูงและคัดเลือก
ผู้ท่ีมีคุณสมบัติและความสามารถท่ีเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กำ หนด รวมท้ัง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 สำ หรับในด้านการบริหารบุคลากร ฝ่ายบริหารมีการจัดทำ แผน
การบริหารบุคลากรและการวางแผนอัตรากำ ลังเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยในการวิเคราะห์ พิจารณากำ หนดกลยุทธ์ขององค์กร

2. 2. การประเมินผลและค่าตอบแทนการประเมินผลและค่าตอบแทน
 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนำ ผลประเมินดังกล่าว
พิจารณาค่าตอบแทนประจำ ปี ทั้งนี้การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบ
ด้วย ส่วนที่ 1 เป็นการวัดความสำ เร็จตามเป้าหมายโดยเปรียบเทียบผลการ
ดำ เนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นรายบุคคล และนำ ผลการประเมินของ 

กรรมการแต่ละท่านคำานวณเป็นค่าเฉลี ่ย และสรุปผลที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้แจ้งผลคะแนนประเมินต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปผล (KPIs) ได้นำ มาใช้เป็นเครื่องมือการ
ประเมินบุคลากรทุกตำ แหน่งในบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจำ ปี

3. แผนการสืบทอดตำ แหน่ง3. แผนการสืบทอดตำ แหน่ง
 คณะกรรมการกำ หนดให้มีแผนการสืบทอดตำ แหน่งของกรรมการ
บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยแต่ละปีบริษัทฯ ได้มีการประชุมแผนงาน ซึ่ง
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดงานอย่างมีระบบ นักลงทุนจึงมั่นใจได้
ว่าบริษัทฯจะมีการดำ เนินงานและการสืบทอดตำ แหน่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายได้
อย่างต่อเนื่อง 

4. การอบรมและพัฒนาความรู้4. การอบรมและพัฒนาความรู้
 การกำ หนดแผนการอบรมทั้งภาคบังคับสำ หรับพนักงานทุกคน
และตามตำ แหน่งงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ตำ แหน่งงานต่างๆ เมื่อได้รับการอบรมแล้วบริษัทฯ จัดให้มีจัดการทดสอบ
ทักษะความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและสรุปผลรายงานต่อ
ฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 5หลักปฏิบัติ 5   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ   ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
                   อย่างมีความรับผิดชอบ                   อย่างมีความรับผิดชอบ

 คณะกรรมการตระหนักถึงความสำ คัญในการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ซ่ึงต้องเกิดจากความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบและจิตสำ นึกของพนักงานทุกระดับและทุกส่วนงาน ดังนั้น
เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งรับทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
บริษัทฯ จึงมีการดำ เนินการเผยแพร่ สื่อสาร และกำ หนดให้พนักงานทำ แบบ
ทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่อฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯที่ https://bit.ly/2DBzmIs 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมยึดแนวทางการเปิดเผยในการดำ เนินการ
3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังแผนภาพ
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หลักปฏิบัติ 6หลักปฏิบัติ 6   ดูแลให้มีระบบการบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายใน   ดูแลให้มีระบบการบริหารความสี่ยงและการควบคุมภายใน
                   ที่เหมาะสม                   ที่เหมาะสม

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 บริษัทฯ          มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษัทฯ
ซ่ึงทำ หน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ
ท่ีวางไว้ รวมท้ังประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายใน
ของหนว่ยงานนัน้ๆ        ซ่ึงชว่ยใหฝ้า่ยบรหิารเกดิความมัน่ใจว่าระบบการควบคมุ
ท่ีมีอยู่น้ันมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำ เสมอ และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมท้ังช่วย
ค้นหาข้อบกพร่อง              จุดอ่อนและพัฒนาระบบการดำ เนินงานท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทำ หน้าท่ีตรวจสอบ และถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อมด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

1.  บริษัทฯ มีการกำ หนดเป้าหมายการดำ เนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้
นำ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ   พิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งานของพนักงาน

2. บริษัทฯ จัดทำ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติอันดีเพ่ือให้ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ขัดกับหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่ดีของบริษัทฯ

3. มีการจัดการโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน และ
กำ หนดอำ นาจอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือช่วยให้การดำ เนินงาน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ

4.     มีการกำ หนดและจัดทำ     JOB    DESCRIPTION    ซ่ึงกำ หนดถึงลักษณะงาน 
หน้าท่ี ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะของตำ แหน่งเพ่ือให้สรรหา
บุคลากรได้อย่างเหมาะสม 

5. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในเรื่องการสรรหาบุคคลให้เหมาะสม
กับตำ แหน่ง การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม การเลื่อนตำ แหน่ง 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนและพิจารณาการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงานอย่างสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุมด้านการควบคุม

1.  ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่มีการกำ หนดไว้อย่างชัดเจน
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมผลการดำ เนินงาน

2.  สำ หรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริษัทฯ มีการกำ หนดผู้มีอำ นาจอนุมัติ
วงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผลการติดตามและการประเมินผล
1.  มีการจัดทำ รายงานเปรียบเทียบผลการดำ เนินงานที่เกิดขึ้นจริง

กับที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส
2.  มฝ่ายตรวจสอบภายใน เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงและดำ เนินงาน
ภายใต้การกำ กับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงคอยกำ กับดูแลให้การ
ปฏิบัติงานของสำ นักตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีจรรยาบรรณ มีการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยมีกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและมีการกำ หนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน
อำ นาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำ เนินงานการปฏิบัติ
งานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำ ทุกปี ท้ังน้ี การแต่งต้ัง
โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ท่ีดำ รงตำ แหน่งผู้บริหาร
สูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้อง
พิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น
ตรงกันว่าบริษัทฯ   มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม   กับการดำ เนิน
ธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการจัดบุคลากรอย่างเพียงพอ มีการติดตามควบคุม
การดำ เนินงานเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจซึ่งในการประเมินระบบ
ควบคุมภายในนั้นบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินของสำ นักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประกอบการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 บริษัทฯ ได้ทำ การสรรหา นายนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ ให้เข้า
ดำ รงตำ แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลากว่า 7 ปี
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ดังนี้
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59: รายงานประจำ ปี 2562

การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำ คัญกับการบริหารความเสี่ยง
โดยจัดให้มีวิธีการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและจัดการ
ความเส่ียงกำ กับดูแลด้านการบริหารจัดการความเส่ียง พิจารณาให้ความเห็น
ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบริหารความเส่ียงเพ่ือพัฒนาระบบ
การจัดการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับขององค์กร และมีการรายงาน
ผลการติดตามเป็นรายไตรมาส

 ในการดำ เนินการด้านการจัดการบริหารความเสี่ยง คณะกรรม
การบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ คัญในด้านการสื่อสารให้พนักงานมีความ
เข้าใจ จึงมีการจัดทำ นโยบายการบริหารจัดการความเส่ียงเผยแพร่ต่อพนักงาน
ในองค์กรทุกระดับผ่านระบบ Intranet ขององค์กรในทุกปี หลังจากประกาศ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ    ให้พนักงานรับทราบแล้วหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง 
(Risk Owner) มีหน้าที่ประเมินและจัดทำ ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามลำ ดับ

หลักปฏิบัติ 7หลักปฏิบัติ 7   รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล   รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ดูแลให้มีระบบการจัดทำ รายงาน

ทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซ่ึงต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยรายงานประจำ ปี แบบ 56-1 
คำ อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำ คัญ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา

2.  เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึงผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตและความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ

3.  ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำ เสมอ เพื่อให้ทราบได้อย่างทันการณ์หรือ
ทราบสัญญาณท่ีมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการ
ชำ ระหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำ เนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง
พร้อมท้ังให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4. เปิดเผยข้อมูลท่ีมิใช่ทางการเงิน ซ่ึงประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่างๆ
เช่น นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดำ เนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบาย
การร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส (Whistle blowing policy)

5. จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน และเปิดเผยการทำ หน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง

6. กำ กับดูแลให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำาหนดผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นตัวแทน
บริษัทฯ ในการส่ือสารข้อมูลข่าวสารต่อผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันและ
เปิดเผยช่องทางติดต่อส่ือสารให้นักลงทุนรับทราบผ่านเว็บไซด์บริษัทฯ 
ที่ https://bit.ly/2GLCNx2 

หลักปฏิบัติ 8หลักปฏิบัติ 8   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น   สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 
ทั้งด้านการให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อดำ รงตำ แหน่งกรรมการ ซึ่งกำ หนดและเปิดเผยแนวปฏิบัติไว้ใน

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิในการรับข้อมูล
และเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 45-46

หมวดที่ 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ห้วข้อการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น หน้าที่ 46

นายนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ (อายุ 46 ปี) นายนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ (อายุ 46 ปี) 
ตำ แหน่ง 

• ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  ธัญบุรี 

ประวัติการอบรม 
• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
  รุ่นท่ี 12: สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
• การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายใน 

รับอนุญาตสากล รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• การจัดทำ กระดาษทำ การเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ในองค์กร รุ่นที่ 1 โดย CAC
ประสบการณ์การทำ งาน 
2547 - 2562         ผู้จัดการตรวจสอบภายใน

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) 
2540 - มี.ค. 2547   ผู้ควบคุมงานตรวจสอบภายใน (Supervisor) 

บริษัท ไออาร์พีซีจำ กัด 
 ทัง้นี ้การแตง่ตัง้       โยกยา้ย       ถอดถอน และประเมนิผลการปฏิบตัิ
งานของผู้ท่ีดำ รงตำ แหน่งผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้ง



60 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

คำ ชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำ หลักปฏิบัติบางข้อมาปรับใช้คำ ชี้แจงกรณีที่ยังไม่มีการนำ หลักปฏิบัติบางข้อมาปรับใช้

หลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีการปฏิบัติ ชี้เหตุผล / มาตรการทดแทนชี้เหตุผล / มาตรการทดแทน

1.  คณะกรรมการควรพิจารณากำ หนดนโยบายการกำ กับดูแลบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึง

(1)  ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ นาจ

ควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้กำ หนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งโดย

ทั่วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็น

บริษัทขนาดเล็กท่ีเป็น operating arms ของกิจการ คณะกรรมการ

อาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) (“PAP”) รับโอนกิจการจาก

บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที 16 กันยายน 2562 ดังนั้นตั้งแต่ปี 2563 

บริษัทฯ จะไม่มีบริษัทย่อย

(2) กำ หนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทน

ของบริษัทฯตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไป

ตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วม ลงทุนอื่น

คณะกรรมการควรกำ หนดนโยบายให้ตัวแทน ทำ หน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผล

ประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

2.  หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำ คัญ เช่น มีสัดส่วน

การถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงต้ังแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำ นวนเงิน

ลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนัยสำ คัญต่อบริษัทฯ ในกรณีท่ีจำ เป็นคณะ

กรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ  shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอ่ืน

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเก่ียวกับอำ นาจ ในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในเร่ืองสำ คัญการติดตามผลการดำ เนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมูล

ในการจัดทำ งบการเงินของบริษัทฯได้ตามมาตรฐานและกำ หนดเวลา

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น

การบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบการบริหาร
ความเส่ียงภายในองค์กรซ่ึงเป็นกลไกหน่ึงท่ีสำ คัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และการเพ่ิมพูนมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ กำ หนด
ให้ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าของความเสี่ยงมีบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะประเมินและจัดการความเส่ียงท่ีรับผิดชอบให้อยู่ใน
ระดับความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ พร้อมท้ังส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหาร
ความเส่ียงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำ คัญของการ
บริหารความเส่ียง โดยจัดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
ในทุกขั้นตอน โดยปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงอ้างอิง
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organization
of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทาง
ระบบการควบคุมภายใน (COSO) และกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยง
(Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกำ กับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือช่วยเพ่ิมโอกาสแห่งความสำ เร็จโดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีจำ กัด
อย่างมีประสิทธิภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการดำ เนินงาน โดยมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

 เป็นการพิจารณาขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อทำ ความเข้าใจ
หลักการ และเหตุผลในการกำ หนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้การกำ หนด
ปัจจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำ คัญภายในองค์กรซึ่งทางบริษัทฯ

กำ หนด กลยุทธ์ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงพิจารณากำ หนดพันธกิจ
ประจำ ปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยการนำ กลยุทธ์ไปสู่
ภาคปฏิบัติ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
แต่ละหน่วยงานต้องกำ หนดแผนงานประจำ ปี และงบประมาณโดยพิจารณา
จากกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกำ หนด KPI’s เพื่อใช้วัดผลความสำ เร็จของทุก
กิจกรรม 

2. การกำ หนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)2. การกำ หนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

 การกำ หนดวัตถุประสงค์จะต้องมีความสอดคล้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดำ เนินงานของบริษัทฯ และจะต้องมีความ
สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับบริษัทฯ หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล
เพื่อให้วัตถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดำ เนิน
งานในแต่ละระดับ และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน 
ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่บริษัทฯต้องการจะบรรลุ 
ไม่ใช่การกล่าวถึงกระบวนการในการปฏิบัติ 

3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)3. การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจง กระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบริษัทฯ เพ่ือระบุเหตุการณ์ 
หรือความไม่แน่นอนที่ทำ ให้เกิดความผิดพลาด ล้มเหลว เสียหาย
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หรือเสียโอกาส ซ่ึงจะส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริษัทฯ
โดยไม่ต้องพิจารณาการควบคุมท่ีมีอยู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
หรือความไม่แน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงมีความ
ครอบคลุมทุกกิจกรรม
 นำ เหตุการณ์ความเส่ียง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์และวิเคราะห์
หาต้นเหตุของความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์
ความเส่ียง และพิจารณาต้นเหตุของความสัมพันธ์ เพ่ือกำ หนดเป็นปัจจัยเส่ียง
พร้อมทั้งระบุประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารและจัดการความเส่ียงได้จำ แนกประเภทของความเส่ียงออกเป็น 3 ลักษณะ 
คือ

- Strategic Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์
- Operation and Compliance Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ในระดับปฏิบัติการ และ การปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
- Financial Risk คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 หลังจากหน่วยงานค้นหาและระบุความเส่ียงได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการ
วัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
บริษัทฯ ซึ่งจะทำ การวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มี
การดำ เนินการใด ๆ (Inherent Risk) และทำ การวัดระดับความเสี่ยงอีกครั้ง
ภายหลังพิจารณาการควบคุมท่ีมีประสิทธิผลของปัจจัยเส่ียงน้ัน ๆ  (Residual
Risk) โดยมีแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้

 4.1   การประเมินระดับความเส่ียง โดยนำ เหตุการณ์และปัจจัยเส่ียง
ที่มีการค้นพบหรือระบุในขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาทำ การวัด
หรือประเมินระดับความรุนแรง กับความถี่หรือโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ เพื่อระบุระดับความสำ คัญของความเสี่ยง 

 4.2   การจัดระดับความเสี่ยง เป็นการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มี
หลายตัว นำ มาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการพิจารณาเลือกปัจจัยเสี่ยงนำ ไปกำ หนดแผนการ
จัดการความเสี่ยง เพื่อลดระดับความเสี่ยง และอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร 

5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)5. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 เป็นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายใน
ที่มีการกำ หนดไว้เพื่อลดระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับความเส่ียงที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน
Inherent Risk และ ภายหลังมีการกำ หนดแผนจัดการความเสี่ยง (Risk 
Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณา
จากการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ
เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์
ความเส่ียง หรือลด ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง ซ่ึงจะต้องมีต้นทุน
ดำ เนินการคุ้มค่า หรือน้อยกว่า ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ตามปัจจัย
ความเส่ียงท่ีมีการระบุไว้ 

6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)6. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

 หลังจากประเมินระดับความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงซึ่งทำ ให้
ทราบความเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้องพิจารณา
แผนการดำ เนินการ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หาก
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง  โดยคำ นึงถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องคำ นึงถึงลักษณะของความเส่ียง ระดับของความเส่ียง
และต้นทุนหรือทรัพยากรท่ีต้องใช้ในทางเลือกน้ันๆ เปรียบเทียบกับผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ ซึ่งคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงได้มีการกำ หนดให้
เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk
Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสำ เร็จ
ของแผนบริหารความเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับ
ความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

6.1   การหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับสูงมากหรือหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสี่ยงได้ ซึ่งมี
ผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการ
อย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้วยวิธีอย่างหนึ่งอย่างใดได้ จึงต้อง
จัดการความเส่ียงนั้นด้วยการหยุดดำ เนินการยกเลิกโครงการ
ลดเน้ืองานของโครงการ หรือลดกิจกรรมท่ีกำ หนดไว้ตามโครงการ
เป็นต้น

6.2  การร่วมจัดการ (Share) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเส่ียง
ให้หน่วยงานอ่ืน ท้ังภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะเป็นกรณี
ที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรือป้องกันได้ยากหรือมีระดับ
ความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วย
งานไม่สามารถแบกรับความเส่ียงน้ันได้ ก็อาจจะกระจายหรือถ่ายโอน
ความเสี่ยงด้วยการทำ ประกันภัย หรือกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นจากความไม่ชำ นาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจ
จัดจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น

6.3   การลด (Reduce) เป็นการลดหรือควบคุมความเสี่ยงในกรณี
ที่หน่วยงานเห็นว่าความเส่ียงเหล่านั้นเกิดจากปัจจัยภายในหรือ
สาเหตุท่ีหน่วยงานสามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุม
ภายในหรือปรับปรุงระบบการทำ งาน โดยออกแบบวิธีการทำ งาน
ใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือผลกระทบให้อยู่ใน
ระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้บุคลากร การ
จัดหาคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความเส่ียงจากการทำ งานผิดพลาด 
หรือหากเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ก็อาจนำ กลยุทธ์ 
หรือมาตรการต่างๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของ
ความเส่ียง
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6.4  การยอมรับ (Accept) เป็นความเส่ียงท่ีหน่วยงานยอมรับได้ หรือ
เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ  หรือ เป็นความเสี่ยงที่
มีต้นทุนในการจัดการความเส่ียงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลท่ีจะได้รับ
หรือเป็นความเส่ียงท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรคืออาจ
มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริษัทฯ
มีความจำ เป็นต้องดำ เนินการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้น

7. การติดตามผล (Monitoring) 7. การติดตามผล (Monitoring) 

 เป็นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเส่ียง ตามท่ีผู้รับ
ผิดชอบความเส่ียงมีการกำ หนดไว้  โดยวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารจัดการ
ความเส่ียงว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ หากหน่วยงานได้ดำ เนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงแล้วยังมีความเส่ียงท่ีไม่อาจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจารณาต่อไปว่า
เป็นความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความเส่ียงน้ันอย่างไร จากน้ัน
จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการความเส่ียงพิจารณาให้ความเห็น 
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 8. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

 การบริหารความเส่ียงเชิงบูรณาการ จะเกิดข้ึนได้และมีการถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และ
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนั้นการให้ทุกคน
ภายในองค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริหาร
ความเสี่ยงเชิงบูรณาการของบริษัทฯ ได้อย่างครบถ้วน ทั่วถึง จะต้องมีการ
วางระบบการสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ทั้งในส่วนการ
ประชาสัมพนัธ ์การฝกึอบรมให้ความรู ้       รวมทัง้การตดิตามให้มกีารดำ เนนิการ
อยา่งตอ่เนือ่ง         ซ่ึงปัจจุบนับรษัิทฯ        มกีารส่ือสารผา่นการประชมุคณะกรรมการ
บริหารและจัดการความเส่ียง โดยเชิญผู้รับผิดชอบความเส่ียง (Risk Owner)
รายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริง หลังจากท่ีมีการจัดทำ กำ หนดแผนการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ 
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นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย (ถ้ามี) ยอมรับการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ ซ่ึงทำ ให้เกิดการใช้อำ นาจ
อย่างไม่ถูกต้อง เพ่ือประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน 
และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็น
ตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำ เนินธุรกิจ
หรือติดต่อด้วย เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง เงินบริจาค/
เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเองจากบุคคลที่ทำ ธุรกิจกับบริษัทฯ โดย
จะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ลดตำ แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทาง
ลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำ นั้นจะทำ ให้บริษัทฯ
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

นิยามนิยาม
การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติใน
ตำ แหน่งหน้าที่ หรือ การใช้อำ นาจในตำ แหน่งหน้าที่โดยมิชอบในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม การให้หรือรับสินบน การนำ เสนอหรือ
การให้คำ มั่นว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้อง ทั้งที่เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ
สิทธิ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย
กฎระเบียบ นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ดำ เนินธุรกิจกับ
บริษัทฯ เพ่ือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมท้ังต่อองค์กร
ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศข้อ
บังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถ่ิน หรือจารีตทางการค้าให้กระทำ ได้

สินบนสินบน หมายถึง การให้หรือรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้
บุคคลนั้นกระทำ การ ไม่กระทำ การ หรือประวิงการกระทำ การอันมิชอบด้วย
หน้าที่ 

การช่วยเหลือทางการเมืองการช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน
หรือรูปแบบอ่ืน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง การช่วยเหลือด้านการเงิน
สามารถรวมถึงการให้กู้เงิน ส่วนการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เช่น การให้ส่ิงของ
หรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตร
เข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือเงินบริจาคให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง ท้ังน้ี การเปิดโอกาสให้พนักงานลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้าง
จากนายจ้าง หรือ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมดำ เนินการเกี่ยวกับการรณรงค์
ทางการเมืองก็ถือรวมอยู่ในความหมายของการช่วยเหลือทางการเมืองเช่นกัน 

ของขวัญของขวัญ หมายถึง เงินหรือสิ่งที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัตรของขวัญ
บัตรกำ นัล เช็คของขวัญ เป็นต้น หรือสิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์ที่มอบให้
กันระหว่างบริษัทฯ และผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ตามอัธยาศัยไมตรี ธรรมเนียม
ประเพณี หรือมารยาทสังคมท่ีพึงปฏิบัติ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำ นัล เป็นต้น 

การบริจาคเพ่ือการกุศลการบริจาคเพ่ือการกุศล หมายถึง การมอบเงินหรือส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่องค์กรของรัฐหรือเอกชนหรือนิติบุคคลหรือบุคคล เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
สังคม ศาสนา และการศึกษา เช่น การบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อผู้ประสบภัย
พิบัติ การบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ การบริจาคอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน เป็นต้น 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ
1.   คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอนโยบายการ

ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
2.  คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพิจารณาและ

อนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
นำ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันไปให้พนักงานปฏิบัติ รวมถึงการกำ กับ
ดูแลให้มีระบบท่ีสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ม่ันใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทฯ เข้าใจและตระหนักถึงความสำ คัญ
ของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น

3.  คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการในการประเมินโอกาสการเกิดทุจริต นำ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำ หรับฝ่ายตรวจสอบภายใน สำ หรับการ
วางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตาม

4.  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
4.1  สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ

ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ได้เสนอ เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบดังกล่าว มีความเส่ียงท่ีจะทำ ให้เกิดโอกาส
การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำ เนินงานของ
บริษัทฯ น้อยท่ีสุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ

4.2    รายงานผลการสอบทาน รายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
และการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

5.  ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
5.1  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำ หนดไว้

และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และการ
ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
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5.2  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายใน
เร่ืองการตรวจสอบการทุจริตท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรนอกเหนือ
จากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำ หนดไว้

6.  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำ หนดให้มีระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยมีการสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้องทราบ       พร้อมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการ
ต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจบริษัทฯ และข้อกำ หนด
ของกฎหมาย

7.  กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติและ
สนับสนุนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด โดยจะต้อง
ไม่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ัน ในทุกๆ กรณีไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีพนักงานมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้จะต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางการรายงานตามนโยบายการ
ร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำ ผิด 

แนวปฏิบัติท่ีดีแนวปฏิบัติท่ีดี
1.   มิให้มีการให้และรับสินบนหรือเงินหรือส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์ในทุก

รูปแบบในลักษณะที่อาจจะก่อหรือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.  ไม่ดำ เนินการใดๆ หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย
3.  กรณีมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำ เนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของ

บริษัทฯ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
4.         ในการทำ ขอ้ตกลงกบัคูค่า้ทางธรุกจิ พนกังานจะตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรอื

ยอมรับของใดๆเกี่ยวกับการเจรจาการทำ สัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่
ตามสัญญาและสำ หรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือยอมรับได้นั้นจะต้อง
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯในเรื่องดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด

5.  ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ พยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้า คู่แข่ง
ทางธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศีลธรรมไม่ว่าจะโดยการให้
ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ การให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยง
รับรองหรือให้ผลประโยชน์อย่างอื่น 

6.         บริษัทฯ        ดำ เนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเมืองหรือสนับสนุนทางการเมืองแก่ พรรคการเมือง        หรือนักการเมือง
ในทุกรูปแบบ รวมถึงการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆในนามของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ
ถือเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำ ทรัพย์สินของ
บริษัทฯ ใดๆไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำ การใดๆ
อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทฯ มีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุน

ทางการเมืองใดๆ ทั้งนี้การแสดงออกและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
สำ นักงานหรือบริเวณหน่วยงานของบริษัทฯ ถือว่ามีความผิดตามระเบียบ
บริษัทฯ
7.  การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ต้อง

ดำ เนินการด้วยความโปร่งใส ไม่ขัดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และเป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ใน
เรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงิน
สนับสนุนแก่หน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ใช้เป็นข้ออ้าง
สำ หรับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

8.  กรรมการ และผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำ คัญในการเผยแพร่ ให้
ความรู้ ให้คำ ปรึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการ
ต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดี ในเรื่องการมีความซื่อสัตย์
จริยธรรม และจรรยาบรรณ

มาตรการ / การดำ เนินการมาตรการ / การดำ เนินการ

 มุ่งสร้างจิตสำ นึกในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น และ
การให้หรือรับสินบนโดยมีการส่ือสารภายในบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการบริษัทฯ
ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจและตระหนักถึงความสำ คัญของการต่อต้านการ
ทุจริต การคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบน รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และสื่อต่างๆของ
บริษัทฯ พร้อมให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ได้ชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้าน
ทุจริต คอร์รัปช่ัน และเพ่ือให้ทุกคนท้ังในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รับทราบ
นโยบายการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จะดำ เนินการดังต่อไปนี้
1.   บริษัทฯ จะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริต ณ กระดาน

ประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ทุกแห่ง
2.  บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต ผ่านช่องทางการ

สื่อสารของบริษัทฯ เช่น intranet เว็บไซต์บริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ให้แก่

พนักงาน 



65: รายงานประจำ ปี 2562

นโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำ ผิดนโยบายการร้องเรียน และแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำ ผิด

 ขอบเขตการร้องเรียนและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำ ผิด
เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติที่ดีในเรื่องต่อไปนี้

- การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการ
กำ กับดูแลกิจการที่ดี

- การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
- การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
- การกระทำ ที่เข้าข่ายการทุจริต การคอร์รัปชั่น 

และการให้หรือรับสินบน

 หรือการกระทำ ที่ทำ ให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
พนักงานควรสอบถาม หรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาท่ีตนเองไว้วางใจในทุกระดับ
หากพนักงานไม่สะดวกใจหรือไม่แน่ใจท่ีจะทำ เช่นน้ัน พนักงานสามารถแจ้งเร่ือง
โดยตรงตามรายละเอียดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเรียน
 

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียน
 พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส
ผ่านช่องทางดังนี้
1.  ส่งเรื่องผ่านกล่องความคิดเห็นประจำ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า

แต่ละแห่งของบริษัทฯ
2.  ติดต่อ / แจ้งบุคคลที่รับผิดชอบ คือ

2.1  ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล : ประธานกรรมการตรวจสอบ
 E-mail : huang_vc@yahoo.com

2.2  คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน :ประธานกรรมการสรรหา 
 ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
 E mail : kriengkrairukk@gmail.com

2.3                                                                 คุณนฤทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ : ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน 
 E mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียน
เมื่อมีข้อร้องเรียนหรือพบเบาะแสเกี่ยวกับการดำ เนินงานที่ขัดกับนโยบาย
การกำ กับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
รวมไปถึงหากมีข้อซักถาม หรือเสนอแนะ ซึ่งสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวเข้ามา
ทางช่องทางการรับร้องเรียน ดังนี้

-  ส่ง E-mail แจ้งถึงผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ใน
   ข้อที่ 2.1 – 2.3 
-  แจ้งเรื่องเข้ามาทางไปรษณีย์ที่ 

กระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียนกระบวนการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1.  รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำ เนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและส่งเรื่องต่อ
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2. กลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะ
เรียนเชิญตัวแทน เพื่อกลั่นกรองข้อมูลและสอบสวน ภายใน 3 วัน 
โดยตัวแทนเข้าร่วมในการพิจารณา มีดังนี้

 โดยมีเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล เข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์

3. กำ หนดมาตรการดำ เนินการ

 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
จะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอรายงานในการดำ เนินการต่อข้อร้องเรียนและ
การแจ้งเบาะแส โดย
CASE ACASE A    สรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ     
CASE BCASE B  สรุปเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 

การรายงานผลการดำ เนินการและตรวจสอบการรายงานผลการดำ เนินการและตรวจสอบ
 ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน              หรือ เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหา          คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล        จะรายงานผลการดำ เนนิการทีไ่ดก้ระทำ 
ไปแล้วทั้งหมดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และคณะกรรมการรับทราบ
หากนโยบายการกำ กับดูแลกิจการ มีการยกเลิกการท่ีข้อกำ หนดข้อใดข้อหน่ึง
ในนโยบายนั้น การถูกยกเลิกจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
และจะต้องเปิดเผยข้อกำ หนดที่ถูกยกเลิกนั้นให้ทราบในทันทีตามที่กฎหมาย
กำ หนด

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)
1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์1168/74 ชั้น 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120กรุงเทพมหานคร 10120

CASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COOCASE A : เรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียน CEO / CFO / COO
ผู้สอบสวนผู้สอบสวน  :   : 
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ1. ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล2. ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
3. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน3. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน

CASE B :  เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน CASE ACASE B :  เรื่องที่นอกเหนือจากการร้องเรียน CASE A
ผู้สอบสวนผู้สอบสวน  :  :
1. CFO หรือ COO1. CFO หรือ COO
2. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน2. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการตรวจสอบภายใน
3. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการทรัพยากรมนุษย์3. ผู้ช่วยผู้อำ นวยการทรัพยากรมนุษย์
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ ผิดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำ ผิด

1.  บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและ
ผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ

2.  บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำ เป็น โดยคำ นึงถึงความปลอดภัย
และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง

3. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วย
กระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษัทฯ จะไม่กระทำ การอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน

บทลงโทษในการกระทำ ผิดบทลงโทษในการกระทำ ผิด

 การลงโทษการกระทำ ผิดให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความถี่ในการทบทวนนโยบายความถี่ในการทบทวนนโยบาย

 ทุก 1 ปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ คัญ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน) ได้อนุมัติ
การดำ รงตำ แหน่งกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำ หนด ซึ่งประกอบด้วย
 1. ดร. วิชาญ อร่ามวารีกุล ประธาน
 2. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการ
 3. คุณอุดมวรา เดชส่งจรัส              กรรมการ
 และ นายนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษานนท์ เลขานุการ

ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
และครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมเสนอข้อมูล
หารือ และแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น ในวาระท่ีเก่ียวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจตามกฎบัตรที่
กำ หนดไว โดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
เป็นอิสระ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเพียงพอ โดยมีการจัดประชุมตลอด
ปี 2562 จำ นวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการร่วมด้วย จำ นวน 4 ครั้ง ซึ่งสาระสำ คัญในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

  รายงานทางการเงินรายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ ปี 2562 และหารือร่วมกับผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะ
ด้านระบบควบคุมภายใน ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำ ขึ้น
อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ

 รายการท่ีเก่ียวโยงกันรายการท่ีเก่ียวโยงกัน สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียว
โยงกันหรือรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือให้แน่ใจว่าการตกลง
เข้าทำ รายการมีความเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ซึ่งบริษัท
ได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดี โดยถือความโปร่งใสและ
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งมีรายการที่สำ คัญ ได้แก่ พิจารณาการ
ต่อสัญญาเช่าอาคารสำ นักงาน

 การตรวจสอบภายในการตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบ
และกำ ลังพล ประจำ ปี 2562 รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอในการพัฒนา
บุคลากรด้านตรวจสอบภายใน เพื่อให้บรรลุแผนการตรวจสอบประจำ ปี  และ
ได้สอบทานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมท้ัง
ผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความสำ คัญกับคุณภาพของการควบคุมภายใน ความถูกต้อง
น่าเชื่อถือของรายงานการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่าง
อิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล 

 การกำ กับดูแลกิจการที่ดีการกำ กับดูแลกิจการที่ดี ได้ติดตามการสื่อสารเผยแพร่จรรยา
บรรณของพนักงานบริษัท กำ หนดให้พนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้อง รายงาน
ชื่อผู้ที่เกี่ยวโยงกัน, รายงานการถือครองหุ้นบริษัทประจำ ทุกไตรมาส ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบทุกครั้ง เพื่อนำ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 
ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำ คัญ

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ นำ เสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้เสนอความเห็น และ
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซ่ึงฝ่ายบริหาร
ได้ดำ เนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน
รอบปี 2562 โดยได้รับการประเมินจากคณะกรรมการบริษัท และนำ ผล
การปฏิบัติงานนั้นมาพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

 ผู้สอบบัญชผู้สอบบัญชี ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้
ความเห็นต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนำ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 2563 ให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท สำ นักงาน อีวาย จำ กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำ หรับ
ปี 2563
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 จากกจิกรรมตา่ง ๆ  ดงักล่าวขา้งตน้ตลอดปี 2562  คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการ ตลอดจนผู้บริหารของบริษัทฯ ถือนโยบาย
การกำ กับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำ คัญ และยึดมั่นในจริยธรรมธุรกิจ โดยมี
ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทอย่างมีคุณภาพ
เยี่ยงมืออาชีพ และคำ นึงถึงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
ท่ีสำ คัญ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และส่งเสริมระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล
และเหมาะสมเพียงพอ รวมทั้งการตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ และมี
กระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน  โดยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุลดร.วิชาญ  อร่ามวารีกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 256319 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รายงานคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
 
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำ รง
ตำ แหนง่คราวละ 3 ปี ตัง้แตวั่นที ่5 กมุภาพนัธ ์2561 ถงึ วันที ่4 กมุภาพนัธ ์2564
โดยมีรายนาม ดังนี้

 1. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน  ประธาน
 2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ
 3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการ
 และนางสาวพัชรินทร์ จวนชัยนาท เลขานุการ
 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ภายใต้หลักการดำ เนินการ
ตามนโยบายการกำ กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดย ในปี
2562 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล ได้มีการประชุม
ร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำ คัญตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งสิ้น 
จำ นวน 5 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำ คัญได้ดังนี้

1. ด้านการสรรหา1. ด้านการสรรหา
1)   ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ และสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะ

สมเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกโดยคำ นึง
ถึงคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ เนินกิจการขอ
งบริษัทฯ รวมทั้งคำ นึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการกำ กับดูแลกิจการ
ที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน
สอดคล้องกับข้อกำ หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2)   พิจารณากำ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตำ แหน่งผู้บริหาร
สูงสุดร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

2. ด้านค่าตอบแทน2. ด้านค่าตอบแทน
1)   พิจารณาอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนอยู่
ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการ
ดำ เนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ

2)   พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสำ หรับเงินบำ เหน็จการเกษียณอายุ
การทำ งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 3)  พิจารณาค่าตอบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยกำ หนดหลักเกณฑ์การประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงพิจารณา
จากผลความสำ เร็จของการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
กำ หนดไว้ รวมถึงพิจารณาการเติบโตของยอดขายและกำ ไรสุทธิ

3. ด้านบรรษัทภิบาล3. ด้านบรรษัทภิบาล
1)    ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัท

ภิบาล เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับนโยบาย
การกำ กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2)   ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำ ปี 2562 พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบ ดังนี้
2.1  หลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ
2.2 คู่มือกรรมการ
2.3  ทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

3)   รายงานผลการประเมินการกำ กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 
ประจำ ปี 2562 โดยบริษัทได้รับผลประเมินในระดับ “ดีเลิศ”
 (  ) จากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

4)   รายงานการดำ เนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็น
การมุ่งเน้นกิจกรรมในด้าน CSR in-process 

5)   จัดทำ รายงานการดำ เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อมของบริษัท เพื่อสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของ
องค์กร

6)   ทบทวนความเหมาะสมของแบบประเมิน ดังนี้
- แบบประเมินภาพรวมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท
- แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล
- แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7)   รายงานผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ
ทุกท่านรับทราบและร่วมกันหารือ หรือแสดงความเห็นต่อผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในปี 2562 รวมทั้งรายงานผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล โดยเป็นการประเมินจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวังสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถูกครอบงำ จากฝ่ายบริหารแต่อย่างใด และในปี 2562 
กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามท่ีแสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนของคณกรรมการ
ปี 2562 โดยได้พิจารณารายงานข้อมูลการสำ รวจค่าตอบแทนกรรมการของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับภาพรวมของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งหมด บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดยอดขายและ
กำ ไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาลเห็นว่ามีความเหมาะสมเป็นธรรมกับบริษัทฯ และกรรมการท่ีดำ รง
ตำ แหน่ง ซ่ึงสอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาโดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักการกำ กับดูแลกิจการที่ดี

 

นายเกรียงไกร รักษ์กุลชนนายเกรียงไกร รักษ์กุลชน
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

22 มกราคม 256322 มกราคม 2563 
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รายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงรายงานคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง
 
 คณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย
กรรมการบริหาร 3 ท่าน มีวาระการดำ รงตำ แหน่งคราวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการมี
รายนาม ดังนี้

 1. นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ประธาน
 2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ
 3. นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล กรรมการ
 และนางสาวนันทนา  หลักคำ   เลขานุการ

 ในปี 2562 ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องสำ คัญ
ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำ นวน 12 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำ คัญ
ได้ดังนี้

1.  นำ เสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ แผนงานประจำ ปีต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
บริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำ หนดไว้

2. ติดตามการดำ เนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกเดือน 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ 

3. พิจารณาการลงทุนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุ
สมผลโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง 

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง เพื่อให้
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

5. กำ กับดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้
ความเข้าใจในนโยบายด้านต่างๆที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ เช่น การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

6.  การจัดการด้านความเสี่ยง
6.1 จัดให้มีประเมินความเสี่ยงขององค์กรโดยพิจารณาทั้งปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน รวมถึงประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการคอร์รัปชั่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการจัดการอย่าง
เพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 

6.2 พิจารณาคัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อ
กลยุทธ์ การดำ เนินงาน ฐานะการเงิน รวมถึงด้านอื่นๆ จาก
ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตามความเห็นของเจ้าของปัจจัยเสี่ยง (Risk 
Owner) ที่มีการพิจารณาประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดลำ ดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual 
Risk) ในภาพรวม 

6.3 พิจารณาความเหมาะสม คุ้มค่าของแผนงาน (Action Plan) 
ที่ผู้บริหารหน่วยงานจัดทำ  ให้คำ แนะนำ  เพื่อให้มั่นใจว่าความ
เสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ และมีการควบคุมให้อยู่ใน
ระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ 

6.4 ติดตามความคืบหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำ เนิน
งานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับ และรายงานคณะกรรม
การบริษัทฯ อย่างสม่ำ เสมอ 

 

นายสมชัย เลขะพจน์พานิชนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยงประธานกรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง

22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2562รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2562 

 คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และให้ความสำ คัญกับการปฏิบัติตามนโยบาย
การกำ กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำ ปี มีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งจัดทำ ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายการบัญชีและ/หรือวิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำ เสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบในการประมาณทางการบัญชี 
เพื่อให้สมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำ คัญอย่างเพียงพอ
และได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตที่เป็นอิสระ

 คณะกรรมการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำ รงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
การดำ เนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำ คัญ ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำ หน้าท่ี
เป็นผู้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

 งบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ             คือ บริษัทสำ นักงาน
อีวาย จำ กัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูล
และเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็น
ได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ัวไป โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏ
ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ ปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ       มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในโดยรวม
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจและสามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผล
ได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำ หรับปี 2562 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

นายสมชัย เลขะพจน์พานิชนายสมชัย เลขะพจน์พานิช
ประธานกรรมการประธานกรรมการ
22 มกราคม 2563 22 มกราคม 2563 
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การวิเคราะห์และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ การวิเคราะห์และคำ อธิบายของฝ่ายจัดการ 
 
1. สรุปภาพรวมการดำ เนินงาน1. สรุปภาพรวมการดำ เนินงาน

 สำ หรับอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศปี 2562 การบริโภคเหล็ก
ในประเทศหดตัวราวร้อยละ 4.5 จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สงครามการค้าและรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐปี 63 ที่ล่าช้า
ประกอบกับมีผลกระทบด้านทิศทางราคาเหล็กโลกท่ีปรับตัวลดลงอย่างมาก
จากปีก่อน ส่งผลให้การดำ เนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 มีปริมาณ
ยอดขาย (ตัน) ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.90 และรายได้รวม (บาท) จะลดลง
ร้อยละ 6.09 โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 9,336.94 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังคงมีกำ ไรสุทธิอยู่ท่ี 71.52 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.91 

2. ผลการดำ เนินงานปี 25622. ผลการดำ เนินงานปี 2562

 ผลการดำ เนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้
จากการขาย และบริการสุทธิ 9,148.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 เป็น
จำ นวน 546.20 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.63 บริษัทฯ มีกำ ไรสุทธิ
71.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.78 ของรายได้จากการขายและ
บริการ และคิดเป็นกำ ไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.11 บาท

ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนขายและบริการ 

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย และบริการ จำ นวน 8,724.26
 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.44 ของรายได้รวมเปรียบเทียบกับปี 2561 
จำ นวน 9,279.39 คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของรายได้รวม 

 อัตรากำ ไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำ ไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 6.67 ของ
รายได้รวม เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กโลกที่มีทิศทางที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 

รายได้ รายได้  

 สำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายได้จาก
การขายและบริการ เท่ากับ 9,148.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ
97.98 ของรายได้รวม ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 5.63 ทั้งนี้มีสัดส่วน
เป็นรายได้จากการขายในประเทศ 8,949.10 ล้านบาท และรายได้จากการ
ส่งออก 69.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.23 และ 0.77 ของ
รายได้จากการขายตามลำ ดับ ในด้านรายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจาก
9,942.69 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 9,336.94 ล้านบาทในปี 2562 หรือ
ลดลง ร้อยละ 6.09

 นอกจากนี้รายได้ของบริษัทฯ สามารถแยกตามประเภทของกลุ่ม
ลูกค้าได้ตามตารางด้านล่าง กลุ่มลูกค้าที่มีการเจริญเติบโตสูงในปี 2562 
คือกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มียอดขาย 941.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี
2561 เป็นจำ นวน  123.54 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 15.11 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร ในปี 2562 มีจำ นวน 465.40
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ นวน 24.30 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
4.96 เป็นผลมาจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการบริหารให้เหมาะสมกับ
ภาวะการดำ เนินงาน

การจำ หน่ายผลิตภัณฑ์การจำ หน่ายผลิตภัณฑ์
ปี 2560ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562ปี 2562

ล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละ ล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละ ล้านบาทล้านบาท ร้อยละร้อยละ

1. ตัวแทนจำ หน่าย 6,299.58 78.41 7,126.60 73.51 6,460.59 70.62

2. โครงการ 1,152.34 14.34 1,485.29 15.32 1,616.59 17.67

3. อุตสาหกรรม 465.23 5.79 817.56 8.43 941.10 10.28

4. อื่นๆ 3.67 0.05 150.74 1.55 0.56 0.01

รวมรายได้จากการจำ หน่ายผลิตภัณฑ์ 7,920.82 98.59 9,580.19 98.81 9,018.84 98.58

รายได้จากการบริการ 113.48 1.41 114.43 1.19 129.57 1.42

รวมรายได้จากการขายและบริการ 8,034.30 100.00 9,694.62 100.00 9,148.41 100.00
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำ ไรสุทธิ 71.52 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากบริษัทฯมีกำ ไรสุทธิที่ลดลงดังที่
ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของการอธิบายผลการดำ เนินงาน

ฐานะการเงินฐานะการเงิน

สินทรัพย์สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำ นวน 4,390.37 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำ นวน 524.39 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ
10.67 เป็นผลมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า และเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ

ลูกหนี้การค้า
 สำ หรับยอดลูกหนี้การค้าในปี 2562 มีจำ นวน 915.83 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 จำ นวน 127.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.21 โดย
สามารถแบ่งช่วงอายุหนี้ได้ตามตาราง  

(หน่วย : ล้านบาท)  

อายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงกำ หนดชำ ระอายุหน้ีคงค้างนับจากวันท่ีถึงกำ หนดชำ ระ ปี 2560ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562ปี 2562

ยังไม่ถึงกำ หนดชำ ระ 682.15 723.99 630.20

ค้างชำ ระ    

ไม่เกิน 3 เดือน 225.39 263.23 233.35

3 - 6 เดือน 9.37 20.78 11.74

6 - 12 เดือน 2.04 29.23 13.50

มากกว่า 12 เดือน 7.80 11.73 50.03

รวม 926.75 1,048.96 938.82

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8.19) (23.10) (38.97)

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ 918.56 1,025.86 899.85

ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9.69 17.40 15.98

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 928.25 1,043.26 915.83

สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือสิ้นปี 2562 มีจำ นวน 1,312.63 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2561 จำ นวน 188.94 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.58  เนื่องจาก
ปัจจัยราคาเหล็กที่มีราคาที่ลดลง อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการขายสินค้า
เฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2562 อยู่ที่ 59 วัน ช้ากว่าปี 2561 ประมาณ 1 วัน 
แต่ยังคงเป็นไปตามเป็นไปตามนโยบายการเก็บสินค้าของบริษัทฯ

ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำ นวน 1,808.84 ล้านบาท ลดลง
 จากปี 2561 จำ นวน 43.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.36 เนื่องจาก
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนทีสำ คัญ เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่
เพิ่มขึ้นทำ ให้มูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากปีก่อน

สภาพคล่อง

 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 เท่ากับ
1.43 และ 1.29 เท่า ตามลำ ดับ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระยะเวลา Cash Cycle
โดยรวมของบริษัทฯ ในปี 2562 และ 2561 อยู่ท่ีระดับ 13 และ 9 วัน ตามลำ ดับ
ในด้านความสามารถในการชำ ระหนี้นั้น ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 บริษัทฯ
มีอัตราส่วนความสามารถ ในการชำ ระดอกเบี้ย 2.63 เท่า และ 3.15 เท่า
ตามลำ ดับ

 ในปี 2562 มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ เนินงาน 592.15 
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าวัตถุดิบ ลดลงจากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำ แนกตามกิจกรรม
แสดงตามตาราง 

(หน่วย : ล้านบาท)  

กระแสเงินสดกระแสเงินสด ปี 2560ปี 2560 ปี 2561ปี 2561 ปี 2562ปี 2562

จากการดำ เนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) (174.66) (79.68) 592.15

จากกิจกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) (174.50) (55.24) (77.72)

จากกิจกรรมจัดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) 378.34 38.81 (611.39)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 29.18 (96.11) (96.96)

แหล่งที่มาของเงินทุนแหล่งที่มาของเงินทุน
หนี้สิน
 หน้ีสินรวมของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 1,931.42 ล้านบาทในปี 2562
หรือลดลง 562.86 ล้านบาทจากปีก่อน สาเหตุมาจาก ในปี 2562 บริษัทฯ
มีเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินจำ นวน 1,614.52 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 จำ นวน 578.06 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458.94 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำ นวน 38.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59
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โครงสร้างเงินทุน

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ  ณ 31  ธันวาคม
2562 และ 2561 อยู่ในระดับ 0.79 เท่า และ 1.03 เท่า ตามลำ ดับ สาเหตุจาก
การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินท่ีลดลงดังท่ีอธิบายไว้ในส่วนของหน้ีสินข้างต้น

ภาระผูกพัน
 บริษัทฯ  มีภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดำ เนินงานเก่ียวข้องกับ
การเช่าที่ดินและยานพาหนะกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี ในปี 2562 

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ เนินงานในอนาคต3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ เนินงานในอนาคต

 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและปริมาณท่ีจัดเก็บ
วัตถุดิบหลักของบริษัทฯ คือแผ่นเหล็กรีดร้อน ซึ่งมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตามราคาเหล็กโลก ดังนั้น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

  

จัดเป็นปัจจัยความเส่ียงท่ีสำ คัญ เพราะผลจากการเปล่ียนแปลงของราคาเหล็ก
หากมีการปรับตัวลงอย่างรุนแรง อาจเกิดความเส่ียงจากการด้อยค่าของวัตถุดิบ
หรือในกรณีท่ีราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงข้ึน จะเกิดผลกระทบต่อราคาขาย
สินค้า อีกท้ังความเส่ียงดังกล่าวเกิดจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้มีการกำ หนดนโยบายเพ่ือลดความเส่ียงดังกล่าวโดย

(1)  ติดตามราคาวัตถุดิบของราคาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด 
เพิ่มความระมัดระวังในการจัดซื้อวัตถุดิบ

(2) ควบคุมปริมาณวัตถุดิบและสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
สำ หรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำ เนินงานในอนาคตด้าน
อื่นๆ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” หน้า 20
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและ          
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค                               
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนด
นั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯรับ
โอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ทั้งน้ี 
ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว พร้อมทั้งวิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้ และ
วเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินและแนวโนม้รำคำ
ตลำดเหล็กภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                        
มีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน                                  
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระสำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้      
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                  
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้                      
ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบ
ส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้เป็นรำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัมำกรำยกำรหน่ึงของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีส่งผล
กระทบต่อก ำไรขำดทุนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัโดยตรง ประกอบกบักลุ่มบริษทัมีลูกคำ้จ ำนวนมำกรำยในหลำย
กลุ่มธุรกิจและหลำยประเภทของกลุ่มลูกคำ้ ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในกำรตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดจ้ำก
กำรขำยโดยเฉพำะเร่ืองงวดเวลำกำรรับรู้รำยได ้

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำร
สอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยในส ำคญัท่ีถูก
ออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและรำยกำรขำย
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำ
บญัชี และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดจ้ำกกำรขำย 

ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือ ตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 9 จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกบัสินคำ้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผน่รีดร้อน
ชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีควำมผนัผวนของต้นทุนวตัถุดิบตำมรำคำตลำด ดงันั้นอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ                                  
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก                                      
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง                    
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
 ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่วำ่จะ

เกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียง
เหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่
ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำร
ควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำรตรวจสอบ                          
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ                                             
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชี
และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

 สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และ
สรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน                                   
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ                                       
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบ                                    
กำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืน
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด                                   
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ                                             
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะ
กำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ี                      
ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

วธู ขยนักำรนำว ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5423 
 
บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 19 กุมภำพนัธ์ 2563 
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 282,048,479      379,003,686        263,870,669        255,593,868        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 915,826,458      1,043,256,557     919,614,281        675,114,890        
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9,332,831          -                           9,332,831            -                           
สินคา้คงเหลือ 9 1,312,632,846   1,501,568,491     1,312,632,846     1,434,772,591     
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 17,789,629        100,601,642        17,789,629          94,202,619          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 17,565,439        5,906,734            17,565,439          5,220,880            
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,555,195,682   3,030,337,110     2,540,805,695     2,464,904,848     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                           1,799,460            110,996,100        
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,808,842,209   1,852,585,920     1,808,842,209     1,805,243,707     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 25,634,513        28,112,596          25,634,513          28,099,737          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 -                         3,076,810            -                           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 693,910             645,384               693,910               63,550                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,835,170,632   1,884,420,710     1,836,970,092     1,944,403,094     
รวมสินทรัพย์ 4,390,366,314   4,914,757,820     4,377,775,787     4,409,307,942     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 1,614,522,350   2,192,583,545     1,614,522,350     2,029,177,542     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 146,789,672      115,458,789        146,789,472        80,003,527          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,774,783          5,055,501            2,723,658            -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 25,322,332        32,945,399          25,321,159          16,214,569          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,789,409,137   2,346,043,234     1,789,356,639     2,125,395,638     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18 106,340,353      114,657,560        103,887,280        114,657,560        
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 32,813,478        31,050,269          32,813,478          28,494,376          
ค่าเช่ารอตดับญัชี 2,858,935          2,530,992            2,858,935            2,530,992            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 142,012,766      148,238,821        139,559,693        145,682,928        
รวมหนีสิ้น 1,931,421,903   2,494,282,055     1,928,916,332     2,271,078,566     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 660,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 660,000,000      660,000,000        660,000,000        660,000,000        
ส่วนเกินทนุ
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 514,845,000      514,845,000        514,845,000        514,845,000        
   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นทนุซ้ือคืน 1,010,911          1,010,911            1,010,911            1,010,911            
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 16 67,000,000        67,000,000          67,000,000          67,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 830,806,611      792,337,965        820,721,655        510,091,576        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 385,281,889      385,281,889        385,281,889        385,281,889        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,458,944,411   2,420,475,765     2,448,859,455     2,138,229,376     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,390,366,314   4,914,757,820     4,377,775,787     4,409,307,942     

-                         -                           -                       -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 6 9,148,416,783    9,694,615,605    8,918,685,937    8,904,280,896    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 2,200,742           7,465,488           2,200,742           7,470,445           
เงินปันผลรับ 10 -                         -                         290,681,587       37,014,774         
รายไดอ่ื้น 186,327,269       240,608,176       182,906,188       230,938,461       
รวมรำยได้ 9,336,944,794    9,942,689,269    9,394,474,454    9,179,704,576    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทนุขายและบริการ 8,724,260,125    9,279,390,706    8,525,408,359    8,576,224,805    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 178,841,956       180,621,123       191,785,223       188,287,875       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 286,556,496       309,081,443       264,498,487       269,773,061       
รวมค่ำใช้จ่ำย 9,189,658,577    9,769,093,272    8,981,692,069    9,034,285,741    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินและ
   ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 147,286,217       173,595,997       412,782,385       145,418,835       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (56,037,348)        (55,047,872)        (54,650,097)        (51,398,586)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงินได้ 91,248,869         118,548,125       358,132,288       94,020,249         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18 (19,732,019)        (24,552,837)        (13,454,296)        (13,404,622)        
ก ำไรส ำหรับปี 71,516,850         93,995,288         344,677,992       80,615,627         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ
   ในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 15 -                         3,327,812           (1,309,892)          (1,731,795)          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 18 -                         (665,563)             261,979              346,359              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -                         2,662,249           (1,047,913)          (1,385,436)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 71,516,850         96,657,537         343,630,079       79,230,191         

ก ำไรต่อหุ้น 19
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 0.11                    0.14                    0.52                    0.12                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 91,248,869         118,548,125       358,132,288       94,020,249         
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 134,261,873       131,423,984       125,813,622       121,827,806       
   หน้ีสูญ 913,461              495,445              394,761              455,387              
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 15,870,875         14,904,468         3,516,240           5,128,964           
   ปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 5,178,884           18,083,214         5,819,576           17,442,522         
   โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ (1,780,671)          -                         (1,780,671)          -                         
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 662,332              272,968              170,128              296,253              
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,994,533         3,413,812           12,004,088         2,770,676           
   ค่าเช่ารอตดับญัชี 327,943              455,443              327,943              455,443              
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 276,864              (16,142)               276,864              (16,142)               
   เงินปันผลรับ -                         -                         (290,681,587)      (37,014,774)        
   ดอกเบ้ียรับ (1,843,431)          (1,478,513)          (828,074)             (1,067,038)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 54,119,091         53,015,961         52,828,365         49,649,632         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 312,230,623       339,118,765       265,993,543       253,948,978       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 110,645,763       (122,699,058)      (202,172,936)      72,328,768         
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ (9,332,831)          -                         (9,332,831)          -                         
   สินคา้คงเหลือ 183,756,761       (63,238,155)        116,320,169       (48,045,249)        
   เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 84,592,684         (87,270,098)        78,193,661         (93,581,875)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,201,983)        5,903,485           (10,947,333)        21,891,372         
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 22,803,873         (35,549,586)        31,063,024         (39,309,616)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,623,066)          13,310,447         1,572,763           5,448,281           
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (11,231,324)        (2,204,300)          (11,231,324)        (2,061,000)          
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 674,640,500       47,371,500         259,458,736       170,619,659       
   จ่ายดอกเบ้ีย (54,739,131)        (53,221,815)        (53,227,366)        (50,076,525)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (27,754,477)        (73,829,135)        (18,989,996)        (55,926,976)        
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนนิงำน 592,146,892       (79,679,450)        187,241,374       64,616,158         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ (79,550,412)        (54,689,826)        (78,713,923)        (53,009,458)        
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,949)                 (2,076,956)          (4,949)                 (2,076,955)          
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย -                         -                         (134,391,978)      -                         
เงินคืนทนุจากบริษทัยอ่ย -                         -                         109,196,640       -                         
เงินปันผลรับ -                         -                         290,681,587       37,014,774         
ดอกเบ้ียรับ 1,839,525           1,476,038           824,168              1,064,564           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                         48,556                -                         25,192                
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (77,715,836)        (55,242,188)        187,591,545       (16,981,883)        
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,263,309,753    9,445,123,330    8,149,149,087    8,908,358,983    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (8,841,647,812)   (9,148,913,947)   (8,564,081,144)   (8,720,424,748)   
จ่ายเงินปันผล (33,048,204)        (257,398,596)      (33,000,000)        (257,393,370)      
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน (611,386,263)      38,810,787         (447,932,057)      (69,459,135)        
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (96,955,207)        (96,110,851)        (73,099,138)        (21,824,860)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 379,003,686       475,114,537       255,593,868       277,418,728       
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย 
   ณ วนัรับโอนกิจการทั้งหมด -                         -                         81,375,939         -                         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยปี 282,048,479       379,003,686       263,870,669       255,593,868       

-                         -                         -                         -                         
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 9,147,050           5,377,638           9,147,050           5,369,138           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
 บริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย

โดยมีบริษทั ตั้งหมงเส็ง โฮลด้ิง จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือ กำรผลิตและจ ำหน่ำยท่อเหล็กส ำหรับอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง ท่ีอยู่ตำมท่ี                       
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูท่ี่ 298, 298/2 ซอยกลบัเจริญ ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลปำกคลองบำงปลำกด อ ำเภอ
พระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปรำกำร 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี                                
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์หลก็ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั กำรขนส่งสินคำ้ ไทย 99.97 99.97 

เม่ือวนัท่ี 1 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และบริษทั 
มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 10 
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ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                        
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับ
กำรรับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้                                
จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผล
บงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี  

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

กลุ่มบริษทัคำดว่ำจะน ำมำตรฐำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำ
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัใช้คร้ังแรกโดยกำรปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี                           
1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
รำยไดจ้ำกสัญญำจำ้งท ำสินคำ้รับรู้ตลอดช่วงเวลำของสัญญำตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดย
กำรเปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดว่ำจะใช้ในกำรปฏิบติัตำม
สัญญำ  
รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ” ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 
จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน  
รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ

ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  
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4.4 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบแปลงสภำพแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำวตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯจดัให้มีกำร

ประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่ำวในรำคำท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทัฯจดั
ให้มีกำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
- บริษทัฯบนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

และรับรู้จ ำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์” ในส่วนของผู ้ถือหุ้น                                    
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลง
ซ่ึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย”์ 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  5 - 20 ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  3 - 20 ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  2 - 31 ปี 
  อุปกรณ์ส ำนกังำน  3 - 10 ปี 
  ยำนพำหนะ  3 - 25 ปี 
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ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

ของสินทรัพยน์ั้น 

 กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 

4.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                         
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.9 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและยำนพำหนะท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 
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 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯ บริษทัย่อย และพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำน

จ่ำยสะสมและเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร  

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม

บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ

หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ี                              
ยงัไม่ไดใ้ช้ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวหำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพยีงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกัน
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต และอำยุ
ของหน้ีท่ีคงคำ้ง เป็นตน้ 

  



98 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงิน 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ                   
โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี บริษทัฯมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - 479 1,729 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดค้่ำบริกำร - - 1 1 รำคำตำมสญัญำ 
เงินปันผลรับ - - 291 37 ตำมท่ีประกำศ 
ซ้ือสินคำ้ - - 37 64 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - - - 17 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำขนส่ง - - 132 135 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รับโอนกิจกำรทั้งหมด - - 134 - รำคำตำมสญัญำ 
รับเงินคืนทุน - - 109 - ตำมท่ีประกำศ 

รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 4 4 4 2 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 5 5 5 5 รำคำตำมสญัญำ 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 185,345 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 185,345 
     

ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 8)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 3,772 1,430 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - 16 - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,788 1,430 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 2,248 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 2,248 
     

เจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 14)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - - 2,609 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - - 3,688 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 6,297 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 22,706 33,841 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 5,584 1,090 
รวม 28,290 34,931 

7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 295 293 295 165 
เงินฝำกธนำคำร 281,753 378,711 263,576 255,429 
รวม 282,048 379,004 263,871 255,594 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 0.375 ต่อปี (2561: ร้อยละ 0.38 - 
1.30 ต่อปี) 

  



101: รายงานประจำ ปี 2562

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - - 155,706 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน - - - 29,472 
 3 - 6 เดือน - - - 155 
 6 - 12 เดือน - - - 12 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 185,345 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 630,201 723,986 630,201 362,917 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 233,353 263,226 233,353 113,437 
 3 - 6 เดือน 11,736 20,783 11,736 1,780 
 6 - 12 เดือน 13,497 29,231 13,497 13,785 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 50,034 11,732 50,034 6,443 
รวม 938,821 1,048,958 938,821 498,362 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (38,974) (23,103) (38,974) (10,916) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 899,847 1,025,855 899,847 487,446 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 899,847 1,025,855 899,847 672,791 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - 3,788 1,430 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 15,979 17,402 15,979 894 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 15,979 17,402 19,767 2,324 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 915,826 1,043,257 919,614 675,115 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 859,723 922,726 (29,534) (25,422) 830,189 897,304 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 102,140 157,443 - - 102,140 157,443 
วตัถุดิบ 360,632 419,698 (2,911) (1,844) 357,721 417,854 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 22,583 28,967 - - 22,583 28,967 
รวม 1,345,078 1,528,834 (32,445) (27,266) 1,312,633 1,501,568 
  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนใหเ้ป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 859,723 858,938 (29,534) (24,887) 830,189 834,051 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 102,140 157,443 - - 102,140 157,443 
วตัถุดิบ 360,632 416,050 (2,911) (1,738) 357,721 414,312 
วสัดุโรงงำนและอ่ืนๆ 22,583 28,967 - - 22,583 28,967 
รวม 1,345,078 1,461,398 (32,445) (26,625) 1,312,633 1,434,773 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน  5.2 ล้ำนบำท  (2561: 18.1 ล้ำนบำท)  (เฉพำะบริษัทฯ: 5.8 ล้ำนบำท 2561: 17.4 ล้ำนบำท)                              
โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ  ำกดั  - 100,000 99.99 99.99 - 99,999 167,999 20,000 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - 9,200 99.97 99.97 1,799 10,997 122,683 17,015 
รวม     1,799 110,996 290,682 37,015 
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 เม่ือวนัท่ี 16 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติักำรรับโอนกิจกำรทั้งหมด
จำกบริษทัยอ่ยทั้ง 2 รำย ไดแ้ก่ บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และ บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ซ่ึงบริษทัฯ
ถือหุน้อยูใ่นสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 99.97 ของหุน้ทั้งหมด ตำมล ำดบั 

 เม่ือวนัท่ี 1 ธันวำคม 2562 บริษทัฯรับโอนกิจกำรทั้งหมดของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และบริษทั                                  
มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 บริษทั ทำโมเสะ 

เทรดด้ิง จ ำกดั 
บริษทั มีทรัพย์
ขนส่ง จ ำกดั รวม 

สินทรัพย์    
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 75,986 5,390 81,376 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 44,795 1,444 46,239 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 554 445 999 
ยำนพำหนะและอุปกรณ์ 3,263 35,978 39,241 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - 9 9 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 5,035 438 5,473 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 524 - 524 
รวมสินทรัพย์ 130,157 43,704 173,861 
หนีสิ้น    
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 1,719 25,256 26,975 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย 1,204 1,520 2,724 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,454 80 7,534 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน 1 2,235 2,236 
รวมหนีสิ้น 10,378 29,091 39,469 
สินทรัพย์สุทธิ 119,779 14,613 134,392 

 เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั และ 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั มีมติอนุมติักำรเลิกกิจกำร บริษทัดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวง
พำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวำคม 2562 และปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

 เม่ือวนัท่ี 24 ธันวำคม 2562 บริษทัฯไดรั้บคืนทุนจำกบริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 100
ลำ้นบำท และ บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงิน 9 ลำ้นบำท 

 
 



104 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ กัด (มหาชน)

11. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำท่ีตีใหม่         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 741,462 14,682 775,012 1,496,719 90,443 179,532 86,749 3,384,599 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 3,214 42 53,039 60,067 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 8,797 90,933 123 - (99,853) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,975) - - (3,143) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 783,497 1,590,568 91,805 179,574 32,408 3,433,996 
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,420 1,958 7,527 74,774 88,679 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 25,740 33,980 170 - (59,890) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (375) (9,230) (2,167) (548) - (12,320) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - 4,208 386,306 885,962 79,322 103,181 - 1,458,979 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,572 70,051 5,954 10,719 - 125,252 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,974) - - (2,821) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,832 955,212 83,302 113,900 - 1,581,410 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 939 38,894 73,335 4,277 10,603 - 128,048 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (18) (9,063) (2,035) (541) - (11,657) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 359,665 635,356 8,503 65,674 32,408 1,852,586 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 125,252 

2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 128,048 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท่ี์

แสดงมูลค่ำ
ตำมรำคำท่ี    
ตีใหม่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน  

 

ท่ีดิน 

ส่วน
ปรับปรุง
ท่ีดิน 

อำคำรและ              
ส่วน

ปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร
และ

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน / รำคำท่ีตีใหม่         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 741,462 14,682 772,811 1,496,719 77,571 48,339 86,749 3,238,333 
ซ้ือเพ่ิม - - - 3,772 2,600 42 51,964 58,378 
โอนเขำ้ (ออก) - - 7,722 90,933 123 - (98,778) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (7,527) (7,527) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (312) (856) (1,358) - - (2,526) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 14,682 780,221 1,590,568 78,936 48,381 32,408 3,286,658 
ซ้ือเพ่ิม - - - 4,420 1,881 6,767 74,774 87,842 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร
ทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 2,901 - 12,492 131,405 - 146,798 

โอนเขำ้ (ออก) - - 25,740 33,980 170 - (59,890) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (9,230) (1,713) - - (10,943) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - 4,208 385,749 885,962 68,600 23,435 - 1,367,954 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 956 37,438 70,051 5,196 2,024 - 115,665 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี 
จ  ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (46) (801) (1,358) - - (2,205) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 - 5,164 423,141 955,212 72,438 25,459 - 1,481,414 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 939 38,753 73,335 3,582 2,994 - 119,603 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำร
ทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 814 - 11,234 95,509 - 107,557 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (9,063) (1,710) - - (10,773) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 741,462 9,518 357,080 635,356 6,498 22,922 32,408 1,805,244 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2561 (จ  ำนวน 97.69 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 115,665 

2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 119,603 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ 
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 654 ลำ้นบำท 
(2561: 491 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 654 ลำ้นบำท 2561: 443 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระในปี 2560 โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market Comparison Approach) โดยรำคำท่ีดินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรมระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรำคำท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม /  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อรำคำท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัรำตำมขอ้สมมติฐำนเพิ่มข้ึน 
รำคำต่อตำรำงวำ (พนับำท) 7 - 35 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รำยละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตำมรำคำท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 

รำคำทุนเดิม 259,860 259,860 
ส่วนเพิ่มจำกกำรตีรำคำ 481,602 481,602 
รำคำท่ีตีใหม่ 741,462 741,462 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหกักบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได ้

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 73,325 69,805 73,325 69,398 
หกั ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (47,690) (41,692) (47,690) (41,298) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 25,635 28,113 25,635 28,100 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 28,113 24,679 28,100 24,658 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24 2,077 24 2,077 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,712 7,527 3,712 7,527 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 9 - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (6,214) (6,170) (6,210) (6,162) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 25,635 28,113 25,635 28,100 

13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำก
สถำบนักำรเงิน 2.02 - 2.51 2.24 - 2.49 1,532,299 2,188,644 1,532,299 2,025,238 
ทรัสตรี์ซีท 3.10 3.47 - 3.95 82,223 3,940 82,223 3,940 
   1,614,522 2,192,584 1,614,522 2,029,178 

 ภำยใตส้ัญญำวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมสัญญำ และบริษทัฯ
จะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัใดๆ เวน้แต่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็นจ ำนวน 3,810 ลำ้นบำท (2561: 3,982 
ลำ้นบำท) 

14. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 2,248 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,404 41,687 70,404 6,393 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) - - - 6,297 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,783 41,971 43,783 40,059 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 32,603 31,801 32,602 25,007 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 146,790 115,459 146,789 80,004 
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15. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 31,050 33,169 28,494 26,053 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,681 2,397 2,414 1,972 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,065 1,015 991 799 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 9,248 - 8,599 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                       

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดำ้นประชำกรศำสตร์ - (4,727) - (4,406) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน - 2,611 - 2,558 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - (1,211) - 3,579 
ส่วนท่ีโอนยำ้ยจำกบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - 1,310 - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (11,231) (2,204) (11,231) (2,061) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - 2,236 - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 32,813 31,050 32,813 28,494 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั กฎหมำย
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ข
โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 9.2 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 8.6 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทั
บนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไร
ขำดทุนของปีปัจจุบนั 

บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
1.0 ลำ้นบำท (2561: 8.5 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 12 - 17 ปี (เฉพำะบริษทั: 12 ปี) (2561: 12 - 17 ปี เฉพำะบริษทั: 12 ปี)  
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 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 2.80 - 3.17 2.80 - 3.17 2.80 - 3.17 2.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4 - 5 4 - 5 4 - 5 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

2.87 - 45.84 2.87 - 45.84 2.87 - 45.84 3.82 - 45.84 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (3.1) 3.6 (3.1) 3.1 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.3 (2.9) 3.3 (2.5) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.5) 4.5 (3.5) 4.0 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (2.3) 2.7 (2.3) 2.3 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2.5 (2.1) 2.5 (1.9) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2.7) 3.4 (2.7) 3.0 

16. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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17. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินเดือนและค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 353,944 387,964 302,988 308,799 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 134,262 131,424 125,814 121,828 
ค่ำขนส่ง 58,528 49,982 139,235 139,006 
ค่ำนำยหนำ้ 2,903 3,396 2,903 19,799 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,313,891 8,357,885 7,308,984 8,276,478 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 59,667 (101,219) (4,103) (89,675) 

18. ภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 24,968 28,650 18,477 15,363 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2,637 11 2,593 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (5,241) (6,734) (5,034) (4,551) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 19,732 24,553 13,454 13,405 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   - (666) 262 346 

 - (666) 262 346 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 91,249 118,548 358,132 94,020 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 18,250 23,710 71,626 18,804 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 5 2,637 11 2,593 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 757 579 499 534 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,996) (2,314) (905) (1,123) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - (58,136) (7,403) 
อ่ืน ๆ 2,716 (59) 359 - 

รวม 1,477 (1,794) (58,183) (7,992) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 19,732 24,553 13,454 13,405 

 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเช่ำท่ีดิน 572 507 572 507 
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 7,921 4,621 7,921 2,183 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 6,489 5,453 6,489 5,325 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำเงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำวตัถุดิบ - 355 - 355 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,554 6,210 6,554 5,699 
ส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,453 - 

รวม 21,536 17,146 23,989 14,069 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี
และทำงภำษี 31,556 32,407 31,556 32,407 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน 96,320 96,320 96,320 96,320 
รวม 127,876 128,727 127,876 128,727 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 3,077 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (106,340) (114,658) (103,887) (114,658) 
รวม (106,340) (111,581) (103,887) (114,658) 

19. ก ำไรต่อหุ้น 
 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวน                               

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

20. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบั
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ผลิตและจ ำหน่ำย                             
ท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณ และรับจำ้งท ำสินคำ้โครงเหล็ก ส ำหรับอุตสำหกรรมก่อสร้ำง และด ำเนินธุรกิจ
ในเขตภูมิศำสตร์หลกัแห่งเดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ี
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

 ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

21. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯ บริษทัย่อยและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนใน
อตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของกลุ่มบริษทั ในระหว่ำงปี 2562 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 2.8                            
ลำ้นบำท (2561: 5.4 ลำ้นบำท) 

  



113: รายงานประจำ ปี 2562

22. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท/หุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

27 เมษำยน 2561 257.4 0.39 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  257.4 0.39 
    
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษำยน 2562 33.0 0.05 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  33.0 0.05 

23. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
23.1 ภำระเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 1.8 ลำ้นบำท ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัค่ำ

พฒันำระบบคอมพิวเตอร์ 

23.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผกูพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ำยในต่ำงประเทศเป็นจ ำนวน

เงินประมำณ 8.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2561: 0.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

23.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและยำนพำหนะกบักิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนัและบริษทัอ่ืน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 3 ถึง 13 ปี 

 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.5 9.5 2.7 1.7 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40.5 22.5 0.7 1.4 
มำกกวำ่ 5 ปี 16.7 20.4 - - 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 2562 2561 2562 2561 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 9.5 9.4 2.7 - 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 40.5 22.5 0.7 - 
มำกกวำ่ 5 ปี 16.7 20.4 - - 

23.4 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 16 ล้ำนบำท (2561: 16 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2562 2561 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 15 15 
ค ้ำประกนัในกำรเป็นผูน้ ำเขำ้/ผูส่้งออกระดบัมำตรฐำนเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกำกร 1 1 

24. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง

รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                                           
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของกลุ่ม
บริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่  ำนวนมำกรำย จ ำนวน
เงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน และ
เงินกู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง                      
ตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 282 - 282 0.25 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 916 916 - 
 - 282 916 1,198  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,615 - - 1,615 2.02 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 147 147 - 
 1,615 - 147 1,762  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 379 - 379 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 1,043 1,043 - 
 - 379 1,043 1,422  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,193 - - 2,193 2.24 - 3.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 2,193 - 115 2,308  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 264 - 264 0.25 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 920 920 - 
 - 264 920 1,184  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,615 - - 1,615 2.02 - 3.10 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 147 147 - 
 1,615 - 147 1,762  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 256 - 256 0.38 - 1.30 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 675 675 - 
 - 256 675 931  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 2,029 - - 2,029 2.24 - 3.95 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 80 80 - 
 2,029 - 80 2,109  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้และกำรกู้ยืมเป็น                          
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะ                                
ครบก ำหนดภำยใน 1 ปี และไม่ไดท้  ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 2.71 0.12 30.0645 32.3640 
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24.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

25. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสมเพื่อ

สนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี                                       
31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.79:1 (2561: 1.03:1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.79:1 (2561: 1.06:1) 

26. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุ้นละ 0.27 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 178.2 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มติดงักล่ำว                          
จะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

27. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2563 




