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รายงานประจำป



สารบััญสารบััญ

การกำกับดููแลกิจการที่่�ดู่

รายงานทางการเงิน

6 ข้้อมููลสำำคััญที่างการเงิน 7 ข้้อมููลที่ั�วไป

8 ก้าวสำำคััญข้องบริษััที่ฯ 10 ลักษัณะการประกอบธุุรกิจ

16 ปัจจัยเสำ่�ยง 17 รายการระหว่างกัน

68 รายงานคัวามูรับผิิดูชอบ
คัณะกรรมูกาบริษััที่ฯ

69 การวิเคัราะห์และคัำอธุิบาย
ของฝ่่ายจััดการ

73 รายงานผิู้สำอบบัญช่รับอนุญาต 78 งบัการเงิน

85 หมูายเหตุประกอบงบการเงิน

21 คัณะกรรมูการและผิู้บริหาร 35 โคัรงสำร้างองคั์กร

36 โคัรงสำร้างการถืือหุ้นและการจัดูการ 43 นโยบัายการกำกับัดูแลกิจัการ

61 นโยบายต่อต้านทีุ่จริต คัอรัปชั�น 65 รายงานคัณะกรรมูการตรวจสำอบ

66 รายงานคัณะกรรมูการสำรรหา
คั่าตอบแที่นและบรรษััที่ภิิบาล

67 รายงานคัณะกรรมูการบริหาร
และจัดูการคัวามูเสำ่�ยง

เก่�ยวกับบริษััที่ฯ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP
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สารจำากประธานกรรมการสารจำากประธานกรรมการ
คุุณสมชัย  เลขะพจำน์พานิชคุุณสมชัย  เลขะพจำน์พานิช

ประธานกรรมการ 

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
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PAP
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 ปี 2563 เป็นปีท่�ทั�วโลกต้้องเผชิญกับภาวะวิกฤต้ทางเศรษัฐกิจำขั�นรุนแรงท่�สุดอ่กคุรั�งหน่�ง จำากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคุเช้�อไวรัส COVID-19  ท่�กระจำายไปทั�วโลกอย่างรวดเร็ว ต้ั�งแต้่ช่วงต้้นปีท่�ผ่านมา ขณะท่�สถานการณ์ภายในประเทศไทยจำะ
สามารถรับม้อได้เป็นอย่างด่ต้ลอดเก้อบปีท่�ผ่านมา แต่้ในช่วงปลายปีกลับต้้องเผชิญกับการระบาดคุรั�งใหม่ท่�ม่แนวโน้มรุนแรงมากข่�น
แม้ว่าภาคุรัฐเองจำะพยายามหามาต้รการต่้างๆ เข้ามาช่วยพยุงเศรษัฐกิจำในภาพรวมด้วยการเร่งเบิกจ่ำายงบประมาณปี 2563 ทำาให้
การลงทุนภาคุรัฐ ขยายตั้วข่�นมาในอัต้ราเลขสองหลักเพ้�อช่วยชดเชยภาคุส่วนอ้�นๆ ท่�หดตั้วลง แต่้โดยภาพรวมวิกฤต้การณ์ดังกล่าว
ก็คุงฉุุดให้เศรษัฐกิจำไทยต้กต้ำ�าท่�สุดในรอบ 20 ปีท่�ผ่านมาร้อยละ -6.40 เม้�อเท่ยบกับการขยายตั้วร้อยละ 2.4 ในปี 2562 

 ในขณะท่�อุต้สาหกรรมเหล็กทั�วโลกของปี 2563 ม่การบริโภคุเหล็กท่�ลดลงจำากปีก่อนถ่ง ร้อยละ 6.40 ซิ่�งเป็นไปใน
ทิศทางเด่ยวกับคุวามต้้องการเหล็กในประเทศไทย ท่�ลดลงจำากปี 2562 ถ่งร้อยละ 10.44  ส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษััทฯ 
ในปี 2563 ม่ปริมาณยอดขาย (ตั้น) ลดลงจำากปีก่อนร้อยละ 9.53 รายได้รวมลดลงร้อยละ 20.88 โดยม่รายได้รวมอย่่ท่� 7,385.68
ล้านบาท ซิ่�งม่กำาไรสุทธิเท่ากับ 203.01 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปีก่อนคุิดเป็นร้อยละ 183.85

 สำาหรับแนวโน้มเศรษัฐกิจำปี 2564 คุาดการณ์ว่า เศรษัฐกิจำในประเทศจำะเริ�มฟ้ิ�นตั้วในไต้รมาสท่� 2 ต้ามภาวะเศรษัฐกิจำโลก
ท่�ปรับตั้วด่ข่�น จำากปัจำจัำยท่�หลายประเทศได้ม่การเข้าถ่งวัคุซ่ินต้้านโรคุเช้�อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง อ่กทั�งยังม่การรับม้อกับการ
แพร่ระบาดได้ด่ข่�น กรอปกับทางรัฐบาลเองได้ม่มาต้รการกระตุ้้นเศรษัฐกิจำอย่างต้่อเน้�องเป็นร่ปธรรม ทั�งในส่วนของภาคุคุรัวเร้อน 
และการลงทุนในโคุรงการพ้�นฐานของภาคุรัฐท่�เร่ง เพ้�อสนับสนุนให้เกิดการฟ้ิ�นตั้วของเศรษัฐกิจำอย่างรวดเร็ว

 แม้ว่าในปี 2563 บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) จำะต้้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคุเช้�อไวรัส 
COVID-19 อย่างหล่กเล่�ยงไม่ได้ เพ้�อพลิกวิกฤติ้ให้เป็นโอกาส ทางฝ่่ายบริหารจ่ำงปรับโคุรงสร้างองค์ุกรให้สอดคุล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจำ
ปี 2563 และอนาคุต้ ด้วยแนวคุวามคิุด “Strengthen the Core for the Future: เสริมคุวามแข็งแกร่งส่่อนาคุต้ท่�ยั�งย้น” โดยการ
เสริมทัพบุคุลากรฝ่่ายการต้ลาด เพ้�อเป็นหน่วยงานในการพัฒนา และขยายช่องทางการจำัดจำำาหน่าย รวมทั�งการส้�อสารคุุณคุ่าของ
ผลิต้ภัณฑ์์ไปส่่ผ้่บริโภคุ ผ่านกลยุทธ์ทำาการต้ลาดในร่ปแบบออนไลน์ นอกจำากนั�นยังดำาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคุลากร ด้วยการให้
คุวามร้่ ฝึ่กอบรม เพิ�มทักษัะ ในด้านต่้างๆ เพ้�อนำาไปใช้ในการดำาเนินงานและบริการล่กคุ้าให้ม่ประสิทธิภาพยิ�งข่�น ในขณะเด่ยวกันได้
นำาระบบเทคุโนโลย่สารสนเทศท่�ทันสมัย เข้ามาใช้ในการทำางานได้อย่างม่ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ�งข่�น  รวมถ่งการเต้ร่ยมคุวามพร้อม
ให้พนักงานสามารถทำางานจำากท่�พักอาศัย (Work from Home) ในกรณ่ท่�ม่วิกฤต้การณ์เกิดข่�น เพ้�อให้บริษััทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจำ
ได้อย่างต่้อเน้�องและม่ประสิทธิภาพส่งสุด 

 นอกจำากน่�บริษััทฯ ยังได้ม่การกำาหนดมาต้รการต้่างๆ ท่�สอดคุล้องกับทางภาคุรัฐ ในการป้องกัน และเฝ่้าระวังการแพร่
ระบาดของโรคุเช้�อไวรัส COVID-19 ต้ามหลักของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและเคุร่งคุรัด เพ้�อคุวามปลอดภัยของพนักงาน และคุ่่คุ้า
ร่วมทั�งชุมชนรอบข้างอย่างเต้็มกำาลังคุวามสามารถ โดยต้ลอดช่วงการแพร่ระบาดของโรคุเช้�อไวรัส COVID-19 นั�น พนักงานของ
บริษััทฯ และบุคุคุลในคุรอบคุรัว ไม่ม่ใคุรติ้ดโรคุดังกล่าวแม้แต่้คุนเด่ยว สะท้อนให้เห็นถ่งการด่แล ใส่ใจำ และรับผิดชอบต่้อพนักงาน
คุ่่คุ้า และผ่้ท่�เก่�ยวข้องเป็นสำาคุัญ

 เพราะต้ลอดการดำาเนินธุรกิจำ บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) หร้อ PAP  ย่ดมั�นในการดำาเนินงานด้วยคุวามรับผิดชอบ
อย่างเคุร่งคุรัด ทำาให้ในปี 2563 น่� บริษััทฯ ได้รับผลการประเมินการกำากับด่แลกิจำการบริษััทจำดทะเบ่ยนไทย (CGR) โดยสมาคุมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) ในเกณฑ์์ “ด่เลิศ” (                ) ต้่อเน้�องเป็นปีท่� 2 ซิ่�งสามารถสะท้อนได้ว่า บริษััทฯ ได้ย่ด
แนวทางต้ามหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่อย่างต่้อเน้�อง คุวบคุ่่ไปกับจำรรยาบรรณ ด้วยคุวามรับผิดชอบต่้อผ้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย สังคุม 
และสิ�งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าส่่การดำาเนินธุรกิจำท่�เติ้บโต้ได้อย่างแข็งแกร่งและยั�งย้นไปด้วยกัน พร้อมกันน่�บริษััทฯ ยังได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิกโคุรงการแนวร่วมปฏิิบัติ้ของภาคุเอกชนไทยในการต่้อต้้านการทุจำริต้อ่กด้วย

 ท้ายสุดน่� คุณะกรรมการบริษััทฯ ขอขอบคุุณท่านผ่้ถ้อหุ้น คุ่่คุ้า ผ่้เก่�ยวข้องทุกฝ่่ายท่�สนับสนุนการดำาเนินงานท่�ด่
ต้ลอดจำนพนักงานท่�ได้ให้คุวามร่วมม้อร่วมใจำในการปฏิิบัต้ิหน้าท่� และเป็นส่วนร่วมในคุวามสำาเร็จำของบริษััทฯ ต้ลอดมา ขอให้
เช้�อมั�นว่าบริษััทฯ จำะดำาเนินธุรกิจำอย่างรอบคุอบและย่ดมั�นในหลักธรรมาภิบาลเพ้�อประโยชน์ส่งสุดของทุกฝ่่าย

 

                                                                                              
สมชัย เลขะพจำน์พานิชสมชัย เลขะพจำน์พานิช
   ประธานกรรมการ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 
(หน่วย : ล้านบาท)

25612561 25622562 25632563

ฐานะทางการเงินฐานะทางการเงิน

รายได้จำากการขายและบริการ    9,820.87  9,243.67  7,299.54 

รายได้รวม 9,941.21  9,335.10  7,385.68 

กำาไรจำากการดำาเนินงาน       173.60  145.44  290.93 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ       94.00  71.52  203.01 

สินทรัพย์รวม    4,914.76  4,390.37  4,540.49 

หน่�สินรวม    2,494.28  1,931.42  2,049.81 

ส่วนของผ้่ถ้อหุ้น    2,420.48  2,458.94  2,490.68 

อัต้ราส่วนทางการเงินอัต้ราส่วนทางการเงิน

อัต้รากำาไรสุทธิต่้อรายได้รวม (ร้อยละ) 0.95  0.77 2.75 

อัต้ราผลต้อบแทนต่้อส่วนของผ้่ถ้อหุ้น (ร้อยละ) 3.88  2.91 8.15 

อัต้ราผลต้อบแทนต่้อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 1.91  1.63 4.47 

อัต้ราหน่�สินรวมต่้อส่วนของผ้่ถ้อหุ้น (เท่า) 1.03  0.79 0.82 

กำาไรสุทธิต่้อหุ้น (บาท) 0.12  0.52 0.31 

อัต้ราการจ่ำายเงินปันผลต่้อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) 41.67  51.92 58.06 

ม่ลคุ่าต้ามบัญช่ต่้อหุ้น (บาท) 3.67  3.73 3.77 

จำำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 660.00 660.00  660.00

หมายเหตุ้หมายเหตุ้ : กำาไรสุทธิต่้อหุ้น (บาท) และอัต้ราการจ่ำายปันผลต่้อกำาไรสุทธิ (ร้อยละ) คุำานวณจำากงบการเงินเฉุพาะกิจำการ
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รายได้จำากการขายและบริการรายได้จำากการขายและบริการ กำาไร (ขาดทุน) สุทธิกำาไร (ขาดทุน) สุทธิ อัต้ราส่วนทางการเงินอัต้ราส่วนทางการเงิน

ข้้อมููลสำำคััญที่างการเงินข้้อมููลสำำคััญที่างการเงิน
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ข้้อมููลที่ั�วไปข้้อมููลที่ั�วไป

 

บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

ช้�อย่อช้�อย่อ :  PAP

ประเภทธุรกิจำประเภทธุรกิจำ :  ประกอบธุรกิจำผลิต้และจำำาหน่ายท่อเหล็ก

ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์พระประแดงท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์พระประแดง
:  298, 298/2 หม่่ท่� 1 ถนนสุขสวัสดิ� ต้ำาบลปากคุลองบางปลากด
   อำาเภอพระสมุทรเจำด่ย์ จัำงหวัดสมุทรปราการ 10290

ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (1)ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (1)
:  1/112 นิคุมอุต้สาหกรรมสมุทรสาคุร หม่่ท่� 2 ถนนพระราม 2
   ต้ำาบลท่าทราย อำาเภอเม้อง จัำงหวัดสมุทรสาคุร 74000

ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (2)ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (2)
:  1/97 นิคุมอุต้สาหกรรมสมุทรสาคุร หม่่ท่� 2 ถนนพระราม 2
   ต้ำาบลท่าทราย อำาเภอเม้อง จัำงหวัดสมุทรสาคุร 74000

ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (3)ท่�ตั้�งโรงงานศ่นย์มหาชัย (3)
:  24/31 หม่่ท่� 2 ต้ำาบลท่าทราย อำาเภอเม้องสมุทรสาคุร
   จัำงหวัดสมุทรสาคุร 74000

ท่�ตั้�งศ่นย์กระจำายสินคุ้า (1)ท่�ตั้�งศ่นย์กระจำายสินคุ้า (1) :  158 หม่่ท่� 6 ต้ำาบลบางบ่อ อำาเภอบางบ่อ จัำงหวัดสมุทรปราการ 10560

ท่�ตั้�งศ่นย์กระจำายสินคุ้า (2)ท่�ตั้�งศ่นย์กระจำายสินคุ้า (2)
:  50/6 หม่่ท่� 2 ต้ำาบลหน้าไม้ อำาเภอลาดหลุมแก้ว จัำงหวัดปทุมธาน่   
   12140

ท่�ตั้�งสำานักงานท่�ตั้�งสำานักงาน
:  1168/68-69 ชั�น 24 และ 1168/74-75 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์ 
   ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทร กรุงเทพมหานคุร 10120

เลขทะเบ่ยนบริษััทเลขทะเบ่ยนบริษััท :  บมจำ. 0107547000206

โทรศัพท์ (สำานักงาน)โทรศัพท์ (สำานักงาน) :  02 679 9000

โทรสาร (สำานักงาน)โทรสาร (สำานักงาน) :  02 679 9074

เว็บไซิต์้เว็บไซิต์้ :  www.pacificpipe.co.th

ทุนจำดทะเบ่ยนทุนจำดทะเบ่ยน :  660,000,000 บาท

ทุนจำดทะเบ่ยนเร่ยกชำาระแล้วทุนจำดทะเบ่ยนเร่ยกชำาระแล้ว :  660,000,000 บาท

ชนิดหุ้นชนิดหุ้น :  หุ้นสามัญ

จำำานวนหุ้นสามัญท่�เร่ยกชำาระแล้วจำำานวนหุ้นสามัญท่�เร่ยกชำาระแล้ว :  660,000,000 หุ้น

ม่ลคุ่าท่�ต้ราไว้ม่ลคุ่าท่�ต้ราไว้ :  หุ้นละ 1 บาท



กาวสำคัญของบริษัทฯ

ประกอบธุรกิจดานการผลิตรถเด็ก ภายใตชื่อ

โรงงานตั้งหมงเส็ง และขยายธุรกิจสูการผลิต

ทอเหล็กสำหรับงานเฟอรนิเจอรและทอประเภท

ตางๆ ในป 2524

บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Environmental Management 

System Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารงานดานส่ิงแวดลอม

ไดอยางเปนระบบ ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals 

Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global 

ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนหน่ึงในมาตรฐานท่ีใหญท่ีสุดในเชิงพาณิชยและการประกันภัย

อุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน

ดังกลาวจะมีการใส            ลงบนผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับผลิตภัณฑ

ทอเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ                 ไดรับการรับรองมาตรฐาน UL 852 – 

Metallic Sprinkler Pipe For Fire Protection Service จาก Underwriters 

Laboratories Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม นับไดวาทอ                 

และ                  เปนผลิตภัณฑทอสงน้ำในระบบดับเพลิงผลิตภัณฑเดียว

ของประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง Double Guarantee จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงถึง 2 สถาบัน

บริษัทฯ ไดรับการรับรองช่ือการคา         ซ่ึงเปนชุดทอสวมและขอตอสำหรับ

การทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มเจาะลึกดวยคล่ืนเสียง โดยเปนผลิตภัณฑ

ท่ีบริษัทฯ คิดคนและผลิตข้ึนมาเอง เพ่ือรองรับการกอสรางเมกะโปรเจกตตางๆ

ของประเทศซึ่งชวยทดแทนการนำเขาสินคาจากตางประเทศ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 มีมติ

อนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business

Transfer: EBT) จากบริษัทยอยทั้งสองบริษัท 

คือบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท 

มีทรัพยขนสง จำกัด ท้ังน้ี บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง 

จำกัดและ บริษัทมีทรัพยขนสง จำกัด ดำเนินการ

จดทะเบียนเลิกกิจการตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่

4 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ไดรับการรับรอง ชื่อการคาสำหรับ

ผลิตภัณฑ ASTM A53Sch40

และสำหรับผลิตภัณฑ ASTM A795 Sch10

                 โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑไดรับการ

รับรองมาตรฐาน FM และใชเปนทอสงน้ำ

ในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสรางคุณคาของ

แบรนด และสรางความแตกตางจากผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ อื่นในทองตลาด

เปดดำเนินการศูนยกระจาย

สินคาที่ลาดหลุมแกว เพื่อ

ตอบสนองการกระจายสินคา

สูตลาดภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

1/2551 มีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลง

มูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญ

ของบริษัทฯ จากหุนละ 5 บาท 

เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหหุน

สามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 

132 ลานหุน เปน 660 ลานหุน 

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญ

ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมัติการซ้ือท่ีดิน

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเชา

เปดดำเนินการโรงงานศูนยมหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000

ตันตอป สงผลใหบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหมุนเวียนเร็ว

เพิ่มมากขึ้น ในปเดียวกันหองปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของ

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17025 

(ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงถือไดวาการดำเนินการดานระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ 

และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เปนไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 

ซ่ึงเปนเคร่ืองพิสูจนไดวาหองปฏิบัติการทดสอบท่ีใชสำหรับตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความถูกตอง แมนยำ และเชื่อถือได

ธุรกิจดานการผลิตทอของโรงงานไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

และม่ันคง ครอบครัวเลขะพจนพานิช จึงตัดสินใจจัดต้ัง บริษัท

แปซิฟกไพพ จำกัด เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายทอเหล็ก

โดยเฉพาะ

จัดต้ังบริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประกอบธุรกิจ โฮลด้ิง โดยเขาถือหุนบางสวนในบริษัทฯ 

แทนการถือหุนโดยตรงและเขาซ้ือหุนของบริษัท ทาโมเสะ 

เทรดด้ิง จำกัด (“ทาโมเสะ”) จากครอบครัวเลขะพจนพานิช 

คิดเปนรอยละ 99.94 ของทุนชำระแลว เพ่ือดูแลดานการขาย

และการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศใหกับบริษัทฯ

2515 2534 2546
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท 

แปซิฟกไพพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ลานบาท และ

ออกหุนสามัญ 16 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

โดยแบงขายหุ นใหกับประชาชนทั่วไปครั ้งแรก

จำนวน 15,300,000 หุน ในราคาหุนละ 45 บาท 

และไดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯใหแกกรรมการบริษัทฯ 7 ทาน จำนวน 

700,000 หนวย

2547

254925502552 2551

2558 2561 2562

2557
ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 เขาถือหุนของ
บริษัท มีทรัพยขนสง จำกัด คิดเปนรอยละ 99.97 
ของจำนวนหุนท้ังหมดของ บริษัท มีทรัพยขนสง จำกัด 
เพ่ือดูแลดานการขนสงสินคาใหแกบริษัทฯ เพ่ือรองรับ
การเติบโต ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษัทฯ จากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท สงผลให
จำนวนหุนสามัญของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 66 ลานหุน 
เปน 132 ลานหุน เปดดำเนินการโรงงานผลิต
ทอเหล็กขนาดใหญท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันตอป 
สงผลใหบริษัทฯ สามารถผลิตทอเหล็กขนาดใหญสุด
เพิ่มจาก 8 นิ้ว เปน 16 นิ้ว
 

2560

8



กาวสำคัญของบริษัทฯ

ประกอบธุรกิจดานการผลิตรถเด็ก ภายใตชื่อ

โรงงานตั้งหมงเส็ง และขยายธุรกิจสูการผลิต

ทอเหล็กสำหรับงานเฟอรนิเจอรและทอประเภท

ตางๆ ในป 2524

บริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 Environmental Management 

System Use หรือ มาตรฐานระบบการจัดการส่ิงแวดลอมจากสถาบันรับรองมาตรฐาน 

TUV NORD (Thailand) Ltd. แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารงานดานส่ิงแวดลอม

ไดอยางเปนระบบ ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน FM Approvals 

Class: 1630 – Steel Pipe for Automatic Fire Sprinkler Systems จาก FM Global 

ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนหน่ึงในมาตรฐานท่ีใหญท่ีสุดในเชิงพาณิชยและการประกันภัย

อุตสาหกรรมและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยผลิตภัณฑท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน

ดังกลาวจะมีการใส            ลงบนผลิตภัณฑ ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงสำหรับผลิตภัณฑ

ทอเหล็กแบบมาตรฐานงานระบบดับเพลิง

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ                 ไดรับการรับรองมาตรฐาน UL 852 – 

Metallic Sprinkler Pipe For Fire Protection Service จาก Underwriters 

Laboratories Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติม นับไดวาทอ                 

และ                  เปนผลิตภัณฑทอสงน้ำในระบบดับเพลิงผลิตภัณฑเดียว

ของประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง Double Guarantee จากสถาบันรับรอง

มาตรฐานสากลที่มีชื่อเสียงถึง 2 สถาบัน

บริษัทฯ ไดรับการรับรองช่ือการคา         ซ่ึงเปนชุดทอสวมและขอตอสำหรับ

การทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มเจาะลึกดวยคล่ืนเสียง โดยเปนผลิตภัณฑ

ท่ีบริษัทฯ คิดคนและผลิตข้ึนมาเอง เพ่ือรองรับการกอสรางเมกะโปรเจกตตางๆ

ของประเทศซึ่งชวยทดแทนการนำเขาสินคาจากตางประเทศ

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 มีมติ

อนุมัติการรับโอนกิจการท้ังหมด (Entire Business

Transfer: EBT) จากบริษัทยอยทั้งสองบริษัท 

คือบริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท 

มีทรัพยขนสง จำกัด ท้ังน้ี บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง 

จำกัดและ บริษัทมีทรัพยขนสง จำกัด ดำเนินการ

จดทะเบียนเลิกกิจการตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่

4 ธันวาคม 2562

บริษัทฯ ไดรับการรับรอง ชื่อการคาสำหรับ

ผลิตภัณฑ ASTM A53Sch40

และสำหรับผลิตภัณฑ ASTM A795 Sch10

                 โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑไดรับการ

รับรองมาตรฐาน FM และใชเปนทอสงน้ำ

ในระบบดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อสรางคุณคาของ

แบรนด และสรางความแตกตางจากผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ อื่นในทองตลาด

เปดดำเนินการศูนยกระจาย

สินคาที่ลาดหลุมแกว เพื่อ

ตอบสนองการกระจายสินคา

สูตลาดภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ที่

ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

1/2551 มีมติอนุมัติใหเปล่ียนแปลง

มูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญ

ของบริษัทฯ จากหุนละ 5 บาท 

เปนหุนละ 1 บาท สงผลใหหุน

สามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 

132 ลานหุน เปน 660 ลานหุน 

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมวิสามัญ

ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 มีมติอนุมัติการซ้ือท่ีดิน

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครแทนการเชา

เปดดำเนินการโรงงานศูนยมหาชัย 3 โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 150,000

ตันตอป สงผลใหบริษัทฯ มีประสิทธิภาพในการผลิตสินคาหมุนเวียนเร็ว

เพิ่มมากขึ้น ในปเดียวกันหองปฏิบัติการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบ ของ

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 17025 

(ISO/IEC 17025) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงถือไดวาการดำเนินการดานระบบคุณภาพในกิจกรรมทดสอบ 

และ/หรือ สอบเทียบของบริษัทฯ เปนไปตามอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 

ซ่ึงเปนเคร่ืองพิสูจนไดวาหองปฏิบัติการทดสอบท่ีใชสำหรับตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีความถูกตอง แมนยำ และเชื่อถือได

ธุรกิจดานการผลิตทอของโรงงานไดเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว

และม่ันคง ครอบครัวเลขะพจนพานิช จึงตัดสินใจจัดต้ัง บริษัท

แปซิฟกไพพ จำกัด เม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2534 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายทอเหล็ก

โดยเฉพาะ

จัดต้ังบริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือประกอบธุรกิจ โฮลด้ิง โดยเขาถือหุนบางสวนในบริษัทฯ 

แทนการถือหุนโดยตรงและเขาซ้ือหุนของบริษัท ทาโมเสะ 

เทรดด้ิง จำกัด (“ทาโมเสะ”) จากครอบครัวเลขะพจนพานิช 

คิดเปนรอยละ 99.94 ของทุนชำระแลว เพ่ือดูแลดานการขาย

และการตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศใหกับบริษัทฯ

2515 2534 2546
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัท 

แปซิฟกไพพ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 17 มีนาคม 

พ.ศ. 2547 มีทุนจดทะเบียน 660 ลานบาท และ

ออกหุนสามัญ 16 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท 

โดยแบงขายหุ นใหกับประชาชนทั่วไปครั ้งแรก

จำนวน 15,300,000 หุน ในราคาหุนละ 45 บาท 

และไดออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทฯใหแกกรรมการบริษัทฯ 7 ทาน จำนวน 

700,000 หนวย

2547

254925502552 2551

2558 2561 2562

2557
ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2549 เขาถือหุนของ
บริษัท มีทรัพยขนสง จำกัด คิดเปนรอยละ 99.97 
ของจำนวนหุนท้ังหมดของ บริษัท มีทรัพยขนสง จำกัด 
เพ่ือดูแลดานการขนสงสินคาใหแกบริษัทฯ เพ่ือรองรับ
การเติบโต ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน มีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษัทฯ จากหุนละ 10 บาทเปนหุนละ 5 บาท สงผลให
จำนวนหุนสามัญของบริษัทฯ เพ่ิมข้ึนจาก 66 ลานหุน 
เปน 132 ลานหุน เปดดำเนินการโรงงานผลิต
ทอเหล็กขนาดใหญท่ีนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันตอป 
สงผลใหบริษัทฯ สามารถผลิตทอเหล็กขนาดใหญสุด
เพิ่มจาก 8 นิ้ว เปน 16 นิ้ว
 

2560

9
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

ลักษัณะการประกอบธุุรกิจลักษัณะการประกอบธุุรกิจ
 
ภิาพรวมูการประกอบธุุรกิจภิาพรวมูการประกอบธุุรกิจ

โคัรงสำร้างรายไดู้โคัรงสำร้างรายไดู้

25612561 25622562 25632563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จำากการจำำาหน่ายและบริการรายได้จำากการจำำาหน่ายและบริการ

ภายในประเทศ 9,515.65 95.72 9,044.91 96.89 7,251.68 98.18

ต่้างประเทศ 190.79 1.92  69.19  0.74 17.83 0.24

รายได้จำากการบริการ 114.43 1.15  129.57  1.39 30.03 0.41

รายได้จำากการจำำาหน่ายและบริการรวมรายได้จำากการจำำาหน่ายและบริการรวม 9,820.879,820.87 98.7998.79 9,243.679,243.67 99.0299.02 7,299.547,299.54 98.8398.83

กำาไรจำากอัต้ราแลกเปล่�ยนสุทธิ 7.46 0.07  2.20  0.02 3.94 0.05

รายได้อ้�น 112.88 1.14 89.22 0.96 82.20 1.11

รายได้รวมรายได้รวม 9,941.219,941.21 100.00100.00 9,335.109,335.10  100.00 100.00 7,385.687,385.68 100.00100.00

หมายเหตุ้หมายเหตุ้ : : รายได้อ้�น ได้แก่ รายได้จำากการขายเศษัเหล็ก เป็นต้้น

การประกอบธุุรกิจข้องแต่ละสำายผิลิตภิัณฑ์์การประกอบธุุรกิจข้องแต่ละสำายผิลิตภิัณฑ์์

1. ด้านผลิต้ภัณฑ์์1. ด้านผลิต้ภัณฑ์์
 บริษััทฯ ผลิต้ท่อเหล็กร่ปพรรณโดยวิธ่เช้�อมเหล็กแผ่นซ่ิ�งอาศัยคุวามต้้านทานไฟิฟ้ิา (Electric Resistance Welded: ERW) โดยม่ทั�งการผลิต้
ต้ามคุำาสั�งล่กคุ้า (Made to Order) และผลิต้พร้อมสำาหรับการจำำาหน่าย (Make to Stock) โดยท่อเหล็กของบริษััทฯ สามารถแบ่งต้ามลักษัณะการใช้งาน
เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

 บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) (“PAP”) ประกอบธุรกิจำหลักในการผลิต้และจำำาหน่ายท่อเหล็กโดยใช้ระบบผลิต้แบบการเช้�อมเหล็กแผ่น
โดยใช้คุวามต้้านทานไฟิฟิ้า (Electric Resistance Welded: ERW) ในปัจำจำุบันบริษััทฯ ผลิต้และจำำาหน่ายท่อเหล็กคุรอบคุลุมมากกว่า 5,000 รายการ 
โดยจำำาแนกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำา และท่อเหล็กชุบสังกะส่ ซ่ิ�งท่อเหล็กทั�งสองประเภทจำะแบ่งออกเป็นท่อเหล็กแบบมาต้รฐานซ่ิ�งจำำาหน่าย
ภายใต้้เคุร้�องหมายการคุ้า “  ” และ ท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไป ซ่ิ�งจำำาหน่ายภายใต้้เคุร้�องหมายการคุ้า “      ” เพ้�อต้อบสนองคุวามต้้องการใช้งาน
ของล่กคุ้า ในงานโคุรงสร้างประเภทอ้�นๆ เช่น โคุรงสร้างพ้�นฐานการคุมนาคุม โคุรงสร้างท่าอากาศยาน โคุรงสร้างคุลังสินคุ้า โคุรงสร้างอาคุารส่ง เป็นต้้น
และในร่ปแบบงานระบบ เช่น งานระบบป้องกันอัคุคุ่ภัย ระบบชลประทาน ระบบสุขาภิบาล เป็นต้้น 
 ปัจำจุำบันบริษััทฯ ไม่ม่โคุรงสร้างกลุ่มธุรกิจำ เน้�องจำากรับโอนกิจำการจำากบริษััทย่อยเร่ยบร้อยแล้ว 

1.1 ท่อเหล็กสำาหรับงานระบบ1.1 ท่อเหล็กสำาหรับงานระบบ

 โดยทั�วไปท่อเหล็กสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในงาน
ด้านต่้างๆ ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานด้านสาธารณ่ปโภคุ
งานประปา งานด้านระบบป้องกันอัคุคุ่ภัย และยังม่แนวโน้ม
ท่�จำะขยายตั้วมากข่�นเน้�องจำากท่อเหล็กม่คุุณสมบัติ้เพ้�อใช้
ทดแทนวัสดุอ้�นๆ ในการใช้งานได้อ่กมากมาย  เช่น สามารถ
นำามาใช้เป็นท่อนำ�าบาดาล หร้อท่อ sprinkler ในระบบอัคุคุ่ภัย
สำาหรับอาคุารส่ง ทดแทนการใช้ท่อพ่ว่ซ่ิ เน้�องจำากม่คุวามแข็งแรง
และสามารถรองรับแรงดันได้มากกว่าท่อพ่ว่ซ่ิทั�วไปได้ถ่ง 5 เท่า ระบบดับเพลิงระบบดับเพลิง ระบบชลประทานระบบชลประทานระบบไฟิฟ้ิาระบบไฟิฟ้ิา
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1.2 ท่อเหล็กสำาหรับงานโคุรงสร้าง1.2 ท่อเหล็กสำาหรับงานโคุรงสร้าง

 ท่อเหล็กสำาหรับงานโคุรงสร้าง สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น งานรั�ว ประต้่ งานต้กแต้่งทั�วไป ราวบันได แนวกั�นถนน  
ป้ายโฆษัณา เป็นต้้น อ่กทั�งในปัจำจุำบันยังนิยมใช้ท่อเหล็กท่�ม่ขนาดใหญ่เพ้�อทดแทนการใช้ไม้ เหล็กรางนำ�า เหล็กฉุาก เหล็กโคุรงสร้าง H Beam และ 
I Beam รวมทั�งคุอนกร่ต้ ในงานโคุรงสร้างต่้างๆ เช่น งานเสาเข็ม นั�งร้าน ราวหลังคุาหร้อราวระแนง เน้�องจำากท่อเหล็กม่คุวามแข็งแรง ทนทาน นำ�าหนักเบา
สะดวกในการเช้�อมต้่อ ม่คุวามเส่ยหายระหว่างการขนส่งน้อย จำ่งทำาให้งานก่อสร้างม่คุุณภาพมากยิ�งข่�น ท่�สำาคุัญยังช่วยประหยัดเวลาและคุ่าใช้จำ่าย 
เม้�อเท่ยบกับการใช้ไม้และคุอนกร่ต้  

 นอกจำากน่�การใช้ท่อเหล็กยังม่ข้อได้เปร่ยบเหล็กประเภทอ้�นๆ ไม่ว่าจำะเป็นเหล็กฉุาก เหล็กรางนำ�า เหล็กโคุรงสร้าง H-Beam และ I-Beam
เน้�องจำากคุุณสมบัติ้ท่�ม่่นำ�าหนักเบาและม่ลักษัณะสมมาต้รซ่ิ�งทำาให้สามารถกระจำายการรับนำ�าหนักได้ทุกทิศทาง ส่งผลให้โคุรงสร้างท่�ทำาจำากท่อเหล็กจำะม่
คุ่าใช้จ่ำาย และต้้นทุนท่�ต้ำ�ากว่า ปัจำจุำบันการใช้ท่อเหล็กเป็นท่�ยอมรับ และเล้อกใช้โดยวิศวกรในงานก่อสร้างต่้างๆ เพิ�มข่�นอย่างต่้อเน้�อง โดยเฉุพาะสำาหรับงาน
โคุรงสร้างขนาดใหญ่ท่�ม่ลักษัณะโปร่ง อาคุารท่�ต้้องการให้ม่พ้�นท่�ใช้สอยมากท่�ม่จำำานวนเสาน้อย รวมถ่งอาคุารท่�ต้้องการคุวามสวยงามต่้างๆ ม่การออกแบบ
สถาปัต้ยกรรมอย่างม่เอกลักษัณ์ ตั้วอย่างการนำาท่อเหล็กของบริษััทฯ เพ้�อใช้ในงานโคุรงสร้างทั�งใน และต่้างประเทศ และจำากภาคุรัฐ และเอกชน ได้แก่
โคุรงการเมกะโปรเจ็ำคุต์้ต่้างๆ ของกระทรวงคุมนาคุม ท่าอากาศยาน โรงแรม คุอนโดมิเน่ยม อาคุารสำานักงาน โรงงาน โรงพยาบาล คุอมม่นิต่้�มอลล์ โชว์ร่ม
คุลังสินคุ้า สนามก่ฬา และศ่นย์ประชุมต่้างๆ เป็นต้้น 

Mixed Use / อาคุารสำานักงาน รถไฟิฟ้ิา MRT สนามบิน

คุลังสินคุ้า ศ่นย์ก่ฬา คุอนโดมิเน่ยม / โรงแรม

รูปที่รงและข้นาดูที่่อเหล็กที่่�บริษััที่ฯ ผิลิต รูปที่รงและข้นาดูที่่อเหล็กที่่�บริษััที่ฯ ผิลิต 

ท่อเหล็กกลมท่อเหล็กกลม ท่อเหล็กส่�เหล่�ยมจัำตุ้รัสท่อเหล็กส่�เหล่�ยมจัำตุ้รัส ท่อเหล็กส่�เหล่�ยมผ้นผ้าท่อเหล็กส่�เหล่�ยมผ้นผ้า เหล็กร่ปตั้วซ่ิเหล็กร่ปตั้วซ่ิ

ตั้�งแต่้ 1/2 นิ�ว (15 มม.) ถ่ง
16 นิ�ว (400 มม.)

ตั้�งแต่้ 12 x 12 มม. ถ่ง
300 x 300 มม. 

ตั้�งแต่้ 38 x 19 มม. ถ่ง
400 x 200 มม.

ตั้�งแต่้ 60 x 30 x 10 มม. ถ่ง
200 x 75 x 25 มม.

    บริษััทฯ สามารถผลิต้ท่อเหล็กได้คุวามหนาถ่ง 12.70 มม. และท่อเหล็กของบริษััทฯ ขนาด 10 นิ�ว - 16 นิ�ว จัำดว่าเป็นท่อเหล็กท่�ผลิต้ภายใต้้ระบบ     บริษััทฯ สามารถผลิต้ท่อเหล็กได้คุวามหนาถ่ง 12.70 มม. และท่อเหล็กของบริษััทฯ ขนาด 10 นิ�ว - 16 นิ�ว จัำดว่าเป็นท่อเหล็กท่�ผลิต้ภายใต้้ระบบ 
    ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษั ซ่ิ�งสามารถผลิต้ได้ในประเทศ ณ ปัจำจุำบัน    ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนาดใหญ่พิเศษั ซ่ิ�งสามารถผลิต้ได้ในประเทศ ณ ปัจำจุำบัน
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

2. ประเภทของท่อเหล็กท่�ผลิต้2. ประเภทของท่อเหล็กท่�ผลิต้

  - แบ่งต้ามลักษัณะของผิวท่อ ได้แก่ ท่อเหล็กดำา ท่อเหล็กชุบสังกะส่ และท่อเหล็กเคุล้อบสังกะส่ (ท่อพร่กัลวาไนซ์ิ)

 - แบ่งต้ามคุุณภาพของเหล็ก

2.1 ท่อเหล็กแบบมาต้รฐาน2.1 ท่อเหล็กแบบมาต้รฐาน

 จำำาหน่ายภายใต้้เคุร้�องหมายการคุ้า “  ” ซ่ิ�งเป็นท่อเหล็กท่�ได้
รับการรับรองคุุณภาพต้ามมาต้รฐานสากล ท่�เป็นท่�ยอมรับโดยทั�วไปทั�งใน
ประเทศ และต่้างประเทศโดยผลิต้ภัณฑ์์ของบริษััทฯ ได้ผ่านขั�นต้อนการผลิต้
และการต้รวจำสอบให้ผลิต้ภัณฑ์์ม่คุุณภาพ เป็นไปต้ามมาต้รฐานท่�กำาหนด
ทั�งในด้านวัต้ถุดิบ ขนาด คุวามหนา และคุุณสมบัติ้อ้�นๆ เช่น การรับแรงดัน
เป็นต้้น ซ่ิ�งส่วนมากท่อเหล็กแบบมาต้รฐาน จำะนำามาใช้สำาหรับงานก่อสร้างหร้อ
งานระบบท่�ม่คุวามจำำาเป็นต้้องใช้ผลิต้ภัณฑ์์ท่�ม่คุุณภาพส่ง และเป็นท่�รับรอง
ทั�งในประเทศ และต่้างประเทศ เพ้�อประโยชน์ในเร้�องของคุวามปลอดภัย

2.2 ท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไป2.2 ท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไป

 จำำาหน่ายภายใต้้เคุร้�องหมายการคุ้า “     ” ซ่ิ�งม่กระบวนการผลิต้
ท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไปเช่นเด่ยวกับการผลิต้ท่อเหล็กแบบมาต้รฐาน
แต่้แต้กต่้างกันท่�คุุณภาพวัต้ถุดิบ ซ่ิ�งท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไปจำะไม่ผ่าน
การทดสอบต้ามท่�กำาหนดในมาต้รฐานต่้างๆ ทั�งน่�ท่อเหล็กแบบคุุณภาพทั�วไป
จำะถ่กนำามาใช้สำาหรับงานท่�ไม่ม่การกำาหนดมาต้รฐาน เช่น ใช้เป็นท่อประปา
ทั�วไป หร้อใช้ทำาราวบันได รั�วบ้าน เป็นต้้น

 การเล้อกใช้ท่อเหล็กร่ปแบบต่้างๆ ข่�นอย่่กับคุวามต้้องการของล่กคุ้าเป็นหลัก เช่น ท่อเหล็กกลมม่ลักษัณะสวยงาม และสามารถดัดโคุ้งได้ด่กว่า
ท่อเหล็กส่�เหล่�ยม จ่ำงเป็นท่�นิยมนำามาใช้เป็นโคุรงสร้างอาคุารทรงโดม หร้อต้กแต่้งภายใน ขณะท่�ท่อเหล็กส่�เหล่�ยมม่คุวามแข็งแรง และสะดวกในการเช้�อมต่้อ
จ่ำงเหมาะกับงานโคุรงสร้างทั�วไป

มาต้รฐาน / ใบรับรองมาต้รฐาน / ใบรับรอง สถาบัน / หน่วยงานท่�รับรองสถาบัน / หน่วยงานท่�รับรอง

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

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

สำานักงานมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม
กระทรวงอุต้สาหกรรม

ISO 14001 : 2015 มาต้รฐานระบบการจัำดการสิ�งแวดล้อม The TUV NORD (Thailand) Ltd.

ISO 45001: 2018 มาต้รฐานระบบการจัำดการอาช่วอนามัย
และคุวามปลอดภัย

The TUV NORD (Thailand) Ltd.

Green Industry 3/ ระบบส่เข่ยว กระทรวงอุต้สาหกรรม

การรับรองคัุณภิาพการรับรองคัุณภิาพ
 บริษััทฯ มุ่งเน้นและให้คุวามสำาคุัญอย่างยิ�งต้่อคุุณภาพของผลิต้ภัณฑ์์ ดังนั�นการคุวบคุุมคุุณภาพผลิต้ภัณฑ์์ให้ได้ต้ามมาต้รฐาน พร้อมการ
ต้รวจำสอบและทดสอบโดยท่มวิศวกรผ่้ชำานาญการ จำ่งเป็นหัวใจำสำาคุัญของการผลิต้ จำากคุวามมุ่งมั�นน่� บริษััทฯ จำ่งได้รับการรับรองมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์
ต่้างๆ ทั�งท่อเหล็กงานโคุรงสร้างและงานระบบ จำากสำานักงานมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม และจำากสถาบันรับรองมาต้รฐานสากล อันม่ช้�อเส่ยงต่้างๆ
ทั�วโลก ได้แก่ FM, UL, JQA เป็นต้้น

 บริษััทฯ ยังได้รับการรับรองมาต้รฐานคุวามสามารถของห้องปฏิิบัต้ิการทดสอบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025) อันเป็นเคุร้�องพิส่จำน์ได้ว่า
ห้องปฏิิบัติ้การทดสอบท่�ใช้สำาหรับต้รวจำสอบคุุณภาพผลิต้ภัณฑ์์ของบริษััทฯม่คุวามถ่กต้้อง แม่นยำา และเช้�อถ้อได้ โดยบริษััทฯ จำะออกใบรับรองคุุณภาพ
สินคุ้าทุกคุรั�งท่�ม่การจำำาหน่ายท่อแบบมาต้รฐานให้กับล่กคุ้าเพ้�อเป็นการรับประกันคุุณภาพมาต้รฐาน และใบรับรองต่้างๆ ทั�งระดับประเทศและระดับสากล
ท่�บริษััทฯ ได้รับม่รายละเอ่ยดดังน่�
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 บริษััทฯ ถ้อเป็นผ่้ผลิต้ท่อเหล็กและเหล็กโคุรงสร้างร่ปพรรณรายแรกในประเทศไทย ท่�ได้รับการรับรองมาต้รฐาน ISO 9001: 2015 ซิ่�งเป็น
มาต้รฐานระบบบริหารจัำดการงานด้านคุุณภาพ อันเป็นการสร้างคุวามเช้�อมั�นว่า การบริหารจัำดการภายในองค์ุกรม่ประสิทธิภาพ สามารถต้อบสนองต่้อ
คุวามต้้องการของล่กคุ้า และสร้างการเติ้บโต้อย่างยั�งย้นในด้านผลิต้ภัณฑ์์ ทั�งน่�บริษััทฯ ยังได้รับการรับรองมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์ต่้างๆ ระดับประเทศและ
ระดับสากล ดังน่�

 

มาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์มาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์ สถาบัน / หน่วยงานท่�รับรองสถาบัน / หน่วยงานท่�รับรอง

มาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม (มอก.) สนง. มาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุต้สาหกรรม

มาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์ประเภท  Metallic Sprinkler Pipe Underwriters Laboratories Incī ประเทศสหรัฐอเมริกา

มาต้รฐานอุต้สาหกรรม JIS (Japan Industry Standard) Japan Quality Assurance Organization ประเทศญ่�ปุ่น

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

FM Global   ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ปัจำจุำบัน บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) เป็นผ้่นำาการผลิต้และจำำาหน่ายท่อเหล็กร่ปพรรณ คุุณภาพมาต้รฐานในประเทศไทย ผลิต้ภัณฑ์์
ของบริษััทฯ เป็นท่�ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั�งท่อดำา ท่อเคุล้อบส่รองพ้�นกันสนิม ท่อเคุล้อบสังกะส่ และท่อชุบสังกะส่เพ้�อนำาไปใช้สำาหรับงานโคุรงสร้าง
และงานระบบ ทั�งต้ลาดในประเทศและต้ลาดต่้างประเทศได้อย่างมากมาย

3. ด้านบริการ3. ด้านบริการ

 บริษััทฯ ให้บริการด้านการจัำดหา – จำำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์เหล็กชนิดต่้างๆ พร้อมทั�งอุปกรณ์เสริมบางชนิด เพ้�อต้อบสนองคุวามต้้องการของล่กคุ้า
แบบคุรบวงจำร และด้วยประสบการณ์ในวงการก่อสร้างท่�ม่มานานกว่า 40 ปี บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามต้้องการของล่กคุ้าในปัจำจุำบัน ท่�ไม่เพ่ยงต้้องการ
สินคุ้าท่�หลากหลาย ม่คุุณภาพ แข็งแรง สวยงาม แต้่ยังต้้องพร้อมถ่งเร้�องการใช้งาน คุวามแม่นยำา คุวามรวดเร็ว และม่เทคุโนโลย่ทันสมัย ด้วยเหตุ้น่� 
บริษััทฯ จ่ำงเพิ�มบริการทางด้านแปรร่ปสินคุ้า (Fabrication) ได้แก่การ ตั้ด - บาก (Cutting) การเจำาะ (Drilling) การเช้�อม (Welding) การดัดโคุ้ง (Bending) 
การเคุล้อบส่รองพ้�นกันสนิม (Primer –Coating) และการชุบสังกะส่ (Galvanizing) นอกจำากน่�บริษััทฯ ยังให้บริการเป็นท่�ปร่กษัาในการเล้อกใช้วัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง การถอดแบบ การบริหารโคุรงการก่อสร้างอ่กด้วย จ่ำงนับได้ว่าบริษััทฯ ได้ก้าวข่�นมาเป็น “Steel Solution Services Center” ศ่นย์บริการงานเหล็ก
อย่างคุรบวงจำร ท่�ม่พร้อมทั�งสินคุ้าและบริการอย่างม่คุุณภาพ และคุุณคุ่าไว้เพ้�อบริการล่กคุ้า
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

การจัดูหาผิลิตภิัณฑ์์ และบริการการจัดูหาผิลิตภิัณฑ์์ และบริการ

 ปัจำจุำบัน บริษััทฯ ม่โรงงาน 4 แห่ง ม่กำาลังการผลิต้รวม 450,000 ตั้น/ปี ศ่นย์กระจำายสินคุ้า 2 แห่ง และสำานักงานขาย 1 แห่ง ดังน่� 
 

โรงงาน / ศ่นย์กระจำายสินคุ้า ท่�ตั้�ง รายละเอ่ยด พ้�นท่�

1. โรงงานศ่นย์พระประแดง 298, 298/2 ซิอยกลับเจำริญ
ถนนสุขสวัสดิ� อำาเภอพระสมุทรเจำด่ย์
จัำงหวัดสมุทรปราการ

โรงงานสำาหรับผลิต้ท่อเหล็ก พ้�นท่� 24 ไร่ 1 งาน
69 ต้ารางวา ม่ 3 อาคุาร

2. โรงงานศ่นย์มหาชัย 1 1/112 นิคุมอุต้สาหกรรมสมุทรสาคุร  
หม่่ท่� 2 ถนนพระราม 2 ต้ำาบลท่าทราย 
อำาเภอเม้อง จัำงหวัดสมุทรสาคุร

โรงงานสำาหรับชุบสังกะส่ท่อ พ้�นท่� 8 ไร่ 2 งาน
5 ต้ารางวา ม่ 1 อาคุาร

3. โรงงานศ่นย์มหาชัย 2 1/97 นิคุมอุต้สาหกรรมสมุทรสาคุร  
หม่่ท่� 2 ถนนพระราม 2 ต้ำาบลท่าทราย 
อำาเภอเม้อง จัำงหวัดสมุทรสาคุร

โรงงานสำาหรับผลิต้ท่อเหล็ก
ขนาดใหญ่

พ้�นท่� 20 ไร่ 3 งาน
98 ต้ารางวา ม่ 1 อาคุาร

4. โรงงานศ่นย์มหาชัย 3 24/31 หม่่ท่� 2 ต้ำาบลท่าทราย
อำาเภอเม้องสมุทรสาคุร
จัำงหวัดสมุทรสาคุร

โรงงานสำาหรับผลิต้ท่อเหล็ก
ขนาดกลาง

พ้�นท่� 44 ไร่ 1 งาน  
ม่ 3 อาคุาร

5. ศ่นย์กระจำายสินคุ้าบางนาต้ราด 
กม.29

158 หม่่ท่� 6 ต้ำาบลบางบ่อ
อำาเภอบางบ่อ จัำงหวัดสมุทรปราการ

ศ่นย์กระจำายสินคุ้าเพ้�อสำารอง
ผลิต้ภัณฑ์์ท่อเหล็ก

พ้�นท่� 22 ไร่
22 ต้ารางวา ม่ 2 อาคุาร

6. ศ่นย์กระจำายสินคุ้าลาดหลุมแก้ว 50/6 หม่่ท่� 2 ต้ำาบลหน้าไม้
อำาเภอลาดหลุมแก้ว จัำงหวัดปทุมธาน่

ศ่นย์กระจำายสินคุ้าเพ้�อสำารอง
ผลิต้ภัณฑ์์ท่อเหล็ก

พ้�นท่� 25 ไร่ 2 งาน
31 ต้ารางวา ม่ 2 อาคุาร

7. สำานักงานขายลุมพิน่ 1168/68-69 ชั�น 24 และ 
1168/74 -75 ชั�น 26 
อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทร 
จัำงหวัดกรุงเทพ

สำานักงานขาย พ้�นท่� 1,389.03 ต้รางเมต้ร

นโยบายการผิลิตและกำลังการผิลิตนโยบายการผิลิตและกำลังการผิลิต
 ผลิต้ภัณฑ์์ของบริษััทฯ ม่ทั�งท่�ผลิต้ต้ามคุำาสั�งล่กคุ้าและผลิต้พร้อมสำาหรับการจำำาหน่าย โดยบริษััทฯ ม่การวางแผนการผลิต้จำากฝ่่ายบริหาร 
ฝ่่ายผลิต้ และฝ่่ายการต้ลาด ซิ่�งจำะม่การประชุมเพ้�อต้ิดต้ามคุวามเคุล้�อนไหวของคุวามต้้องการสินคุ้าอย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อใช้ในการประกอบการกำาหนด
นโยบายการผลิต้ และการวางแผนการจัำดซ้ิ�อวัต้ถุดิบให้ม่ประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้้นทุนการผลิต้และทำาให้บริษััทฯ สามารถส่งมอบผลิต้ภัณฑ์์ท่อเหล็ก
ได้ทันท่

 นอกจำากน่� เพ้�อรักษัาประสิทธิภาพของเคุร้�องจำักรภายในโรงงาน บริษััทฯ ได้ม่การกำาหนดการต้รวจำเช็คุ และปรับปรุงเคุร้�องจำักรทุกสัปดาห์ 
กำาลังการผลิต้ของเคุร้�องจัำกรสำาหรับท่อเท่ากับ 450,000 ตั้น ทั�งน่�ในปี 2563 บริษััทฯ ใช้กำาลังการผลิต้ท่อเท่ากับ 339,571 ตั้น/ปี  



 จำากนโยบายการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ ท่�ให้คุวามสำาคุัญในเร้�องคุุณภาพของผลิต้ภัณฑ์์ และการส่งมอบงานท่�ต้รงต้่อเวลา คุุณภาพ
ของวัต้ถุดิบ และคุวามน่าเช้�อถ้อของผ่้จำัดจำำาหน่ายวัต้ถุดิบจำ่งเป็นปัจำจำัยสำาคุัญท่�สุดในการพิจำารณาสั�งซิ้�อวัต้ถุดิบ โดยบริษััทฯ ม่การจำัดทำาประเมินผล
การดำาเนินงานของผ้่จำำาหน่ายวัต้ถุดิบเป็นประจำำา

นโยบายสำินคั้าคังคัลังนโยบายสำินคั้าคังคัลัง
 การบริหารจำัดการสินคุ้าคุงคุลังทั�งทางด้านวัต้ถุดิบและสินคุ้าสำาเร็จำร่ปนั�น บริษััทฯ ได้ม่นโยบายท่�ม่ลักษัณะย้ดหยุ่น กล่าวคุ้อ ม่การบริหาร
การจำัดการต้ามสภาพเศรษัฐกิจำและสภาวะต้ลาดในขณะนั�น ม่การศ่กษัา วิเคุราะห์ และประเมินสถานการณ์ในอนาคุต้เพ้�อปรับปริมาณการเก็บสินคุ้า
ให้เหมาะสมต้ามคุวามต้้องการของต้ลาด 

เป้าหมูายการประกอบธุุรกิจเป้าหมูายการประกอบธุุรกิจ
 บริษััทฯ  ม่เป้าหมายจำะรักษัาคุวามเป็นผ่้นำาในการผลิต้   และจำำาหน่ายท่อเหล็กในประเทศ ทั�งในด้านคุุณภาพ และคุวามรวดเร็วในการจำัด
ส่งสินคุ้าให้กับล่กคุ้าอย่างต้่อเน้�อง โดยให้คุวามสำาคุัญต้่างๆ ในการพัฒนาคุุณภาพท่อเหล็กของบริษััทฯ คุวบคุ่่ไปกับการพัฒนาต้ราสินคุ้าท่�อย่่ภายใต้้
การด่แลของบริษััทฯ ให้เป็นท่�ร่ ้จำักและยอมรับทั�งในระดับประเทศและระดับสากล ทั�งน่�บริษััทฯ ม่แผนการพัฒนาสินคุ้าใหม่ๆ เพ้�อสอดคุล้องกับ
คุวามต้้องการของผ้่บริโภคุท่�ม่เพิ�มมากข่�น
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

ปัจจัยคัวามูเสำ่�ยงปัจจัยคัวามูเสำ่�ยง

  บริษััทฯ ม่การบริหารคุวามเส่�ยงอย่างเป็นระบบ โดยม่การแต้่งต้ั�งคุณะกรรมการบริหารและจำัดการคุวามเส่�ยง ทำาหน้าท่�กำากับด่แลโดย
การประเมิน ต้ิดต้ามคุวามเส่�ยงท่�สำาคุัญและรายงานต้่อคุณะกรรมการบริษััทฯ ในปี 2563 บริษััทฯได้ทบทวนและประเมินปัจำจำัยเส่�ยง พร้อมกำาหนด
แผนการคุวบคุุมเพ้�อลดผลกระทบของคุวามเส่�ยงท่�อาจำเกิดข่�นโดยคุวามเส่�ยงท่�สำาคุัญ สรุปได้ดังน่�

1. 1. คุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบ และปริมาณท่�จัำดเก็บคุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบ และปริมาณท่�จัำดเก็บ

 วัต้ถุดิบหลักของบริษััทฯ คุ้อเหล็กม้วน ทั�งเหล็กม้วนร่ดร้อนและ
เหล็กม้วนเคุล้อบสังกะส่ ซ่ิ�งม่แนวโน้มการเปล่�ยนแปลงต้ามราคุาเหล็กโลก
และราคุาสังกะส่โลก ดังนั�น คุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบ
จัำดเป็นปัจำจัำยคุวามเส่�ยงท่�สำาคัุญ เพราะผลจำากการเปล่�ยนแปลงของราคุาเหล็ก
หากม่การปรับต้ัวลงอย่างรุนแรง อาจำเกิดคุวามเส่�ยงจำากการด้อยคุ่า
ของวัต้ถุดิบ หร้อในกรณ่ท่�ราคุาวัต้ถุดิบม่การปรับตั้วส่งข่�น จำะเกิดผลกระทบ
ต่้อราคุาขายสินคุ้า อ่กทั�งคุวามเส่�ยงดังกล่าวเกิดจำากปัจำจัำยภายนอก ซ่ิ�งอย่่
เหน้อการคุวบคุุมของบริษััทฯ นอกจำากน่� เน้�องจำากเหล็กม้วนเคุล้อบสังกะส่
ม่ระยะเวลาในการส่งมอบคุ่อนข้างยาวนานมาก จ่ำงทำาให้ม่ผลกระทบจำาก
ทั�งราคุาท่�ผันผวน และปริมาณในการจัำดเก็บท่�ส่งกว่า ทั�งน่� บริษััทฯ ได้ม่
การกำาหนดนโยบายเพ้�อลดคุวามเส่�ยงดังกล่าวโดย

(1) ติ้ดต้ามราคุาวัต้ถุดิบของราคุาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ�ม
คุวามระมัดระวังในการจัำดซ้ิ�อวัต้ถุดิบ

(2) คุวบคุุมปริมาณวัต้ถุดิบและสินคุ้าคุงคุลังให้อย่่ในระดับ
ท่�เหมาะสม

2. คุวามเส่�ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำภายในและต่้างประเทศ2. คุวามเส่�ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำภายในและต่้างประเทศ

 เพ้�อลดคุวามเส่�ยงจำากภาวะเศรษัฐกิจำ บริษััทฯ จ่ำงมุ่งเน้นท่�การ
พัฒนาคุุณภาพ และคุวามหลากหลายของสินคุ้า โดย

(1) รักษัาฐานล่กคุ้าเดิมท่�เน้นการใช้สินคุ้าคุุณภาพ
(2) เจำาะกลุ่มล่กคุ้าได้หลากหลาย และสามารถขยายการผลิต้เพ้�อต้อบสนอง

คุวามต้้องการท่�หลากหลายจำากล่กคุ้า ซิ่�งถ้อเป็นข้อได้เปร่ยบหาก
เปร่ยบเท่ยบกับบริษััทท่�ม่การผลิต้สินคุ้าเฉุพาะกลุ่ม จำากจุำดน่� แสดง
ให้เห็นว่า ทางบริษััทฯ ม่คุวามย้ดหยุ่นในการดำาเนินงานเพ้�อสามารถ
รองรับการเปล่�ยนแปลงและต้อบสนองคุวามต้้องการของต้ลาด
ได้อย่างรวดเร็ว

(3) เพิ�มประสิทธิภาพด้านการผลิต้เพ้�อลดต้้นทุนการผลิต้
(4) เน้นการให้บริการและการบริหารคุวามสัมพันธ์กับล่กคุ้า
(5) จัำดอบรมเพ้�อเพิ�มคุวามร้่ คุวามเข้าใจำให้แก่ล่กคุ้าและหน่วยงานต่้างๆ

เก่�ยวกับสินคุ้าของบริษััทฯ

3. คุวามเส่�ยงจำากการให้สินเช้�อทางการคุ้า3. คุวามเส่�ยงจำากการให้สินเช้�อทางการคุ้า

 บริษััทฯ ม่ล่กหน่�การคุ้าซิ่�งเกิดจำากการจำำาหน่ายสินคุ้าภายใต้้
เง้�อนไขการชำาระเงินภายในกำาหนดต้ามท่�ได้ต้กลงกัน ซ่ิ�งอาจำเกิดคุวามเส่�ยง
จำากการไม่ชำาระคุ่าสินคุ้าหร้อการชำาระท่�ไม่ต้รงเวลาท่�กำาหนด บริษััทฯ ม่
มาต้รการลดคุวามเส่�ยงดังกล่าว ด้วยการกำาหนดให้ม่กรรมการสินเช้�อท่�ม่
หน้าท่�ในการกำาหนดนโยบายการให้วงเงินสินเช้�อการคุ้าแก่ล่กคุ้า และม่
ผ้่บริหารท่�ม่หน้าท่�ในการวิเคุราะห์ต้ามคุวามต้้องการซ้ิ�อสินคุ้าและ
คุวามสามารถในการชำาระหน่� นอกจำากน่�บริษััทฯ ยังม่การพิจำารณาเคุร้�องม้อ
ป้องกันคุวามเส่�ยง อาทิเช่น หลักประกันจำากธนาคุาร หร้อการจำัดทำา
ประกันภัยล่กหน่� เ พ้�อลดผลกระทบท่�อาจำเกิดข่�นจำากการท่� ล่กคุ้า
ไม่สามารถชำาระหน่�ได้

4. คุวามเส่�ยงจำากภัยธรรมชาติ้ โรคุระบาด และเหตุ้ฉุุกเฉิุนต่้างๆ4. คุวามเส่�ยงจำากภัยธรรมชาติ้ โรคุระบาด และเหตุ้ฉุุกเฉิุนต่้างๆ

 บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งผลกระทบของคุวามเส่�ยงจำากภัยธรรมชาติ้
โรคุระบาด และเหตุ้ฉุุกเฉิุนต่้างๆ เช่น นำ�าท่วม อัคุคุ่ภัย การจำลาจำล กลางเม้อง
และโรคุระบาด เป็นต้้น อันจำะก่อให้เกิดคุวามเส่�ยงในการปิด หร้อไม่สามารถ
เข้าสถานท่�ประกอบการปกติ้ได้ บริษััทฯ จ่ำงได้จัำดทำาแผนบริหารคุวามต่้อเน้�อง
ทางธุรกิจำ (Business Continuity Planning : BCP) เต้ร่ยมคุวามพร้อม
ทั�งด้านบุคุลากร อุปกรณ์ ข้อม่ลเทคุโนโลย่สารสนเทศ และพ้�นท่�สถาน
ประกอบการสำารอง ในกรณ่ท่�เกิดวินาศภัยหร้อเหตุ้ฉุุกเฉิุนดังกล่าวได้ รวม
ทั�งม่แผนการฝ่ึกซิ้อมแผนกรณ่เกิดภัยพิบัต้ิเป็นประจำำาทุกปี เพ้�อเต้ร่ยม
คุวามพร้อมในการบริหารจำัดการ รับม้อกับเหตุ้การณ์ดังกล่าวได้อย่าง
ทันท่วงท่ และม่กรมธรรม์คุรอบคุลุมคุวามเส่ยหายท่�อาจำเกิดข่�นอ่กด้วย

5. คุวามเส่�ยงจำากการม่ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่5. คุวามเส่�ยงจำากการม่ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่

 บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด และกลุ่มผ้่ถ้อหุ้น ถ้อหุ้นบริษััทฯ
ร้อยละ 73.83 ของจำำานวนหุ้นทั�งหมด จ่ำงอาจำทำาให้คุวบคุุมมติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น
ได้เก้อบทั�งหมด ผ่้ถ้อหุ้นอ้�นจำ่งอาจำไม่สามารถรวบรวมคุะแนนเส่ยง
เพ้�อต้รวจำสอบ และถ่วงดุลเร้�องท่�ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่เสนอได้ ยกเว้นเร้�อง
ท่�กฎหมายหร้อข้อบังคุับบริษััทฯ กำาหนดให้ต้้องได้รับเส่ยง 3 ใน 4 ของ
ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น
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รายการระหว่างกันรายการระหว่างกัน

1. การเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าบางนา - ตราดู กมู. 291. การเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าบางนา - ตราดู กมู. 29 
 ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 7/2557 เม้�อวันท่� 11 พฤศจำิกายน 2557 ม่มต้ิให้บริษััทฯ ต้่อสัญญาเช่าท่�ดินบนถนนบางนา-ต้ราด
เน้�อท่� 22 ไร่ 22 ต้ารางวา ซ่ิ�งปัจำจุำบันเป็นท่�ตั้�งของศ่นย์กระจำายสินคุ้าของบริษััทฯเป็นระยะเวลา 11 ปี โดยเจ้ำาของท่�ดินคุ้อ นายประย่ร เลขะพจำน์พานิช
และนายวิชัย เลขะพจำน์พานิช ซ่ิ�งบุคุคุลทั�งสองเป็นพ่�น้องกัน ทั�งน่� ในการกำาหนดอัต้ราคุ่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้ม่การปรับคุ่าเช่าข่�นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี
ซ่ิ�งม่รายละเอ่ยดดังน่�

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

 ในการพิจำารณาคุ่าเช่าท่�ดินจำะผ่านการพิจำารณาจำากคุณะกรรมการต้รวจำสอบ และนำาเสนอต้่อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณาอนุมัต้ิ
ซ่ิ�งในการประชุมพิจำารณาคุ่าเช่าท่�ดิน ผ้่ท่�ม่ส่วนได้เส่ยจำะงดเข้าร่วมประชุม และงดออกเส่ยงทุกคุรั�ง โดยม่หลักเกณฑ์์การพิจำารณาคุ่าเช่าปรากฏิอย่่ในหน้า 18 

 ในปี 2558 เจำ้าของท่�ดินม่การเปล่�ยนแปลง เน้�องมาจำากนายประย่ร เลขะพจำน์พานิช และ นายวิชัย เลขะพจำน์พานิช (เจำ้าของเดิม) ได้ม่
การโอนกรรมสิทธิ�ท่�ดินให้กับ บริษััท บางบ่อ แอสเซิท จำำากัด (“BBA”) (เจ้ำาของใหม่) โดยม่นายประย่ร เลขะพจำน์พานิช และ นายวิชัย เลขะพจำน์พานิช
เป็นกรรมการ บริษััท บางบ่อ แอสเซิท จำำากัด ซ่ิ�งเง้�อนไขในสัญญาเช่าท่�ดินระหว่าง บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) กับ บริษััท บางบ่อ แอสเซิท จำำากัด
(เจ้ำาของใหม่) ยังคุงเดิม 

2. การเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าลาดูหลุมูแก้ว2. การเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าลาดูหลุมูแก้ว
 ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 4/2558 วันท่� 2 กรกฎาคุม 2558 ม่มติ้ให้บริษััทฯ ต่้อสัญญาเช่าท่�ดิน ท่� ถนนบางบัวทอง - สุพรรณบุร่
(ทางหลวงหมายเลข 340, ระหว่างหลักกิโลเมต้รท่� 32-33) ต้ำาบลหน้าไม้ อำาเภอลาดหลุมแก้ว จำังหวัดปทุมธาน่ เน้�อท่� 25 ไร่ 2 งาน 31 ต้ารางวา ซิ่�ง
ปัจำจำุบันเป็นท่�ต้ั�งของศ่นย์กระจำายสินคุ้าของบริษััทฯ ในระยะเวลาเช่า 13 ปี โดยม่ บริษััท ลาดหลุมแก้ว แอสเซิท จำำากัด เป็นเจำ้าของท่�ดิน ทั�งน่� ในการ
กำาหนดอัต้ราคุ่าเช่าบริเวณดังกล่าวให้ม่การปรับอัต้ราคุ่าเช่าข่�นร้อยละ 10 ทุก 3 ปี ซ่ิ�งม่รายละเอ่ยด ดังน่�

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

 ในการพิจำารณาคุ่าเช่าท่�ดินจำะผ่านการพิจำารณาจำากคุณะกรรมการต้รวจำสอบ และนำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณาอนุมัติ้ ซ่ิ�งใน
การประชุมเร้�องคุ่าเช่าท่�ดินในทุกคุรั�งผ้่ท่�ม่ส่วนได้เส่ย จำะงดเข้าร่วมประชุมและงดออกเส่ยงทุกคุรั�ง โดยม่หลักเกณฑ์์การพิจำารณาคุ่าเช่าปรากฏิอย่่ในหน้า 18

สำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าบางนา-ตราดู กมู.29สำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าบางนา-ตราดู กมู.29

คุ่่กรณ่ท่�เก่�ยวข้อง ลักษัณะคุวามสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า คุ่าเช่าท่�ดิน

ผ้่เช่าผ้่เช่า
บมจำ. แปซิิฟิิกไพพ์ (PAP)

- นายประย่ร เลขะพจำน์พานิช กรรมการบริษััท BBA 
เป็นพ่�ชายของนายสมชัย เลขะพจำน์พานิช

- นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริษััท PAP

11 ปี นับตั้�งแต่้
1 กันยายน 2557
ถ่ง 31 สิงหาคุม 2568

2,509,760 บาท
ผ้่ให้เช่าผ้่ให้เช่า 
บจำก.บางบ่อ แอสเซิท (BBA)

สำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าที่่�ลาดูหลุมูแก้วสำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าที่่�ดูินที่่�ตั�งศููนย์กระจายสำินคั้าที่่�ลาดูหลุมูแก้ว

คุ่่กรณ่ท่�เก่�ยวข้อง ลักษัณะคุวามสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า คุ่าเช่าท่�ดิน

ผ้่เช่าผ้่เช่า
บมจำ. แปซิิฟิิกไพพ์ (PAP)

- นายประย่ร เลขะพจำน์พานิช กรรมการบริษััท LLK
เป็นพ่�ชายของนายสมชัย เลขะพจำน์พานิช

- นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช เป็นประธานกรรมการบริษััท PAP
13 ปี นับตั้�งแต่้
1 กรกฎาคุม 2558
ถ่ง 30 มิถุนายน 2571

2,805,000 บาท
ผ้่ให้เช่าผ้่ให้เช่า 
บจำก.ลาดหลุมแก้ว แอสเซิท 
(LLK)
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

หลักเกณฑ์์ในการพิจารณาอัตราคั่าเช่าที่่�ดูินหลักเกณฑ์์ในการพิจารณาอัตราคั่าเช่าที่่�ดูิน

หลักเกณฑ์์ในการคุำานวณอัต้ราคุ่าเช่าท่�ดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธ่ ดังน่�
วิธ่ท่� 1วิธ่ท่� 1    พิจำารณาโดยใช้ม่ลคุ่าต้ลาดยุติ้ธรรมจำากผ้่ประเมินอิสระ จำำานวน 3 ราย ท่�ได้รับอนุญาต้จำากคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และต้ลาดหลักทรัพย์

(กลต้.) คุ่ณกับอัต้ราผลต้อบแทนพันธบัต้รรัฐบาล ระยะเวลา 3 ปี ณ วันคุรบกำาหนดการปรับคุ่าเช่า (ข้อม่ลอัต้ราผลต้อบแทนพันธบัต้รรัฐบาล
มาจำากสมาคุมต้ราสารหน่�ไทย : Thai BMA) 

วิธ่ท่� 2วิธ่ท่� 2 พิจำารณาโดยใช้อัต้ราคุ่าเช่าต้ลาดจำากผ่้ประเมินอิสระ 3 ราย ท่�ได้รับอนุญาต้จำากคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และต้ลาดหลักทรัพย์ (กลต้.) 

โดยคุณะกรรมการบริษััทฯ จำะใช้หลักเกณฑ์์ในการคุำานวณอัต้ราคุ่าเช่าท่�ดิน ทั�ง 2 วิธ่ ข้างต้้น เป็นแนวทางในการพิจำารณากำาหนดอัต้ราคุ่าเช่า
ท่�ดินท่�เหมาะสมของบริษััทฯ ท่�ได้กระทำาอย่างยุต้ิธรรมและเป็นไปต้ามธุรกิจำการคุ้า 

3. การเช่าพื�นที่่�สำำนักงาน ชั�น 24 อาคัารลุมูพิน่ที่าวเวอร์3. การเช่าพื�นที่่�สำำนักงาน ชั�น 24 อาคัารลุมูพิน่ที่าวเวอร์
 ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 6/2562 วันท่� 13 สิงหาคุม 2562 ม่มต้ิให้บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) (“PAP”) ต้่อสัญญา
เช่าพ้�นท่�ห้องชุด พ้�นท่� 692.50 ต้ารางเมต้ร เพ้�อใช้เป็นสำานักงาน (ต่้อสัญญาคุรั�งท่� 4) เลขท่� 1168/68-69 ชั�น 24 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทร กรุงเทพมหานคุร เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยให้ม่ผลย้อนหลังตั้�งแต่้วันท่� 1 สิงหาคุม 2562 ถ่ง วันท่� 31 กรกฎาคุม 2568 ทั�งน่�
อัต้ราคุ่าเช่าพิจำารณาจำากการเปร่ยบเท่ยบราคุาต้ลาดและราคุาท่�ได้จำากการเสนอราคุาจำาก บริษััท ลุมพิน่ พรอพเพอร์ต่้� มาเนจำเมนท์ จำำากัด และพิจำารณา
กำาหนดคุ่าเช่า ดังน่�
 ปีท่� 1 – 3 คุ่าเช่า 500 บาท ต้่อต้ารางเมต้ร ต้่อเด้อน         ปีท่� 4 – 6 คุ่าเช่า 525 บาท ต่้อต้ารางเมต้ร ต่้อเด้อน 

 ในการพิจำารณาการเช่าพ้�นท่�สำานักงาน นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช ดำารงต้ำาแหน่ง ประธานกรรมการของบริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
และกรรมการ บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด ดังนั�นนายสมชัย เลขะพจำนพ์พานิช ถ้อเป็นบุคุคุลท่�เก่�ยวโยง และเพ้�อให้คุณะกรรมการบริษััทฯ ม่อิสระ
ในการพิจำารณาวาระดังกล่าว นายสมชัย ไม่อย่่ในการประชุม และไม่ม่ส่วนร่วมในการพิจำารณาและออกคุวามเห็นใดๆ ทั�งสิ�น

สำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าพื�นที่่�สำำนักงาน ชั�น 24 อาคัารลุมูพิน่ที่าวเวอร์สำรุปรายละเอ่ยดูการเช่าพื�นที่่�สำำนักงาน ชั�น 24 อาคัารลุมูพิน่ที่าวเวอร์

คุ่่กรณ่ท่�เก่�ยวข้อง ลักษัณะคุวามสัมพันธ์ ระยะเวลาการเช่า คุ่าเช่าท่�ดิน

ผ้่เช่าผ้่เช่า
บมจำ. แปซิิฟิิกไพพ์ (PAP) - บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด ถ้อหุ้น PAP 

ในสัดส่วนร้อยละ 39.05 ของทุนชำาระแล้ว
- นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช ดำารงต้ำาแหน่งกรรมการ

ของ บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด 
- นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช เป็นประธานกรรมการ 

บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์จำำากัด (มหาชน) 

สัญญา 6 ปี ตั้�งแต่้
1 สิงหาคุม 2562
ถ่ง
31 กรกฎาคุม 2568
 

4,155,500 บาท
ผ้่ให้เช่าผ้่ให้เช่า 
บจำก.ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง 
(MH)



นโยบายหรือแนวโน้มูการที่ำรายการระหว่างกันในอนาคัตนโยบายหรือแนวโน้มูการที่ำรายการระหว่างกันในอนาคัต

 สำาหรับรายการระหว่างกันท่�อาจำเกิดข่�นในอนาคุต้นั�น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการท่�เกิดข่�นเป็นปกติ้และต่้อเน้�องและรายการ
พิเศษัท่�เกิดข่�นเป็นคุรั�งคุราว โดยม่ขั�นต้อนการอนุมัติ้รายการระหว่างกัน ดังน่�

1. รายการที่่�เกิดูข้้�นเป็นปกติและต่อเนื�อง1. รายการที่่�เกิดูข้้�นเป็นปกติและต่อเนื�อง
 เน้�องจำากรายการบางรายการ เช่น การจำำาหน่ายสินคุ้าเป็นรายการท่�จำะยังคุงเกิดข่�นอย่างต้่อเน้�องในอนาคุต้เน้�องจำากเป็นรายการปกต้ิธุรกิจำ
ดังนั�น บริษััทฯ จำะกำาหนดหลักเกณฑ์์และแนวทางในการปฏิิบัติ้สำาหรับรายการดังกล่าว โดยม่การระบุเง้�อนไขการดำาเนินการสำาหรับแต่้ละรายการให้เป็นไป
ต้ามเง้�อนไขการคุ้าทั�วไป และเป็นไปต้ามราคุาท่�ยุติ้ธรรม สมเหตุ้สมผล และสามารถต้รวจำสอบได้ โดยนำาเสนอให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบเป็นผ้่พิจำารณา
อนุมัต้ิหลักเกณฑ์์ และแนวทางในการปฏิิบัต้ิดังกล่าว ทั�งน่� คุณะกรรมการต้รวจำสอบจำะพิจำารณาต้รวจำสอบการปฏิิบัต้ิต้ามหลักเกณฑ์์ และให้คุวามเห็น
ถ่งคุวามสมเหตุ้สมผลของรายการท่�เกิดข่�นทุกไต้รมาส

2. รายการพิเศูษัที่่�เกิดูข้้�นเป็นคัรั�งคัราว2. รายการพิเศูษัที่่�เกิดูข้้�นเป็นคัรั�งคัราว
 บริษััทฯ จำะจำัดให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบเป็นผ่้ให้คุวามเห็นเก่�ยวกับคุวามเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคุณะกรรมการต้รวจำสอบ
ไม่ม่คุวามชำานาญในการพิจำารณารายการระหว่างกันท่�เกิดข่�น บริษััทฯ จำะจำัดให้ม่บุคุคุลท่�ม่คุวามร่้คุวามชำานาญพิเศษั เช่น ผ่้ประเมินราคุาทรัพย์สิน
หร้อสำานักงานกฎหมาย เป็นต้้น ท่�เป็นอิสระจำากบริษััทฯ และบุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งเป็นผ้่ให้คุวามเห็นเก่�ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว คุวามเห็น
ของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ หร้อบุคุคุลท่�ม่คุวามร้่คุวามชำานาญพิเศษั จำะถ่กนำาไปใช้ประกอบการตั้ดสินใจำของคุณะกรรมการบริษััทฯ หร้อผ้่ถ้อหุ้นแล้ว
แต่้กรณ่ต้ามกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

19
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP
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นายสมชัย เลขะพจนพานิช
ประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง

ดร.วิชาญ อรามวารีกุล
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเกรียงไกร รักษกุลชน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล

นางสาวปยะนุส ชัยขจรวัฒน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหา คาตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

นางอุดมวรา เดชสงจรัส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

นางเอื้อมพร ปญญาใส
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารและจัดการความเสี่ยง / 
ประธานเจาหนาที่บริหาร

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารและ
จัดการความเสี่ยง / กรรมการสรรหา 
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาล / 
ประธานเจาหนาท่ีการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล
กรรมการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง / 
ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบัติการ

นายฐิตกร อุษยาพร
กรรมการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยง / 
ประธานเจาหนาที่ฝายการตลาด

นายสุพัฒน บอสมบัติ
ผูอำนวยการขาย

นายนรา ศรีสุวรรณ
ผูอำนวยการฝายการตลาด

นายพฤทธิ์ ลี้วิไลกุลรัตน
รองผูอำนวยการบัญชีและการเงิน
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นายสมชัย เลขะพจำน์พานิชนายสมชัย เลขะพจำน์พานิช
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
และจัำดการคุวามเส่�ยง
อายุ 61 ปี

วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 17 ม่นาคุม 2547

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจำ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาต้ร่ วิศวกรรมศาสต้ร์ สาขาเคุร้�องกล สถาบันเทคุโนโลย่พระจำอมเกล้าพระนคุรเหน้อ 

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

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

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004) 

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2547 – 2562 ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2542 – 2562 กรรมการ บริษััท ทาโมเสะ เทรดดิ�ง จำำากัด

2539 – 2562 กรรมการ บริษััท ม่ทรัพย์ ขนส่ง จำำากัด 

2551 – 2552  นายกสมาคุม สมาคุมผ้่ผลิต้ท่อโลหะและแปรร่ปเหล็กแผ่น

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน :

2552 – ปัจำจุำบัน กรรมการ บริษััท ไอคุอน โฮม จำำากัด

2546 – ปัจำจุำบัน กรรมการ บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์
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วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 24 เมษัายน 2557

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจำ California Coast University ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจำ คุณะพาณิชยศาสต้ร์และการบัญช่ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาต้ร่ สาขาบริหารธุรกิจำ (การจัำดการทั�วไป) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (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)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2553 – ปัจำจุำบัน ประธานท่�ปร่กษัากรรมการ บริษััท ไดก้า (ไทย) จำำากัด

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : 

2555 – ปัจำจุำบัน กรรมการอิสระ กรรมการต้รวจำสอบ กรรมการบรรษััทภิบาลและบริหารคุวามเส่�ยง และ 
ประธานคุณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคุ่าต้อบแทน บริษััท ซ่ิเคุ พาวเวอร์ จำำากัด (มหาชน)

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุลดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / 
ประธานกรรมการต้รวจำสอบ
อายุ 72 ปี
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชนนายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา 
คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
อายุ 63 ปี

วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 20 เมษัายน 2550

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาต้ร่ สาขานิติ้ศาสต้รบัณฑิ์ต้ มหาวิทยาลัยรามคุำาแหง

- เนติ้บัณฑิ์ต้ไทย สำานักอบรมศ่กษัากฏิหมายแห่งเนติ้บัณฑิ์ต้ยสภา (รุ่น 33)

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

2550 Director Accreditation Program (DAP 66/2007)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2561 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการการต้รวจำสอบ บริษััท พร่เม่ยร์ เอ็นเต้อร์ไพรซ์ิ จำำากัด (มหาชน)

2560 – 2562 อนุกรรมการกฎหมาย การนิคุมอุต้สาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

2559 – 2562 ผ้่ทรงคุุณวุฒิด้านกฎหมาย
ธนาคุารพัฒนาวิสาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : 

11 กรกฎาคุม 2563 – ปัจำจุำบัน กรรมการทรัพยากรบุคุคุลและกำาหนดคุ่าต้อบแทน บริษััท ราช กรุ�ป จำำากัด (มหาชน)

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน :

พฤศจิำกายน 2562 – ปัจำจุำบัน ประธานคุณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคุ่าต้อบแทน 
ธนาคุารพัฒนาวิสาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) 

เมษัายน 2562 – ปัจำจุำบัน กรรมการธนาคุาร และกรรมการบริหาร 
ธนาคุารพัฒนาวิสาหกิจำขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

2562 – ปัจำจุำบัน อนุกรรมการกฎหมาย สำานักงานมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม (สมอ.)

2561 – ปัจำจุำบัน กรรมการผ้่ทรงคุุณวุฒิ สำานักงานมาต้รฐานผลิต้ภัณฑ์์อุต้สาหกรรม (สมอ.)

2544 – ปัจำจุำบัน กรรมการผ้่จัำดการ บริษััท พิฆเณศทนายคุวาม จำำากัด

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์
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วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 12 มิถุนายน 2551

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท วิทยาศาสต้รมหาบัณฑิ์ต้ สาขาการจัำดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- ปริญญาต้ร่ คุณะบริหารธุรกิจำ สาขาการต้ลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

2552 Director Accreditation Program (DAP 77/2009)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2549 – ปัจำจุำบัน ผ้่จัำดการทั�วไป บริษััท วิคุต้อร่� อินดัสเต้ร่ยล จำำากัด

2549 – 2558 กรรมการ บริษััท โคุลเวอร์ เอ็นเต้อร์ไพร์ส จำำากัด

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์
กรรมการอิสระ / กรรมการต้รวจำสอบ / 
กรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
อายุ 45 ปี



26

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นางอุดมวรา เดชส่งจำรัสนางอุดมวรา เดชส่งจำรัส
กรรมการอิสระ / กรรมการต้รวจำสอบ 
อายุ 64 ปี

วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 7 กรกฎาคุม 2559

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจำ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาต้ร่ สาขาบัญช่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต้ร์

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

2560 Director Accreditation Program (DAP 133/2017)

การอบรมจำากสถาบันอ้�นการอบรมจำากสถาบันอ้�น

2561 Digital Economy & Transformation

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2554 – 2558 กรรมการผ้่จัำดการ บริษััท สำานักหักบัญช่ (ประเทศไทย) จำำากัด

2554 – 2558  กรรมการ บริษััท ศ่นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำำากัด

2552 – 2558 ผ้่ช่วยผ้่จัำดการกลุ่มงานปฏิิบัติ้การงานบริการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ ต้ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน :

2559 – ปัจำจุำบัน กรรมการ บริษััท นภัสร่ย์ เดอร์แมจิำก จำำากัด

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์
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วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่� 1 มกราคุม 2563

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท เศรษัฐศาสต้รมหาบัณฑิ์ต้ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาต้ร่ วิทยาศาสต้รบัณฑิ์ต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต้ร์

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

2563 Director Certification Program (DCP 298/2020)

2558 Director Accreditation Program (DAP 2015)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

มกราคุม 2563 – ปัจำจุำบัน ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

กันยายน 2562 – ธันวาคุม 2562 ผ้่ช่วยประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร  บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

สิงหาคุม 2557 – สิงหาคุม 2562 กรรมการและประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร บริษััท เออาร์ไอพ่ จำำากัด (มหาชน)

มกราคุม 2557 – กรกฎาคุม 2557 รองผ้่อำานวยการบริหาร บริษััท เอสว่โอเอ จำำากัด (มหาชน)

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

นางเอ้�อมพร ปัญญาใสนางเอ้�อมพร ปัญญาใส
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยง / ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
อายุ  53 ปี
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นางสาววิริยา อัมพรนภากุลนางสาววิริยา อัมพรนภากุล
กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล / 
กรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง / 
ประธานเจ้ำาหน้าท่�การเงิน / เลขานุการบริษััทฯ
อายุ 59 ปี

วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : วันท่�ได้รับแต่้งตั้�งเป็นกรรมการบริษััทฯ : [คุรั�งท่� 1] วันท่� 17 ม่นาคุม 2547 ถ่ง 19 เมษัายน 2551
[คุรั�งท่� 2] วันท่� 20 มกราคุม 2552

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจำ มหาวิทยาลัยเกษัต้รศาสต้ร์

- ปริญญาต้ร่ สาขาบริหารธุรกิจำ มหาวิทยาลัยรามคุำาแหง

- ประกาศน่ยบัต้รวิชาช่พ (ปวช.) สาขาการบัญช่ วิทยาลัยพณิชยการธนบุร่

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD)

2547 Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

2547 Director Certification Program (DCP 48/2004)

การผ่านหลักส่ต้รอบรมพัฒนาคุวามร้่ต่้อเน้�องด้านบัญช่ (CPD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมพัฒนาคุวามร้่ต่้อเน้�องด้านบัญช่ (CPD) : 

สมาคุมบริษััทจำดทะเบ่ยนไทย TLCA CFO CPD คุรั�งท่� 2/2020 “Transfer Pricing” (CPD 2 ชั�วโมง)

TLCA CFO CPD คุรั�งท่� 4/2020 “Capital structure and funding strategy” 
(CPD 2 ชั�วโมง)

TLCA CFO CPD คุรั�งท่� 6/2020 “Update on taxes and foreign investment 
issues” (CPD 2 ชั�วโมง)

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2547 – ปัจำจุำบัน  ประธานเจ้ำาหน้าท่�การเงิน บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2549 – 2562 กรรมการ บริษััท ม่ทรัพย์ ขนส่ง จำำากัด 

2542 – 2562 กรรมการ บริษััท ทาโมเสะ เทรดดิ�ง จำำากัด

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์
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คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

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

- ปริญญาโท สาขาเศรษัฐศาสต้ร์การเงินระหว่างประเทศ, จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาต้ร่ คุณะพาณิชยศาสต้ร์และการบัญช่ สาขาการเงินและการธนาคุาร, จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

2556 Director Certificate Program (DCP 177/2013) 

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2553 – ปัจำจุำบัน ประธานเจ้ำาหน้าท่�ปฏิิบัติ้การ บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2556 – 2562 กรรมการ บริษััท ทาโมเสะ เทรดดิ�ง จำำากัด 

2552 – 2562 กรรมการ บริษััท ม่ทรัพย์ขนส่ง จำำากัด

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุลนางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล
กรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง / 
ประธานเจ้ำาหน้าท่�ฝ่่ายปฏิิบัติ้การ
อายุ 40 ปี
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นายฐิต้กร อุษัยาพรนายฐิต้กร อุษัยาพร
กรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง / 
ประธานเจ้ำาหน้าท่�ฝ่่ายการต้ลาด
อายุ 55 ปี

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจำมหาบัณฑิ์ต้ (การต้ลาด) คุณะพาณิชยศาสต้ร์และการบัญช่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต้ร์

- ปริญญาต้ร่ สถิติ้ศาสต้รบัณฑิ์ต้ (สถิติ้ประยุกต์้) คุณะพาณิชยศาสต้ร์และการบัญช่ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) : 

-ไม่ม่-

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

พฤษัภาคุม 2563  - ปัจำจุำบัน ประธานเจ้ำาหน้าท่�การต้ลาด บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2559 - พฤษัภาคุม 2563 ประธานกรรมการ บริษััท ทัช ปรินท์ติ้�ง ร่พับลิคุ จำำากัด

2556 - พฤษัภาคุม 2563 กรรมการผ้่จัำดการ บริษััท เอสว่โอเอ จำำากัด (มหาชน)

การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�น :

กิจำการท่�เป็นบริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

กิจำการท่�ไม่ใช่บริษััทจำดทะเบ่ยน : -ไม่ม่-

ประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังประวัติ้การกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาว่าม่การกระทำาคุวามผิดทางอาญา

2. ไม่เคุยถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์

3. ไม่เคุยเป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมในบริษััทและห้างหุ้นส่วนท่�ถ่กพิพากษัาให้เป็นบุคุคุลล้มละลายหร้อถ่กพิทักษ์ัทรัพย์
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คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสต้ร์ สถาบันบัณฑิ์ต้พัฒนบริหารศาสต้ร์

- ปริญญาต้ร่ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิำสติ้กส์ มหาวิทยาลัยเทคุโนโลย่พระจำอมเกล้าพระนคุรเหน้อ

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีประสบการณ์การทำางาน 5 ปี

2559 – ปัจำจุำบัน ผ้่อำานวยการขาย บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2536 – 2558 กรรมการบริหาร บริษััท เอกคุ้าไทย จำำากัด

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

-ไม่ม่-

นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ้นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ้
ผ้่อำานวยการขาย
อายุ 55 ปี
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

นายนรา ศร่สุวรรณ์นายนรา ศร่สุวรรณ์
ผ้่อำานวยการฝ่่ายการต้ลาด
อายุ 41 ปี

คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจำมหาบัณฑิ์ต้ (CEO-MBA) สาขาการจัำดการ มหาวิทยาลัยหอการคุ้าไทย

- ปริญญาต้ร่ คุณะคุรุศาสต้ร์อุต้สาหกรรมบัณฑิ์ต้ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคุโนโลย่พระจำอมเกล้า ธนบุร่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : ประสบการณ์การทำางาน 5 ปี : 

2563 – ปัจำจุำบัน ผ้่อำานวยการฝ่่ายการต้ลาด บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2560 - 2562 ผ้่อำานวยการฝ่่ายพัฒนาธุรกิจำ บริษััท คุอมม่นิเคุชั�นวัน จำำากัด

2558 - 2560 ผ้่จัำดการอาวุโสฝ่่ายขายและการต้ลาด บริษััท เออาร์ไอพ่ จำำากัด (มหาชน)

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

-ไม่ม่-
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คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :คุวามสัมพันธ์ทางคุรอบคุรัวระหว่างผ้่บริหาร :  - ไม่ม่ -

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :คุุณวุฒิทางการศ่กษัา :

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสต้ร์

- ปริญญาต้ร่ คุณะพาณิชยศาสต้ร์และการบัญช่ สาขาบัญช่ จุำฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผ้่สอบบัญช่รับอนุญาต้ สภาวิชาช่พบัญช่

ประสบการณ์การทำางาน 5 ปีประสบการณ์การทำางาน 5 ปี

2554 – ปัจำจุำบัน รองผ้่อำานวยการบัญช่และการเงิน บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2551 - 2553 ผ้่จัำดการบัญช่บริหาร บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) การผ่านหลักส่ต้รอบรมของสมาคุมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษััทไทย (IOD) 

2561 Company Secretary Program (CSR86/2561)

การผ่านหลักส่ต้รอบรมพัฒนาคุวามร้่ต่้อเน้�องด้านบัญช่ (CPD)การผ่านหลักส่ต้รอบรมพัฒนาคุวามร้่ต่้อเน้�องด้านบัญช่ (CPD)

ธรรมนิติ้ หลักส่ต้ร “เทคุนิคุการวิเคุราะห์และบริหารงบประมาณอย่างม่ประสิทธิภาพพร้อมกรณ่ศ่กษัา” (CPD 6 ชั�วโมง)

นายพฤทธิ� ล่�วิไลกุลรัต้น์นายพฤทธิ� ล่�วิไลกุลรัต้น์
รองผ้่อำานวยการบัญช่และการเงิน
อายุ 42 ปี
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือหลักที่รัพย์ข้องกรรมูการ และผิู้บริหารข้องบริษััที่ฯ รายงานการเปล่�ยนแปลงการถืือหลักที่รัพย์ข้องกรรมูการ และผิู้บริหารข้องบริษััที่ฯ 
(ณ วันที่่� 30 ธุันวาคัมู 2563)(ณ วันที่่� 30 ธุันวาคัมู 2563)
 

รายช้�อ

ณ วันท่� 30 ธันวาคุม 2562
เพิ�ม (ลด) 

ระหว่าง

รอบบัญช่

ณ วันท่� 30 ธันวาคุม 2563

สัดส่วน

การถ้อหุ้นต้นเอง

คุ่่สมรสและบุต้ร

ท่�ยังไม่บรรลุ

นิติ้ภาวะ

ต้นเอง

คุ่่สมรสและบุต้ร

ท่�ยังไม่บรรลุ

นิติ้ภาวะ

นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช 10,187,500 17,812,500 - 10,187,500 17,812,500 4.24

ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล - - - - - -

นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน 535,000 - 265,000 800,000 - 0.12

นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์ - - - - - -

นางอุดมวรา เดชส่งจำรัส - - - - - -

นางเอ้�อมพร ปัญญาใส - - - - - -

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

นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล - - - - - -

นายฐิต้กร อุษัยาพร - - - - - -

นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ้ - - - - - -

นายนรา ศร่สุวรรณ์ - - - - - -

นายพฤทธิ� ล่�วิไลกุลรัต้น์ - - - - - -

หมายเหตุ้หมายเหตุ้  : บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) ม่ทุนจำดทะเบ่ยน 660,000,000 บาท ทุนชำาระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น) : บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) ม่ทุนจำดทะเบ่ยน 660,000,000 บาท ทุนชำาระแล้ว 660,000,000 บาท (660,000,000 หุ้น) 
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โคัรงสำร้างองคั์กรโคัรงสำร้างองคั์กร

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï

ÊÓ¹Ñ¡àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่ºÃÔËÒÃ (CEO)

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่
¡ÒÃà§Ô¹ (CFO)

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่
¡ÒÃµÅÒ´ (CMO)

»ÃÐ¸Ò¹à¨ŒÒË¹ŒÒ·Õ่
»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ (COO)

ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃà§Ô¹ ÊÒÂ§Ò¹¡ÒÃµÅÒ´

Account &
Finance

Sales

Marketing

Business
Development

µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹

ÊÒÂ§Ò¹¡ÅÂØ·¸�Í§¤�¡Ã

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
¤‹ÒµÍºá·¹áÅÐºÃÃÉÑ·ÀÔºÒÅ

ÊÒÂ§Ò¹»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ

Purchase

Planning

Production

Quality 
Assurance

Continuous 
Improvement

Human Capital

Engineering

Logistics

SHE

Information &
Technology
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

โคัรงสำร้างการถืือหุ้นและการจัดูการโคัรงสำร้างการถืือหุ้นและการจัดูการ
 
ผิู้ถืือหุ้นผิู้ถืือหุ้น

รายช้�อผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันท่� 30 ธันวาคุม 2563

รายช้�อผ้่ถ้อหุ้น จำำานวนการถ้อคุรองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละ

1 บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด /1

กลุ่มเลขะพจำน์พานิช /2

257,762,500

229,560,000

39.05

34.78

2 น.ส.สิร่ คุ่วุฒยากร 25,500,000 3.86

3 นายแพทย์ประสาน  เขมะคุงคุานนท์ 15,550,000 2.36

4 นายนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ 4,373,200 0.66

5 บริษััท ไทยเอ็นว่ด่อาร์ จำำากัด 4,363,800 0.66

6 น.ส.สุนิสา  ขวัญบุญบำาเพ็ญ 3,627,100 0.55

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

8 นางสุต้ราพร จิำต้รสกุล 3,360,000 0.51

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

10 นายเอกณัฏิฐ์  กิต้ติ้พิทยา 3,192,900 0.48

รวมรวม 554,000,100554,000,100 83.9483.94

หมายเหตุ้หมายเหตุ้ :      :     /1/1 บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด ม่ผ้่ถ้อหุ้นจำำานวน 14 คุน ซ่ิ�งม่รายละเอ่ยดปรากฏิอย่่ในต้ารางถัดไป (ต้ารางท่� 1) บริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด ม่ผ้่ถ้อหุ้นจำำานวน 14 คุน ซ่ิ�งม่รายละเอ่ยดปรากฏิอย่่ในต้ารางถัดไป (ต้ารางท่� 1)
                                    /2/2 การถ้อคุรองหุ้นของกลุ่มเลขะพจำน์พานิช ม่รายละเอ่ยดปรากฏิอย่่ในต้ารางถัดไป (ต้ารางท่� 2) การถ้อคุรองหุ้นของกลุ่มเลขะพจำน์พานิช ม่รายละเอ่ยดปรากฏิอย่่ในต้ารางถัดไป (ต้ารางท่� 2)

(ต้ารางท่� 1) ผ้่ถ้อหุ้นของบริษััท ตั้�งหมงเส็ง โฮลดิ�ง จำำากัด                                                      (ต้ารางท่� 2) กรณ่ถ้อคุรองหุ้น ของกลุ่มเลขะพจำน์พานิช

รายช้�อผ้่ถ้อหุ้นรายช้�อผ้่ถ้อหุ้น
จำำานวนจำำานวน

การถ้อคุรองการถ้อคุรอง
หุ้น PAP (หุ้น)หุ้น PAP (หุ้น)

ร้อยละร้อยละ รายช้�อผ้่ถ้อหุ้นรายช้�อผ้่ถ้อหุ้น
จำำานวนจำำานวน

การถ้อคุรองการถ้อคุรอง
หุ้น PAP (หุ้น)หุ้น PAP (หุ้น)

ร้อยละร้อยละ

1 นายศุภณัฐ เลขะพจำน์พานิช  25,000,000  3.79% 1 นายศุภณัฐ เลขะพจำน์พานิช  25,000,000  3.79%

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

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

4 นายคุณิน เลขะพจำน์พานิช  24,250,000  3.67% 4 นายคุณิน เลขะพจำน์พานิช  24,250,000  3.67%

5 นางศศิธร เลขะพจำน์พานิช  19,500,000  2.95% 5 นางศศิธร เลขะพจำน์พานิช  19,500,000  2.95%

6 น.ส.วร่ยา เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88% 6 น.ส.วร่ยา เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88%

7 น.ส.วนาล่ เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88% 7 น.ส.วนาล่ เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88%

8 น.ส.วรัญญา เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88% 8 น.ส.วรัญญา เลขะพจำน์พานิช  19,000,000  2.88%

9 นางสุกัญญา เลขะพจำน์พานิช  17,822,500  2.70% 9 นางสุกัญญา เลขะพจำน์พานิช  17,822,500  2.70%

10 นางสุมาล่ เลขะพจำน์พานิช  17,812,500  2.70% 10 นางสุมาล่ เลขะพจำน์พานิช  17,812,500  2.70%

11 นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช  10,187,500  1.54% 11 นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช  10,187,500  1.54%

12 นายวิชัย เลขะพจำน์พานิช  8,737,500  1.32% 12 นายวิชัย เลขะพจำน์พานิช  8,737,500  1.32%

13 นายประย่ร เลขะพจำน์พานิช - 0.00% รวมรวม 229,560,000229,560,000 34.78%34.78%

14 นางปราณ่ คุ่วุฒยากร - 0.00% รวมรวม 229,560,000229,560,000 34.78%34.78%

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

หมายเหตุ้หมายเหตุ้ : รายช้�อในลำาดับท่� 1 – 12 ของต้ารางท่� 1 เป็นบุคุคุลเด่ยวกันกับท่�ปรากฎอย่่ในต้ารางท่� 2 (กลุ่มเลขะพจำน์พานิช) : รายช้�อในลำาดับท่� 1 – 12 ของต้ารางท่� 1 เป็นบุคุคุลเด่ยวกันกับท่�ปรากฎอย่่ในต้ารางท่� 2 (กลุ่มเลขะพจำน์พานิช)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผิลนโยบายการจ่ายเงินปันผิล
 บริษััทฯ ม่คุวามมุ่งมั�นท่�จำะสร้างคุวามเต้ิบโต้ทางธุรกิจำอย่างยั�งย้นและสร้างคุวามสามารถในการแข่งขัน เพ้�อสร้างม่ลคุ่าเพิ�มให้กับผ่้ถ้อหุ้นใน
ระยะยาวโดยม่การกำาหนดนโยบายท่�จำะจ่ำายปันผลไม่ต้ำ�ากว่าร้อยละ 40 ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษ่ัเงินได้ และหลังหักสำารองต้ามกฎหมาย ทั�งน่�การจ่ำายเงิน
ปันผลดังกล่าวอาจำม่การเปล่�ยนแปลงได้ ข่�นอย่่กับผลการดำาเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษััทฯ  

 ในปี 2563 บริษััทฯ จ่ำายเงินปันผลจำากผลการดำาเนินงานประจำำาปี 2562 โดยมติ้ท่�ประชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้น ประจำำาปี 2563 ของบริษััท แปซิิฟิิกไพพ์
จำำากัด (มหาชน) เม้�อวันท่� 24 เมษัายน 2563 ได้ม่มต้ิอนุมัต้ิจำ่ายเงินปันผลจำากผลกำาไรสุทธิของงบเฉุพาะกิจำการสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2562 ใน
อัต้ราหุ้นละ 0.27 บาท คิุดเป็นร้อยละ 51.92 ของกำาไรสุทธิของงบเฉุพาะกิจำการของบริษััทฯ

โคัรงสำร้างกรรมูการบริษััที่ฯ โคัรงสำร้างกรรมูการบริษััที่ฯ 
บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคุณะกรรมการชุดต่้างๆ ดังน่�
 1. คุณะกรรมการบริษััทฯ   
 2. คุณะกรรมการต้รวจำสอบ     
 3. คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
 4. คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง

1. คัณะกรรมูการบริษััที่ฯ1. คัณะกรรมูการบริษััที่ฯ

ประกอบด้วยกรรมการจำำานวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน กรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน ดังน่�

รายช้�อรายช้�อ

คุณะกรรมการคุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�องเฉุพาะเร้�อง

อ้�นๆอ้�นๆ

ACAC RNCRNC ERCERC

1 นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช

2 ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล

3 นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน

4 นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์

5 นางอุดมวรา เดชส่งจำรัส

6 นางเอ้�อมพร ปัญญาใส - ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

7 นางสาววิริยา อัมพรนภากุล - ประธานเจ้ำาหน้าท่�การเงิน
- เลขานุการบริษััทฯ

8 นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล - ประธานเจ้ำาหน้าท่�ปฏิิบัติ้การ

9 นายฐิต้กร อุษัยาพร - ประธานเจ้ำาหน้าท่�การต้ลาด

หมายเหตุ้หมายเหตุ้  : - กรรมการในลำาดับท่� 1, 6 และ 7 เป็นกรรมการท่�ม่อำานาจำลงนามผ่กพัน โดยการลงนามนั�น กรรมการสองในสามท่านลงนามร่วมกัน และประทับต้ราสำาคัุญบริษััทฯ
 - AC: กรรมการต้รวจำสอบ
 - RNC: กรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
 - ERC: กรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
  -  : ประธานกรรมการ /  : รองประธานกรรมการ

กร
รม

กา
รอิ

สร
ะ

กร
รม

กา
รอิ

สร
ะ

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

กร
รม

กา
รบ

ริห
าร

กร
รม

กา
รท่

�ไม่
เป็

นผ่้
บริ

หา
ร

กร
รม

กา
รท่

�ไม่
เป็

นผ่้
บริ

หา
ร

คุณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษัท
ฯ

คุณ
ะก

รร
มก

าร
บริ

ษัท
ฯ



38

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

ข้อบเข้ตอำนาจหน้าที่่�ข้องคัณะกรรมูการบริษััที่ฯข้อบเข้ตอำนาจหน้าที่่�ข้องคัณะกรรมูการบริษััที่ฯ

 คุณะกรรมการม่อำานาจำและหน้าท่�จัำดการบริษััทฯ ให้เป็นไปต้าม
กฎหมาย วัต้ถุประสงค์ุ ข้อบังคัุบและมติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น เว้นแต่้ในเร้�องท่�ต้้อง
ได้รับอนุมัติ้จำากท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นก่อนดำาเนินการ เช่น เร้�องท่�กฎหมายกำาหนด
ให้ต้้องได้รับมติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น การทำารายการเก่�ยวโยงกัน และการซ้ิ�อหร้อ
ขายสินทรัพย์ท่�สำาคัุญต้ามกฎเกณฑ์์ของต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หร้อต้ามท่�หน่วยงานราชการอ้�นๆ กำาหนด เป็นต้้น โดยขอบเขต้อำานาหน้าท่�
ของคุณะกรรมการบริษััทฯ ม่รายละเอ่ยดปรากฏิในหัวข้อการกำากับด่แลกิจำการ
หน้า 48-49

เลข้านุการบริษััที่ฯเลข้านุการบริษััที่ฯ

 คุณะกรรมการบริษััทฯ ได้ม่มติ้แต่้งตั้�ง นางสาววิริยา อัมพรนภากุล
เป็นเลขานุการบริษััทฯ ซ่ิ�งม่ข้อม่ลประวัติ้ และรายละเอ่ยด ปรากฏิอย่่ในหน้า 28 
เพ้�อทำาหน้าท่�สนับสนุนงานของคุณะกรรมการบริษััทฯ ในด้านท่�เก่�ยวข้องกับ
กฎระเบ่ยบต่้างๆ สำาหรับหน้าท่�รับผิดชอบโดยเฉุพาะของเลขานุการบริษััทฯ
รวมถ่งหน้าท่�ดังต่้อไปน่�

1. ให้คุำาแนะนำาเบ้�องต้้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบ่ยบและข้อบังคัุบ
ต่้างๆ ของบริษััทฯ ท่�คุณะกรรมการต้้องทราบและติ้ดต้ามให้ม่การ
ปฏิิบัติ้ต้ามอย่างถ่กต้้องและสมำ�าเสมอ รวมถ่งรายงานการเปล่�ยนแปลง
ในข้อกำาหนดกฎหมายท่�ม่นัยสำาคัุญแก่กรรมการ

2. จัำดการประชุมผ้่ถ้อหุ้น และประชุมคุณะกรรมการให้เป็นไปต้ามกฎหมาย
ข้อบังคัุบของบริษััทฯ และข้อพ่งปฏิิบัติ้ต่้างๆ

3. บันท่กรายงานการประชุมผ่้ถ้อหุ้น และการประชุมคุณะกรรมการ
บริษััทฯ รวมทั�งติ้ดต้ามให้ม่การปฏิิบัติ้ต้ามมติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นและ
ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ

4. จัำดทำารายงานประจำำาปีของบริษััทฯ หนังส้อนัดประชุมผ้่ถ้อหุ้น
หนังส้อนัดประชุมคุณะกรรมการ รายงานการประชุม

5. ด่แลให้ม่การเปิดเผยข้อม่ล รายงาน สารสนเทศ ให้เป็นไปต้ามกฎหมาย
และกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

6. ติ้ดต่้อและส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้นทั�วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่้างๆ ของผ้่ถ้อหุ้น
 

2. คัณะกรรมูการตรวจสำอบ2. คัณะกรรมูการตรวจสำอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี 
ตั้�งแต่้วันท่� 3 ม่นาคุม 2562 ถ่ง วันท่� 3 ม่นาคุม 2565 ม่รายนาม ดังน่�

1. ดร.วิชาญ  อร่ามวาร่กุล  ประธาน
2. นางสาวปิยะนุส  ชัยขจำรวัฒน์ กรรมการ
3. นางอุดมวรา  เดชส่งจำรัส กรรมการ

ซ่ิ�งกรรมการต้รวจำสอบลำาดับท่� 1 และ 3 ม่ประสบการณ์ และคุวามร้่เพ่ยงพอ
ท่�จำะสามารถทำาหน้าท่�ในการสอบทานคุวามน่าเช้�อถ้อของงบการเงิน โดย
ขอบเขต้อำานาจำหน้าท่�ของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ม่รายละเอ่ยดปรากฏิ
ในหัวข้อการกำากับด่แลกิจำการ หน้า 50 ทั�งน่�คุณะกรรมการต้รวจำสอบแต่้งตั้�ง
นายนฤิทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ เป็นเลขานุการคุณะกรรมการต้รวจำสอบ

3. คัณะกรรมูการสำรรหา คั่าตอบแที่นและบรรษััที่ภิิบาล3. คัณะกรรมูการสำรรหา คั่าตอบแที่นและบรรษััที่ภิิบาล

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน และ กรรมการบริหาร  1 ท่าน ม่วาระ
การดำารงต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี ต้ั�งแต้่วันท่� 4 กุมภาพันธ์ 2561 ถ่ง วันท่� 
3 กุมภาพันธ์ 2564 ม่รายนาม ดังน่�

1. นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน ประธาน
2. นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์ กรรมการ
3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ

โดยขอบเขต้อำานาจำหน้าท่�ของคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและ
บรรษััทภิบาลม่รายละเอ่ยดปรากฏิในหัวข้อการกำากับด่แลกิจำการ หน้า
50-51 ทั�งน่�คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาลได้ แต่้งตั้�ง
นางสาวคุณัสวรรณ ภ่่วัฒนาดิลกก่ร เป็นเลขานุการคุณะกรรมการสรรหา
คุ่าต้อบแทน และบรรษััทภิบาล

 

4. คัณะกรรมูการบริหารและจัดูการคัวามูเสำ่�ยง 4. คัณะกรรมูการบริหารและจัดูการคัวามูเสำ่�ยง 

ประกอบด้วยกรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหาร 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน 
และผ้่บริหาร 2 ท่าน ม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี ต้ั�งแต้่วันท่�
10 พฤษัภาคุม 2562 ถ่ง วันท่� 10 พฤษัภาคุม 2565 โดยม่รายนาม ดังน่�
 1. นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช ประธาน
 2. นางเอ้�อมพร ปัญญาใส กรรมการ
 3. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ
 4. นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล กรรมการ
 5. นายฐิต้กร อุษัยาพร กรรมการ

โดยขอบเขต้อำานาจำหน้าท่�ของคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
ม่รายละเอ่ยดปรากฏิในหัวข้อการกำากับด่แลกิจำการ หน้า 51-52 ทั�งน่�
คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง แต่้งตั้�งนางสาวปิยะดา สังขรัต้น์ 
เป็นเลขานุการคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
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การสำรรหาและแต่งตั�งกรรมูการและผิู้บริหารระดูับสำูง การสำรรหาและแต่งตั�งกรรมูการและผิู้บริหารระดูับสำูง 

1. การสรรหากรรมการอิสระ1. การสรรหากรรมการอิสระ
คุุณสมบัติ้กรรมการอิสระ

 บริษััทฯ กำาหนดให้หมายคุวามถ่งกรรมการท่�ไม่ทำาหน้าท่�เป็น
ผ่้บริหาร เป็นกรรมการท่�เป็นอิสระต้ามข้อกำาหนดของ กลต้. และต้ลาด
หลักทรัพย์ฯ คุ้อ
1. ถ้อหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำำานวนหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยงทั�งหมดของ
 บริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร้อนิต้ิบุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง
 โดยให้นับรวมหุ้นท่�ถ้อโดยผ้่ท่�เก่�ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั�นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หร้อเคุยเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมบริหารงาน ล่กจ้ำาง พนักงาน
 หร้อท่�ปร่กษัา ท่�ได้เงินเด้อนประจำำา หร้อผ้่ม่อำานาจำคุวบคุุมของบริษััทฯ
 บริษััทย่อย บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดับเด่ยวกัน ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่ 
 หร้อนิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง เว้นแต่้จำะได้พ้นจำากการม่ลักษัณะ
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่้งตั้�ง

3. เป็นกรรมการท่�ไม่ม่คุวามสัมพันธ์ทางสายโลหิต้ หร้อโดยการจำดทะเบ่ยน
 ต้ามกฎหมาย ในลักษัณะท่�เป็น บิดา มารดา คุ่่สมรส พ่�น้องและบุต้ร
 รวมทั�งคุ่่สมรสของบุต้ร ของผ่้บริหาร ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่ ผ่้ม่อำานาจำ 
 คุวบคุุมหร้อบุคุคุลท่�จำะได้รับการเสนอให้เป็นผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำ
 คุวบคุุมบริษััทฯ และบริษััทย่อย

4. เป็นกรรมการท่�ไม่ม่หร้อเคุยม่คุวามสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับ บริษััทฯ 
 บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร้อ นิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งในลักษัณะท่�
 อาจำจำะเป็นการขัดขวางการใช้วิจำารณญาณอย่างอิสระของต้น รวมทั�ง
 ไม่เป็น หร้อเคุยเป็นผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ิ�งไม่ใช่กรรมการอิสระ
 หร้อผ้่บริหารของผ้่ท่�ม่คุวามสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบริษััทฯ บริษััทย่อย
  บริษััทร่วม หร้อ นิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง เว้นแต่้จำะได้พ้นจำากการ
 ม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่้งตั้�ง

หมายเหตุ้หมายเหตุ้  :
1. บริษััทฯ ประชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้น ประจำำาปี 2563 วันท่� 24 เมษัายน 2563 
2. กรรมการ และผ้่บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัำดทำากลยุทธ์ สำาหรับปี 2564 เม้�อวันท่� 23 ธันวาคุม พ.ศ. 2563
3. นายฐิต้กร อุษัยาพร เข้าเป็นกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง เม้�อวันท่� 13 พฤษัภาคุม 2563

การประชุมูคัณะกรรมูการการประชุมูคัณะกรรมูการ

 ในปี 2563  ท่�ผ่านมา กรรมการแต่้ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังน่�

กรรมการ

จำำานวนคุรั�งท่�ร่วมประชุม / จำำานวนคุรั�งการประชุมทั�งปี  

คุณะกรรมการ
บริษััทฯ
(8 คุรั�ง)

คุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ
(7 คุรั�ง)

คุณะกรรมการ
สรรหา คุ่าต้อบแทน
และบรรษััทภิบาล

(4 คุรั�ง)

คุณะกรรมการ
บริหารและจัำดการ

คุวามเส่�ยง
(6 คุรั�ง)

การประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น
(1 คุรั�ง)

นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช 8/8   6/6 1/1

ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล 8/8 7/7   1/1

นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน 8/8  4/4  1/1

นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์ 8/8 7/7 4/4  1/1

นางอุดมวรา เดชส่งจำรัส 8/8 7/7   1/1

นางเอ้�อมพร ปัญญาใส 8/8   6/6 1/1

นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 8/8  4/4 6/6 1/1

นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล    6/6  

นายฐิต้กร อุษัยาพร 3  4/4  

 เพ้�อเปิดโอกาสให้คุณะกรรมการบริษััทฯ ได้ร่วมหาร้อ และแสดงคุวามคิุดเห็นในประเด็นอ้�นๆ เป็นอ่กหน่�งแนวทางเพ้�อพัฒนาประโยชน์ให้กับ
องค์ุกร ทั�งน่� ในปี 2563 คุณะกรรมการบริษััทฯ ได้จัำดประชุมระหว่างกรรมการกันเอง โดยไม่ม่ฝ่่ายบริหารเข้าร่วม จำำานวน 1 คุรั�ง
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 คุวามสัมพันธ์ทางธุรกิจำต้ามวรรคุแรกรวมถ่งการทำารายการทาง
การคุ้าท่�กระทำาเป็นปกต้ิเพ้�อประกอบกิจำการการ การเช่า หร้อให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเก่�ยวกับสินทรัพย์หร้อบริการ หร้อการให้หร้อรับ
คุวามช่วยเหล้อทางการเงิน ด้วยการรับหร้อให้ก่้ย้ม คุำ�าประกัน การให้
สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน่�สิน รวมถ่งพฤติ้การณ์อ้�นทำานองเด่ยวกัน ซ่ิ�ง
เป็นผลให้บริษััทฯ หร้อคุ่่สัญญาม่ภาระหน่�ท่�ต้้องชำาระต่้ออ่กฝ่่ายหน่�งตั้�งแต่้
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ม่ตั้วต้นสุทธิของบริษััทฯ หร้อตั้�งแต่้ 20 ล้านบาทข่�นไป
แล้วแต้่จำำานวนใดจำะต้ำ�ากว่า ทั�งน่�การคุำานวณภาระหน่�ดังกล่าวให้เป็นไป
ต้ามวิธ่การคุำานวณม่ลคุ่าของรายการท่�เก่�ยวโยงกันต้ามประกาศคุณะกรรมการ
ต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อม่ลและการปฏิิบัติ้การ
ของบริษััทจำดทะเบ่ยนในรายการท่�เก่�ยวโยงกันโดยอนุโลมแต่้ในการพิจำารณา
ภาระหน่�ดังกล่าวให้นับรวมภาระหน่�ท่�เกิดข่�นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันท่�ม่
คุวามสัมพันธ์ทางธุรกิจำกับบุคุคุลเด่ยวกัน

5.  ไม่เป็นหร้อเคุยเป็นผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร้อ
 นิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งและไม่เป็นผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ิ�ง
 ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผ่้บริหาร หร้อหุ้นส่วนผ่้จำัดการของสำานักงาน
 สอบบัญช่ซิ่�งม่ผ่้สอบบัญช่ของบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วมหร้อ
 นิต้ิบุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งสังกัดอย่่ เว้นแต้่จำะได้พ้นจำากการม่
 ลักษัณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่้งตั้�ง 

6. ไม่เป็นหร้อเคุยเป็นผ้่ให้บริการทางวิชาช่พใดๆ ซ่ิ�งรวมถ่งการให้บริการ
 เป็นท่�ปร่กษัากฎหมาย หร้อท่�ปร่กษัาทางการเงิน ซ่ิ�งได้รับคุ่าบริการ
 เกินกว่า 2 ล้านบาทต้่อปีจำากบริษััทฯ บริษััทย่อย บริษััทร่วม หร้อ
 นิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง ทั�งน่�ในกรณ่ท่�ผ้่ให้บริการทางวิชาช่พ
 เป็นนิติ้บุคุคุลให้รวมถ่งการเป็นผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ิ�งไม่ใช่
 กรรมการอิสระ ผ้่บริหาร หร้อ หุ้นส่วนผ้่จัำดการของผ้่ให้บริการทาง
 วิชาช่พนั�นด้วย เว้นแต้่จำะได้พ้นจำากการม่ลักษัณะดังกล่าวมาแล้ว
 ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่้งตั้�ง 

7. เป็นกรรมการท่�ไม่ได้รับการแต่้งตั้�งข่�นเพ้�อเป็นตั้วแทนของกรรมการ
 ของบริษััทฯ ผ่้ถ้อหุ้นรายใหญ่หร้อผ่้ถ้อหุ้นซิ่�งเป็นผ่้ท่�เก่�ยวข้องกับ
 ผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่ของบริษััทฯ 

8.  ไม่ประกอบกิจำการท่�ม่สภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการแข่งขันท่�ม่นัย
 กับกิจำการของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย หร้อไม่เป็นหุ้นส่วนท่�ม่นัยใน
 ห้างหุ้นส่วนหร้อเป็นกรรมการท่�ม่ส่วนร่วมบริหารงาน ล่กจ้ำางพนักงาน
 ท่�ปร่กษัาท่�รับเงินเด้อนประจำำา หร้อถ้อหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำำานวนหุ้น
 ท่�ม่สิทธิออกเส่ยงทั�งหมดของบริษััทอ้�น ซ่ิ�งประกอบกิจำการท่�ม่สภาพ
 อย่างเด่ยวกัน และเป็นการแข่งขันท่�ม่นัยกับกิจำการของบริษััทฯ หร้อ 
 บริษััทย่อย

9.  ไม่ม่ลักษัณะอ้�นใดท่�ทำาให้ไม่สามารถให้คุวามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่�ยวกับ
 การดำาเนินงานของบริษััทฯ ภายหลังได้รับการแต่้งตั้�งให้เป็นกรรมการอิสระ
 ท่�ม่ลักษัณะเป็นไปต้ามข้อ 1) – 8) แล้วกรรมการอิสระอาจำได้รับมอบหมาย
 จำากคุณะกรรมการให้ตั้ดสินใจำในการดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ บริษััทย่อย
 บริษััทร่วม บริษััทย่อยลำาดับเด่ยวกัน หร้อนิติ้บุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง
 โดยม่การตั้ดสินใจำในร่ปแบบขององค์ุคุณะ (collective decision) ได้

คัณะผิู้บริหารคัณะผิู้บริหาร

ณ วันท่� 31 ธันวาคุม 2563 บริษััทฯ ม่ผ้่บริหาร จำำานวน 7 ท่าน ดังน่�
 1. นางเอ้�อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
 2. นางสาววิริยา  อัมพรนภากุล ประธานเจ้ำาหน้าท่�การเงิน
 3. นางสาวธิติ้มา  วัฒนศักดากุล ประธานเจ้ำาหน้าท่�ปฏิิบัติ้การ
 4. นายฐิต้กร อุษัยาพร ประธานเจ้ำาหน้าท่�การต้ลาด
 5. นายสุพัฒน์ บ่อสมบัติ้ ผ้่อำานวยการขาย
 6. นายนรา ศร่สุวรรณ์ ผ้่อำานวยการฝ่่ายการต้ลาด
 7. นายพฤทธิ�  ล่�วิไลกุลรัต้น์ รองผ้่อำานวยการบัญช่และการเงิน

คั่าตอบแที่นคัณะกรรมูการและคัณะผิู้บริหารคั่าตอบแที่นคัณะกรรมูการและคัณะผิู้บริหาร

1. คุ่าต้อบแทนกรรมการท่�เป็นตั้วเงิน1. คุ่าต้อบแทนกรรมการท่�เป็นตั้วเงิน
1.1 คุ่าต้อบแทนในร่ปคุ่าเบ่�ยประชุมและคุ่าต้อบเเทนประจำำา 
ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นได้อนุมัติ้วงเงินคุ่าต้อบแทนกรรมการประจำำาปี 

2563 เป็นจำำานวน 5,500,000 บาท โดย ในปี 2563 คุ่าต้อบแทนท่�ได้จ่ำาย
ให้กับกรรมการเป็นจำำานวนเงินทั�งสิ�น 4,511,150.00 บาท บริษััทฯ ได้จ่ำาย
คุ่าต้อบแทนในส่วนของคุ่าเบ่�ยประชุม คุ่าต้อบเเทนประจำำากรรมการบริษััท
ให้แก่กรรมการอิสระ ในขณะท่�กรรมการบริหารจำะได้คุ่าต้อบแทนกรรมการ
ในร่ปของคุ่าต้อบเเทนประจำำา โดยไม่ได้รับคุ่าเบ่�ยประชุม  
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1.2 1.2 คุ่าบำาเหน็จำกรรมการท่�ออกจำากต้ำาแหน่งเน้�องจำากคุรบวาระคุ่าบำาเหน็จำกรรมการท่�ออกจำากต้ำาแหน่งเน้�องจำากคุรบวาระ
และกรรมการท่�ดำารงต้ำาแหน่งคุรบต้ามเง้�อนไขและกรรมการท่�ดำารงต้ำาแหน่งคุรบต้ามเง้�อนไข

ในปี 2563 บริษััทฯ ม่การจ่ำายเงินคุ่าบำาเหน็จำกรรมการอิสระกรณ่
ท่�ดำารงต้ำาแหน่งคุรบต้ามเง้�อนไขแก่กรรมการ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล 
และ นางอุดมวรา เดชส่งจำรัส เป็นจำำานวนทั�งสิ�น 478,650 บาท

2. คุ่าต้อบแทนอ้�น2. คุ่าต้อบแทนอ้�น
- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม- ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม
- การอบรม สัมมนา เพ้�อสนับสนุนการปฏิิบัติ้หน้าท่�- การอบรม สัมมนา เพ้�อสนับสนุนการปฏิิบัติ้หน้าท่�
  ในต้ำาแหน่งกรรมการ   ในต้ำาแหน่งกรรมการ 

3. คุ่าต้อบแทนผ้่บริหาร 3. คุ่าต้อบแทนผ้่บริหาร 
3.1 คุ่าต้อบแทนท่�เป็นตั้วเงิน 
ในปี 2563 บริษััทฯ ได้จ่ำายคุ่าต้อบแทนคุณะผ้่บริหาร 8 ราย

ในร่ปแบบของเงินเด้อน และโบนัส รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 21,124,666.66 บาท
3.2 คุ่าต้อบแทนอ้�น
บริษััทฯ ได้จัำดให้ม่กองทุนสำารองเล่�ยงช่พให้แก่ผ้่บริหาร โดยบริษััทฯ

ได้สมทบในอัต้ราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเด้อน ซิ่�งในปี 2563 บริษััทฯ ได้
จ่ำายเงินสมทบให้กับผ้่บริหาร เป็นจำำานวนรวมทั�งสิ�น 870,600.00 บาท

บุคัลากรบุคัลากร

 ณ วันท่� 31 ธันวาคุม 2563 จำำานวนพนักงานทั�งหมดของ บริษััทฯ
 (ไม่รวมผ้่บริหาร) โดยแบ่งต้ามสายงานหลัก ดังน่�      

สายงาน จำำานวน (คุน)

1. สำานักคุณะกรรมการบริษััทฯ 12

2. การเงิน 44

3. กลยุทธ์องค์ุกร 377

4. ปฏิิบัติ้การ 588

5. การต้ลาด 96

รวมรวม 1,1171,117

คุ่าต้อบแทนแก่บุคุลากร (ไม่รวมผ้่บริหาร)คุ่าต้อบแทนแก่บุคุลากร (ไม่รวมผ้่บริหาร)

 ในปี 2563 บริษััทฯ ได้จำ่ายคุ่าต้อบแทนบุคุลากร ในร่ปแบบ
ของเงินเด้อน โบนัส กองทุนสำารองเล่�ยงช่พ รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 
191,504,435.98 บาท

ต้ารางสรุปคุ่าต้อบแทนในร่ปคุ่าต้อบแทนประจำำาและคุ่าเบ่�ยประชุม ต้ารางสรุปคุ่าต้อบแทนในร่ปคุ่าต้อบแทนประจำำาและคุ่าเบ่�ยประชุม 

(หน่วย : บาท)

รายช้�อ คุ่าต้อบเเทนประจำำา คุ่าเบ่�ยประชุม รวม คุ่าต้อบแทน

1. นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช 660,000 145,000 805,000

2. ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล 540,000 152,500 692,500

3. นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน 420,000 130,000 550,000

4. นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์ 420,000 182,500 602,500

5. นางอุดมวรา เดชส่งจำรัส 330,000 152,500 482,500

6. นางเอ้�อมพร ปัญญาใส 330,000  330,000

7. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล 420,000  420,000

8. นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล 90,000  90,000

9. นายฐิต้กร  อุษัยาพร3 60,000  60,000

รวมรวม 3,270,0003,270,000 762,500762,500 4,032,5004,032,500

หมายเหตุ้หมายเหตุ้  :  บริษััทฯ ประชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้น ประจำำาปี 2563 วันท่� 24 เมษัายน 2563
 2. กรรมการ และผ้่บริหาร ได้ร่วมกันประชุมจัำดทำากลยุทธ์ สำาหรับปี 2564 เม้�อวันท่� 23 ธันวาคุม พ.ศ. 2563
 3. นายฐิต้กร อุษัยาพร เข้าเป็นกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง เม้�อวันท่� 13 พฤษัภาคุม 2563
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

คุ่าต้อบแทนผ้่สอบบัญช่คุ่าต้อบแทนผ้่สอบบัญช่

 ในปี 2563 บริษััทฯ จ่ำายคุ่าต้อบแทนการสอบบัญช่ ให้แก่ บริษััท
สำานักงาน อ่วาย จำำากัด และบุคุคุล หร้อกิจำการท่�เก่�ยวข้องกับผ้่สอบบัญช่
และสำานักงานท่�ผ้่สอบบัญช่สังกัด ดังน่�

1. คุ่าต้อบแทนจำากการสอบบัญช่1. คุ่าต้อบแทนจำากการสอบบัญช่

 ในปี 2563 บริษััทฯ คุ่าต้อบแทนจำากการสอบบัญช่ จำำานวน 
1,540,000 บาท

2. คุ่าต้อบแทนอ้�น2. คุ่าต้อบแทนอ้�น

 -ไม่ม่-
 

 ทั�งน่� บริษััทท่�เป็นสำานักงานสอบบัญช่และผ่้สอบบัญช่ไม่ม่
คุวามสัมพันธ์หร้อส่วนได้เส่ยใดๆกับบริษััทฯ ผ้่บริหาร ผ้่ถ้อหุ้นรายใหญ่
หร้อผ่้ท่ �เก่ �ยวข้องกับบุคุคุลดังกล่าว
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นโยบัายการกำกับัดูแลกิจัการนโยบัายการกำกับัดูแลกิจัการ
นิยามนิยาม
 นิยามการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ คุ้อ คุวามสัมพันธ์
และมาต้รการในเชิงการกำากับด่แลเพ้�อสร้างคุุณคุ่าให้ธุรกิจำอย่างยั�งย้น
นอกจำากน่�การกำากับด่แลกิจำการยังรวมถ่งระบบการบริหารและคุวบคุุม
การดำาเนินงานภายในของบริษััทฯ เพ้�อให้บริษััทฯ สามารถบรรลุถ่งเป้าหมาย
ท่�ตั้�งไว้เพ้�อประโยชน์ส่งสุดของผ้่ถ้อหุ้นในระยะยาว ภายใต้้การนำาหลักการ
และแนวปฏิิบัติ้ท่�ด่ ของคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต้.) ร่วมกับหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของ The Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD) มาใช้เป็น
แนวทางในการกำาหนดหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ เพ้�อสร้าง
คุวามเช้�อมั�นแก่ผ้่ท่�เก่�ยวข้องทุกฝ่่ายและเป็นรากฐานของการเติ้บโต้ท่�ยั�งย้น
ของธุรกิจำท่�ม่คุวามโปร่งใส (Transparency) คุวามซ้ิ�อสัต้ย์ (Integrity)
คุวามรับผิดชอบต่้อผลการปฏิิบัติ้งานต้ามหน้าท่� (Accountability) และ
คุวามสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ทั�งน่�ในส่วนของหลัก
ปฏิิบัติ้ท่�ยังมิได้นำาไปปรับใช้ ได้ม่การบันท่กเหตุ้ผลไว้เป็นส่วนหน่�งของมติ้
คุณะกรรมการบริษััทฯ แล้ว
 หลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่สำาหรับบริษััทฯ ม่แนวทางในการ
ปฏิิบัติ้แบ่งออกเป็น 5 หมวดดังน่�

1. สิทธิของผ้่ถ้อหุ้น
2. การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน
3. การคุำาน่งถ่งบทบาทของผ้่ม่ส่วนได้เส่ย 
4. การเปิดเผยข้อม่ลและคุวามโปร่งใส  
5. คุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการภายใต้้หลักปฏิิบัติ้ 8 ข้อ

หลักปฏิิบัติ้ 1   ต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของ
คุณะกรรมการในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่า
ให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 2   กำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการ
ท่�เป็นไปเพ้�อคุวามยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 3  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล
หลักปฏิิบัติ้ 4  สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร

บุคุลากร
หลักปฏิิบัติ้ 5 ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำอย่างม่

คุวามรับผิดชอบ
หลักปฏิิบัติ้ 6  ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามเส่�ยงและการคุวบคุุม

ภายในท่�เหมาะสม
หลักปฏิิบัติ้ 7   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อม่ล
หลักปฏิิบัติ้ 8   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น

 

หมูวดูที่่� 1 สำิที่ธุิข้องผิู้ถืือหุ้นหมูวดูที่่� 1 สำิที่ธุิข้องผิู้ถืือหุ้น
1. ด้านสิทธิขั�นพ้�นฐาน1. ด้านสิทธิขั�นพ้�นฐาน

 คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดนโยบายในการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่โดยได้คุำาน่งถ่งสิทธิของผ้่ถ้อหุ้นต้ามท่�กฎหมายกำาหนดไว้อันประกอบด้วย

1.1  สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอน สิทธิการได้รับการ
ปฏิิบัติ้ท่�เท่าเท่ยมในการซ้ิ�อหุ้นคุ้นโดยบริษััทฯ และได้รับข้อม่ลสารสนเทศ
ท่�เพ่ยงพอทันเวลา โดยผ่านช่องทางติ้ดต่้อส้�อสารท่�บริษััทฯ ได้เปิดไว้เพ้�อ
ผ้่ถ้อหุ้นสามารถตั้ดสินใจำถ่งผลกระทบท่�อาจำเกิดข่�นทั�งต่้อต้นเองและบริษััทฯ

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซ่ิ�งผ้่ถ้อหุ้นสามารถแสดงคุวามเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจำารณาในวาระต่้างๆของบริษััทฯ ในกาประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น

1.3 สิทธิในการเล้อกตั้�งและถอดถอนกรรมการบริษััทฯ และให้
คุวามเห็นชอบในการแต่้งตั้�งผ้่สอบบัญช่อิสระ

1.4  สิทธิของผ้่ลงทุนรายย่อยในการแต่้งตั้�งกรรมการ
1.4.1    ผ้่ถ้อหุ้นคุนหน่�ง ม่คุะแนนเส่ยงเท่ากับหน่�งหุ้นต่้อ
        หน่�งเส่ยง
1.4.2   ให้ผ้่ถ้อหุ้นออกเส่ยงลงคุะแนนเล้อกตั้�งกรรมการ

เป็นรายบุคุคุลไป
1.4.3    บุคุคุลซ่ิ�งได้รับคุะแนนเส่ยงส่งสุดต้ามลำาดับลงมา

เป็นผ้่ได้รับเล้อกตั้�งเป็นกรรมการเท่าจำำานวนกรรมการ
ท่�่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นต้้องเล้อกตั้�งในคุรั�งนั�น ในกรณ่ท่�
บุคุคุลซ่ิ�งได้รับเล้อกตั้�งในลำาดับถัดลงมาม่คุะแนน
เส่ยงเท่ากันเกินจำำานวนกรรมการท่� ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น
ต้้องเล้อกต้ั�งในคุรั�งนั�น ให้ประธานท่�ประชุมเป็น 
ผ้่ออกเส่ยงช่�ขาด

1.5  สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเท่ยม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น

2.1  ด้วยต้ระหนักถ่งผ้่ถ้อหุ้นท่�ม่ทั�งชาวไทยและชาวต่้างชาติ้
บริษััทฯ จ่ำงจัำดทำาเอกสารท่�เก่�ยวข้องกับการประชุมและสารสนเทศทั�ง
ภาษัาไทยและภาษัาอังกฤษั

2.2  บริษััทฯ เปิดโอกาสให้ผ้่ถ้อหุ้นเสนอวาระและคุำาถามในการ
ประชุมผ้่ถ้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวันสิ�นสุดรอบบัญช่ ผ่านช่องทางเว็บไซิต์้ของ
บริษััทฯ ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html 
(หัวข้อ “ข้อม่ลสำาหรับผ้่ถ้อหุ้น” >> “การประชุมผ้่ถ้อหุ้น”) 

2.3 ในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น กรรมการและผ้่บริหารด้านการเงิน
ของบริษััทฯ รวมทั�งผ้่สอบบัญช่ท่�เป็นอิสระจำะเข้าร่วมประชุมด้วย โดยใน
ระหว่างการประชุมประธานกรรมการจำะเปิดโอกาสให้ผ้่ถ้อหุ้นทุกรายม่สิทธิ
อย่างเท่าเท่ยมกันในการแสดงคุวามคิุดเห็นและซัิกถามโดยให้เวลาอย่าง
เหมาะสมและให้กรรมการท่�เก่�ยวข้องช่�แจำงและ / หร้อให้ข้อม่ลต่้างๆ แก่
ผ้่ถ้อหุ้นอย่างคุรบถ้วนและเผยแพร่ผลการลงคุะแนนเส่ยงภายในวันทำาการ
ถัดไป ผ่านระบบสารสนเทศของต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่บน website ของบริษััทฯ นอกจำากน่�บริษััทฯ จำะจัำดทำาและเผยแพร่
รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจำากวันประชุมผ่้ถ้อหุ้น ผ่านระบบ
สารสนเทศของต้ลาดหลักทรัพย์และเว็บไซิต์้ของบริษััทฯ ท่� https://
www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

2.4  คุ่าต้อบแทนทุกร่ปแบบของกรรมการบริษััทฯ ได้รับการ
อนุมัติ้จำากผ้่ถ้อหุ้นเป็นประจำำาทุกปี โดยการเสนอนั�นบริษััทฯ จำะแจ้ำงหลักเกณฑ์์
และวิธ่การในการกำาหนดคุ่าต้อบแทน พร้อมทั�งข้อม่ลเปร่ยบเท่ยบกับคุ่า
ต้อบแทนของกรรมการบริษััทฯ ในปีท่�ผ่านมา

2.5      ในการลงคุะแนนเล้อกตั้�งกรรมการจำะเป็นการลงคุะแนนเล้อก
กรรมการเป็นรายบุคุคุลเสมอ

2.6  บริษััทฯ ม่การกำาหนดวาระการประชุมเป็นเร้�องๆ อย่างชัดเจำน
และจำะไม่ม่การเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ำงผ้่ถ้อหุ้นทราบล่วงหน้า

หมูวดูที่่� 2 การปฏิิบัติต่อผิู้ถืือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมูกันหมูวดูที่่� 2 การปฏิิบัติต่อผิู้ถืือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมูกัน
1. การเข้าร่วมประชุมผ้่ถ้อหุ้น1. การเข้าร่วมประชุมผ้่ถ้อหุ้น

1.1  บริษััทฯ เผยแพร่เอกสารการประชุมล่วงหน้าไวบนเว็บไซิต์้
ของบริษััทฯ ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html  
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันจำัดประชุมและส่งเอกสารทั�งฉุบับภาษัาไทยและ
ภาษัาอังกฤษั โดยบริษััทฯ มอบหมายให้บริษััทศ่นย์รับฝ่ากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำำากัด ซิ่�งเป็นนายทะเบ่ยนหุ้นของบริษััทฯ เป็นผ่้จำัดส่ง
เอกสารทั�งหมดให้แก่ผ้่ถ้อหุ้นล่วงหน้า 30 วัน ก่อนวันประชุม

1.2  ในการจัำดประชุมผ้่ถ้อหุ้น บริษััทฯ ได้คุำาน่งถ่งคุวามสะดวก
ของผ้่ถ้อหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจำะเป็นเร้�องของสถานท่�จัำดประชุม
ท่�เดินทางได้สะดวก การเข้าถ่งข้อม่ลผ่านทางเว็บไซิต์้บริษััทฯ 
 บริษััทฯ แจ้ำงรายละเอ่ยดให้ผ้่ถ้อหุ้นนำาเอกสารหลักฐานท่�จำำาเป็น
มาให้คุรบถ้วนในวันประชุมเพ้�อรักษัาสิทธิในการเข้าร่วมประชุมต้ามข้อบังคัุบ
ของบริษััทฯ ในส่วนท่�เก่�ยวข้องกับการประชุมผ้่ถ้อหุ้น พร้อมทั�งแนบหนังส้อ
มอบฉุันทะเพ้�อให้ผ้่ถ้อหุ้นท่�ประสงคุ์จำะมอบฉุันทะให้ผ้่อ้�นมาประชุมแทน
ได้เล้อกท่�จำะมอบฉัุนทะให้บุคุคุลใดบุคุคุลหน่�งหร้อกรรมการอิสระของบริษััทฯ
เข้าประชุมแทน อ่กทั�งผ่้ถ้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังส้อมอบฉุันทะได้
ทางเว็บไซิต์้ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html

1.3  จัำดให้ม่ช่องทางสำาหรับผ่้ถ้อหุ้นในการเสนอช้�อบุคุคุลเพ้�อ
เป็นกรรมการของบริษััทฯ ได้โดยสามารถเข้าไปด่รายละเอ่ยดหลักเกณฑ์์และ
วิธ่ปฏิิบัติ้ในเร้�องดังกล่าวได้ท่�เว็บไซิต์้ของบริษััทฯ ท่� https://www.
pacificpipe.co.th/TH/investor.html

1.4  ในการประชุมผ้่ถ้อหุ้นทุกคุรั�ง บริษััทฯ นำาเทคุโนโลย่มาใช้ใน
การลงทะเบ่ยน นับคุะแนนและการแสดงผล โดยประธานจำะแจ้ำงให้ผ้่ถ้อหุ้น
ได้ทราบถ่งวิธ่การลงคุะแนนเส่ยงและจำำานวนองค์ุประชุม และเปิดโอกาส
ให้ผ้่ถ้อหุ้นม่สิทธิอย่างเท่าเท่ยมกันในการสอบถาม แสดงคุวามคิุดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่้างๆ รวมทั�งใช้บัต้รลงคุะแนนและแจ้ำงผลการนับคุะแนนใน
แต่้ละวาระ

1.5  บริษััทฯ ให้สิทธิผ่้ถ้อหุ้นท่�มาร่วมประชุมผ่้ถ้อหุ้นหลังเริ�ม
การประชุมแล้ว โดยให้สิทธิออกเส่ยงลงคุะแนน ในระเบ่ยบวาระท่�อย่่ใน
ระหว่างการพิจำารณาและยังไม่ได้ลงมติ้

1.6  ในการจัำดทำารายงานการประชุมผ้่ถ้อหุ้น ต้้องม่การบันท่ก
ข้อม่ลดังต่้อไปน่�

(1)  รายช้�อกรรมการ ผ้่บริหารท่�เข้าประชุม พร้อมระบุสัดส่วน
กรรมการท่�เข้าร่วมการประชุมและไม่เข้าร่วมการประชุม

(2)  วิธ่การลงคุะแนน นับคุะแนน มติ้ท่�ประชุมและผล
การลงคุะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หร้องดออกเส่ยง) 
ของแต่้ละวาระ 

(3)  ประเด็นคุำาถามและคุำาต้อบในท่�ประชุม รวมทั�ง
ช้�อ - นามสกุล ของผ้่ถามและผ้่ต้อบ

2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดมาต้รการด่แลข้อม่ลภายใน
เพ้�อป้องกันการนำาไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้นในทางมิชอบในคุ่่ม้อจำริยธรรม
และจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ สรุปได้ดังน่�

2.1  พ่งหล่กเล่�ยงการกระทำาใดๆ อันเป็นการขัดต่้อผลประโยชน์
ของบริษััทฯ ไม่ว่าจำะเกิดจำากการติ้ดต่้อกับผ้่เก่�ยวข้องทางการคุ้าของบริษััทฯ
เช่น คุ่่คุ้า ล่กคุ้า คุ่่แข่ง หร้อจำากโอกาสหร้อข้อม่ลท่�ได้จำากการเป็นพนักงาน
บริษััทฯ ในการหาประโยชน์ส่วนต้นและในเร้�องการทำาธุรกิจำท่�แข่งขันกับ
บริษััทฯ หร้อการทำางานอ้�นนอกเหน้อจำากงานของบริษััทฯ ซ่ิ�งส่งผลกระทบ
ต่้องานในหน้าท่�

2.2  พ่งละเว้นการถ้อหุ้นในกิจำการคุ่่แข่งของบริษััทฯ หากเป็นเหตุ้
ทำาให้พนักงานกระทำาการหร้อละเว้นการกระทำาท่�คุวรทำาต้ามหน้าท่� หร้อม่
ผลกระทบต่้องานในหน้าท่� ในกรณ่ท่�ได้หุ้นนั�นมาก่อนการเป็นพนักงานบริษััทฯ
หร้อก่อนท่�บริษััทฯ จำะเข้าไปทำาธุรกิจำนั�น หร้อได้มาโดยทางมรดก พนักงาน
ต้้องรายงานให้ผ้่บังคัุบบัญชาต้ามลำาดับชั�นทราบ

2.3 ห้ามพนักงานบริษััทฯ ท่�ม่ส่วนได้เส่ยเป็นผ้่อนุมัติ้ในการต้กลง
เข้าทำารายการ หร้อกระทำาการใดๆ ในนามบริษััทฯ เพ้�อป้องกันคุวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ ท่�อาจำเกิดข่�น

2.4  การทำาธุรกิจำใดๆ กับบริษััทฯ ทั�งในนามส่วนตั้ว คุรอบคุรัว
หร้อในนามนิต้ิบุคุคุลใดๆ ท่�พนักงานนั�นม่ส่วนได้ส่วนเส่ยจำะต้้องเปิดเผย
ส่วนได้ส่วนเส่ยต่้อบริษััทฯ ก่อนเข้าทำารายการ

2.5  การรับทำางานจำากบริษััทย่อย (ถ้าม่) ย่อมทำาได้โดยได้รับการ
อนุมัติ้จำากผ้่บังคัุบบัญชาฝ่่ายบริหารหร้อกรรมการ แต่้พนักงานของบริษััทฯ
ต้้องไม่รับงานภายนอกท่�เป็นการแข่งขันกับการดำาเนินธุรกิจำหร้อก่อให้เกิดผล
ประโยชน์ท่�ขัดแย้ง ไม่ว่าจำะเป็นการปฏิิบัติ้งานชั�วคุราวหร้อถาวร เว้นแต่้จำะ
ได้รับอนุญาต้เป็นการเฉุพาะเจำาะจำงจำากผ้่บังคัุบบัญชาหร้อกรรมการบริษััทฯ

2.6  การเข้าประชุมพิจำารณาวาระใดท่�ผ้่เข้าร่วมประชุมม่ส่วน
ได้เส่ยกรรมการ ผ่้บริหาร หร้อพนักงานบริษััทฯ ผ่้ม่ส่วนได้เส่ยนั�นต้้อง
ออกจำากท่�ประชุมเป็นการชั�วคุราว เพ้�อให้ผ้่เข้าร่วมประชุมท่านอ้�นม่โอกาส
พิจำารณาวิเคุราะห์วิจำารณ์ โดยปราศจำากอิทธิพลของบุคุคุลผ้่ม่ส่วนได้เส่ย
คุนนั�น
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2.7  คุณะกรรมการและผ้่บริหารต้้องพิจำารณาคุวามขัดแย้งของ
ผลประโยชน์เก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกัน ระหว่างบริษััทฯ กับบริษััทย่อย
(ถ้าม่) หร้อบริษััทใหญ่ (ถ้าม่) อย่างรอบคุอบด้วยคุวามซิ้�อสัต้ย์สุจำริต้
อย่างม่เหตุ้ผลและเป็นอิสระภายใต้้กรอบจำริยธรรมท่�ด่โดยคุำาน่งถ่งประโยชน์
ส่งสุดของบริษััทฯ

2.8  กรรมการและผ่้บริหารต้้องรายงานการทำารายการกับผ่้ท่�
เก่�ยวโยง ท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารจัำดการกิจำการของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย
(ถ้าม่) ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายในเป็นรายไต้รมาส หร้อเม้�อเกิดรายการโดย
ฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงานการทำารายการดังกล่าวต้่อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส

3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน

ข้อม่ลภายในเป็นข้อม่ลในการดำาเนินการบริหารกิจำการ อันเป็น
ข้อม่ลลับของบริษััทฯ ท่�ยังไม่เปิดเผยส่่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผล
กระทบต่้อบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย (ถ้าม่) โดยเฉุพาะอย่างยิ�งม่ผลกระทบต่้อ
ม่ลคุ่าหุ้นท่�ม่การซ้ิ�อขายในต้ลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่นำาข้อม่ล
ภายในท่�ต้นล่วงร้่มาจำากการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของต้นไปบอกผ้่อ้�น หร้อนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเส่ยเอง หร้อทำาให้ประโยชน์ของ
บริษััทฯ ลดลง โดยเฉุพาะอย่างยิ�งสำาหรับการนำาข้อม่ลภายในของบริษััทฯ
ไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้น หร้อเพ้�อบุคุคุลอ้�น ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของ
บริษััทฯ จำะถ้อว่าเป็นการกระทำาคุวามผิดต้ามมาต้รา 241 และมาต้รา 242 
ของพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติ้ม
โดยพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ (ฉุบับท่� 5) พ.ศ.2559 

แนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายในแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน  

3.1  รายงานการเปล่�ยนแปลงการถ้อหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) 
ทุกคุรั�งท่�ม่การซ้ิ�อขายภายใน 3 วันทำาการนับแต่้วันท่�ม่การเปล่�ยนแปลง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่� https://market.sec.or.th/r59 

3.2  บริษััทฯ กำาหนดนโยบายและวิธ่การป้องกันการนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้ของกรรมการและผ้่บริหารฝ่่ายต่้างๆ ต้ลอดจำนเจ้ำาหน้าท่�
ท่�เก่�ยวข้องกับข้อม่ลโดยต้รง ดังน่�

3.2.1  รายงานการถ้อหลักทรัพย์คุรั�งแรก (แบบ 59-1)
ต่้อรองผ้่อำานวยการฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน 
ภายใน 15 วันนับแต่้วันปิดการขายหลักทรัพย์
ประชาชนหร้อวันท่�ได้รับการแต่้งตั้�งให้ดำารง
ต้ำาแหน่งเป็นผ้่บริหาร 

3.2.2  ต้้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ท่�ถ้ออย่่
เป็นรายไต้รมาส ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เพ้�อ
รายงานต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ

 

3.2.3  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศประเภทงบการเงิน
ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้
วันท่� 15 ของเด้อนถัดไปท่�บริษััทฯ ทำางบการเงิน
ของไต้รมาสนั�นๆ จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�
บริษััทฯ นำาส่งงบการเงินให้ต้ลาดหลักทรัพย์แล้ว 
24 ชั�วโมง โดยบริษััทฯ จำะประกาศวันท่�ห้ามซ้ิ�อขาย
ในแต่้ละช่วงเวลาให้ทราบทุกคุรั�ง ทั�งน่�ในระหว่าง
ปีท่�ผ่านมากรรมการ และผ้่บริหารได้ปฏิิบัติ้ต้าม
นโยบายอย่างเคุร่งคุรัด

3.2.4  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศอ้�นๆ ในการซ้ิ�อขาย
หลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้วันท่�ทราบข้อม่ล
จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�ได้ม่การเปิดเผย
สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั�วโมง

3.3  พนักงานบริษััทฯ ทุกระดับต้้องรักษัาและปกปิดข้อม่ลล่กคุ้า
และข้อม่ลทางการคุ้าไว้เป็นคุวามลับ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่เปิดเผย
คุวามลับของล่กคุ้าทั�งต่้อพนักงานด้วยกัน และบุคุคุลภายนอกท่�ไม่เก่�ยวข้อง
เว้นแต้่เป็นข้อบังคุับโดยกฎหมายให้เปิดเผย เพ้�อวัต้ถุประสงคุ์ทางการ
ฟ้ิองร้องคุด่หร้อคุณะกรรมการบริษััทฯ อนุมัติ้ให้ม่การเปิดเผย

3.4  ห้ามกรรมการ ผ่้บริหาร พนักงานบริษััทฯ และบุคุคุลท่�
เก่�ยวข้องกับข้อม่ล เปิดเผยหร้อส่งผ่านข้อม่ลหร้อคุวามลับของบริษััทฯ     
ไปยังบุคุคุลท่�ไม่เก่�ยวข้อง ซ่ิ�งรวมถ่งบุคุคุลในคุรอบคุรัว ญาติ้พ่�น้อง เพ้�อนฝ่่ง
เป็นต้้น

3.5  การเปิดเผยข้อม่ลต้้องเป็นไปโดยพนักงานบริษััทฯ ท่�ม่อำานาจำ
หน้าท่� พนักงานทั�วไปท่�ไม่ม่หน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลเม้�อถ่กถามให้แนะนำาผ้่ถาม
สอบถามท่�พนักงานนักลุงทุนสัมพันธ์ ผ้่ท่�ทำาหน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลนั�นเพ้�อให้
การให้ข้อม่ลถ่กต้้องและเป็นไปในทิศทางเด่ยวกัน 

3.6  ไม่ให้คุำาแนะนำาในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ เว้นแต่้
เป็นเร้�องท่�เก่�ยวข้องกับหน้าท่�การงานท่�ได้รับมอบหมายจำากบริษััทฯ

3.7  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป เม้�อม่การซ้ิ�อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ให้จัำดทำารายงานการซ้ิ�อ/
ขายนั�นภายใน 3 วันทำาการต่้อรองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

3.8  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป ต้้องรายงานการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของต้นหร้อบุคุคุลท่�ม่คุวามเก่�ยวข้อง
ต้ามหลักเกณฑ์์พระราชบัญญัต้ิหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ เป็นราย
ไต้รมาสต้่อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน และฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงาน
การเปล่�ยนแปลงการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของบุคุคุลดังกล่าว ต่้อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

หมูวดูที่่� 3 การคัำน้งถื้งบที่บาที่ข้องผิู้มู่สำ่วนไดู้เสำ่ยหมูวดูที่่� 3 การคัำน้งถื้งบที่บาที่ข้องผิู้มู่สำ่วนไดู้เสำ่ย
คุณะกรรมการบริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามเติ้บโต้อย่างยั�งย้นของ

ธุรกิจำท่�มุ่งเติ้บโต้โดยคุำาน่งถ่งคุวามคุาดหวัง และผลกระทบท่�จำะเกิดกับผ้่ม่
ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย ซิ่�งคุณะกรรมการบริษััทฯ ได้กำากับ ด่แลให้มั�นใจำว่า
วัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมาย ต้ลอดจำนกลยุทธ์ของบริษััทฯ สอดคุล้องกับการ
บรรลุวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักขององค์ุกร และให้ฝ่่ายบริหารรายงาน
ต่้อคุณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง ในเร้�องดังน่�

-  กิจำกรรมท่�ได้ปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ม่ส่วนได้เส่ย 
-  คุวามต้้องการของผ้่ม่ส่วนได้เส่ยโดยยังคุงอย่่บนพ้�นฐาน

ของคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุมและสิ�งแวดล้อม 

3.1 การปฏิิบัติ้ต่้อล่กคุ้า3.1 การปฏิิบัติ้ต่้อล่กคุ้า

3.1.1 ส่งมอบผลิต้ภัณฑ์์ท่�ม่คุุณภาพต้รงต้ามมาต้รฐานภายใต้้เง้�อนไข
ท่�เป็นธรรมและตั้�งอย่่บนพ้�นฐานของการได้รับผลต้อบแทน
ท่�เป็นธรรมต่้อทั�งสองฝ่่าย

3.1.2   พนักงานบริษััทฯ ต้้องทุ่มเท มุ่งมั�นพัฒนาสินคุ้าและบริการให้ม่
คุุณภาพและม่ราคุาท่�สมเหตุ้สมผลทันต่้อสถานการณ์ ไม่จำำากัด
สิทธิของผ้่บริโภคุและม่เง้�อนไขท่�เป็นธรรมสำาหรับผ้่บริโภคุ

3.1.3   ปฏิิบัติ้ต้ามสัญญา หร้อเง้�อนไขต่้างๆ ท่�ต้กลงกันไว้อย่างเคุร่งคุรัด
กรณ่ท่�ไม่สามารถปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขข้อใดข้อหน่�งต้้องร่บแจ้ำง
ให้คุ่่คุ้า และ / หร้อเจ้ำาหน่�ทราบล่วงหน้า เพ้�อร่วมกันพิจำารณา
หาแนวทางแก้ไข

3.1.4   พ่งรักษัาคุวามลับของล่กคุ้าอย่างจำริงจัำง เว้นแต่้ล่กคุ้ายินยอมให้
เปิดเผยเป็นลายลักษัณ์อักษัรหร้อเป็นไปต้ามกฎหมาย รวมทั�ง
ไม่นำาข้อม่ลมาใช้เพ้�อประโยชน์ของต้นเองและผ้่ท่�เก่�ยวข้อง

3.2 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่แข่งทางการคุ้า3.2 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่แข่งทางการคุ้า

3.2.1   ประพฤต้ิภายใต้้กรอบกต้ิกาของการแข่งขันท่�ด่ ไม่บิดเบ้อน
ข้อม่ลหลอกลวง หร้อใช้วิธ่อ้�นใดท่�ไม่ถ่กต้้องต้ามคุรรลองของ
การแข่งขันท่�ด่

3.2.2   ไม่แสวงหาข้อม่ลท่�เป็นคุวามลับของคุ่่แข่งทางการคุ้าด้วยวิธ่การ
ท่�ไม่สุจำริต้หร้อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ำายสินจ้ำางให้แก่พนักงาน
ของคุ่่แข่ง เป็นต้้น

3.2.3   ไม่ทำาลายช้�อเส่ยงของคุ่่แข่งทางการคุ้า ด้วยการกล่าวหาใน
ทางร้าย ไม่โจำมต่้คุ่่แข่งโดยปราศจำากข้อม่ลอย่างสมเหตุ้สมผล

3.3 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้า3.3 การปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้า

3.3.1   การจัำดซ้ิ�อ จัำดหาต้้องม่ขั�นต้อนท่�ต้รวจำสอบได้ เพ้�อให้เกิดคุวาม
โปร่งใสและก่อประโยชน์ส่งสุด

3.2.2   บริษััทฯ ต้้องปฏิิบัติ้ต่้อคุ่่คุ้าอย่างเสมอภาคุ บนพ้�นฐานของการ
แข่งขันท่�เป็นธรรม

3.3.3  พนักงานบริษััทฯ ต้้องจัำดซ้ิ�อ จัำดหาสินคุ้าและบริการโดยคุำาน่งถ่ง
คุวามต้้องการ คุวามคุุ้มคุ่า ราคุาและคุุณภาพ ม่การให้ข้อม่ล
แก่ผ้่คุ้าอย่างเท่าเท่ยม ถ่กต้้อง ไม่ม่อคุติ้ ไม่เล้อกปฏิิบัติ้ต่้อผ้่คุ้า
รวมทั�งม่การจัำดซ้ิ�อจัำดหาท่�ม่คุวามรัดกุมสอดคุล้องกัสถานการณ์

3.3.4  พนักงานบริษััทฯ จำะต้้องไม่เร่ยกรับประโยชน์จำากการจัำดซ้ิ�อ จัำดหา 
ต้้องวางตั้วเป็นกลางไม่ใกล้ชิดกับคุ่่คุ้าจำนทำาให้คุ่่คุ้าม่อิทธิพลต่้อ
การตั้ดสินใจำจำนเกินไป

3.3.5  ปฏิิบัติ้ต้ามข้อสัญญาอย่างเคุร่งคุรัด เม้�อพบว่าไม่สามารถปฏิิบัติ้
ต้ามสัญญาหร้อคุ่่คุ้าไม่อาจำปฏิิบัติ้ต้ามสัญญา หร้อเหตุ้อ้�นใด
ท่�ทำาให้ไม่สามารถปฏิิบัติ้ต้ามสัญญาได้ให้รายงานผ้่บังคัุบัญชา
เพ้�อปร่กษัาในทันท่และหาแนวทางแก้ไขต่้อไป

3.4 การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้น3.4 การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้น

บริษััทฯ ม่คุวามมุ่งมั�นท่�จำะสร้างคุวามเต้ิบโต้ทางธุรกิจำอย่าง
ยั�งย้นและสร้างคุวามสามารถในการแข่งขันเพ้�อสร้างม่ลคุ่าเพิ�มให้กับผ้่ถ้อหุ้น
ในระยะยาวโดย

3.4.1  ม่การกำาหนดนโยบายการจ่ำายปันผลไม่ต้ำ�ากว่าร้อยละ 40 ของ
กำาไรสุทธิหลังหักสำารองต้ามกฎหมายให้แก่ผ้่ถ้อหุ้น ซ่ิ�งปัจำจุำบัน
บริษััทฯ ดำารงเงินสำารองคุรบร้อยละ 10 ของทุนจำดทะเบ่ยนของ
บริษััทฯ ต้ามกฎหมายแล้ว ทั�งน่�การจ่ำายปันผลดังกล่าวอาจำม่
การเปล่�ยนแปลงได้ข่�นอย่่กับผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน
และแผนงานการลงทุนของบริษััทฯ

3.4.2   ผ้่ถ้อหุ้นและผ้่ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยสามารถรายงานหร้อร้องเร่ยน
เร้�องท่�อาจำก่อให้เกิดคุวามเส่ยหายต่้อบริษััทฯ หร้อต่้อ
คุณะกรรมการผ่านทางช่องทางต่้างๆ ดังน่�

(1)  แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
ท่�อย่่ 1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ [662] 679-9000 
โทรสาร [662] 679-9075,76 
อ่เมล์: ir.dep@pacificpipe.co.th

(2) ประธานกรรมการต้รวจำสอบ: ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล
อ่เมล์: huang_vc@yahoo.com

(3) ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
อ่เมล์: kriengkrairukk@gmail.com 

  นักลงทุนสัมพันธ์จำะรวบรวมรายงาน หร้อเร้�องร้องเร่ยนจำาก
ผ้่ถ้อหุ้น ส่งให้คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ซ่ิ�งเป็น
ผ้่รับรายงานหร้อเร้�องร้องเร่ยนทำาการสอบสวนและรายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ
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3.5 การปฏิิบัติ้ต่้อเจ้ำาหน่�3.5 การปฏิิบัติ้ต่้อเจ้ำาหน่�

บริษััทฯ ปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขการก้่ย้มเงินต้ามข้อต้กลงและให้ข้อม่ล
ทางการเงินท่�ถ่กต้้อง รวมทั�งม่การจ่ำายชำาระหน่�ต้รงต้ามเวลาทุกคุรั�งและปฏิิบัติ้
ต้ามสัญญาหร้อเง้�อนไขต่้างๆ ท่�ต้กลงกันไว้อย่างเคุร่งคุรัด กรณ่ท่�ไม่สามารถ
ปฏิิบัติ้ต้ามเง้�อนไขข้อใดข้อหน่�ง บริษััทฯ จำะร่บแจ้ำงให้เจ้ำาหน่�ทราบล่วงหน้า
เพ้�อร่วมกันพิจำารณาหาแนวทางการแก้ไข โดยในการเจำรจำาต่้อรองทางธุรกิจำ
จำะพ่งละเว้นการเร่ยกรับหร้อจ้ำางผลประโยชน์ใดๆ ท่�ไม่สุจำริต้ในการคุ้า

3.6 คุวามรับผิดชอบต่้อสิ�งแวดล้อม ชุมชนและสังคุมโดยรวม3.6 คุวามรับผิดชอบต่้อสิ�งแวดล้อม ชุมชนและสังคุมโดยรวม

3.6.1  สนับสนุนด้านการด่แลสิ�งแวดล้อม การศ่กษัา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมต้ลอดจำนขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ท้องถิ�นท่�องค์ุกร
ตั้�งอย่่

3.6.2  ดำาเนินกิจำกรรมเพ้�อร่วมสร้างสรรค์ุสังคุม ชุมชน และสิ�งแวดล้อม 
อย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อให้ชุมชนท่�บริษััทฯ ตั้�งอย่่ม่คุุณภาพช่วิต้
ท่�ด่ข่�นทั�งท่�ดำาเนินการเองและร่วมม้อกับรัฐและชุมชน

3.6.3  ป้องกันอุบัติ้เหตุ้และคุวบคุุมการปล่อยของเส่ยให้อย่่ในระดับ
คุ่ามาต้รฐานท่�ยอมรับได้

3.6.4  บริษััทฯ ปล่กฝั่งจิำต้สำาน่กในเร้�องคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุมและ
สิ�งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ้

3.6.5  สนับสนุนและส่งเสริมให้ม่การใช้วัสดุ หร้ออุปกรณ์ต่้างๆ รวมทั�ง
ทรัพยากรต่้างๆ อย่างม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

3.7  การเคุารพสิทธิมนุษัยชนและการปฏิิบัติ้ต่้อแรงงานอย่างเป็นธรรม3.7  การเคุารพสิทธิมนุษัยชนและการปฏิิบัติ้ต่้อแรงงานอย่างเป็นธรรม

3.7.1    ไม่สนับสนุนการบังคัุบใช้แรงงาน (forced labour) หร้อ แรงงาน
นักโทษั และไม่ใช้การลงโทษัทางกาย หร้อการคุุกคุามจำากการ
ถ่กกระทำารุนแรงหร้อร่ปแบบอ้�นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ
จิำต้ใจำ หร้อทางวาจำา

3.7.2  ต่้อต้้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้ำาง
บุคุคุลอายุต้ำ�ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุำดประสงค์ุใด ทั�งแบบงานประจำำา
หร้องานนอกเวลา รวมทั�งการทำางานแบบม่คุ่าจ้ำางและไม่ม่คุ่าจ้ำาง

3.7.3  การว่าจ้ำางแรงงานต่้างด้าว บริษััทฯ กระทำาอย่างถ่กต้้องต้าม
กฎหมายภายใต้้กฎหมายแรงงาน

3.7.4  บริษััทฯ จำะคัุดเล้อกบุคุคุลเพ้�อว่าจ้ำางให้ดำารงต้ำาแหน่งต่้างๆ ด้วย
คุวามเป็นธรรม โดยคุำาน่งถ่งคุุณสมบัติ้ของแต่้ละต้ำาแหน่งงาน
คุุณวุฒิทางการศ่กษัา ประสบการณ์ และข้อกำาหนดอ้�นๆ ท่�
จำำาเป็นกับงานและปฏิิบัติ้ต่้อพนักงานทุกคุนโดยเสมอภาคุกัน 
ไม่เล้อกปฏิิบัต้ิ ไม่ม่ข้อก่ดกันเร้�องเพศ อายุ เช้�อชาต้ิ ศาสนา 
สถานศ่กษัาหร้อสถานะอ้�นใดท่�มิได้เก่�ยวข้องโดยต้รงกับการ
ปฏิิบัติ้งาน

3.7.5  บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของพนักงาน ด้วยทราบด่ว่า
พนักงานเป็นทรัพยากรอันม่คุ่า และเป็นปัจำจัำยส่่คุวามสำาเร็จำ
ของบริษััทฯ จำ่งให้คุวามสำาคุัญและด่แลให้พนักงานม่ทักษัะ
ในการทำางานและม่คุวามมั�นคุง โดย

(1) ให้คุ่าต้อบแทนท่�เป็นธรรมและเหมาะสมกับหน้าท่�และ
คุวามรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกต้ำาแหน่งและทุกระดับ
ระดับ จำะได้รับการประเมินผลการปฏิิบัติ้งานในร่ปดัชน่
วัดผล (KPIs) เพ้�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการพิจำารณาคุ่าต้อบแทน
ในร่ปแบบโบนัส และปรับเงินเด้อนประจำำาปี

(2) จัำดงานปฐมนิเทศ และมอบคุ่่ม้อพนักงานให้พนักงานใหม่
ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจำถ่งสิทธิท่�พนักงานพ่งได้รับ
ต้ามการว่าจ้ำางท่�เป็นธรรม จำริยธรรมในด้านต่้างๆ

(3)  มุ่งพัฒนาและจำัดให้ม่การอบรมให้คุวามร่้แก่พนักงาน
อย่างต้่อเน้�อง เพ้�อเพิ�มศักยภาพในการทำางานให้ม่
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานม่คุวามก้าวหน้า
ในอาช่พ โดยม่การพิจำารณาการสอบเพ้�อเล้�อนต้ำาแหน่ง
ในแต่้ละปี

(4)  จัำดตั้�งกองทุนสำารองเล่�ยงช่พให้แก่พนักงาน เพ้�อสนับสนุน
ให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สำาหรับต้นเองและคุรอบคุรัว
เม้�อลาออกจำากงาน เกษ่ัยณอายุ ทุพพลภาพ หร้อ เส่ยช่วิต้
รวมทั�งส่งเสริมให้พนักงานม่คุวามร้่ คุวามเข้าใจำการบริหาร
จัำดการเงิน

3.7.6  จัำดตั้�งคุณะกรรมการคุวามปลอดภัยเพ้�อด่แลรักษัาสภาพแวดล้อม
การทำางานให้ม่คุวามปลอดภัยต่้อช่วิต้และทรัพย์สินของพนักงาน
อย่่เสมอ

3.7.7   บริษััทฯ จำะรักษัาข้อม่ลส่วนบุคุคุลของพนักงาน เช่น ช่วประวัติ้
ประวัติ้สุขภาพ ประวัติ้การทำางาน ฯลฯ การเปิดเผยหร้อการ
ถ่ายโอนข้อม่ลส่วนตั้วของพนักงานส่่สาธารณะจำะทำาได้ต่้อเม้�อ
ได้รับคุวามเห็นชอบจำากพนักงานผ้่นั�น ทั�งน่�การล่วงละเมิดถ้อเป็น
คุวามผิดทางวินัย เว้นแต่้ได้กระทำาไปต้ามระเบ่ยบบริษััทฯ หร้อ
ต้ามกฎหมาย

นโยบายคัวามูปลอดูภิัย อาช่วอนามูัย และสำภิาพแวดูล้อมูการที่ำงานนโยบายคัวามูปลอดูภิัย อาช่วอนามูัย และสำภิาพแวดูล้อมูการที่ำงาน

บริษััทฯ ได้คุำาน่งถ่งคุวามปลอดภัยและช่วอนามัยในการทำางาน
ซ่ิ�งเป็นคุวามรับผิดชอบพ้�นฐานของบริษััทฯ และเป็นสิ�งท่�จำะส่งผลต่้อพนักงาน
ทุกคุนรวมทั�งบุคุคุลอ้�น จ่ำงม่การกำาหนดนโยบาย ดังน่�

1.   คุวามปลอดภัยและการรักษัาสภาพแวดล้อมในการทำางาน เป็นหน้าท่�  
ของพนักงานทุกคุนทุกระดับท่�จำะร่วมม้อกันปฏิิบัติ้เพ้�อให้เกิดคุวาม
ปลอดภัยต่้อช่วิต้และทรัพย์สินทั�งของต้นเอง ผ้่อ้�น และของบริษััทฯ

2. บริษััทฯ จำะเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับม่คุวามร้่และม่จิำต้สำาน่ก
ในการปฏิิบัติ้งานด้วยคุวามปลอดภัย และม่อาช่วอนามัยท่�ด่

3. บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคุัญของมาต้รการป้องกันอุบัต้ิเหตุ้
อันเกิดข่�นจำากการทำางานท่�ม่ต่้อพนักงานหร้อบุคุคุลอ้�น
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

4.  บริษััทฯ จำะสนับสนุนและส่งเสริมให้ม่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
วิธ่ปฏิิบัติ้งานอย่างปลอดภัย รวมถ่งการม่สุขอนามัยท่�ด่ของพนักงาน

5. บริษััทฯ จำะสนับสนุนและส่งเสริมกิจำกรรมด้านคุวามปลอดภัยในการ
ทำางาน โดยจำะจัำดฝึ่กอบรมให้คุวามร้่ ทบทวนและฝึ่กซ้ิอม ต้ลอดจำนจัำด
กิจำกรรมในร่ปแบบต้่างๆ เพ้�อสร้างจำิต้สำาน่กด้านคุวามปลอดภัย
ให้กับพนักงานอย่างต่้อเน้�องและม่การเต้ร่ยมพร้อมอย่่เสมอ

6. บริษััทฯ จำะจัำดเต้ร่ยม จัำดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคุคุลท่�ม่คุุณภาพ
ได้มาต้รฐานให้พนักงานได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันต้ามคุวามเหมาะสม
ต่้อลักษัณะและการปฏิิบัติ้งานของพนักงาน

7. บริษััทฯ จำะสำารวจำต้รวจำต้ราในเร้�องคุวามปลอดภัย และเข้มงวด
กวดขันให้พนักงานปฏิิบัติ้ต้ามระเบ่ยบเก่�ยวกับคุวามปลอดภัยของ
บริษััทฯ ต้ลอดจำนการเอาใจำใส่ คุวบคุุม ด่แลให้พนักงานสวมใส่และ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยต้ามท่�บริษััทฯ ได้กำาหนดอย่างเคุร่งคุรัด

8. บริษััทฯ ถ้อว่าพนักงานทุกคุนม่ส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติ้เหตุ้ และ
รักษัาสิ�งแวดล้อม บริษััทฯ ยินด่รับข้อเสนอแนะ ข้อคิุดเห็นต่้างๆ ของ
พนักงาน โดยจำะนำาไปพิจำารณาต้ลอดจำนปรับปรุงแก้ไขจุำดบกพร่อง
ต่้างๆ ต้ามคุวามเหมาะสม เพ้�อให้เกิดคุวามปลอดภัยแก่พนักงาน
มากท่�สุด

นโยบายดู้านการใช้เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศูและการสำื�อสำารนโยบายดู้านการใช้เที่คัโนโลย่สำารสำนเที่ศูและการสำื�อสำาร

1.  หน่วยงานสารสนเทศจัำดทำานโยบายด้านสารสนเทศ รายงาน
คุณะกรรมการบริษััทฯ โดยคุรอบคุลุมในเร้�องดังต่้อไปน่� และม่การ
ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง 
1.1 การจัำดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคุโนโลย่สารสนเทศ

ซ่ิ�งคุรอบคุลุมถ่งการจัำดสรรทรัพยากรให้เพ่ยงพอต่้อการดำาเนิน
ธุรกิจำ และการกำาหนดแนวทางเพ้�อรองรับในกรณ่ท่�ไม่สามารถ
จัำดสรรทรัพยากรได้เพ่ยงพอต้ามท่�กำาหนดไว้ 

1.2  นโยบายและมาต้รการรักษัาคุวามมั�นคุงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ

1.3  นโยบายท่�จำะส่งเสริมและใช้อุปกรณ์เคุร้�องม้อ โปรแกรมท่�ม่
ลิขสิทธิ�ถ่กต้้องต้ามกฎหมายเท่านั�นและส้�อสารให้พนักงาน
ทุกระดับรับทราบ

2. ไม่ใช้ระบบคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ เผยแพร่ข้อม่ลท่�ไม่เหมาะสมใน
ทางศ่ลธรรม ขนบธรรมเน่ยม และจำาร่ต้ประเพณ่ หร้อละเมิดกฎหมาย
เช่น การสร้างคุวามเส่ยหายแก่ช้�อเส่ยงและทรัพย์สิน การม่ไว้ซ่ิ�ง
ส้�อลามกอนาจำาร การ forward mail ท่�เป็นการรบกวน

3. พนักงานบริษััทฯ ต้้องเก็บรักษัารหัสผ่านของต้นให้เป็นคุวามลับ
ไม่บอกบุคุคุลอ้�นเพ้�อป้องกันไม่ให้บุคุคุลอ้�นเข้าถ่งรหัสผ่านของต้น
รวมทั�งไม่ใช้อินเต้อร์เน็ต้เข้าไปยัง Website ท่�ไม่คุุ้นเคุยและอาจำจำะ
เป็นอันต้รายต่้อระบบคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ 

4. กรณ่ท่�พนักงานบริษััทฯ ขออนุญาต้ผ้่บังคัุบบัญชาให้ผ้่ปฏิิบัติ้งาน
ภายนอกใช้ระบบสารสนเทศของบริษััทฯ นั�น พนักงานของบริษััทฯ
ท่�เป็นผ้่ขอต้้องคุวบคุุมการใช้งานของผ้่ปฏิิบัติ้งานภายนอก และต้้อง
รับผิดชอบต่้อคุวามเส่ยหายท่�อาจำจำะเกิดข่�นกับบริษััทฯ จำากการใช้
ระบบสารสนเทศนั�น

5. บริษััทฯ ม่สิทธิ�เข้าต้รวจำสอบ คุ้นหา ติ้ดต้าม สอบสวน และคุวบคุุม
การใช้ระบบสารสนเทศของพนักงานบริษััทฯ เพ้�อป้องกันคุวามปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศของบริษััทฯ

6. พนักงานบริษััทฯ ท่�นำาอุปกรณ์คุอมพิวเต้อร์ หร้ออุปกรณ์เสริม
จำากภายนอกมาปฏิิบัติ้งานในบริษััทฯ ต้้องได้รับอนุญาต้จำากผ้่บังคัุบ
บัญชา

นโยบายดู้านการไมู่ล่วงละเมูิดูสำินที่รัพย์ที่างปัญญานโยบายดู้านการไมู่ล่วงละเมูิดูสำินที่รัพย์ที่างปัญญา

บริษััทฯ ม่นโยบายท่�จำะปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมายท่�เก่�ยวข้องเก่�ยวกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา หร้อลิขสิทธิ� โดยการนำาผลงานหร้อข้อม่ลอันเป็นสิทธิ
ของบุคุคุลภายนอกท่�ได้รับมาหร้อท่�จำะนำามาใช้ภายในบริษััทฯ จำะต้้องต้รวจำสอบ
เพ้�อให้มั�นใจำว่าจำะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผ้่อ้�น

1. ผลงานท่�เกิดจำากการปฏิิบัติ้ต้ามหน้าท่�ถ้อเป็นทรัพย์สินทางปัญญา
ของบริษััทฯ

2. เม้�อพ้นสภาพจำากการเป็นพนักงานจำะต้้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา
ต้่างๆ ซิ่�งรวมไปถ่งผลงานสิ�งประดิษัฐ์ ฯลฯ คุ้นให้บริษััทฯ ไม่ว่า
จำะเป็นข้อม่ลท่�เก็บไว้ในร่ปแบบใดๆ

3. พนักงานท่�ใช้งานเคุร้�องคุอมพิวเต้อร์ของบริษััทฯ จำะต้้องใช้ซิอฟิท์แวร์
ต้ามข้ออนุญาต้ของเจ้ำาของลิขสิทธิ� และเฉุพาะท่�ได้รับอนุญาต้ให้
ใช้งานจำากบริษััทฯ เท่านั�น เพ้�อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

4. การนำาผลงานหร้อข้อม่ลอันเป็นสิทธิของบุคุคุลภายนอกท่�ได้รับมา
หร้อท่�จำะนำามาใช้ภายในบริษััทฯ จำะต้้องต้รวจำสอบเพ้�อให้มั�นใจำว่า
จำะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผ้่อ้�น

หมูวดูที่่� 4 การเปิดูเผิยข้้อมููลและคัวามูโปร่งใสำหมูวดูที่่� 4 การเปิดูเผิยข้้อมููลและคัวามูโปร่งใสำ
 บทบาทและหน้าท่�ของคุณะกรรมการ คุณะกรรมการเฉุพาะ

เร้�องและประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
1. คุณะกรรมการบริษััทฯ1. คุณะกรรมการบริษััทฯ
 1.1   อำานาจำดำาเนินการ

1.1.1  กำาหนดอำานาจำหน้าท่�ของประธานกรรมการ
และประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

1.1.2  กำาหนดระดับอำานาจำทางการเงินของประธาน
เจ้ำาหน้าท่�บริหาร
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1.1.3  แต่้งตั้�ง ถอดถอน มอบอำานาจำหน้าท่�ให้คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�องและเลขานุการบริษััทฯ

1.1.4  พิจำารณาอนุมัติ้โคุรงการลงทุน การทำารายการได้มา
หร้อจำำาหน่ายไปซ่ิ�งสินทรัพย์ รายการท่�เก่�ยวโยงของ
บริษััทฯ และบริษััทย่อย (ถ้าม่) เว้นแต่้รายการดังกล่าว
จำะต้้องได้รับอนุมัติ้จำากท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น ทั�งน่�ในการ
พิจำารณาอนุมัติ้ดังกล่าวจำะเป็นไปต้ามประกาศ
คุณะกรรมการกำากับต้ลาดทุน และ/หร้อ ประกาศ
ข้อบังคัุบ และ/หร้อระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้องของต้ลาด
หลักทรัพย์ฯ

1.1.5   อนุมัติ้ในส่วนท่�เกินอำานาจำการจัำดการของ
คุณะกรรมการบริหารในเร้�องต่้างๆ เช่น การได้รับ
หร้อยกเลิกวงเงินสินเช้�อ การเข้าทำาธุรกรรมท่�มิใช่
ปกติ้วิสัยของธุรกิจำ

1.1.6   ปร่กษัาผ้่เช่�ยวชาญ หร้อท่�ปร่กษัาของบริษััทฯ 
(ถ้าม่) หร้อจ้ำางผ้่เช่�ยวชาญ และท่�ปร่กษัาจำาก
ภายนอกในกรณ่ท่�จำำาเป็น

 1.2   ขอบเขต้ หน้าท่�คุวามรับผิดชอบ
1.2.1   ปฏิิบัติ้หน้าท่�ด้วยคุวามรับผิดชอบ ระมัดระวังและ

ซิ้�อสัต้ย์สุจำริต้ รวมทั�งต้้องปฏิิบัต้ิให้เป็นไปต้าม
กฎหมายวัต้ถุประสงค์ุ ข้อบังคัุบบริษััทฯ ต้ลอดจำน
มต้ิท่�ประชุมผ่้ถ้อหุ้น เว้นแต้่ในเร้�องท่�ต้้องได้รับ
อนุมัติ้จำากท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นก่อนการดำาเนินการ
เช่น เร้�องท่�กฎหมายกำาหนดให้ต้้องได้รับมติ้ท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น การทำารายการท่�เก่�ยวโยงกันและการซ้ิ�อ
หร้อขายสินทรัพย์ท่�สำาคัุญต้ามกฎเกณฑ์์ของต้ลาด
หลักทรัพย์ฯ หร้อต้ามท่�หน่วยงานราชการอ้�นๆ 
กำาหนด เป็นต้้น 

1.2.2   พิจำารณาอนุมัติ้นโยบายทางธุรกิจำ เป้าหมาย 
แผนการดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจำและงบ
ประมาณประจำำาปีของบริษััทฯ

1.2.3  พิจำารณาอนุมัติ้แต่้งตั้�งบุคุคุลท่�ม่คุุณสมบัติ้และไม่ม่
ลักษัณะต้้องห้ามท่�กำาหนดในพระราชบัญญัติ้
บริษััท มหาชน จำำากัด พ.ศ.2535 และกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ รวมถ่ง
ประกาศข้อบังคัุบ และ/หร้อ ระเบ่ยบ ท่�เก่�ยวข้อง
เข้าดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในกรณ่ท่�ต้ำาแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุ้อ้�นนอกจำากออกต้ามวาระ 

1.2.4   พิจำารณาแต่้งตั้�งกรรมการอิสระ โดยพิจำารณาจำาก
คุุณสมบัติ้และลักษัณะต้้องห้ามของกรรมการอิสระ
ต้ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคุณะกรรมการกำากับต้ลาดทุน รวมถ่ง
ประกาศข้อบังคัุบ และ/หร้อ ระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง
ของต้ลาดหลักทรัพย์ฯ หร้อเสนอต้่อท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้นเพ้�อพิจำารณาแต่้งตั้�งเป็นกรรมการอิสระ
ของบริษััทฯ ต่้อไป 

1.2.5   พิจำารณาแต่้งตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องเพ้�อช่วย
ปฏิิบัติ้งานต้ามคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

1.2.6  พิจำารณากำาหนดและแก้ไขเปล่�ยนแปลงกรรมการ
ผ้่ม่อำานาจำลงนามผ่กพันบริษััทฯ

1.2.7  แต่้งตั้�งบุคุคุลอ้�นใดให้ดำาเนินกิจำการของบริษััทฯ
ภายใต้้การคุวบคุุมของคุณะกรรมการบริษััทฯ หร้อ
อาจำมอบอำานาจำเพ้�อให้บุคุคุลดังกล่าวม่อำานาจำ 
และ/หร้อภายในเวลาต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ
เห็นสมคุวรซ่ิ�งคุณะกรรมการบริษััทฯ อาจำยกเลิก
เพิกถอน เปล่�ยนแปลงหร้อแก้ไขอำานาจำนั�นๆ ได้ 

1.2.8   พิจำารณาอนุมัติ้การจ่ำายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผ้่ถ้อหุ้น เม้�อเห็นว่าบริษััทฯ ม่กำาไรพอสมคุวรท่�จำะทำา
เช่นนั�น และรายงานการจ่ำายเงินปันผลดังกล่าวให้
ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นทราบในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น
คุราวต่้อไป

1.2.9   พิจำารณาอนุมัติ้และทบทวนนโยบายเป็นลายลักษัณ์
อักษัร เช่น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ 
จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ 
และคุ่่ม้อกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

1.2.10 ทบทวนและให้คุวามเห็นต้่อคุวามเพ่ยงพอของ
ระบบการคุวบคุุมภายในทุกปี

1.2.11 จำัดให้ม่ระบบบัญช่การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญช่ท่�เช้�อถ้อได้

2. หน้าท่�ประธานกรรมการ2. หน้าท่�ประธานกรรมการ

 2.1   รับผิดชอบในฐานะผ้่นำาของคุณะกรรมการในการกำากับ
ติ้ดต้าม ด่แลให้มั�นใจำได้ว่าการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการ
เป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพ ให้บรรลุวัต้ถุประสงคุ์และ
เป้าหมายหลักขององค์ุกรต้ามแผนงานท่�กำาหนดไว้

 2.2   ด่แลให้มั�นใจำว่า กรรมการทุกคุนม่ส่วนร่วมในการส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์ุกรท่�ม่จำริยธรรมและการกำากับด่แล
กิจำการท่�ด่

 2.3   กำาหนดวาระการประชุมคุณะกรรมการร่วมกับกรรมการ
อิสระคุนหน่�ง กรณ่ท่�ประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ

 2.4   เป็นประธานการประชุมคุณะกรรมการ และการประชุม
ผ้่ถ้อหุ้นของบริษััทฯ

 2.5   จัำดสรรเวลาไว้อย่างเพ่ยงพอท่�ฝ่่ายจัำดการจำะเสนอเร้�องและ
มากพอท่�กรรมการจำะอภิปรายประเด็นสำาคัุญอย่างรอบคุอบ
โดยทั�วกันและแสดงคุวามเห็นอย่างเป็นอิสระ

 2.6   เป็นตั้วกลางระหว่างองค์ุกรกับหน่วยงานภายนอก เช่น
หน่วยงานภาคุรัฐ กองทุน องค์ุกรท้องถิ�น และส้�อ เม้�อม่
คุวามจำำาเป็น โดยม่ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเป็นผ้่แถลงการณ์
หลักของบริษััทฯ

 2.7   เสริมสร้างคุวามสัมพันธ์อันด่ระหว่างกรรมการท่�เป็นผ้่บริหาร
และกรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหาร และระหว่างคุณะกรรมการ
และฝ่่ายจัำดการ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

3. คุณะกรรมการต้รวจำสอบ3. คุณะกรรมการต้รวจำสอบ

 3.1  สอบทานให้บริษััทฯ ม่การรายงานทางการเงินอย่างถ่กต้้อง
และเปิดเผยอย่างเพ่ยงพอ โดยการประสานงานกับผ้่สอบ
บัญช่และผ้่บริหารท่�รับผิดชอบจัำดทำารายงานทางการเงิน
ทั�งรายไต้รมาสและประจำำาปี

 3.2  สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบ
ภายในท่�ม่คุวามเหมาะสมและม่ประสิทธิผล

 3.3  พิจำารณาให้คุวามเห็นชอบในการแต่้งตั้�ง โยกย้าย เลิกจ้ำาง 
และประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของรองผ้่อำานวยการฝ่่าย
ต้รวจำสอบภายใน

 3.4  พิจำารณาอนุมัติ้แผนการต้รวจำสอบภายใน งบประมาณ และ
บุคุลากรของฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน

 3.5  พิจำารณาสอบทานคุวามเป็นอิสระและการรายงานผล
การปฏิิบัติ้งานของฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน

 3.6  สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบการบริหารคุวามเส่�ยงท่�เหมาะสม
และม่ประสิทธิผล รวมทั�งสอบทานกระบวนการภายใน
บริษััทฯ เก่�ยวกับการรับแจ้ำงเบาะแส และการรับข้อร้องเร่ยน
ให้ม่คุวามอิสระ และม่การดำาเนินการอย่างเหมาะสมโดย
คุำาน่งถ่งการรักษัาคุวามลับ และมาต้รการป้องกันผ้่แจ้ำง
เบาะแส

 3.7  สอบทานการปฏิิบัติ้งานของบริษััทฯ ให้เป็นไปต้ามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ต้ลาดหลักทรัพย์หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจำของ
บริษััทฯ

 3.8  ประเมินผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ ในหัวข้อดังต่้อไปน่�
ก. พิจำารณาคุ่าต้อบแทนของผ้่สอบบัญช่ โดยคุำาน่งถ่ง

คุวามน่าเช้�อถ้อ คุวามเพ่ยงพอของทรัพยากร และ
ปริมาณงานต้รวจำสอบของสำานักงานสอบบัญช่นั�น 
รวมทั�งประสบการณ์ของบุคุลากรท่�ได้รับมอบหมาย
ให้ทำาการต้รวจำสอบบัญช่ของบริษััทฯ

ข. พิจำารณาคุวามเป็นอิสระของผ้่สอบบัญช่ เพ้�อคัุดเล้อก 
และเสนอแต่้งตั้�ง / ถอดถอน ผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ

 3.9  พิจำารณาการเปิดเผยข้อม่ลของบริษััทฯ ในกรณ่ท่�เกิด
รายการเก่�ยวโยงหร้อรายการท่�อาจำม่คุวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปต้ามกฎระเบ่ยบท่�เก่�ยวข้อง

 3.10 ปฏิิบัติ้การอ้�นใดต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ มอบหมาย
และคุณะกรรมการต้รวจำสอบเห็นชอบ

 3.11 จัำดทำารายงานกิจำกรรมของคุณะกรรมการต้รวจำสอบโดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำำาปีของบริษััทฯ

 3.12 รายงานอ้�นใดท่�เห็นว่าผ้่ถ้อหุ้นและผ้่ลงทุนทั�วไปคุวรทราบ 
ภายใต้้ขอบเขต้หน้าท่�และคุวามรับผิดชอบท่�ได้รับมอบหมาย
จำากคุณะกรรมการบริษััทฯ

 3.13 จัำดให้ม่การประเมินการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ โดยบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง
เพ้�อนำามาปรับปรุงการปฏิิบัติ้งานให้เกิดประสิทธิผลต่้อ
ผ้่ถ้อหุ้น และองค์ุกรส่งสุด

 3.14 การรายงานต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อ
ให้คุณะกรรมการบริษััทฯ รับทราบกิจำกรรมของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ

 3.15 ในการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ หากพบ
หร้อม่ข้อสงสัยว่าม่รายการ หร้อการกระทำาซ่ิ�งอาจำม่ผลกระทบ
อย่างม่นัยสำาคัุญต่้อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของ
บริษััทฯ ให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบรายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ เพ้�อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่�คุณะ
กรรมการต้รวจำสอบเห็นสมคุวร ซ่ิ�งประเภทรายการหร้อ
การกระทำาท่�ต้้องรายงานม่หัวข้อดังต่้อไปน่�
ก. รายการท่�เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์
ข. การทุจำริต้ หร้อม่สิ�งผิดปกติ้หร้อม่คุวามบกพร่อง

ท่�สำาคัุญในระบบคุวบคุุมภายใน
คุ. การฝ่่าฝ้่นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ต้ลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรัพย์ 
หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกับธุรกิจำของบริษััทฯ

 หากคุณะกรรมการต้รวจำสอบได้รายงานต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ถ่งสิ�งท่�ม่ผลกระทบอย่างม่นัยสำาคุัญต้่อฐานะการเงินและผล
การดำาเนินงานและได้ม่การหาร้อร่วมกับคุณะกรรมการบริษััทฯ และผ้่บริหาร
แล้วว่าต้้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข เม้�อคุรบกำาหนดเวลาท่�กำาหนดไว้ร่วมกัน
หากคุณะกรรมการต้รวจำสอบพบว่าม่การเพิกเฉุยต่้อการดำาเนินการแก้ไข
ดังกล่าวโดยไม่ม่เหตุ้ผลอันสมคุวร กรรมการต้รวจำสอบรายใดรายหน่�ง
อาจำรายงานสิ�งท่�พบดังกล่าวต่้อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์
และ/หร้อ ต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

 3.16 รายงานผลการต้รวจำสอบในเบ้�องต้้นให้แก่สำานักงานและ
ผ้่สอบบัญช่ทราบภายใน 1 เด้อนนับแต่้วันท่�ได้รับแจ้ำงจำาก
ผ้่สอบบัญช่ในเร้�องพฤติ้การณ์อันคุวรสงสัยว่ากรรมการ
ผ้่จัำดการ หร้อบุคุคุลซ่ิ�งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของ
นิติ้บุคุคุลดังกล่าวได้กระทำาคุวามผิดต้าม พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และต้ลาดหลักทรัพย์ (ฉุบับท่� 4) พ.ศ. 2551

4. คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล4. คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล

 4.1  ด้านการสรรหา
4.1.1 พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การในการสรรหากรรมการ 

เสนอคุณะกรรมการบริษััทฯ
4.1.2 พิจำารณาโคุรงสร้าง ขนาด และองคุ์ประกอบของ

คุณะกรรมการบริษััทฯ และคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
ให้ม่คุวามเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษััทฯ และ
สถานการณ์ท่�เปล่�ยนแปลงไปเสนอคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

4.1.3 สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารงต้ำาแหน่ง
กรรมการ แทนกรรมการท่�คุรบวาระประจำำาปี เพ้�อเสนอ
ต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ และท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้นเพ้�อ
อนุมัติ้ 
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 4.1.4  สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่�ลาออก
หร้อพ้นจำากต้ำาแหน่งก่อนคุรบวาระ เพ้�อเสนอ
ต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�ออนุมัติ้

 4.1.5  สรรหาและเสนอบุคุคุลผ้่ท่�เหมาะสม เพ้�อดำารง
ต้ำาแหน่งกรรมการในคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
เพ้�อเสนอต้่อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ
เพ้�ออนุมัติ้

 4.1.6  คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและ
บรรษััทภิบาลร่วมกับประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การในการสรรหา
และแต่้งตั้�งบุคุคุลในต้ำาแหน่งประธานเจ้ำาหน้าท่�
บริหาร เสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อ
พิจำารณาอนุมัติ้

 4.2 ด้านคุ่าต้อบแทน

 4.2.1  พิจำารณาและกำาหนดคุ่าต้อบแทนของ
กรรมการบริษััทฯ กรรมการบริหาร และ
กรรมการท่�ดำารงต้ำาแหน่งใน คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�อง ในร่ปแบบต่้างๆ เช่น เงินบำาเหน็จำ
คุ่าเบ่�ยประชุม การออกหลักทรัพย์ต้ามโคุรงการ
ESOP หร้อคุ่าต้อบแทนอ้�นๆ เพ้�อเสนอต้่อ
คุณะกรรมการ และ/หร้อท่�ประชุมผ่้ถ้อหุ้น
เพ้�ออนุมัติ้แล้วแต่้กรณ่โดยพิจำารณาจำาก
ก. คุวามเหมาะสมของหลักเกณฑ์์ท่�ใช้อย่่

ในปัจำจุำบันเท่ยบกับสภาพอุต้สาหกรรม 
ภาวะเศรษัฐกิจำ เงินเฟ้ิอ ผลประกอบ
การของบริษััทฯ และปัจำจัำยอ้�นๆ

ข. ภาระ หน้าท่�คุวามรับผิดชอบของ
คุณะกรรมการท่�ปฏิิบัติ้หน้าท่�ในแต่้ละ
คุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง

คุ. ข้อม่ลการจ่ำายผลต้อบแทนของบริษััทอ้�น
ท่�อย่่ในอุต้สาหกรรมเด่ยวกัน และบริษััท
อ้�นท่�ม่ขนาดธุรกิจำและผลประกอบการ
ใกล้เคุ่ยงกับบริษััทฯ

 4.2.2  พิจำารณาการปรับเงินเด้อน ให้สวัสดิการ
ผลต้อบแทนอ้�นๆ และการจำ่ายเงินโบนัส
ประจำำาปีแก่ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเพ้�อ
เสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ 
เพ้�อพิจำารณาอนุมัติ้

 4.3 ด้านบรรษััทภิบาล

 4.3.1  กำาหนดนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ 
จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำ และนโยบายการดำาเนินงานด้านกิจำกรรม
เพ้�อสังคุม เพ้�อเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
พิจำารณา

4.3.2  กำากับด่แลการปฏิิบัติ้งานของบริษััทฯ เพ้�อให้เป็น
ไปต้ามหลักการกำากับด่กิจำการท่�ด่และแนวปฏิิบัติ้
ท่�ด่ของจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำของบริษััทฯ

4.3.3  ทบทวนแนวปฏิิบัติ้ด้านการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่
ของบริษััทฯ โดยเปร่ยบเท่ยบกับหลักการกำากับ
ด่แลกิจำการท่�ด่ของมาต้รฐานสากล และของต้ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอต้่อคุณะ
กรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณาปรับปรุงให้เป็น
ปัจำจุำบันอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

4.3.4  ทบทวนคุ่่ม้อกรรมการบริษััทฯ และแนวปฏิิบัต้ิ
ท่�ด่ของจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจำเพ้�อเสนอต้่อกรรมการบริษััทฯ พิจำารณา
อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

5. คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง5. คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
  5.1  ด้านการบริหาร

5.1.1  กำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ การดำาเนินธุรกิจำ
แผนการลงทุน และงบประมาณประจำำาปี เพ้�อเสนอ
คุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาอนุมัติ้

5.1.2  คุวบคุุมด่แลการดำาเนินธุรกิจำของบริษััทฯ ให้เป็นไป
ต้ามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ รวมถ่งแผนการ
ลงทุนและงบประมาณ ท่�ได้รับการอนุมัต้ิจำาก
คุณะกรรมการบริษััทฯ พร้อมรายงานคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

5.1.3  เปล่�ยนแปลง และเพิ�มเต้ิมงบประมาณรายจำ่าย
ประจำำาปีในกรณ่เร่งด่วนท่�ม่ผลกระทบกับการ
ดำาเนินงานต้ามปกต้ิธุรกิจำ และให้นำาเสนอ
คุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อให้สัต้ยาบันในการ
ประชุมคุรั�งถัดไป

5.1.4  อนุมัติ้การใช้จ่ำายในการสั�งซ้ิ�อวัต้ถุดิบเพ้�อการผลิต้
หร้อสินคุ้าเพ้�อการจำำาหน่ายสำาหรับการดำาเนิน
ธุรกิจำต้ามปกติ้ ในวงเงินต่้อรายการท่�คุณะกรรมการ
บริษััทฯ กำาหนด

5.1.5  อนุมัติ้การใช้จ่ำายในการลงทุน อาคุาร เคุร้�องจัำกร
อุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ หร้อทรัพย์สินถาวรท่�
เก่�ยวกับการดำาเนินธุรกิจำต้ามปกติ้ในวงเงินท่�คุณะ
กรรมการบริษััทฯ กำาหนด

5.1.6  พิจำารณาเงินปันผลระหว่างกาล หร้อเงินปันผล
ประจำำาปี นำาเสนอต้่อคุณะกรรมการบริษััทฯ
พิจำารณาอนุมัติ้

5.1.7  พิจำารณากำาหนดโคุรงสร้าง และอำานาจำบริหาร
องค์ุกร

 5.2    ด้านการจัำดการคุวามเส่�ยง
5.2.1  กำาหนดนโยบายการบริหารคุวามเส่�ยงนำาเสนอ

ต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

5.2.2  พิจำารณาให้คุวามเห็นในผลการประเมินคุวามเส่�ยง
และวิธ่การในการบริหารคุวามเส่�ยงของบริษััทฯ
ในแต่้ละเร้�องให้สอดคุล้องกับนโยบายการบริหาร
คุวามเส่�ยงโดยสามารถประเมินติ้ดต้ามและป้องกัน
คุวามเส่�ยงให้อย่่ในระดับท่�เหมาะสม และม่แนวทาง
ปฏิิบัติ้ให้สามารถรับกับเหตุ้การณ์เม้�อเกิดคุวาม
เส่�ยงนั�นๆ ข่�น

5.2.3  จัำดให้ม่การทบทวนคุวามเส่�ยงของบริษััทฯ และ
บริษััทย่อย (ถ้าม่) อย่างสมำ�าเสมอ โดยคุรอบคุลุมทั�ง
คุวามเส่�ยงจำากภายนอกและภายในองคุ์กร ใน
ประเด็นต่้างๆ ดังน่� 
(1)   คุวามเส่�ยงด้านกลยุทธ์
(2)   คุวามเส่�ยงด้านปฏิิบัติ้การ และคุวามเส่�ยง
       ด้านกฎระเบ่ยบ
(3)   คุวามเส่�ยงด้านการเงิน

5.2.4  ต้ิดต้าม กำากับ ด่แล ต้ลอดจำนทบทวนเก่�ยวกับ
นโยบายการบริหารคุวามเส่�ยง รวมถ่งกลยุทธ์และ
วิธ่ปฏิิบัติ้เม้�อเกิดคุวามเส่�ยง อย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง
เพ้�อให้มั�นใจำได้ว่ากลยุทธ์การบริหารคุวามเส่�ยง
เหมาะสมต่้อเหตุ้การณ์ และได้นำาไปปฏิิบัติ้อย่าง
ม่ประสิทธิภาพ

5.2.5   ให้คุำาแนะนำา และการสนับสนุนแก่คุณะกรรมการ
ฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ ในเร้�องการบริหารคุวาม
เส่�ยงระดับองค์ุกร รวมถ่งส่งเสริม และสนับสนุนให้
ม่การปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารคุวามเส่�ยง
ภายในองค์ุกรให้เกิดข่�นอย่างต่้อเน้�องและสมำ�าเสมอ

5.2.6  ส้�อสารแลกเปล่�ยนข้อม่ล และประสานงานเก่�ยวกับ
คุวามเส่�ยง และการคุวบคุุมภายในกับคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบของบริษััทฯ

5.2.7  แต่้งตั้�งคุณะทำางาน และ/หร้อฝ่่ายบริหารของบริษััทฯ
เพ้�อให้การสนับสนุนกระบวนการ และกิจำกรรม
การบริหารคุวามเส่�ยงได้ต้ามคุวามเหมาะสม 
และจำำาเป็น

5.2.8  ปฏิิบัติ้งานเร้�องอ้�นๆ ต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ
มอบหมาย

6. ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร6. ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

 6.1    จัำดทำาและนำาเสนอนโยบายทางธุรกิจำ เป้าหมาย แผนการ
ดำาเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจำ และงบประมาณประจำำาปี
ของบริษััทฯ เพ้�อขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยง และเสนอขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ามลำาดับ

 6.2   กำาหนดแผนธุรกิจำ งบประมาณ และอำานาจำบริหารต่้างๆ 
ของบริษััทฯ เพ้�อขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยง และเสนอขออนุมัติ้ต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ามลำาดับ

 6.3   ม่อำานาจำอนุมัติ้การดำาเนินการทางการเงินเพ้�อจัำดซ้ิ�อ
วัต้ถุดิบและจัำดซ้ิ�อจัำดจ้ำางซ่ิ�งสินทรัพย์เพ้�อขยายธุรกิจำใน
วงเงินท่�ได้รับต้ามขอบเขต้ อำานาจำหน้าท่�ท่�กำาหนดในเร้�อง
อำานาจำอนุมัติ้

 6.4   กำาหนดโคุรงสร้างองคุ์กร และการบริหารจำัดการท่�ม่
ประสิทธิภาพโดยคุรอบคุลุมทั�งเร้�องการคัุดเล้อก การฝึ่ก
อบรม การว่าจ้ำางและการเลิกจ้ำางพนักงาน

 6.5   กำากับด่แลและอนุมัติ้เร้�องท่�เก่�ยวกับการดำาเนินงานของ
บริษััทฯ และอาจำแต่้งตั้�งหร้อมอบหมายให้บุคุลากรคุนใด
คุนหน่�ง หร้อหลายคุนกระทำาการอย่างหน่�งอย่างใดต้ามท่�
เห็นสมคุวรได้ สามารถยกเลิกเปล่�ยนแปลงหร้อแก้ไข
อำานาจำนั�นๆ ได้

 6.6   ปฏิิบัติ้หน้าท่�อ้�นใดต้ามท่�ได้รับมอบหมายจำากคุณะกรรมการ
บริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง และคุณะกรรมการบริษััทฯ

 การมอบหมายอำานาจำหน้าท่�และคุวามรับผิดชอบจำะไม่ม่ลักษัณะ
เป็นการมอบอำานาจำหร้อมอบอำานาจำช่วงท่�ทำาให้ผ้่รับมอบอำานาจำสามารถ
อนุมัติ้รายการท่�ต้นหร้อบุคุคุลท่�อาจำม่คุวามขัดแย้ง ม่ส่วนได้เส่ยหร้ออาจำม่
คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อ้�นใดกับบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย (ถ้าม่) ของ
บริษััทฯ (ต้ามท่�นิยามไว้ในประกาศคุณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ต้ลาดหลักทรัพย์) ซ่ิ�งการอนุมัติ้รายการในลักษัณะดังกล่าวจำะต้้องเสนอต่้อ
ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ และ/หร้อท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น (แล้วแต่้กรณ่)
เพ้�อพิจำารณาอนุมัต้ิรายการดังกล่าวต้ามท่�ข้อบังคุับของบริษััทฯ และ
บริษััทย่อย (ถ้าม่) หร้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้องกำาหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติ้
รายการท่�ม่เง้�อนไขปกติ้ธุรกิจำท่�ม่การกำาหนดขอบเขต้ท่�ชัดเจำน 

หมูวดูที่่� 5 คัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการหมูวดูที่่� 5 คัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ ปฏิิบัต้ิหน้าท่�ด้วยคุวามรับผิดชอบ
ต้ามหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ ต้ามหลักการของคุณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ซ่ิ�งม่หลักปฏิิบัติ้  8 ข้อดังน่�

หลักปฏิิบัติ้ 1หลักปฏิิบัติ้ 1    ต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการ
                  ในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่าให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น                  ในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่าให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

1.  จำัดทำากฎบัต้รคุณะกรรมการบริษััทฯ ซิ่ �งกำาหนดหน้าท่ �และ
คุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการบริษััทฯ โดยกฎบัต้รน่�จำะกำาหนด
ให้กรรมการบริษััทฯ จำะต้้องบริหารให้การดำาเนินงานของบริษััทฯ
เป็นไปต้ามกฎหมายข้อบังคัุบ มติ้ท่�ประชุมผ้่ถ้อหุ้น ต้ลอดจำนแนวทาง
ท่�ได้กำาหนดไว้รวมทั�งม่กระบวนการอนุมัติ้การดำาเนินงานท่�สำาคัุญ 
ให้เป็นไปต้ามท่�กฎหมายกำาหนด รวมถ่งการกำาหนดอำานาจำอนุมัติ้
ของคุณะกรรมการบริษััทฯ ในการอนุมัติ้รายการต่้างๆ ของบริษััทฯ

2. จัำดทำาและทบทวนนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ จำริยธรรมและ
จำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ และคุ่่ม้อกรรมการ เป็นลายลักษัณ์
อักษัรอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง เพ้�อใช้เป็นหลักเกณฑ์์และแนวปฏิิบัติ้ใน
การดำาเนินธุรกิจำและด่แลผ้่ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่าย 



53

หลักปฏิิบัติ้ 2หลักปฏิิบัติ้ 2    กำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการท่�เป็นไปกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการท่�เป็นไป
                  เพ้�อคุวามยั�งย้น                  เพ้�อคุวามยั�งย้น

 คุณะกรรมการร่วมกำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจำ ทิศทางและเป้าหมาย
ทางธุรกิจำ และกำาหนดให้ม่การทบทวนเร้�องดังกล่าวอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
ในการกำาหนดกลยุทธ์กรรมการบริษััทฯ จำะพิจำารณาอย่างรอบด้าน ทั�งด้าน
สภาพเศรษัฐกิจำและสภาวะการแข่งขันม่การวิเคุราะห์สภาพแวดล้อม ปัจำจัำย
คุวามเส่�ยง และประเด็นท่�เก่�ยวกับสังคุมและผ่้ม่ส่วนได้เส่ย จำากนั�น
คุณะกรรมการบริษััทฯ จำะมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารจัำดทำาแผนงานนำาเสนอ
ต่้อคุณะกรรมการเพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าบริษััทฯ จำะบรรลุเป้าหมายท่�กำาหนดไว้
รวมทั�งกำาหนดให้ม่การนำาเสนอผลการดำาเนินงานเป็นรายไต้รมาส ซ่ิ�งในปี 
2563 ท่�ประชุม คุณะกรรมการบริษััทฯ คุรั�งท่� 8/2563 พิจำารณาและอนุมัติ้
วิสัยทัศน์ ทิศทางธุรกิจำ และแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564-ปี 2568)
โดยมุ่งเน้นในการสร้างคุวามแข็งแกร่งจำากภายในด้วยการพัฒนาบุคุลากร
และปรับปรุงกระบวนการภายใน เพิ�มคุวามสามารถในการแข่งขันระยะยาว
ได้อย่างยั�งย้น ทั�งน่�ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารได้ประกาศและส้�อสารเป้าหมาย
ทิศทางและกลยุทธ์ให้ฝ่่ายจัำดการทุกฝ่่ายได้รับทราบและกำาหนดให้จัำดทำา
แผนการปฏิิบัติ้ (Action Plan) เพ้�อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายพร้อมทั�ง
กำาหนดให้ม่การรายงานผลการดำาเนินงานต่้อฝ่่ายบริหารและคุณะกรรมการ
บริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส 

หลักปฏิิบัติ้ 3หลักปฏิิบัติ้ 3  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล

1. องค์ุประกอบคุณะกรรมการ1. องค์ุประกอบคุณะกรรมการ
1.1  จำำานวนกรรมการบริษััทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน โดย

แบ่งเป็นกรรมการท่�เป็นผ่้บริหาร จำำานวน 2 ท่าน กรรมการท่�
ไม่เป็นผ้่บริหารจำำานวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำำานวน 4 ท่าน 

1.2  องค์ุประกอบคุณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
ก่�งหน่�ง และแต่้งตั้�งกรรมการอิสระคุนหน่�งร่วมพิจำารณากำาหนด
วาระการประชุมคุณะกรรมการ ในกรณ่ท่�ประธานกรรมการของ
บริษััทฯ ไม่เป็นกรรมการอิสระ

1.3  การสรรหาและแต่้งตั้�งกรรมการให้เป็นไปต้ามข้อบังคัุบบริษััทฯ
และข้อกำาหนดของกฎหมายท่�เก่�ยวข้องและม่คุวามโปร่งใส 
โดยการสรรหากรรมการต้้องผ่านการพิจำารณาจำากคุณะกรรมการ
สรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล และนำาเสนอเพ้�อขออนุมัติ้
จำากคุณะกรรมการบริษััทฯและ/หร้อเสนอขออนุมัติ้ต่้อท่�ประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น แล้วแต่้กรณ่

1.4  ม่การแต่้งตั้�งเลขานุการบริษััทฯ (Company Secretary) เป็น
ผ้่ช่วยด่แลกิจำกรรมต่้างๆ ของคุณะกรรมการและช่วยให้คุณะ
กรรมการและบริษััทฯ ปฏิิบัติ้ให้เป็นไปต้ามกฎหมายและระเบ่ยบ
ข้อบังคัุบท่�เก่�ยวข้องต่้างๆ

2. คุุณสมบัติ้ของกรรมการ2. คุุณสมบัติ้ของกรรมการ
2.1  กรรรมการต้้องเป็นบุคุคุลท่�ม่คุวามร้่ คุวามสามารถ ม่จำริยธรรม

และอุทิศเวลา คุวามร้่ คุวามสามารถ รวมทั�งม่คุวามพยายาม
ในการปฏิิบัติ้หน้าท่�และม่คุวามเป็นอิสระในการตั้ดสินใจำ

2.2  ม่คุุณสมบัต้ิ และไม่ม่ลักษัณะต้้องห้ามต้ามกฎหมายว่าด้วย
บริษััทมหาชนจำำากัดและกฎหมายอ้�นท่�เก่�ยวข้อง

2.3  จำำากัดจำำานวนการดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�นไม่เกิน
5 บริษััท

2.4  จำำากัดจำำานวนการดำารงต้ำาแหน่งกรรมการในบริษััทอ้�นของ 
ผ้่บริหารระดับ C-Level ไม่เกิน 5 บริษััท

2.5  ม่คุวามเป็นอิสระต้ามข้อกำาหนดของสำานักงาน ก.ล.ต้. และ
ต้ลาดหลักทรัพย์ฯ

2.6 วาระการดำารงต้ำาแหน่งของกรรมการเป็นไปต้ามกฎบัต้รของ
คุณะกรรมการแต้่ละคุณะและต้ามข้อบังคุับบริษััทฯ ข้อท่� 13 
ซ่ิ�งกำาหนดให้ในการประชุมสามัญประจำำาปีทุกคุรั�ง ให้กรรมการ
ออกจำากต้ำาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำำานวนกรรมการท่�จำะแบ่งออกให้
ต้รงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำำานวนใกล้ท่�สุดกับส่วน 1 
ใน 3 กรรมการท่�จำะต้้องออกจำากต้ำาแหน่งในปีแรกและปีท่�สอง
ภายหลังจำดทะเบ่ยนบริษััทนั�น ให้ใช้วิธ่จัำบสลากกันว่าผ้่ใดจำะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่้อไปให้กรรมการคุนท่�อย่่ในต้ำาแหน่งนานท่�สุดนั�น
เป็นผ้่ออกจำากต้ำาแหน่ง กรรมการท่�ออกต้ามวาระนั�นอาจำถ่กเล้อก
เข้ามาดำารงต้ำาแหน่งใหม่ก็ได้  

3. นโยบายคุวามหลากหลายของคุณะกรรมการบริษััทฯ3. นโยบายคุวามหลากหลายของคุณะกรรมการบริษััทฯ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ ต้ระหนักด่ถ่งประโยชน์คุวามหลากหลาย
ของคุณะกรรมการบริษััทฯ และเห็นว่าเป็นปัจำจัำยสำาคัุญปัจำจัำยหน่�ง
ในการเพิ�มประสิทธิภาพในการตั้ดสินใจำและการทำางานของ
คุณะกรรมการบริษััทฯ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 ทั�งน่� คุวามหลากหลายนั�นไม่ได้จำำากัดเฉุพาะในเร้�องเพศเท่านั�น
แต่้ยังรวมถ่ง อายุ ประวัติ้การศ่กษัา ประสบการณ์ในวิชาช่พทักษัะ
และคุวามร้่ ดังนั�นในการสรรหาและการพิจำารณาแต่้งตั้�งของบริษััทฯ
จำะอย่่บนพ้�นฐานของคุวามร้่คุวามสามารถและใช้หลักเกณฑ์์ในการ
คัุดเล้อกซ่ิ�งได้คุำาน่งผลประโยชน์ของคุวามหลากหลายมาประกอบด้วย

4. การจัำดตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง4. การจัำดตั้�งคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง
 นอกจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ แล้วบริษััทฯ ยังม่คุณะกรรมการ
เฉุพาะเร้�อง 3 คุณะ ได้แก่ 

4.1  คุณะกรรมการต้รวจำสอบ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบ ม่ 3 ท่าน โดยทุกท่านเป็นกรรมการ
อิสระและดำารงต้ำาแหน่งคุณะกรรมการบริษััทฯ สมาชิกของ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผ่้ม่คุวามร่้
ด้านบัญช่/การเงิน และกรรมการต้รวจำสอบต้้องม่คุุณสมบัต้ิ
เก่�ยวกับคุวามเป็นอิสระ ม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งวาระละ 3 ปี

4.2 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ม่ทั�งหมด
3 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร
1 ท่าน โดยม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งวาระละ 3 ปี

4.3 คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง
คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง ม่ทั�งหมด 5 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการท่�ไม่เป็นผ่้บริหาร 1 ท่าน กรรมการ
บริหาร 2 ท่าน และ ผ่้บริหาร 2 ท่าน โดยม่วาระการดำารง
ต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี 

5. การประชุมคุณะกรรมการ5. การประชุมคุณะกรรมการ
 ในแต่้ละปีคุณะกรรมการจำะม่การกำาหนดต้ารางการประชุม
ล่วงหน้าเป็นรายปี โดยขั�นต้ำ�าไม่น้อยกว่า 6 คุรั�งต้่อปี และในการ
ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ แต่้ละคุรั�ง เลขานุการบริษััทฯ จำะส่ง
จำดหมายนัดประชุมคุณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยกรรมการทุกท่าน
สามารถเสนอวาระเข้าท่�ประชุมได้ และหากม่เหตุ้จำำาเป็นไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจำะแจ้ำงบริษััทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม
ประมาณ 1 – 2 วัน โดยกรรมการต้้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของจำำานวนการประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ ทั�งหมดท่�ได้
จัำดให้ม่ข่�นในรอบปี ซ่ิ�งการประชุมคุณะกรรมการจำะจัำดสรรเวลาให้ม่
การอภิปรายและแสดงคุวามเห็นอย่างเพ่ยงพอ รวมทั�งให้ผ้่บริหาร
ระดับส่งช่�แจำงข้อม่ลในฐานะผ้่เก่�ยวข้องกับปัญหาและการลงมติ้ในท่�
ประชุมกำาหนดให้จำำานวนองค์ุประชุมขั�นต้ำ�า ณ ขณะท่�คุณกรรมการ
จำะมติ้ต้้องม่กรรมการอย่่ในท่�ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ขอจำำานวน
กรรมการทั�งหมด พร้อมทั�งม่การจำดบันท่กการประชุมเป็นลายลักษัณ์
อักษัร

นอกจำากน่�ท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ ม่การกำาหนดนโยบายให้
กรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 คุรั�ง

6. รายงานคุณะกรรมการ6. รายงานคุณะกรรมการ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ้่รับผิดชอบต่้องบการเงินของบริษััทฯ
โดยงบการเงินดังกล่าวจัำดทำาข่�นต้ามมาต้รฐานการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป
โดยเล้อกใช้นโยบายบัญช่ท่�ม่คุวามเหมาะสมและถ้อปฏิิบัติ้อย่าง
สมำ�าเสมอและใช้ดุลยพินิจำอย่างระมัดระวัง รวมทั�งประมาณการท่�ด่
ท่� สุดในการจำัดทำาซ่ิ�งม่การเปิดเผยข้อม่ลสำาคัุญอย่างเพ่ยงพอ
ในหมายเหตุ้ประกอบงบการเงิน คุณะกรรมการบริษััทฯ จำะเป็น
ผ้่รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำำาปี
และคุณะกรรมการต้รวจำสอบซ่ิ�งประกอบด้วยกรรมการท่�ม่คุวาม
เป็นอิสระ จำะเป็นผ้่ด่แลรับผิดชอบเก่�ยวกับคุุณภาพของรายงานทาง
การเงิน ระบบการคุวบคุุมภายในและคุวามเห็นของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ ซ่ิ�งจำะปรากฏิในรายงานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบใน
รายงานประจำำาปี

7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่7. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 คุณะกรรมการกำาหนดให้เลขานุการบริษััทฯ เป็นผ่้ประสาน
การจัำดอบรมภายในสำาหรับกรรมการใหม่ เช่น คุ่่ม้อกรรมการนโยบาย
การต่้อต้้านการทุจำริต้และคุอร์รัปชั�น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ รวมทั�งการเย่�ยมชม
โรงงานเพ้�อให้เข้าใจำลักษัณะของธุรกิจำคุรบสายซัิพพลายเชนรวมทั�ง
โคุรงสร้างการบริหารงาน

8. การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน8. การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน
 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเพ้�อให้คุณะ
กรรมการบริษััทฯ สามารถปฏิิบัติ้หน้าท่�ได้อย่างม่ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากท่�สุด อ่กทั�งเพ้�อเป็นกรอบในการทบทวน และ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการให้ด่ยิ�งข่�นไปต้าม
หลักการกำากับด่แลกิจำการบริษััทฯ จำ่งกำาหนดให้ม่การประเมินผล
การปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการทั�งคุณะ และการประเมินผลการ
ปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเป็นรายบุคุคุล และม่การประเมินผล
การปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องโดยคุณะกรรมการ
บริษััทฯ

 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทน และบรรษััทภิบาล จำะเป็น
ผ้่เสนอหลักเกณฑ์์การประเมิน และเสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการ
บริษััทฯการประเมินทั�งหมดจำะสรุปผลและบรรจุำเป็นวาระการประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯคุรั�งท่� 1 ของทุกปี เพ้�อนำาผลการประเมินมา
วิเคุราะห์และแสดงคุวามเห็นในแต้่ละประเด็นร่วมกัน โดยผลการ
ประเมินของคุณะกรรมการจำะเป็นข้อม่ลหน่�งท่�ใช้ประกอบพิจำารณา
คุวามเหมาะสมขององคุ์ประกอบคุณะกรรมการ ทั�งน่�ในปี 2563 
การประเมินการปฏิิบัติ้งานสรุปได้ดังน่�
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 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการทั�งคุณะ จำำานวน
25 ข้อ คุรอบคุลุมในด้านคุวามพร้อมของกรรมการ การกำาหนดกลยุทธ์ และ
วางแผนธุรกิจำ การจัำดการคุวามเส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน การด่แลไม่ให้
เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการติ้ดต้ามรายงานทางการเงินและ
การดำาเนินงาน ซ่ิ�งม่ผลการประเมินอย่่ท่�ร้อยละ 98.29 

 การประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการเป็นรายบุคุคุล
จำำานวน 18 ข้อ คุรอบคุลุมในด้านคุุณสมบัต้ิของกรรมการ  การประชุม
คุณะกรรมการ และการปฏิิบัติ้หน้าท่�ในฐานะกรรมการ และการกำากับด่แล
กิจำการท่�ด่ซ่ิ�งม่ผลการประเมินอย่่ท่�ร้อยละ 99.52

 คุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องทุกชุดจำะม่การประเมินผลการปฏิิบัติ้
หน้าท่�เช่นกัน แต่้เป็นการประเมินโดยคุณะกรรมการบริษััทฯ ต่้อการปฏิิบัติ้
หน้าท่�ของคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�อง โดยคุณะกรรมการเฉุพาะเร้�องจำะนำาผล
การประเมินท่�ได้รับมานำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อเสนอแนวทาง
การปรับปรุงกรณ่ท่�ม่คุำาแนะนำาในประเด็นต่้างๆจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ
การประเมินผลการปฏิิบัติ้หน้าท่�เป็นเสม้อนเคุร้�องม้อในการช่วยพัฒนาการ
ปฏิิบัติ้งาน

หลักปฏิิบัติ้ 4หลักปฏิิบัติ้ 4   สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร 
                   บุคุลากร                   บุคุลากร

1. สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหารบุคุลากร1. สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหารบุคุลากร
 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ร่วมกับ
ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร ร่วมกันกำาหนดหลักเกณฑ์์และวิธ่การสรรหาผ้่บริหาร
ส่งสุดขององค์ุกร เสนอต่้อท่�ประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณา
สำาหรับในส่วนของผ้่บริหารระดับส่งต้ำาแหน่งอ้�น คุณะกรรมการบริหารและ
จัำดการคุวามเส่�ยงจำะเป็นผ้่จัำดทำาแผนส้บทอดต้ำาแหน่งผ้่บริหารระดับส่ง
และคัุดเล้อกผ้่ท่�ม่คุุณสมบัติ้และคุวามสามารถท่�เหมาะสมต้ามหลักเกณฑ์์
ท่�ได้กำาหนด รวมทั�งม่การประเมินผลการปฏิิบัติ้งาน
 สำาหรับในด้านการบริหารบุคุลากร ฝ่่ายบริหารม่การจัำดทำาแผน
การบริหารบุคุลากรและการวางแผนอัต้รากำาลังเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
ซ่ิ�งเป็นส่วนหน่�งของปัจำจัำยในการวิเคุราะห์ พิจำารณากำาหนดกลยุทธ์ของ
องค์ุกร

2. การประเมินผลและคุ่าต้อบแทน2. การประเมินผลและคุ่าต้อบแทน
 คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ่้พิจำารณาหลักเกณฑ์์และวิธ่การ
ประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร และนำาผลประเมิน
ดังกล่าวพิจำารณาคุ่าต้อบแทนประจำำาปี ทั�งน่�การประเมินแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่� 1 เป็นการวัดคุวามสำาเร็จำต้ามเป้าหมายโดย
เปร่ยบเท่ยบผลการดำาเนินงานกับเป้าหมายท่�ตั้�งไว้ ส่วนท่� 2 เป็นการประเมิน
การปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร โดยกรรมการอิสระจำะเป็น
ผ้่ประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหารเป็นรายบุคุคุล 
และนำาผลการประเมินของ 

กรรมการแต่้ละท่านคุำานวณเป็นคุ่าเฉุล่�ย และสรุปผลท่�ประชุมคุณะกรรมการ
บริษััทฯ ในเด้อนมกราคุมของทุกปี และประธานกรรมการบริษััทฯ จำะเป็น
ผ่้แจำ้งผลคุะแนนประเมินต้่อประธานเจำ้าหน้าท่�บริหาร นอกจำากน่�การ
ประเมินผลการปฏิิบัต้ิงานในร่ปผล (KPIs) ได้นำามาใช้เป็นเคุร้�องม้อการ
ประเมินบุคุลากรทุกต้ำาแหน่งในบริษััทฯ เพ้�อใช้เป็นเกณฑ์์ในการพิจำารณา
คุ่าต้อบแทนในร่ปแบบโบนัส และปรับเงินเด้อนประจำำาปี

3. แผนการส้บทอดต้ำาแหน่ง3. แผนการส้บทอดต้ำาแหน่ง
 คุณะกรรมการกำาหนดให้ม่แผนการส้บทอดต้ำาแหน่งของกรรมการ
บริหารและผ้่บริหารระดับส่ง โดยแต่้ละปีบริษััทฯ ได้ม่การประชุมแผนงาน
ซิ่�งม่การแลกเปล่�ยนคุวามร่้ และถ่ายทอดงานอย่างม่ระบบ นักลงทุนจำ่ง
มั�นใจำได้ว่าบริษััทฯจำะม่การดำาเนินงานและการส้บทอดต้ำาแหน่งผ้่บริหาร
แต่้ละฝ่่ายได้อย่างต่้อเน้�อง 

4. การอบรมและพัฒนาคุวามร้่4. การอบรมและพัฒนาคุวามร้่
 การกำาหนดแผนการอบรมทั�งภาคุบังคัุบสำาหรับพนักงานทุกคุน
และต้ามต้ำาแหน่งงาน รวมทั�งประชาสัมพันธ์หลักส่ต้รอบรมท่�เก่�ยวข้องกับ
ต้ำาแหน่งงานต่้างๆ เม้�อได้รับการอบรมแล้วบริษััทฯ จัำดให้ม่จัำดกาทดสอบ
ทักษัะคุวามสามารถทั�งภาคุทฤษัฎ่และภาคุปฏิิบัติ้และสรุปผลรายงานต่้อ
ฝ่่ายจัำดการ

หลักปฏิิบัติ้ 5หลักปฏิิบัติ้ 5   ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำ   ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำ
                   อย่างม่คุวามรับผิดชอบ                   อย่างม่คุวามรับผิดชอบ

 คุณะกรรมการต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญในการประกอบธุรกิจำ
อย่างม่คุวามรับผิดชอบ ซ่ิ�งต้้องเกิดจำากคุวามร่วมม้อในการปฏิิบัติ้หน้าท่�
ด้วยคุวามรับผิดชอบและจิำต้สำาน่กของพนักงานทุกระดับและทุกส่วนงาน
ดังนั�นเพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าพนักงานของบริษััทฯ ม่คุวามเข้าใจำถ่งนโยบาย และ
แนวปฏิิบัต้ิด้านจำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ นโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้คุอร์รัปชั�น รวมทั�งรับทราบถ่งช่องทางการร้องเร่ยนหร้อ
แจ้ำงเบาะแสบริษััทฯ จ่ำงม่การดำาเนินการเผยแพร่ ส้�อสาร และกำาหนดให้
พนักงานทำาแบบทดสอบผ่านระบบ Intranet และสรุปผลเสนอต่้อฝ่่าย
บริหารและคุณะกรรมการบริษััทฯ
 คุณะกรรมการบริษััทฯ จำัดให้ม่การรายงานคุวามรับผิดชอบ
ต้่อสังคุมเผยแพร่ผ่านเว็บไซิต้์บริษััทฯท่� https://www.pacificpipe.
co.th/TH/investor.html (หัวข้อ “เอกสารเผยแพร่”) รายงานคุวาม
รับผิดชอบต่้อสังคุมย่ดแนวทางการเปิดเผยในการดำาเนินการ 3 ด้าน คุ้อ
ด้านเศรษัฐกิจำ ด้านสังคุม และด้านสิ�งแวดล้อม ดังแผนภาพ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

หลักปฏิิบัติ้ 6หลักปฏิิบัติ้ 6   ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน   ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามส่�ยงและการคุวบคุุมภายใน
                   ท่�เหมาะสม                   ท่�เหมาะสม

การคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบภายในการคุวบคุุมภายในและการต้รวจำสอบภายใน
 บริษััทฯ ม่หน่วยงานต้รวจำสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของ
บริษััทฯ ซ่ิ�งทำาหน้าท่�ต้รวจำสอบการปฏิิบัติ้งานของทุกหน่วยงานให้เป็นไป
ต้ามระเบ่ยบท่�วางไว้ รวมทั�งประเมินประสิทธิภาพ และคุวามเพ่ยงพอ
ของการคุวบคุุมภายในของหน่วยงานนั�นๆ ซิ่�งช่วยให้ฝ่่ายบริหารเกิด
คุวามมั�นใจำว่าระบบการคุวบคุุมท่�ม่อย่่นั�นม่การปฏิิบัติ้จำริงอย่างสมำ�าเสมอ 
และเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั�งช่วยคุ้นหาข้อบกพร่อง จำุดอ่อนและ
พัฒนาระบบการดำาเนินงานท่�ม่อย่่ให้ม่ประสิทธิภาพมากยิ�งข่�น โดยแผนก
ต้รวจำสอบภายในสามารถทำาหน้าท่�ต้รวจำสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต้็มท่�
เน้�องจำากสามารถรายงานต้รงต่้อคุณะกรรมการต้รวจำสอบ

ด้านองค์ุกรและสภาพแวดล้อมด้านองค์ุกรและสภาพแวดล้อม

1. บริษััทฯ ม่การกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจำท่�ชัดเจำนและวัดผลได้
นำาเสนอคุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาเพ้�อเป็นแนวทางในการ
ปฏิิบัติ้งานของพนักงาน

2. บริษััทฯ จัำดทำาคุ่่ม้อจำริยธรรมและจำรรยาบรรณทางธุรกิจำเพ้�อเป็นแนว
ปฏิิบัติ้อันด่เพ้�อให้ทุกคุนปฏิิบัติ้หน้าท่�โดยไม่ขัดกับหลักจำริยธรรม
และจำรรยาบรรณท่�ด่ของบริษััทฯ

3. ม่การจัำดการโคุรงสร้างองค์ุกร การแบ่งแยกหน้าท่�อย่างชัดเจำน และ
กำาหนดอำานาจำอนุมัติ้เป็นลายลักษัณ์อักษัร เพ้�อช่วยให้การดำาเนินงาน
เป็นไปได้อย่างม่ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจำ

4. ม่การกำาหนดและจัำดทำา JOB DESCRIPTION ซ่ิ�งกำาหนดถ่งลักษัณะงาน 
หน้าท่� ระดับคุวามร้่ คุวามสามารถ ทักษัะของต้ำาแหน่งเพ้�อให้สรรหา
บุคุลากรได้อย่างเหมาะสม 

5. ม่การบริหารทรัพยากรบุคุคุลทั�งในเร้�องการสรรหาบุคุคุลให้เหมาะสม
กับต้ำาแหน่ง การพัฒนาบุคุลากรและการฝึ่กอบรม การเล้�อนต้ำาแหน่ง
การเล้�อนขั�นเงินเด้อนและพิจำารณาการให้สิ�งจ่ำงใจำหร้อผลต้อบแทน
แก่พนักงานอย่างสมเหตุ้สมผล

ด้านการคุวบคุุมด้านการคุวบคุุม

1.  ใช้ดัชน่วัดผลการปฏิิบัติ้งาน (KPIs) ท่�ม่การกำาหนดไว้อย่างชัดเจำน
เป็นเคุร้�องม้อในการวางแผนและคุวบคุุมผลการดำาเนินงาน

2.  สำาหรับธุรกรรมแต่้ละประเภทบริษััทฯ ม่การกำาหนดผ้่ม่อำานาจำอนุมัติ้
วงเงินเป็นลายลักษัณ์อักษัร

การติ้ดต้ามและการประเมินผลการติ้ดต้ามและการประเมินผล
1.  ม่การจัำดทำารายงานเปร่ยบเท่ยบผลการดำาเนินงานท่�เกิดข่�นจำริง

กับท่�ตั้�งไว้เป็นรายไต้รมาส
2.  ม่ฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เสนอรายงานผลการต้รวจำสอบต่้อ

คุณะกรรมการบริษััทฯ และผ้่บริหารระดับส่ง

 บริษััทฯ ม่หน่วยงานต้รวจำสอบภายในท่�ข่�นต้รงและดำาเนินงาน
ภายใต้้การกำากับด่แลของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ซ่ิ�งคุอยกำากับด่แลให้การ
ปฏิิบัติ้งานของสำานักต้รวจำสอบม่คุวามเป็นอิสระและม่จำรรยาบรรณ ม่การ
ต้รวจำสอบต้ามมาต้รฐานวิชาช่พการต้รวจำสอบภายใน โดยม่กฎบัต้รของ
คุณะกรรมการต้รวจำสอบและม่การกำาหนดภารกิจำ ขอบเขต้การปฏิิบัติ้งาน
อำานาจำและหน้าท่�คุวามรับผิดชอบ ต้ลอดจำนแนวทางการดำาเนินงานการ
ปฏิิบัติ้งานต้รวจำสอบไว้อย่างชัดเจำนและม่การทบทวนเป็นประจำำาทุกปีทั�งน่�
การแต่้งตั้�งโยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของผ้่ท่�ดำารง
ต้ำาแหน่งผ้่บริหารส่งสุดฝ่่ายต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ คุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบจำะต้้องพิจำารณาให้คุวามเห็นชอบทุกคุรั�ง

คุวามเห็นของคุณะกรรมการบริษััทฯ เก่�ยวกับระบบคุวบคุุมภายใน คุวามเห็นของคุณะกรรมการบริษััทฯ เก่�ยวกับระบบคุวบคุุมภายใน 

 คุณะกรรมการต้รวจำสอบและคุณะกรรมการบริษััทฯ ม่คุวามเห็น
ต้รงกันว่าบริษััทฯ ม่ระบบคุวบคุุมภายในท่�เพ่ยงพอและเหมาะสม กับการ
ดำาเนินธุรกิจำในสภาวะปัจำจุำบัน ม่การจัำดบุคุลากรอย่างเพ่ยงพอ ม่การติ้ดต้าม
คุวบคุุมการดำาเนินงานเพ้�อป้องกันทรัพย์สินของบริษััทฯ จำากการท่�กรรมการ
หร้อผ้่บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหร้อโดยไม่ม่อำานาจำซ่ิ�งในการประเมินระบบ
คุวบคุุมภายในนั�นบริษััทฯ ได้ใช้แบบประเมินของสำานักงานคุณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต้.) ประกอบการประเมิน
คุวามเพ่ยงพอของระบบคุวบคุุมภายในของบริษััทฯ 

หัวหน้างานต้รวจำสอบภายใน 
 บริษััทฯ ได้ทำาการสรรหา นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ ให้เข้า
ดำารงต้ำาแหน่งหัวหน้างานต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ ต้ั�งแต้่ วันท่� 1
เมษัายน พ.ศ. 2547 โดยเห็นว่าเป็นบุคุคุลท่�ม่คุวามร้่ คุวามสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการต้รวจำสอบภายใน ในธุรกิจำอุต้สาหกรรมมาเป็น
ระยะเวลากว่า 16 ปี ปีโดยม่รายละเอ่ยดเก่�ยวกับหัวหน้างานต้รวจำสอบภายใน
ของบริษััทฯ ดังน่�
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การบริหารจัำดการคุวามเส่�ยงการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง

 คุณะกรรมการบริษััทฯ ให้คุวามสำาคัุญกับการบริหารคุวามเส่�ยง
โดยจัำดให้ม่วิธ่การบริหารคุวามเส่�ยงอย่างเป็นระบบท่�สอดคุล้องกับมาต้รฐาน
สากลทั�วทั�งองค์ุกร รวมทั�งมอบหมายให้คุณะกรรมการบริหารและจัำดการ
คุวามเส่�ยงกำากับด่แลด้านการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง พิจำารณาให้คุวามเห็น
ข้อเสนอแนะและสนับสนุนฝ่่ายบริหารในการบริหารคุวามเส่�ยงเพ้�อพัฒนา
ระบบการจำัดการบริหารคุวามเส่�ยงทั�วทั�งองค์ุกรให้ม่ประสิทธิภาพอย่าง
ต่้อเน้�องรวมทั�งสนับสนุนให้เกิดคุวามร่วมม้อในทุกระดับขององค์ุกร และ
ม่การรายงานผลการติ้ดต้ามเป็นรายไต้รมาส

 ในการดำาเนินการด้านการจัำดการบริหารคุวามเส่�ยง คุณะกรรมการ
บริษััทฯ ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคุัญในด้านการส้�อสารให้พนักงานม่คุวาม
เข้าใจำ จำ่งม่การจำัดทำานโยบายการบริหารจำัดการคุวามเส่�ยงเผยแพร่ต้่อ
พนักงานในองค์ุกรทุกระดับผ่านระบบ Intranet ขององค์ุกรในทุกปี หลัง
จำากประกาศกลยุทธ์ของบริษััทฯ ให้พนักงานรับทราบแล้วหน่วยงานเจ้ำาของ
คุวามเส่�ยง (Risk Owner) ม่หน้าท่�ประเมินและจำัดทำาข้อม่ลการบริหาร
คุวามเส่�ยงของหน่วยงานเสนอต่้อคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวาม
เส่�ยงและคุณะกรรมการบริษััทฯ พิจำารณาต้ามลำาดับ

หลักปฏิิบัติ้ 7หลักปฏิิบัติ้ 7   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผยข้อม่ล   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผยข้อม่ล
1. คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นผ้่ด่แลให้ม่ระบบการจัำดทำารายงาน

ทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ซิ่�งต้้องผ่านการสอบทาน
จำากผ้่สอบบัญช่รับอนุญาต้ และเป็นไปต้ามมาต้รฐานการรายงาน
ทางการเงินและแนวปฏิิบัติ้ท่�เก่�ยวข้อง รวมถ่งการเปิดเผยรายงาน
ประจำำาปี แบบ 56-1 คุำาอธิบายและการวิเคุราะห์ของฝ่่ายจำัดการ 
(MD&A) และข้อม่ลสำาคัุญต่้างๆ อย่างถ่กต้้อง เพ่ยงพอ ทันเวลา

2.  เปิดเผยข้อม่ลรายงานทางการเงินโดยพิจำารณาถ่งผลการประเมิน
คุวามเพ่ยงพอของระบบคุวบคุุมภายใน ข้อสังเกต้และคุวามเห็นของ
ผ้่สอบบัญช่ คุวามเห็นของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ รวมถ่งคุวาม
สอดคุล้องกับวัต้ถุประสงค์ุ เป้าหมาย และนโยบายของบริษััทฯ

3. ด่แลให้ฝ่่ายบริหารรายงานฐานะทางการเงินของบริษััทฯ และรายงาน
ต่้อคุณะกรรมการอย่างสมำ�าเสมอ เพ้�อให้ทราบได้อย่างทันการณ์หร้อ
ทราบสัญญาณท่�ม่ผลกระทบต่้อสภาพคุล่องและคุวามสามารถในการ
ชำาระหน่� เพ้�อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำาเนินธุรกิจำอย่างระมัดระวัง
พร้อมทั�งให้ม่การเปิดเผยข้อม่ลต้ามหลักเกณฑ์์ของหน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

4. เปิดเผยข้อม่ลท่�มิใช่ทางการเงิน ซ่ิ�งประกอบไปด้วยนโยบายในด้านต่้างๆ
เช่น นโยบายการกำากับด่แลกิจำการ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจำ นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้และคุอร์รัปชั�น นโยบาย
การร้องเร่ยน หร้อแจ้ำงเบาะแส (Whistle blowing policy)

5. จัำดทำารายงานคุวามรับผิดชอบของคุณะกรรมการต่้อรายงาน
ทางการเงิน และเปิดเผยการทำาหน้าท่�ของคุณะกรรมการ และคุณะ
กรรมการเฉุพาะเร้�อง

6. กำากับด่แลให้ม่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) 
และมอบหมายให้ฝ่่ายบริหารกำาหนดผ้่รับผิดชอบเพ้�อเป็นตั้วแทน
บริษััทฯ ในการส้�อสารข้อม่ลข่าวสารต่้อผ้่ลงทุน นักวิเคุราะห์หลักทรัพย์ 
และผ้่ท่�เก่�ยวข้องได้รับทราบข้อม่ลของบริษััทฯ อย่างเท่าเท่ยมกันและ
เปิดเผยช่องทางติ้ดต่้อส้�อสารให้นักลงทุนรับทราบผ่านเว็บไซิด์บริษััทฯ 
ท่� https://www.pacificpipe.co.th/TH/investor.html

หลักปฏิิบัติ้ 8หลักปฏิิบัติ้ 8   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น

 คุณะกรรมการบริษััทฯ สนับสนุนการม่ส่วนร่วมของผ่้ถ้อหุ้น 
ทั�งด้านการให้สิทธิ�ผ้่ถ้อหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และเสนอ
ช้�อบุคุคุลเพ้�อดำารงต้ำาแหน่งกรรมการ ซ่ิ�งกำาหนดและเปิดเผยแนวปฏิิบัติ้ไว้ใน

หมวดท่� 1  สิทธิของผ้่ถ้อหุ้น ทั�งสิทธิขั�นพ้�นฐาน สิทธิในการรับข้อม่ล
และเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น หน้าท่� 43-44

หมวดท่� 2  การปฏิิบัติ้ต่้อผ้่ถ้อหุ้นอย่างเท่าเท่ยมกัน ห้วข้อการเข้าร่วม
ประชุมผ้่ถ้อหุ้น หน้าท่� 44

นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ (อายุ 47 ปี)นายนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ (อายุ 47 ปี)

ต้ำาแหน่ง
• รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

คุุณวุฒิทางการศ่กษัา
• ปริญญาต้ร่ สาขาบัญช่ มหาวิทยาลัยเทคุโนโลย่ราชมงคุลธัญบุร่

ประวัติ้การอบรม
• หลักส่ต้รประกาศน่ยบัต้รผ้่ต้รวจำสอบภายในของประเทศไทย 

รุ่นท่� 12: สมาคุมผ้่ต้รวจำสอบภายในแห่งประเทศไทย

• การต้รวจำสอบภายใน เพ้�อเต้ร่ยมตั้วเป็นผ้่ต้รวจำสอบภายใน

รับอนุญาต้สากล รุ่นท่� 5 จุำฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

• การจัำดทำากระดาษัทำาการเพ้�อมาต้รการต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�น

ในองค์ุกร รุ่นท่� 1 โดย CAC

• การเต้ร่ยมคุวามพร้อมกรรมการ และผ้่บริหารระดับส่ง
ในเร้�อง Personal Data Protection โดย ก.ล.ต้.

ประสบการณ์การทำางาน
2547 – 2559               ผ้่จัำดการต้รวจำสอบภายใน 

                           บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)

2540 - ม่.คุ. 2547    ผ้่คุวบคุุมงานต้รวจำสอบภายใน (Supervisor)            

                           บริษััท ไออาร์พ่ซ่ิจำำากัด

 ทั�งน่�การแต่้งตั้�ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิิบัติ้

งานของผ้่ท่�ดำารงต้ำาแหน่งผ้่บริหารส่งสุดฝ่่ายต้รวจำสอบภายในของบริษััทฯ 

คุณะกรรมการต้รวจำสอบจำะต้้องพิจำารณาให้คุวามเห็นชอบทุกคุรั�ง
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

คัำช่�แจงกรณ่ที่่�ยังไมู่มู่การนำหลักปฏิิบัติบางข้้อมูาปรับใช้คัำช่�แจงกรณ่ที่่�ยังไมู่มู่การนำหลักปฏิิบัติบางข้้อมูาปรับใช้

หลักเกณฑ์์ท่�ยังไม่ม่การปฏิิบัติ้ ช่�เหตุ้ผล / มาต้รการทดแทน

1.  คุณะกรรมการคุวรพิจำารณากำาหนดนโยบายการกำากับด่แลบริษััทย่อย ซ่ิ�งรวมถ่ง

(1)   ระดับการแต่้งตั้�งบุคุคุลไปเป็นกรรมการ ผ้่บริหารหร้อผ้่ม่อำานาจำ

คุวบคุุมในบริษััทย่อยโดยให้กำาหนดเป็นลายลักษัณ์อักษัร ซ่ิ�งโดย

ทั�วไปคุวรให้คุณะกรรมการเป็นผ้่แต่้งตั้�งเว้นแต่้บริษััทดังกล่าวเป็น

บริษััทขนาดเล็กท่�เป็น operating arms ของกิจำการ คุณะกรรมการ

อาจำมอบหมายให้กรรมการผ้่จัำดการใหญ่เป็นผ้่แต่้งตั้�งก็ได้

บริษััทฯ ไม่ม่บริษััทย่อย 

(2)   กำาหนดขอบเขต้หน้าท่�และคุวามรับผิดชอบของบุคุคุลท่�เป็นตั้วแทน

ของบริษััทฯต้ามข้อ (1) และให้ตั้วแทนของบริษััทฯ ด่แลให้การปฏิิบัติ้เป็นไปต้าม

นโยบายของบริษััทย่อย และในกรณ่ท่�บริษััทย่อยม่ผ้่ร่วม ลงทุนอ้�น

คุณะกรรมการคุวรกำาหนดนโยบายให้ตั้วแทน ทำาหน้าท่�อย่างด่ท่�สุดเพ้�อผลประโยชน์

ของบริษััทย่อย และให้สอดคุล้องกับนโยบายของบริษััทแม่

2.  หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจำการอ้�นอย่างม่นัยสำาคัุญ เช่น ม่สัดส่วน

การถ้อหุ้นท่�ม่สิทธิออกเส่ยงตั้�งแต่้ร้อยละ 20 แต่้ไม่เกินร้อยละ 50 และจำำานวนเงินลงทุนหร้ออาจำ

ต้้องลงทุนเพิ�มเติ้มม่นัยสำาคัุญต่้อบริษััทฯ ในกรณ่ท่�จำำาเป็นคุณะกรรมการคุวรด่แลให้ม่การจัำดทำา 

shareholders’ agreement หร้อข้อต้กลงอ้�นเพ้�อให้เกิดคุวามชัดเจำนเก่�ยวกับอำานาจำ ในการ

บริหารจัำดการและการม่ส่วนร่วมในการตั้ดสินใจำในเร้�องสำาคัุญการติ้ดต้ามผลการดำาเนินงาน 

เพ้�อสามารถใช้เป็นข้อม่ลในการจัำดทำางบการเงินของบริษััทฯได้ต้ามมาต้รฐานและกำาหนดเวลา

บริษััทฯ ยังไม่ม่นโยบายในการเข้าร่วมลงทุนในกิจำการอ้�น

การบริหารจัำดการคุวามเส่�ยงการบริหารจัำดการคุวามเส่�ยง

 คุณะกรรมการบริษััทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ม่ระบบการบริหาร
คุวามเส่�ยงภายในองค์ุกรซ่ิ�งเป็นกลไกหน่�งท่�สำาคัุญต่้อการบรรลุวัต้ถุประสงค์ุ 
และการเพิ�มพ่นม่ลคุ่าให้กับผ้่ม่ส่วนได้เส่ย โดยคุณะกรรมการบริษััทฯ กำาหนด
ให้ผ้่บริหารและพนักงานในหน่วยงานต่้างๆ เป็นเจ้ำาของคุวามเส่�ยงม่บทบาท
หน้าท่�คุวามรับผิดชอบท่�จำะประเมินและจัำดการคุวามเส่�ยงท่�รับผิดชอบให้
อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงท่�บริษััทฯ ยอมรับได้ พร้อมทั�งส่งเสริมและกระตุ้้น
ให้การบริหารคุวามเส่�ยงเป็นวัฒนธรรมองค์ุกร โดยให้ทุกคุนต้ระหนักถ่ง
คุวามสำาคุัญของการบริหารคุวามเส่�ยง โดยจำัดให้ม่กระบวนการบริหาร
คุวามเส่�ยงท่�ม่ประสิทธิภาพในทุกขั�นต้อน โดยปฏิิบัติ้ต้ามกรอบโคุรงสร้าง
การบริหารคุวามเส่�ยงอ้างอิงต้ามมาต้รฐานสากลของ The Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)
ซ่ิ�งประกอบด้วย กรอบแนวทางระบบการคุวบคุุมภายใน (COSO) และ
กรอบแนวทางการบริหารคุวามเส่�ยง (Enterprise Risk Management, 
ERM) ต้ามหลักการของการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ เพ้�อช่วยเพิ�มโอกาส
แห่งคุวามสำาเร็จำโดยการใช้ทรัพยากรท่�ม่จำำากัดอย่างม่ประสิทธิภาพและ
ลดคุวามไม่แน่นอนในผลการดำาเนินงาน โดยม่กระบวนการบริหารคุวามเส่�ยง
ของบริษััทฯ ประกอบด้วย 8 องค์ุประกอบ ดังน่�

1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร (Internal Environment)1. สภาพแวดล้อมภายในองค์ุกร (Internal Environment)

 เป็นการพิจำารณาขั�นต้อนการวางแผนกลยุทธ์ เพ้�อทำาคุวามเข้าใจำ
หลักการ และเหตุ้ผลในการกำาหนดกลยุทธ์ของบริษััทฯ เพ้�อให้การกำาหนด
ปัจำจัำยเส่�ยงคุรอบคุลุมทุกกิจำกรรมท่�สำาคัุญภายในองค์ุกรซ่ิ�งทางบริษััทฯ

กำาหนด กลยุทธ์ โดยเริ�มจำากผ่้บริหารระดับส่งพิจำารณากำาหนดพันธกิจำ
ประจำำาปี ให้สอดคุล้องกับวิสัยทัศน์ขององคุ์กร โดยการนำากลยุทธ์ไปส่่
ภาคุปฏิิบัติ้ ผ่าน BSC (Balanced Scorecard) ซ่ิ�งเป็นหน้าท่�ของผ้่บริหาร
แต่้ละหน่วยงานต้้องกำาหนดแผนงานประจำำาปี และงบประมาณโดยพิจำารณา
จำากกิจำกรรมต่้างๆ รวมทั�งกำาหนด KPIs เพ้�อใช้วัดผลคุวามสำาเร็จำของทุก
กิจำกรรม 

2. การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุ (Objective Setting)2. การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุ (Objective Setting)

 การกำาหนดวัต้ถุประสงค์ุจำะต้้องม่คุวามสอดคุล้อง และเป็นไปใน
ทิศทางเด่ยวกัน กล่าวคุ้อ วัต้ถุประสงค์ุของบริษััทฯ จำะต้้องสอดคุล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจำ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษััทฯ และจำะต้้องม่
คุวามสอดคุล้องกันต้ั�งแต้่ระดับบริษััทฯ หน่วยงาน กิจำกรรม จำนถ่งระดับ
บุคุคุลเพ้�อให้วัต้ถุประสงคุ์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงคุ์ ทราบขอบเขต้
การดำาเนินงานในแต้่ละระดับ และสามารถวิเคุราะห์คุวามเส่�ยงท่�จำะเกิด
ข่�นได้คุรบถ้วน ดังนั�นวัต้ถุประสงค์ุจำะต้้องแสดงให้เห็นถ่งผลลัพธ์ท่�บริษััทฯ
ต้้องการจำะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถ่งกระบวนการในการปฏิิบัติ้ 

3. การช่�บ่งเหตุ้การณ์ (Event Identification)3. การช่�บ่งเหตุ้การณ์ (Event Identification)

 จำัดประชุมเชิงปฏิิบัต้ิการ (Workshop) กับบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง
เพ้�อระบุเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง โดยพิจำารณาแจำกแจำง กระบวนการปฏิิบัติ้งาน
ท่�ม่ผลต่้อการบรรลุวัต้ถุประสงค์ุของหน่วยงานและบริษััทฯ เพ้�อระบุเหตุ้การณ์ 
หร้อคุวามไม่แน่นอนท่�ทำาให้เกิดคุวามผิดพลาด ล้มเหลว เส่ยหายหร้อ
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เส่ยโอกาส ซิ่�งจำะส่งผลต้่อการบรรลุวัต้ถุประสงคุ์ของหน่วยงาน และ
บริษััทฯ โดยไม่ต้้องพิจำารณาการคุวบคุุมท่�ม่อย่่ปัจำจุำบัน และคุวามเป็นไปได้
ของเหตุ้การณ์หร้อคุวามไม่แน่นอน เพ้�อให้มั�นใจำว่าการระบุเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยงม่คุวามคุรอบคุลุมทุกกิจำกรรม
 นำาเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง มาพิจำารณาหาคุวามสัมพันธ์และวิเคุราะห์
หาต้้นเหตุ้ของคุวามสัมพันธ์โดยวิเคุราะห์หาคุวามสัมพันธ์ของเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยง และพิจำารณาต้้นเหตุ้ของคุวามสัมพันธ์ เพ้�อกำาหนดเป็นปัจำจัำยเส่�ยง
พร้อมทั�งระบุประเภทของคุวามเส่�ยง (Risk Categories) ซ่ิ�งคุณะกรรมการ
บริหารและจัำดการคุวามเส่�ยงได้จำำาแนกประเภทของคุวามเส่�ยงออกเป็น 
3 ลักษัณะ คุ้อ

- Strategic Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องในระดับยุทธศาสต้ร์
- Operation and Compliance Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้อง

ในระดับปฏิิบัติ้การ และ การปฏิิบัติ้ไม่ถ่กต้้องต้ามกฎหมาย
- Financial Risk คุ้อ คุวามเส่�ยงท่�เก่�ยวข้องกับด้านการเงิน

4. การประเมินคุวามเส่�ยง (Risk Assessment)4. การประเมินคุวามเส่�ยง (Risk Assessment)

 หลังจำากหน่วยงานคุ้นหาและระบุคุวามเส่�ยงได้แล้ว ต่้อไปจำะเป็น
การวัดระดับคุวามเส่�ยงว่าอย่่ในระดับใด เม้�อเท่ยบกับคุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้
ของบริษััทฯ ซ่ิ�งจำะทำาการวัดระดับคุวามเส่�ยงโดยธรรมชาติ้ของปัจำจัำยเส่�ยง
ท่�ไม่ม่การดำาเนินการใดๆ (Inherent Risk) และทำาการวัดระดับคุวามเส่�ยง
อ่กคุรั�งภายหลังพิจำารณาการคุวบคุุมท่�ม่ประสิทธิผลของปัจำจัำยเส่�ยงนั�นๆ
(Residual Risk) โดยม่แนวทางปฏิิบัติ้ต้ามรายละเอ่ยด ดังน่�

 4.1   การประเมินระดับคุวามเส่�ยง โดยนำาเหตุ้การณ์และ
ปัจำจัำยเส่�ยงท่�ม่การคุ้นพบหร้อระบุในขั�นต้อนก่อนหน้าน่� 
มาทำาการวัดหร้อประเมินระดับคุวามรุนแรง กับคุวามถ่�
หร้อโอกาสท่�จำะเป็นไปได้ เพ้�อระบุระดับคุวามสำาคัุญของ
คุวามเส่�ยง 

 4.2   การจัำดระดับคุวามเส่�ยง เป็นการพิจำารณาปัจำจัำยเส่�ยงท่�ม่
หลายตั้ว นำามาจัำดระดับคุวามเส่�ยงเพ้�อให้เกิดคุวามชัดเจำน
ในการพิจำารณาเล้อกปัจำจัำยเส่�ยงนำาไปกำาหนดแผนการ
จัำดการคุวามเส่�ยง เพ้�อลดระดับคุวามเส่�ยง และอย่่ในระดับ
คุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ขององค์ุกร 

5. กิจำกรรมการคุวบคุุม (Control Activities)5. กิจำกรรมการคุวบคุุม (Control Activities)

 เป็นการพิจำารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุำดคุวบคุุมภายใน
ท่�ม่การกำาหนดไว้เพ้�อลดระดับคุวามเส่�ยงให้อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงท่�องค์ุกร
ยอมรับได้ โดยจำะม่การพิจำารณาจุำดคุวบคุุมภายใน ภายหลังการประเมิน
Inherent Risk และ ภายหลังม่การกำาหนดแผนจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk 
Response) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุำดคุวบคุุมภายใน พิจำารณา จำาก
การเล้อกใช้ทรัพยากรท่�ม่อย่่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจำะเป็นบุคุลากร งบประมาณ
เวลา วัสดุ อุปกรณ์ต่้างๆ ท่�ม่อย่่ เพ้�อลด ป้องกันโอกาสท่�จำะเกิดเหตุ้การณ์
คุวามเส่�ยง หร้อลด ผลกระทบหากเกิดเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง ซ่ิ�งจำะต้้องม่
ต้้นทุนดำาเนินการคุุ้มคุ่า หร้อน้อยกว่า ผลกระทบท่�เกิดข่�นหากเกิดเหตุ้การณ์
ต้ามปัจำจัำยคุวามเส่�ยงท่�ม่การระบุไว้ 

6. การจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk Response)6. การจัำดการคุวามเส่�ยง (Risk Response)

 หลังจำากประเมินระดับคุวามเส่�ยง และจัำดระดับคุวามเส่�ยงซ่ิ�ง
ทำาให้ทราบคุวามเส่�ยงท่�คุงเหล้ออย่่ และคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับท่�ส่งกว่า
คุวามเส่�ยงท่�ยอมรับได้ ซ่ิ�งผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยง (Risk Owner) จำะต้้อง
พิจำารณาแผนการดำาเนินการ เพ้�อลดโอกาสท่�จำะเกิด และผลกระทบท่�อาจำ
เกิดข่�น หากเกิดเหตุ้การณ์คุวามเส่�ยง โดยคุำาน่งถ่งการบริหารทรัพยากร
ท่�ม่อย่่ให้เกิดประโยชน์ส่งสุด โดยจำะต้้องคุำาน่งถ่งลักษัณะของคุวามเส่�ยง 
ระดับของคุวามเส่�ยงและต้้นทุนหร้อทรัพยากรท่�ต้้องใช้ในทางเล้อกนั�นๆ
เปร่ยบเท่ยบกับผลท่�คุาดว่าจำะได้รับ ซ่ิ�งคุณะกรรมการบริหารและจัำดการ
คุวามเส่�ยงได้ม่การกำาหนดให้เจ้ำาของคุวามเส่�ยง (Risk Owner) ของแต่้ละ
หน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance
Indicator) เพ้�อวัดผลสำาเร็จำของแผนบริหารคุวามเส่�ยง (Action Plan)
โดยม่ทางเล้อกท่�จำะจัำดการกับคุวามเส่�ยงอย่่ด้วยกัน 4 วิธ่ดังน่�

6.1   การหล่กเล่�ยง (Avoid) เป็นการหล่กเล่�ยงคุวามเส่�ยงท่�อย่่ ในระดับ
ส่งมากหร้อหน่วยงานไม่อาจำยอมรับคุวามเส่�ยงได้ ซ่ิ�งม่ผลกระทบ
กับองคุ์กร งาน โคุรงการ กิจำกรรม หร้อกระบวนการอย่างส่ง
แต่้ไม่สามารถจัำดการด้วยวิธ่อย่างหน่�งอย่างใดได้ จ่ำงต้้อง จัำดการ
คุวามเส่�ยงนั�นด้วยการหยุดดำาเนินการยกเลิกโคุรงการลดเน้�องาน
ของโคุรงการ หร้อลดกิจำกรรมท่�กำาหนดไว้ต้ามโคุรงการ เป็นต้้น

6.2  การร่วมจัำดการ (Share) เป็นการกระจำายหร้อถ่ายโอนคุวามเส่�ยง
ให้หน่วยงานอ้�น ทั�งภายในและภายนอกองค์ุกร โดยเฉุพาะเป็นกรณ่
ท่�เห็นว่าเป็นคุวามเส่�ยงท่�คุาดไม่ถ่งหร้อป้องกันได้ยากหร้อม่ระดับ
คุวามรุนแรงส่ง เช่น ภัยธรรมชาติ้หร้อวินาศภัยต่้างๆ ซ่ิ�งหน่วยงาน
ไม่สามารถแบกรับคุวามเส่�ยงนั�นได้ ก็อาจำจำะกระจำายหร้อถ่ายโอน
คุวามเส่�ยงด้วยการทำาประกันภัย หร้อกรณ่คุวามเส่�ยงท่�อาจำ
เกิดข่�นจำากคุวามไม่ชำานาญงานของบุคุลากรภายในหน่วยงาน 
ก็อาจำจัำดจ้ำางท่�ปร่กษัา เป็นต้้น

6.3   การลด (Reduce) เป็นการลดหร้อคุวบคุุมคุวามเส่�ยงในกรณ่
ท่�หน่วยงานเห็นว่าคุวามเส่�ยงเหล่านั�นเกิดจำากปัจำจัำยภายในหร้อ
สาเหตุ้ท่�หน่วยงานสามารถลดหร้อคุวบคุุมได้ด้วยวิธ่การคุวบคุุม
ภายในหร้อปรับปรุงระบบการทำางาน โดยออกแบบวิธ่การทำางาน
ใหม่เพ้�อลดโอกาสท่�จำะเกิดคุวามเส่ยหายหร้อผลกระทบให้อย่่ใน
ระดับท่�หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจำัดอบรมให้บุคุลากร 
การจัำดหาคุ่่ม้อการปฏิิบัติ้งาน เพ้�อลดคุวามเส่�ยงจำากการทำางาน
ผิดพลาด หร้อหากเป็นคุวามเส่�ยงท่�เกิดจำากปัจำจัำยภายนอก ก็
อาจำนำากลยุทธ์หร้อมาต้รการต่้างๆ มาใช้เพ้�อลดผลกระทบหร้อ
คุวามรุนแรงของคุวามเส่�ยง
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

6.4  การยอมรับ (Accept) เป็นคุวามเส่�ยงท่�หน่วยงานยอมรับได้ หร้อ
เป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับคุวามเส่�ยงต้ำ�า หร้อ เป็นคุวามเส่�ยง
ท่�ม่ต้้นทุนในการจัำดการคุวามเส่�ยงส่งมากจำนไม่คุุ้มคุ่ากับผลท่�
จำะได้รับหร้อเป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่นอกเหน้อการคุวบคุุมขององค์ุกร
คุ้ออาจำม่สาเหตุ้จำากปัจำจัำยภายนอกท่�ไม่สามารถคุวบคุุมได้ แต่้
บริษััทฯ ม่คุวามจำำาเป็นต้้องดำาเนินการ เพ้�อให้บรรลุเป้าหมาย
เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็นต้้น

7. การติ้ดต้ามผล (Monitoring) 7. การติ้ดต้ามผล (Monitoring) 

 เป็นการติ้ดต้ามประเมินผลแผนการจัำดการคุวามเส่�ยง ต้ามท่�
ผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยงม่การกำาหนดไว้ โดยวิเคุราะห์และประเมินผลการ
บริหารจัำดการคุวามเส่�ยงว่าม่ประสิทธิผลหร้อไม่ หากหน่วยงานได้ดำาเนิน
การต้ามแผนบริหารคุวามเส่�ยงแล้วยังม่คุวามเส่�ยงท่�ไม่อาจำยอมรับได้
เหล้ออย่่คุวรพิจำารณาต่้อไปว่าเป็นคุวามเส่�ยงท่�อย่่ในระดับใด และม่วิธ่การ
จำัดการคุวามเส่�ยงนั�นอย่างไร จำากนั�นจำ่งเสนอต้่อคุณะกรรมการบริหาร
และจัำดการคุวามเส่�ยงพิจำารณาให้คุวามเห็น รวมถ่งการจัำดสรรงบประมาณ
สนับสนุน

8. สารสนเทศและการส้�อสาร (Information & Communication) 8. สารสนเทศและการส้�อสาร (Information & Communication) 

 การบริหารคุวามเส่�ยงเชิงบ่รณาการ จำะเกิดข่�นได้และม่การถ้อ
ปฏิิบัต้ิอย่างต้่อเน้�อง จำะต้้องได้รับการสนับสนุนจำากผ่้บริหารส่งสุดของ
บริษััทฯ และได้รับคุวามร่วมม้อจำากบุคุลากรทุกคุนภายในองค์ุกร ดังนั�น
การให้ทุกคุนภายในองค์ุกรม่คุวามเข้าใจำ และรับทราบบทบาทของต้นต่้อ
ระบบบริหารคุวามเส่�ยงเชิงบ่รณาการของบริษััทฯ ได้อย่างคุรบถ้วน ทั�วถ่ง
จำะต้้องม่การวางระบบการสารสนเทศ และการส้�อสารท่�ม่ประสิทธิผล ทั�ง
ในส่วนการประชาสัมพันธ์ การฝึ่กอบรมให้คุวามร้่ รวมทั�งการติ้ดต้ามให้ม่
การดำาเนินการอย่างต่้อเน้�อง ซ่ิ�งปัจำจุำบันบริษััทฯ ม่การส้�อสารผ่านการประชุม
คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง โดยเชิญผ้่รับผิดชอบคุวามเส่�ยง
(Risk Owner) รายงานสถานการณ์ท่�เกิดข่�นจำริง หลังจำากท่�ม่การจำัดทำา
กำาหนดแผนการบริหารคุวามเส่�ยงของหน่วยงานท่�ต้นรับผิดชอบ 
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นโยบายต่อต้านการทีุ่จริต คัอร์รัปชันนโยบายต่อต้านการทีุ่จริต คัอร์รัปชัน

 ห้ามมิให้กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานของบริษััทฯ และบริษััท
ย่อย (ถ้าม่) ยอมรับการทุจำริต้คุอรัปชันทุกร่ปแบบ ซ่ิ�งทำาให้เกิดการใช้อำานาจำ
อย่างไม่ถ่กต้้อง เพ้�อประโยชน์ทางต้รงหร้อทางอ้อมต่้อต้นเอง คุรอบคุรัว เพ้�อน 
และคุนร้่จัำก ไม่ว่าต้นจำะอย่่ในฐานะเป็นผ้่รับ ผ้่ให้ ทั�งท่�เป็นตั้วเงิน หร้อไม่เป็น
ตั้วเงินแก่หน่วยงานของรัฐหร้อหน่วยงานเอกชนท่�บริษััทฯ ได้ดำาเนินธุรกิจำ
หร้อติ้ดต่้อด้วย เช่น การรับสิ�งของ ของขวัญ การเล่�ยงรับรอง เงินบริจำาคุ/
เร่�ยไร ผลประโยชน์อ้�นใดให้แก่ต้นเองจำากบุคุคุลท่�ทำาธุรกิจำกับบริษััทฯ โดย
จำะปฏิิบัติ้ต้ามนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้อย่างเคุร่งคุรัด 
 ทั�งน่� บริษััทฯ ม่นโยบายท่�จำะไม่ลดต้ำาแหน่ง ลงโทษั หร้อให้ผล
ทางลบต่้อพนักงานท่�ปฏิิเสธการคุอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำานั�นจำะทำาให้
บริษััทฯส่ญเส่ยโอกาสทางธุรกิจำ 

นิยามนิยาม
การทุจำริต้หร้อคุอร์รัปชัน การทุจำริต้หร้อคุอร์รัปชัน หมายถ่ง การปฏิิบัต้ิ หร้อละเว้นการปฏิิบัต้ิใน
ต้ำาแหน่งหน้าท่� หร้อ การใช้อำานาจำในต้ำาแหน่งหน้าท่�โดยมิชอบในทุกร่ปแบบ
ไม่ว่าจำะเป็นทางต้รงหร้อทางอ้อม การให้หร้อรับสินบน การนำาเสนอหร้อ
การให้คุำามั�นว่าจำะให้ การขอหร้อการเร่ยกร้อง ทั�งท่�เป็นทรัพย์สิน เงิน สิ�งของ
สิทธิ หร้อผลประโยชน์อ้�นใดท่�เป็นการขัดต่้อศ่ลธรรม จำริยธรรม และกฎหมาย
กฎระเบ่ยบ นโยบาย ต่้อเจ้ำาหน้าท่�ของรัฐ หร้อบุคุคุลอ้�นใดท่�ดำาเนินธุรกิจำ
กับบริษััทฯ เพ้�อให้ได้มาหร้อรักษัาไว้ซ่ิ�งผลประโยชน์อ้�นใดท่�ไม่เหมาะสม
ทั�งต่้อองค์ุกรต้นเอง หร้อผ้่ท่�เก่�ยวข้อง เว้นแต่้เป็นกรณ่ท่�กฎหมาย ระเบ่ยบ
ประกาศข้อบังคัุบ ขนบธรรมเน่ยม ประเพณ่ของท้องถิ�น หร้อจำาร่ต้ทางการคุ้า
ให้กระทำาได้

สินบนสินบน หมายถ่ง การให้หร้อรับ ทรัพย์สินหร้อประโยชน์อ้�นใด เพ้�อจ่ำงใจำให้
บุคุคุลนั�นกระทำาการ ไม่กระทำาการ หร้อประวิงการกระทำาการอันมิชอบ
ด้วยหน้าท่� 

การช่วยเหล้อทางการเม้องการช่วยเหล้อทางการเม้อง หมายถ่ง การช่วยเหล้อไม่ว่าจำะเป็นทางด้าน
การเงินหร้อร่ปแบบอ้�น เพ้�อสนับสนุนกิจำกรรมทางการเม้อง การช่วยเหล้อ
ด้านการเงินสามารถรวมถ่งการให้ก้่เงิน ส่วนการช่วยเหล้อในร่ปแบบอ้�น
เช่น การให้สิ�งของหร้อบริการ การโฆษัณาส่งเสริมหร้อสนับสนุนพรรคุการเม้อง
การซ้ิ�อบัต้รเข้าชมงานท่�จัำดเพ้�อระดมทุนหร้อเงินบริจำาคุให้แก่องค์ุกรท่�ม่
คุวามสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคุการเม้อง ทั�งน่� การเปิดโอกาสให้พนักงาน
ลาหยุดโดยไม่รับคุ่าจ้ำางจำากนายจ้ำาง หร้อ เป็นตั้วแทนบริษััทฯ ร่วมดำาเนินการ
เก่�ยวกับการรณรงค์ุทางการเม้องก็ถ้อรวมอย่่ในคุวามหมายของการช่วยเหล้อ
ทางการเม้องเช่นกัน 

ของขวัญของขวัญ หมายถ่ง เงินหร้อสิ�งท่�แลกเปล่�ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บัต้รของขวัญ
บัต้รกำานัล เช็คุของขวัญ เป็นต้้น หร้อสิ�งของ หร้อสิทธิประโยชน์ท่�มอบให้
กันระหว่างบริษััทฯ และผ้่ท่�ติ้ดต่้อกับบริษััทฯ ต้ามอัธยาศัยไมต้ร่ ธรรมเน่ยม
ประเพณ่ หร้อมารยาทสังคุมท่�พ่งปฏิิบัต้ิ อาทิเช่น ของขวัญ ของกำานัล 
เป็นต้้น 

การบริจำาคุเพ้�อการกุศลการบริจำาคุเพ้�อการกุศล หมายถ่ง การมอบเงินหร้อสิ�งของหร้อประโยชน์
อ้�นใดแก่องค์ุกรของรัฐหร้อเอกชนหร้อนิติ้บุคุคุลหร้อบุคุคุล เพ้�อเป็นการ
ช่วยเหล้อสังคุม ศาสนา และการศ่กษัา เช่น การบริจำาคุเงินหร้อสิ�งของ
เพ้�อผ้่ประสบภัยพิบัติ้ การบริจำาคุเงินให้กับม่ลนิธิ การบริจำาคุอาหารกลาง
วันเด็กนักเร่ยนท่�ขาดแคุลน เป็นต้้น 

หน้าท่�คุวามรับผิดชอบหน้าท่�คุวามรับผิดชอบ

1.   คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล เสนอนโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้ คุอร์รัปชันต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อพิจำารณา

2.  คุณะกรรมการบริษััทฯ ม่หน้าท่�คุวามรับผิดชอบในการพิจำารณาและ
อนุมัติ้นโยบายการต่้อต้้านการคุอร์รัปชัน และมอบหมายให้ฝ่่ายจัำดการ
นำามาต้รการต่้อต้้านการคุอร์รัปชันไปให้พนักงานปฏิิบัติ้ รวมถ่งการกำากับ
ด่แลให้ม่ระบบท่�สนับสนุนการต่้อต้้านการทุจำริต้คุอร์รัปชันอย่างม่
ประสิทธิภาพเพ้�อให้มั�นใจำว่าพนักงานทุกคุนของบริษััทฯ เข้าใจำและ
ต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของปัญหาท่�เกิดจำากการคุอร์รัปชัน

3.  คุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง ม่หน้าท่�คุวามรับผิดชอบ
ในการประเมินโอกาสการเกิดทุจำริต้ นำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
เพ้�อใช้เป็นแนวทางสำาหรับฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน สำาหรับการวางแผน
การต้รวจำสอบและต้รวจำติ้ดต้าม

4.  คุณะกรรมการต้รวจำสอบ ม่หน้าท่�และรับผิดชอบ ดังน่�
4.1  สอบทานรายงานการต้รวจำสอบระบบการคุวบคุุมภายใน และการ

ประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ ต้ามท่�ฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน
ได้เสนอ เพ้�อให้มั�นใจำว่าระบบดังกล่าว ม่คุวามเส่�ยงท่�จำะทำาให้เกิด
โอกาสการทุจำริต้ท่�ม่ผลกระทบต่้อฐานะการเงิน และผลการดำาเนินงาน
ของบริษััทฯ น้อยท่�สุด และม่คุวามเหมาะสมกับร่ปแบบธุรกิจำของ
บริษััทฯ

4.2  รายงานผลการสอบทาน รายงานการต้รวจำสอบระบบคุวบคุุม
ภายในและการประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ต่้อคุณะ
กรรมการบริษััทฯ

5.  ฝ่่ายต้รวจำสอบภายในม่หน้าท่�และรับผิดชอบ ดังน่�
5.1  ปฏิิบัติ้หน้าท่�ให้เป็นไปต้ามแผนการต้รวจำสอบภายในท่�กำาหนดไว้

และเสนอรายงานการต้รวจำสอบระบบการคุวบคุุมภายใน และ
การประเมินคุวามเส่�ยงเก่�ยวกับการทุจำริต้ท่�เกิดจำากการต้รวจำสอบ
ระบบการคุวบคุุมภายในให้คุณะกรรมการต้รวจำสอบได้รับทราบ
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

5.2  ปฏิิบัติ้งานต้ามท่�คุณะกรรมการต้รวจำสอบมอบหมายในเร้�องการ
ต้รวจำสอบการทุจำริต้ท่�เก่�ยวข้องกับองค์ุกรนอกเหน้อจำากแผนการ
ต้รวจำสอบภายในท่�ได้กำาหนดไว้

6.  ผ้่บริหารม่หน้าท่�รับผิดชอบในการกำาหนดให้ม่ระบบการส่งเสริมและ
สนับสนุนการต่้อต้้านการคุอร์รัปชัน โดยม่การส้�อสารไปยังพนักงานและ
ผ่้ท่�เก่�ยวข้องทราบ พร้อมทั�งทบทวนคุวามเหมาะสมของระบบและ
มาต้รการต่้างๆ เพ้�อให้สอดคุล้องกับการเปล่�ยนแปลงของธุรกิจำบริษััทฯ
และข้อกำาหนดของกฎหมาย

7.  กรรมการบริษััทฯ ผ้่บริหาร และพนักงานทุกคุน ม่หน้าท่�ต้้องปฏิิบัติ้และ
สนับสนุนนโยบายการต่้อต้้านการคุอร์รัปชันอย่างเคุร่งคุรัด โดยจำะต้้อง
ไม่เก่�ยวข้องกับการคุอร์รัปชัน ในทุกๆ กรณ่ไม่ว่าโดยทางต้รงหร้อทางอ้อม
กรณ่พนักงานม่ข้อสงสัยหร้อพบเห็นการฝ่่าฝ้่นนโยบายฉุบับน่�จำะต้้อง
รายงานต้่อผ้่บังคัุบบัญชาหร้อผ่านช่องทางการรายงานต้ามนโยบาย
การร้องเร่ยนและแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด 

แนวปฏิิบัติ้ท่�ด่แนวปฏิิบัติ้ท่�ด่

1.   มิให้ม่การให้และรับสินบนหร้อเงินหร้อสิ�งต้อบแทนหร้อประโยชน์ในทุก
ร่ปแบบในลักษัณะท่�อาจำจำะก่อหร้อเป็นการทุจำริต้คุอร์รัปชัน

2.  ไม่ดำาเนินการใดๆ หร้อเข้าไปม่ส่วนเก่�ยวข้องในธุรกิจำท่�ผิดกฎหมาย

3.  กรณ่ม่การจัำดซ้ิ�อ จัำดจ้ำาง ต้้องดำาเนินการผ่านขั�นต้อนต้ามระเบ่ยบของ
บริษััทฯ ม่คุวามโปร่งใส สามารถต้รวจำสอบได้

4.  ในการทำาข้อต้กลงกับคุ่่คุ้าทางธุรกิจำ พนักงานจำะต้้องหล่กเล่�ยงการให้
หร้อยอมรับของใดๆ เก่�ยวกับการเจำรจำาการทำาสัญญาหร้อการปฏิิบัติ้
หน้าท่�ต้ามสัญญาและสำาหรับของขวัญใดๆ ท่�ได้ให้หร้อยอมรับได้นั�น
จำะต้้องเป็นไปต้ามนโยบายและระเบ่ยบปฏิิบัติ้ของบริษััทฯในเร้�องดังกล่าว
อย่างเคุร่งคุรัด

5.  ห้ามมิให้พนักงานของบริษััทฯ พยายามท่�จำะม่อิทธิพลเหน้อคุ่่คุ้า คุ่่แข่ง
ทางธุรกิจำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศ่ลธรรมไม่ว่าจำะโดยการให้
คุวามช่วยเหล้อเป็นกรณ่พิเศษั การให้หร้อรับของขวัญและการเล่�ยง
รับรองหร้อให้ผลประโยชน์อย่างอ้�น 

6.  บริษััทฯ ดำาเนินธุรกิจำอย่างเป็นกลางทางการเม้อง ไม่ม่การให้คุวาม
ช่วยเหล้อทางการเม้องหร้อสนับสนุนทางการเม้องแก่ พรรคุการเม้อง        
หร้อนักการเม้องในทุกร่ปแบบ รวมถ่งการไม่ส่งเสริมให้กรรมการบริษััทฯ
ผ้่บริหาร หร้อพนักงานเข้าร่วมกิจำกรรมทางการเม้องใดๆ ในนามของ
บริษััทฯ ทั�งน่� บริษััทฯ ถ้อเป็นสิทธิและเสร่ภาพส่วนบุคุคุลต้ามกฎหมาย
ในการเข้าร่วมกิจำกรรมทางการเม้อง แต่้ต้้องไม่แอบอ้างคุวามเป็นพนักงาน
หร้อนำาทรัพย์สินของบริษััทฯ ใดๆ ไปใช้ในการสนับสนุนกิจำกรรมทาง
การเม้อง หร้อกระทำาการใดๆอันก่อให้เกิดคุวามเข้าใจำผิดว่าบริษััทฯ 
ม่ส่วนร่วม หร้อให้การสนับสนุนทางการเม้องใดๆ ทั�งน่�การแสดงออก

และแสดงคุวามคิุดเห็นทางการเม้องในสำานักงานหร้อบริเวณหน่วยงาน
ของบริษััทฯ ถ้อว่าม่คุวามผิดต้ามระเบ่ยบบริษััทฯ

7.  การบริจำาคุเพ้�อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่้างๆ ต้้อง
ดำาเนินการด้วยคุวามโปร่งใส ไม่ขัดต่้อศ่ลธรรม จำรรยาบรรณ ถ่กต้้อง
ต้ามกฎหมาย และเป็นไปต้ามนโยบายและระเบ่ยบปฏิิบัติ้ของบริษััทฯ 
ในเร้�องดังกล่าวอย่างเคุร่งคุรัด ทั�งน่�การบริจำาคุเพ้�อการกุศลและการ
ให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานต่้างๆ ดังกล่าว ต้้องไม่ก่อให้เกิดคุวามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ทั�งส่วนบุคุคุลและประโยชน์ของบริษััทฯ ไม่ใช้เป็น
ข้ออ้างสำาหรับการทุจำริต้และการคุอร์รัปชัน

8.  กรรมการ และผ้่บริหารต้้องต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญในการเผยแพร่ให้
คุวามร้่ ให้คุำาปร่กษัาเพ้�อสร้างคุวามเข้าใจำให้แก่ผ้่ใต้้บังคัุบบัญชาเก่�ยวกับ
การต้่อต้้านการทุจำริต้เพ้�อให้พนักงานได้ปฏิิบัติ้ให้เป็นไปต้ามนโยบาย
การต่้อต้้านทุจำริต้ฉุบับน่� รวมถ่งเป็นแบบอย่างท่�ด่ ในเร้�องการม่คุวาม
ซ้ิ�อสัต้ย์จำริยธรรม และจำรรยาบรรณ

มาต้รการ / การดำาเนินการมาต้รการ / การดำาเนินการ

 มุ่งสร้างจิำต้สำาน่กในการต่้อต้้านการทุจำริต้ การคุอร์รัปชัน และ
การให้หร้อรับสินบนโดยม่การส้�อสารภายในบริษััทฯ เพ้�อให้กรรมการบริษััทฯ
ผ้่บริหาร และพนักงาน เข้าใจำและต้ระหนักถ่งคุวามสำาคัุญของการต่้อต้้าน
การทุจำริต้ การคุอร์รัปชัน และการให้หร้อรับสินบน รวมถ่งนโยบายและ
แนวปฏิิบัติ้ต่้างๆ ท่�เก่�ยวข้อง ผ่านการประชุมพนักงาน อบรม สัมมนา และ
ส้�อต่้างๆ ของบริษััทฯ พร้อมให้พนักงานท่�ปฏิิบัติ้หน้าท่�เก่�ยวข้องกับผ้่ม่ส่วน
ได้เส่ยของบริษััทฯ ได้ช่�แจำงให้ผ้่ม่ส่วนได้เส่ยได้รับทราบผ่านช่องทางการ
ส้�อสารต่้างๆ 

การเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ คุอร์รัปชันการเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ คุอร์รัปชัน

 บริษััทฯ ได้ปฏิิบัติ้ต้ามกฎหมายของประเทศไทยในการต่้อต้้าน
ทุจำริต้ คุอร์รัปชั�น และเพ้�อให้ทุกคุนทั�งในองค์ุกรและบุคุคุลภายนอกได้รับทราบ
นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ บริษััทฯ จำะดำาเนินการดังต่้อไปน่�

1.  บริษััทฯ จำะติ้ดประกาศนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ณ กระดาน
ประชาสัมพันธ์ของบริษััทฯ ทุกแห่ง

2.  บริษััทฯ จำะเผยแพร่นโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ผ่านช่องทางการ
ส้�อสารของบริษััทฯ เช่น intranet เว็บไซิต์้บริษััทฯ

3.  บริษััทฯ จำะจัำดให้ม่การอบรมนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้ ให้แก่
พนักงาน 
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นโยบายการร้องเร่ยน และแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิดนโยบายการร้องเร่ยน และแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด

 ขอบเขต้การร้องเร่ยนและแนวทางการแจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด
เม้�อม่ข้อสงสัยหร้อพบเห็นการกระทำาท่�ฝ่่าฝ้่น หลักปฏิิบัติ้ท่�ด่ในเร้�องต่้อไปน่�

- การฝ่่าฝ้่นการปฏิิบัติ้ต้ามหลักการและแนวปฏิิบัติ้ของนโยบายการ
กำากับด่แลกิจำการท่�ด่

- การฝ่่าฝ้่นต้ามกฎ ระเบ่ยบ ข้อบังคัุบของบริษััทฯ
- การได้รับคุวามไม่เป็นธรรมในการปฏิิบัติ้งาน
- การกระทำาท่�เข้าข่ายการทุจำริต้ การคุอร์รัปชัน 
และการให้หร้อรับสินบน

 หร้อการกระทำาท่�ทำาให้เกิดคุวามสงสัย และเกิดผลเส่ยต่้อองค์ุกร
พนักงานคุวรสอบถาม หร้อปร่กษัาผ่้บังคุับบัญชาท่�ต้นเองไว้วางใจำใน
ทุกระดับหากพนักงานไม่สะดวกใจำหร้อไม่แน่ใจำท่�จำะทำาเช่นนั�น พนักงาน
สามารถแจ้ำงเร้�องโดยต้รงต้ามรายละเอ่ยดในหัวข้อ ช่องทางการร้องเร่ยน
 

ช่องทางการร้องเร่ยนช่องทางการร้องเร่ยน
 พนักงานสามารถแจ้ำงเร้�องท่�ต้้องการร้องเร่ยน หร้อการแจ้ำง
เบาะแสผ่านช่องทางดังน่�
1.  ส่งเร้�องผ่านกล่องคุวามคิุดเห็นประจำำาโรงงาน และศ่นย์กระจำายสินคุ้า

แต่้ละแห่งของบริษััทฯ
2.  ติ้ดต่้อ / แจ้ำงบุคุคุลท่�รับผิดชอบ คุ้อ

2.1  ดร.วิชาญ อร่ามวาร่กุล : ประธานกรรมการต้รวจำสอบ
 E-mail : huang_vc@yahoo.com

2.2  คุุณเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน :ประธานกรรมการสรรหา 
 คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
 E mail : kriengkrairukk@gmail.com

2.3    คุุณนฤทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์ : รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน 
 E mail : naritchai.bhu@pacificpipe.co.th

 ทั�งน่� บริษััทฯ เปิดโอกาสให้ผ้่ท่�ม่ส่วนทุกกลุ่ม สามารถร้องเร่ยน
เม้�อม่ข้อร้องเร่ยนหร้อพบเบาะแสเก่�ยวกับการดำาเนินงานท่�ขัดกับนโยบาย
การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ และ/หร้อ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณของบริษััทฯ
รวมไปถ่งหากม่ข้อซัิกถาม หร้อเสนอแนะ ซ่ิ�งสามารถแจ้ำงเร้�องดังกล่าวเข้ามา
ทางช่องทางการรับร้องเร่ยน ดังน่�

-  ส่ง E-mail แจ้ำงถ่งผ้่รับผิดชอบโดยต้รง ต้ามรายช้�อท่�ปรากฏิอย่่ใน
ข้อท่� 2.1 – 2.3 

-  แจ้ำงเร้�องเข้ามาทางไปรษัณ่ย์ท่� 

กระบวนการเม้�อได้รับข้อร้องเร่ยนกระบวนการเม้�อได้รับข้อร้องเร่ยน

1.  รวบรวมข้อเท็จำจำริง
ผ้่รับข้อร้องเร่ยนจำะดำาเนินการรวบรวมข้อเท็จำจำริงและส่งเร้�องต่้อ
เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล

2. กลั�นกรองข้อม่ลและสอบสวน
เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล 
จำะเร่ยนเชิญตั้วแทน เพ้�อกลั�นกรองข้อม่ลและสอบสวน ภายใน 
3 วัน โดยตั้วแทนเข้าร่วมในการพิจำารณา ม่ดังน่�

 โดยม่เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและ
บรรษััทภิบาล เข้าร่วมเพ้�อสังเกต้การณ์

3. กำาหนดมาต้รการดำาเนินการ

 เลขานุการคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
จำะเป็นผ้่สรุปรายงานและเสนอรายงานในการดำาเนินการต่้อข้อร้องเร่ยนและ
การแจ้ำงเบาะแส โดย
CASE ACASE A    สรุปเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ     
CASE BCASE B  สรุปเสนอต่้อประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร (CEO) 

การรายงานผลการดำาเนินการและต้รวจำสอบการรายงานผลการดำาเนินการและต้รวจำสอบ
 รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน หร้อ เลขานุการคุณะกรรมการ
สรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล จำะรายงานผลการดำาเนินการท่�ได้
กระทำาไปแล้วทั�งหมดให้ผ้่บริหารระดับส่งของบริษััทฯ และคุณะกรรมการ
รับทราบหากนโยบายการกำากับด่แลกิจำการ ม่การยกเลิกข้อกำาหนดข้อใด
ข้อหน่�งในนโยบายนั�น การถ่กยกเลิกจำะต้้องได้รับอนุมัติ้จำากคุณะกรรมการ
บริษััทฯ และจำะต้้องเปิดเผยข้อกำาหนดท่�ถ่กยกเลิกนั�นให้ทราบในทันท่
ต้ามท่�กฎหมายกำาหนด

คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาลคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)
1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์1168/74 ชั�น 26 อาคุารลุมพิน่ทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทรถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต้สาทร
กรุงเทพมหานคุร 10120กรุงเทพมหานคุร 10120

CASE A : เร้�องเก่�ยวกับการร้องเร่ยนผ้่บริหารระดับ C-LevelCASE A : เร้�องเก่�ยวกับการร้องเร่ยนผ้่บริหารระดับ C-Level
ผ้่สอบสวนผ้่สอบสวน  :   : 
1. ประธานกรรมการต้รวจำสอบ1. ประธานกรรมการต้รวจำสอบ
2. ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล2. ประธานกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล
3. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน3. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

CASE B :  เร้�องท่�นอกเหน้อจำากการร้องเร่ยน CASE ACASE B :  เร้�องท่�นอกเหน้อจำากการร้องเร่ยน CASE A
ผ้่สอบสวนผ้่สอบสวน  :  :
1. ตั้วแทนผ้่บริหารระดับ C-Level1. ตั้วแทนผ้่บริหารระดับ C-Level
2. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน2. รองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน
3. รองผ้่อำานวยการทรัพยากรมนุษัย์3. รองผ้่อำานวยการทรัพยากรมนุษัย์
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

มาต้รการคุุ้มคุรองผ้่ร้องเร่ยน หร้อผ้่แจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิดมาต้รการคุุ้มคุรองผ้่ร้องเร่ยน หร้อผ้่แจ้ำงเบาะแสการกระทำาผิด

1.  บริษััทฯ จำะเก็บข้อม่ลและต้ัวต้นของผ่้แจำ้งเบาะแส ผ่้ร้องเร่ยนและ
ผ้่ถ่กร้องเร่ยน เป็นคุวามลับ

2.  บริษััทฯ จำะเปิดเผยข้อม่ลเท่าท่�จำำาเป็น โดยคุำาน่งถ่งคุวามปลอดภัยและ
คุวามเส่ยหายของผ้่รายงาน แหล่งท่�มาของข้อม่ล หร้อบุคุคุลท่�เก่�ยวข้อง

3. ผ้่ท่�ได้รับคุวามเส่ยหายจำะได้รับการบรรเทาคุวามเส่ยหายด้วยกระบวนการ
ท่�ม่คุวามเหมาะสมและเป็นธรรม

4. บริษััทฯ จำะไม่กระทำาการอันไม่เป็นธรรมต่้อผ้่แจ้ำงเบาะแสหร้อผ้่ร้องเร่ยน

บทลงโทษัในการกระทำาผิดบทลงโทษัในการกระทำาผิด

 การลงโทษัการกระทำาผิดให้เป็นไปต้ามระเบ่ยบของบริษััทฯ
และ/หร้อข้อกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง

คุวามถ่�ในการทบทวนนโยบายคุวามถ่�ในการทบทวนนโยบาย

 ทุก 1 ปี หร้อเม้�อม่การเปล่�ยนแปลงอย่างม่นัยสำาคัุญ
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รายงานคัณะกรรมูการตรวจสำอบรายงานคัณะกรรมูการตรวจสำอบ

 คุณะกรรมการบริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน) ได้อนุมัติ้
การดำารงต้ำาแหน่งกรรมการต้รวจำสอบซ่ิ�งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดย
กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระผ้่ทรงคุุณวุฒิ และม่คุุณสมบัติ้คุรบถ้วน
ต้ามท่�ต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ซ่ิ�งประกอบด้วย

1. ดร. วิชาญ อร่ามวาร่กุล       ประธาน
2. คุุณปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์       กรรมการ
3. คุุณอุดมวรา เดชส่งจำรัส         กรรมการ
และ นายนฤิทธิ�ชัย ภ่ร่พงษัานนท์   เลขานุการ

ในรอบปีบัญช่ 2563 คุณะกรรมการต้รวจำสอบได้ปฏิิบัติ้งานอย่างเป็นอิสระ 
และคุรบถ้วนต้ามท่�ได้รับมอบหมายจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ โดยได้ประชุม
ร่วมกับผ้่บริหาร ผ้่สอบบัญช่ และผ้่ต้รวจำสอบภายใน เพ้�อร่วมเสนอข้อม่ล
หาร้อ และแลกเปล่�ยนข้อคุิดเห็น ในวาระท่�เก่�ยวข้อง โดยคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ ม่ฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เป็นเคุร้�องม้อในการปฏิิบัติ้ภารกิจำต้าม
กฎบัต้รท่�กำาหนดไว้  โดยข่�นต้รงต่้อคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ทำาให้ปฏิิบัติ้
หน้าท่�ได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส ต้ามหลักธรรมาภิบาล เพ้�อรักษัาผล
ประโยชน์ของบริษััทฯ ได้อย่างถ่กต้้องและเข้าถ่งข้อม่ลได้อย่างเพ่ยงพอ 
โดยม่การจัำดประชุมต้ลอดปี 2563 จำำานวนทั�งสิ�น 7 คุรั�ง รวมทั�งประชุม
ร่วมกับผ้่สอบบัญช่ โดยไม่ม่ฝ่่ายจัำดการร่วมด้วย จำำานวน 4 คุรั�ง ซ่ิ�งสาระ
สำาคัุญในการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ สรุปได้ดังน่�

 รายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน ได้สอบทานงบการเงินรายไต้รมาส และ
งบการเงินประจำำาปี 2563 และหาร้อร่วมกับผ่ ้สอบบัญช่ พร้อมทั �ง
พิจำารณาข้อเสนอแนะด้านระบบคุวบคุุมภายใน ซิ่�งเห็นว่ารายงานทาง
การเงินของบริษััทฯ ได้จัำดทำาข่�นอย่างถ่กต้้องเป็นไปต้ามมาต้รฐานบัญช่
ท่�รับรองทั�วไป และม่การเปิดเผยข้อม่ลอย่างเพ่ยงพอ

 รายการท่�เก่�ยวโยงกันรายการท่�เก่�ยวโยงกัน สอบทานและให้คุวามเห็นต่้อรายการท่�
เก่�ยวโยงกันหร้อรายการท่�ม่คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพ้�อให้แน่ใจำว่า
การต้กลงเข้าทำารายการม่คุวามเป็นธรรม และเพ้�อประโยชน์ส่งสุดต่้อบริษััทฯ
ซิ่�งบริษััทฯ ได้ถ้อปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ โดยถ้อ
คุวามโปร่งใสและการเปิดเผยข้อม่ลอย่างเพ่ยงพอ

 การต้รวจำสอบภายในการต้รวจำสอบภายใน ให้คุวามเห็นชอบต่้อแผนงานต้รวจำสอบ
และกำาลังพล ประจำำาปี 2563 รวมทั�งพิจำารณาคุวามเพ่ยงพอในการพัฒนา
บุคุลากรด้านต้รวจำสอบภายใน เพ้�อให้บรรลุแผนการต้รวจำสอบประจำำาปี
และได้สอบทานผลการปฏิิบัติ้งานและข้อเสนอแนะของฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน
รวมทั�งผลการต้รวจำติ้ดต้ามการปรับปรุงแก้ไขต้ามข้อเสนอแนะ โดยคุณะ
กรรมการต้รวจำสอบให้คุวามสำาคัุญกับคุุณภาพของการคุวบคุุมภายใน 
คุวามถ่กต้้องน่าเช้�อถ้อของรายงานการเงิน และการปฏิิบัต้ิต้ามนโยบาย 
กฎระเบ่ยบ และกฎหมายท่�เก่�ยวข้อง สรุปได้ว่า การต้รวจำสอบภายในของ
บริษััทฯ เป็นไปอย่างอิสระ เพ่ยงพอ และม่ประสิทธิผล 

 การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ ได้ติ้ดต้ามการส้�อสารเผยแพร่จำรรยา
บรรณของพนักงานบริษััทฯ กำาหนดให้พนักงานบริษััทฯ ท่�เก่�ยวข้อง รายงาน
ช้�อผ้่ท่�เก่�ยวโยงกัน, รายงานการถ้อคุรองหุ้นบริษััทฯ ประจำำาทุกไต้รมาส ท่�
อาจำก่อให้เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์หร้อรายการท่�เก่�ยวโยงกันให้
คุณะกรรมการต้รวจำสอบทราบทุกคุรั�ง เพ้�อนำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
ในปี 2563 ไม่พบรายการท่�ก่อให้เกิดคุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างม่
นัยสำาคัุญ

 ผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ นำาเสนอรายงาน
ผลการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ
ทราบทุกคุรั�งท่�ม่การประชุมคุณะกรรมการบริษััทฯ โดยได้เสนอคุวามเห็น 
และให้ข้อเสนอแนะท่�เป็นประโยชน์ต่้อการบริหารงานของฝ่่ายบริหาร ซ่ิ�ง
ฝ่่ายบริหารได้ดำาเนินการพิจำารณาปรับปรุงแก้ไขต้ามข้อเสนอแนะอย่าง
เหมาะสม รวมทั�งพิจำารณาผลการประเมินการปฏิิบัติ้งานของคุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบในรอบปี 2563 โดยได้รับการประเมินจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ
และนำาผลการปฏิิบัติ้งานนั�นมาพิจำารณาปรับปรุงการปฏิิบัติ้งาน

 ผ้่สอบบัญช่ผ้่สอบบัญช่ ประเมินคุวามเป็นอิสระของผ้่สอบบัญช่ และให้
คุวามเห็นต่้อคุ่าต้อบแทนของผ้่สอบบัญช่ เพ้�อนำาเสนอต่้อคุณะกรรมการ
บริษััทฯ เพ้�อขออนุมัติ้ท่�ประชุมสามัญผ้่ถ้อหุ้นประจำำาปี 2564 ให้แต่้งตั้�ง
ผ้่สอบบัญช่จำากบริษััท สำานักงาน อ่วาย จำำากัด เป็นผ้่สอบบัญช่ของบริษััทฯ
สำาหรับปี 2564
 
 จำากกิจำกรรมต่้างๆ ดังกล่าวข้างต้้นต้ลอดปี 2563  คุณะกรรมการ
ต้รวจำสอบ เห็นว่า  คุณะกรรมการ ต้ลอดจำนผ้่บริหารของบริษััทฯ ถ้อนโยบาย
การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่เป็นสำาคัุญ  และย่ดมั�นในจำริยธรรมธุรกิจำ  โดยม่
คุวามมุ่งมั�นในการปฏิิบัติ้หน้าท่�เพ้�อให้บรรลุเป้าหมายของบริษััทฯ อย่างม่
คุุณภาพเย่�ยงม้ออาช่พ และคุำาน่งถ่งการปฏิิบัต้ิงานให้สอดคุล้องต้าม
นโยบาย ระเบ่ยบปฏิิบัติ้ และกฎหมายต่้างๆ ท่�เก่�ยวข้อง รวมทั�งพัฒนาระบบ
บริหารคุวามเส่�ยงท่�สำาคุัญ ให้เกิดประสิทธิผลส่งสุด และส่งเสริมระบบ
คุวบคุุมภายในท่�ม่ประสิทธิผลและเหมาะสมเพ่ยงพอ รวมทั�งการต้รวจำสอบ
ภายในม่คุวามเป็นอิสระ และม่กระบวนการต้รวจำสอบท่�สอดคุล้องกับ
มาต้รฐานสากลการปฏิิบัต้ิงานวิชาช่พการต้รวจำสอบภายใน  โดยม่การ
พัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิิบัติ้งานต้รวจำสอบภายในให้ด่ข่�นอย่างต่้อเน้�อง

ในนามคุณะกรรมการต้รวจำสอบในนามคุณะกรรมการต้รวจำสอบ

(ดร.วิชาญ  อร่ามวาร่กุล)(ดร.วิชาญ  อร่ามวาร่กุล)

ประธานกรรมการต้รวจำสอบประธานกรรมการต้รวจำสอบ

22 กุมภาพันธ์ 256422 กุมภาพันธ์ 2564
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

รายงานคัณะกรรมูการสำรรหา คั่าตอบแที่นและบรรษััที่ภิิบาล รายงานคัณะกรรมูการสำรรหา คั่าตอบแที่นและบรรษััที่ภิิบาล 
 

 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน ซ่ิ�งม่วาระการดำารง
ต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี ตั้�งแต่้วันท่� 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถ่ง วันท่� 4 กุมภาพันธ์
2564 โดยม่รายนาม ดังน่�

 1. นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน  ประธาน
 2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ
 3. นางสาวปิยะนุส ชัยขจำรวัฒน์ กรรมการ
 และนางสาวคุณัสวรรณ ภ่่วัฒนาดิลกก่ร เลขานุการ

 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ได้ปฏิิบัติ้
หน้าท่�ต้ามท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ ได้มอบหมาย ภายใต้้หลักการดำาเนินการ
ต้ามนโยบายการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ อย่างเคุร่งคุรัดโดยในปี
2563 คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ได้ม่การประชุม
ร่วมกันเพ้�อพิจำารณาเร้�องสำาคุัญต้ามหน้าท่� และคุวามรับผิดชอบทั�งสิ�น 
จำำานวน 4 คุรั�ง ซ่ิ�งสรุปสาระสำาคัุญได้ดังน่�

1. ด้านการสรรหา1. ด้านการสรรหา

ทบทวนโคุรงสร้างคุณะกรรมการ และสรรหาผ้่ท่�ม่คุุณสมบัติ้เหมาะสม
เพ้�อเสนอแต่้งตั้�งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่�ลาออกโดยคุำาน่ง
ถ่งคุุณสมบัต้ิคุวามร่ ้ คุวามสามารถ ทักษัะ และ ประสบการณ์
คุวามเช่�ยวชาญท่�หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่้อการดำาเนินกิจำการ
ของบริษััทฯ รวมทั�งคุำาน่งถ่งขนาดโคุรงสร้างและองค์ุประกอบของ
คุณะกรรมการบริษััทฯ ท่�เหมาะสม เพ้�อส่งเสริมการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่และให้การบริหารจัำดการเป็นไปอย่างม่ประสิทธิภาพต้ลอดจำน
สอดคุล้องกับข้อกำาหนดของต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
หน่วยงานท่�เก่�ยวข้อง

2. ด้านคุ่าต้อบแทน2. ด้านคุ่าต้อบแทน

1)   พิจำารณาอัต้ราคุ่าต้อบแทนของคุณะกรรมการบริษััทฯ และคุณะ
กรรมการเฉุพาะเร้�องต้่างๆ โดยพิจำารณาเท่ยบเคุ่ยงคุ่าต้อบแทน
อย่่ในระดับเด่ยวกับกลุ่มอุต้สาหกรรมเด่ยวกัน ประกอบกับผลการ
ดำาเนินงานของบริษััทฯ รวมถ่งคุวามเหมาะสมกับหน้าท่�คุวามรับผิดชอบ
ของคุณะกรรมการ

2)  พิจำารณาคุ่าต้อบแทน และสวัสดิการ ของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
โดยกำาหนดหลักเกณฑ์์การประเมินผลอย่างเป็นร่ปธรรม ซ่ิ�งพิจำารณา
จำากผลคุวามสำาเร็จำของการปฏิิบัติ้งาน เปร่ยบเท่ยบกับเป้าหมาย
ท่�กำาหนดไว้ รวมถ่งพิจำารณาการเติ้บโต้ของยอดขายและกำาไรสุทธิ

3. ด้านบรรษััทภิบาล3. ด้านบรรษััทภิบาล

1)    ทบทวนกฎบัต้รของคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััท
ภิบาล เพ้�อปรับปรุงข้อม่ลให้เป็นปัจำจุำบันและสอดคุล้องกับนโยบาย
การกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ของบริษััทฯ

2)   ทบทวนและปรับปรุงนโยบายประจำำาปี 2563 พร้อมทั�งประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานในองค์ุกรรับทราบ ดังน่�

2.1  หลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่ จำริยธรรมและจำรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจำ

2.2 คุ่่ม้อกรรมการ
2.3  ทบทวนนโยบายการต่้อต้้านการทุจำริต้คุอร์รัปชั�น

3)   รายงานผลการประเมินการกำากับด่แลกิจำการบริษััทจำดทะเบ่ยน 
ประจำำาปี 2563 โดยบริษััทได้รับผลประเมินในระดับ “ด่เลิศ”
(                 ) จำากการประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษััทไทย
(IOD)

4)   รายงานการดำาเนินกิจำกรรมด้านคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุม โดยเป็น
การมุ่งเน้นกิจำกรรมในด้าน CSR in-process 

5)   จัำดทำารายงานการดำาเนินงานด้านคุวามรับผิดชอบต่้อสังคุมและสิ�ง
แวดล้อมของบริษััท เพ้�อส้�อสารต่้อผ้่ม่ส่วนได้เส่ยทุกภาคุส่วนของ
องค์ุกร

6)   ทบทวนคุวามเหมาะสมของแบบประเมิน ดังน่�
- แบบประเมินภาพรวมการปฏิิบัติ้หน้าท่�คุณะกรรมการบริษััทฯ
- แบบประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�คุณะกรรมการบริษััทรายบุคุคุล
- แบบประเมินคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล 
- แบบประเมินผลการปฏิิบัติ้งานของประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร

7)   รายงานผลการประเมินของคุณะกรรมการบริษััทฯ เพ้�อให้กรรมการ
ทุกท่านรับทราบและร่วมกันหาร้อ หร้อแสดงคุวามเห็นต่้อผลการ
ประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�กรรมการในปี 2563 รวมทั�งรายงานผล
การประเมินการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทน
และบรรษััทภิบาล โดยเป็นการประเมินจำากคุณะกรรมการบริษััทฯ
 

คุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล ปฏิิบัติ้หน้าท่�ต้ามท่�
ได้รับมอบหมายอย่างรอบคุอบ ระมัดระวังสมเหตุ้สมผล และสามารถปฏิิบัติ้
หน้าท่�อย่างเป็นอิสระ โดยไม่ถ่กคุรอบงำาจำากฝ่่ายบริหารแต่้อย่างใด และ
ในปี 2563 กรรมการได้รับคุ่าต้อบแทนต้ามท่�แสดงไว้ในรายงานคุ่าต้อบแทน
ของคุณะกรรมการปี 2563 โดยได้พิจำารณารายงานข้อม่ลการสำารวจำ
คุ่าต้อบแทนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษััทไทย หร้อ Thai Institute
of Directors (IOD) และต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปร่ยบเท่ยบ
กับภาพรวมของบริษััทจำดทะเบ่ยนทั�งหมด บริษััทในกลุ่มอุต้สาหกรรมเด่ยวกัน
และบริษััทท่�ม่ขนาดยอดขายและกำาไรสุทธิใกล้เคุ่ยงกับบริษััทฯ ซิ่�งคุณะ
กรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล เห็นว่าม่คุวามเหมาะสม
เป็นธรรมกับบริษััทฯ และกรรมการท่�ดำารงต้ำาแหน่ง ซ่ิ�งสอดคุล้องกับหน้าท่�
คุวามรับผิดชอบ ซ่ิ�งคุณะกรรมการบริษััทฯ ได้พิจำารณาเห็นชอบและเสนอ
ต้่อท่�ประชุมผ่้ถ้อหุ้นเพ้�อพิจำารณา โดยคุำาน่งถ่งประโยชน์ของผ่้ถ้อหุ้น
รายย่อยต้ามหลักการกำากับด่แลกิจำการท่�ด่

นายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชนนายเกร่ยงไกร รักษ์ักุลชน

ประธานคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาลประธานคุณะกรรมการสรรหา คุ่าต้อบแทนและบรรษััทภิบาล

22 มกราคุม 256422 มกราคุม 2564
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รายงานคัณะกรรมูการบริหารและจัดูการคัวามูเสำ่�ยงรายงานคัณะกรรมูการบริหารและจัดูการคัวามูเสำ่�ยง
 

 คุณะกรรมการบริหารและจำัดการคุวามเส่�ยง ประกอบด้วย
กรรมการท่�ไม่เป็นผ้่บริหาร 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และ ผ้่บริหาร 
2 ท่าน ม่วาระการดำารงต้ำาแหน่งคุราวละ 3 ปี ตั้�งแต่้วันท่� 5 กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ง วันท่� 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคุณะกรรมการม่รายนาม ดังน่�

1. นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช ประธาน
2. นางสาววิริยา อัมพรนภากุล กรรมการ
3. นางสาวธิติ้มา วัฒนศักดากุล กรรมการ
4. นางเอ้�อมพร ปัญญาใส กรรมการ
5. นายฐิต้กร อุษัยาพร กรรมการ
และ นางสาวปิยะดา สังขรัต้น์ เลขานุการ

 ในปี 2563 ได้ม่การประชุมร่วมกัน เพ้�อพิจำารณาเร้�องสำาคัุญ
ต้ามหน้าท่� และคุวามรับผิดชอบทั�งสิ�น จำำานวน 6 คุรั�ง  ซ่ิ�งสรุปสาระสำาคัุญ
ได้ดังน่�

1. พิจำารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจำ งบประมาณ แผนงาน
ประจำำาปี และนำาเสนอต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ 

2. ปรับโคุรงสร้างองค์ุกร เพ้�อให้การบริหารธุรกิจำสอดคุล้องกับ
สถานการณ์และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจำในปัจำจุำบัน

3. ติ้ดต้ามการดำาเนินงานในภาพรวมของบริษััทฯ พร้อมทั�ง
ให้ข้อเสนอแนะต่้อฝ่่ายจัำดการ

4. พิจำารณาการลงทุนด้วยคุวามรอบคุอบ ระมัดระวัง ม่คุวามสม
เหตุ้สมผลโดยย่ดถ้อผลประโยชน์ของบริษััทฯ และ ผ้่ถ้อหุ้น
เป็นท่�ตั้�ง 

5. ทบทวนกฎบัต้รคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง 
เพ้�อให้แนวทางในการปฏิิบัติ้หน้าท่�ม่คุวามเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจำจุำบัน 

6. กำากับด่แล ส่งเสริม สนับสนุนให้ผ้่บริหาร และพนักงาน ม่คุวาม
ร้่คุวามเข้าใจำในนโยบายด้านต่้างๆท่�ได้รับการอนุมัติ้จำากท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เช่น การต่้อต้้านการคุอร์รัปชั�น

7. การจัำดการด้านคุวามเส่�ยง
7.1 จำัดให้ม่ประเมินคุวามเส่�ยงขององคุ์กรโดยพิจำารณาทั�งปัจำจำัย

ภายนอกและปัจำจำัยภายใน รวมถ่งประเมินคุวามเส่�ยงท่�
เก่�ยวข้องกับการคุอร์รัปชั�นเพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าบริษััทฯ 
ม่การจัำดการอย่างเพ่ยงพอ เหมาะสมและทันต่้อเหตุ้การณ์ 
สภาพแวดล้อมทางเศรษัฐกิจำท่�ม่การเปล่�ยนแปลง 

7.2 พิจำารณาคุัดกรองปัจำจำัยเส่�ยงระดับองคุ์กรท่�ส่งผลกระทบ
ต่้อกลยุทธ์ การดำาเนินงาน ฐานะการเงิน รวมถ่งด้านอ้�นๆ
จำากปัจำจัำยเส่�ยงทั�งหมดต้ามคุวามเห็นของเจ้ำาของปัจำจัำยเส่�ยง
(Risk Owner) ท่�ม่การพิจำารณาประสิทธิผลของการคุวบคุุม
ภายในท่�ม่อย่่ในปัจำจุำบัน และจัำดลำาดับคุวามเส่�ยงท่�เหล้ออย่่ 
(Residual Risk) ในภาพรวม 

7.3 พิจำารณาคุวามเหมาะสม คุุ้มคุ่าของแผนงาน (Action Plan)
ท่�ผ่้บริหารหน่วยงานจำัดทำา ให้คุำาแนะนำา เพ้�อให้มั�นใจำว่า
คุวามเส่�ยงนั�นจำะได้รับการบริหารจัำดการ และม่การคุวบคุุม
ให้อย่่ในระดับเหมาะสมท่�องค์ุกรสามารถยอมรับได้ 

7.4  ติ้ดต้ามคุวามคุ้บหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำาเนินงาน
การบริหารคุวามเส่�ยงในแต่้ละระดับ และรายงานคุณะกรรมการ
บริษััทฯ อย่างสมำ�าเสมอ 

นายสมชัย เลขะพจำน์พานิชนายสมชัย เลขะพจำน์พานิช

ประธานคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยงประธานคุณะกรรมการบริหารและจัำดการคุวามเส่�ยง

20 มกราคุม 256420 มกราคุม 2564
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

รายงานคัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการบริษััที่ฯ ต่อรายงานที่างการเงิน ปี 2563รายงานคัวามูรับผิิดูชอบข้องคัณะกรรมูการบริษััที่ฯ ต่อรายงานที่างการเงิน ปี 2563

 คุณะกรรมการของบริษััทฯ เป็นผ่้รับผิดชอบต้่อรายงานทาง
การเงินของบริษััทฯ และให้คุวามสำาคุัญกับการปฏิิบัต้ิต้ามนโยบายการ
กำากับด่แลกิจำการท่�ด่ เพ้�อให้รายงานทางการเงินของบริษััทฯ และสารสนเทศ
ทางการเงินท่�ปรากฏิในรายงานประจำำาปี ม่ข้อม่ลท่�ถ่กต้้องคุรบถ้วน ซ่ิ�งจัำดทำา
ข่�นต้ามมาต้รฐานการบัญช่ท่�รับรองทั�วไป โดยเล้อกใช้นโยบายการบัญช่
และ/หร้อวิธ่ปฏิิบัติ้ทางบัญช่ท่�เหมาะสมและถ้อปฏิิบัติ้อย่างสมำ�าเสมอใช้
ดุลยพินิจำอย่างระมัดระวังรอบคุอบในการประมาณทางการบัญช่ เพ้�อให้
สมเหตุ้สมผล รวมทั�งม่การเปิดเผยข้อม่ลท่�สำาคัุญอย่างเพ่ยงพอ และได้ผ่าน
การต้รวจำสอบและให้คุวามเห็นอย่างไม่ม่เง้�อนไขจำากผ้่สอบบัญช่รับอนุญาต้
ท่�เป็นอิสระ
 คุณะกรรมการจัำดให้ม่ระบบคุวบคุุมภายในท่�เหมาะสมและม่
ประสิทธิผล เพ้�อให้มั�นใจำได้ว่าข้อม่ลทางบัญช่ม่คุวามถ่กต้้อง คุรบถ้วน 
และเพ่ยงพอท่�จำะดำารงไว้ซิ่�งทรัพย์สิน ต้ลอดจำนเพ้�อไม่ให้เกิดการทุจำริต้
หร้อการดำาเนินการท่�ผิดปกต้ิอย่างม่สาระสำาคุัญ ในการน่�คุณะกรรมการ
บริษััทฯ ได้แต่้งตั้�งคุณะกรรมการต้รวจำสอบ ซ่ิ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทำาหน้าท่�เป็นผ่้สอบทานให้บริษััทฯ ม่ระบบการคุวบคุุมภายในและการ
ต้รวจำสอบภายในอย่างเหมาะสมและม่ประสิทธิภาพ 

 งบการเงินของบริษััทฯ ได้รับการต้รวจำสอบโดยผ้่สอบบัญช่รับ
อนุญาต้ของบริษััท คุ้อ บริษััท สำานักงาน อ่วาย จำำากัด ในการต้รวจำสอบ
นั�นคุณะกรรมการบริษััทฯ ได้สนับสนุนข้อม่ลและเอกสารต่้างๆ เพ้�อให้ผ้่
สอบบัญช่สามารถต้รวจำสอบและแสดงคุวามเห็นได้ต้ามมาต้รฐานการ
สอบบัญช่ทั�วไป โดยคุวามเห็นของผ้่สอบบัญช่ได้ปรากฏิในรายงานของ
ผ้่สอบบัญช่ซ่ิ�งแสดงไว้ในรายงานประจำำาปีน่�แล้ว
 คุณะกรรมการบริษััทฯ ม่คุวามเห็นว่าระบบคุวบคุุมภายในโดย
รวมของบริษััทฯ อย่่ในระดับท่�น่าพอใจำและสามารถสร้างคุวามเช้�อมั�น
อย่างม่เหตุ้ผลได้ว่า รายงานทางการเงินของบริษััทฯ สำาหรับปี 2563 
สิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคุม 2563  ม่คุวามเช้�อถ้อได้ โดยถ้อปฏิิบัติ้ต้ามหลัก
การบัญช่ท่�รับรองทั�วไป และปฏิิบัติ้ถ่กต้้องต้ามกฎหมายและกฎระเบ่ยบ
ท่�เก่�ยวข้อง

(นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช)(นายสมชัย เลขะพจำน์พานิช)

ประธานกรรมการประธานกรรมการ

22 มกราคุม 256422 มกราคุม 2564
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การวิเคัราะห์และคัำอธุิบายข้องฝ่่ายจัดูการ การวิเคัราะห์และคัำอธุิบายข้องฝ่่ายจัดูการ 
 

1. สรุปภาพรวมการดำาเนินงาน1. สรุปภาพรวมการดำาเนินงาน

 ปี 2563 เป็นปีท่�ทั�วโลกต้้องเผชิญกับภาวะวิกฤต้ทางเศรษัฐกิจำขั�นรุนแรงท่�สุดอ่กคุรั�งหน่�ง จำากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคุเช้�อไวรัส 
COVID-19  ท่�กระจำายไปทั�วโลกอย่างรวดเร็ว แม้ว่าภาคุรัฐเองจำะพยายามหามาต้รการต่้างๆ เข้ามาช่วยพยุงเศรษัฐกิจำในภาพรวมด้วยการเร่งเบิกจ่ำาย
งบประมาณปี 2563 แต่้โดยภาพรวมวิกฤต้การณ์ดังกล่าว ยังคุงฉุุดให้เศรษัฐกิจำไทยต้กต้ำ�าท่�สุดในรอบ 20 ปีท่�ผ่านมา โดยลดลงร้อยละ 6.4 เม้�อเท่ยบกับ
ปีก่อน ในส่วนของการบริโภคุเหล็กในประเทศลดลงจำากปี 2562 ถ่งร้อยละ 10.44 ส่งผลให้การดำาเนินงานของบริษััทฯ ในปี 2563 ม่ปริมาณยอดขาย 
(ตั้น) ลดลงจำากปีก่อนร้อยละ 9.53 ประกอบกับม่ผลกระทบด้านราคุาเหล็กโลกท่�ต้ำ�ากว่าคุ่าเฉุล่�ยของปีก่อน ทำาให้รายได้รวม (บาท) ลดลงร้อยละ 20.88 
โดยม่รายได้รวมอย่่ท่� 7,385.68 ล้านบาท อย่างไรก็ต้ามบริษััทฯ ยังคุงม่กำาไรสุทธิอย่่ท่� 203.01 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปีก่อนร้อยละ 183.85 เน้�องจำากม่
การฟิ้�นต้ัวของคุวามต้้องการใช้เหล็กในประเทศต้่างๆ ในช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้ราคุาเหล็กทั�งในต้ลาดโลกและในประเทศปรับเพิ�มข่�นและทำาให้
อัต้รากำาไรของบริษััทฯ เพิ�มข่�นจำากปีก่อน

2. ผลการดำาเนินงานปี 25632. ผลการดำาเนินงานปี 2563

 ผลการดำาเนินงานของบริษััทฯ ในรอบปี 2563 บริษััทฯ ม่รายได้จำากการขาย และบริการสุทธิ 7,299.54 ล้านบาท ลดลงจำากปี 2562 เป็น
จำำานวน 1,944.14 ล้านบาท หร้อลดลงร้อยละ 21.03 บริษััทฯ ม่กำาไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท คิุดเป็นอัต้ราร้อยละ 2.79 ของรายได้จำากการขายและบริการ
และคิุดเป็นกำาไรสุทธิต่้อหุ้น เท่ากับ 0.31 บาท 
            อัต้รากำาไรขั�นต้้นคิุดเป็นร้อยละ 9.82 ของรายได้รวม เพิ�มข่�นเม้�อเปร่ยบเท่ยบกับปีก่อนท่�ม่อัต้รากำาไรขั�นต้้นเท่ากับร้อยละ 6.56 ของรายได้รวม 
เน้�องจำากราคุาเหล็กทั�งในต้ลาดโลกและในประเทศปรับเพิ�มข่�น ต้ามท่�ได้กล่าวไว้ข้างต้้น

รายได้  รายได้  
 สำาหรับปีสิ�นสุดวันท่� 31 ธันวาคุม 2563 บริษััทฯ ม่รายได้จำากการขายและบริการ เท่ากับ 7,299.54 ล้านบาท หร้อคิุดเป็นประมาณร้อยละ 98.83
ของรายได้รวม ลดลงจำากปี 2562 ร้อยละ 21.03 ทั�งน่�ม่สัดส่วนเป็นรายได้จำากการขายในประเทศ 7,251.68 ล้านบาท และรายได้จำากการส่งออก 17.83
ล้านบาท หร้อคิุดเป็นอัต้ราร้อยละ 99.75 และ 0.25 ของรายได้จำากการขายต้ามลำาดับ ในด้านรายได้รวมของบริษััทฯ ลดลงจำาก 9,335.10 ล้านบาท 
ในปี 2562 เป็น 7,385.68 ล้านบาทในปี 2563 หร้อลดลง ร้อยละ 20.88

 นอกจำากน่�รายได้ของบริษััทฯ สามารถแยกต้ามประเภทของกลุ่มล่กคุ้าได้ต้ามต้ารางด้านล่าง โดยกลุ่มล่กคุ้าท่�เป็นตั้วแทนจำำาหน่าย ม่สัดส่วน
ร้อยละ 76.26 ของรายได้จำากการขายและบริการ เพิ�มข่�นจำากปีก่อนท่�ม่สัดส่วน 70.92 เน้�องจำากเป็นกลุ่มล่กคุ้าท่�ได้รับผลกระทบจำากสถานการณ์เศรษัฐกิจำ
น้อยกว่ากลุ่มอ้�น

การจำำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ตั้วแทนจำำาหน่าย 7,251.29 73.84 6,555.85 70.92 5,566.41 76.26

2. โคุรงการ 1,485.85 15.13 1,616.59 17.49 1,093.28 14.98

3. อุต้สาหกรรม 818.56 8.33 941.10 10.18 609.82 8.35

4. อ้�นๆ 150.74 1.53 0.56 0.01 - -

รวมรายได้จำากการจำำาหน่ายผลิต้ภัณฑ์์ 9,706.44 98.83 9,114.10 98.60 7,269.51 99.59

รายได้จำากการบริการ 114.43 1.17 129.57 1.40 30.03 0.41

รวมรายได้จำากการขายและบริการ 9,820.87 100.00 9,243.67 100.00 7,299.54 100.00
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

อัต้รากำาไรขั�นต้้น อัต้รากำาไรขั�นต้้น 
  อััตรากำำาไรขั้ั�นต้นคิิดเป็็นร้อัยละ 9.82 ขั้อังรายได้รวม เพิ่ิ�มขั้้�นเม่�อัเป็รียบเทีียบกำับป็ีกำ่อันทีี�มีอััตรากำำาไรขั้ั�นต้นเที่ากำับร้อัยละ 6.54 ขั้อังรายได้รวมอััตรากำำาไรขั้ั�นต้นคิิดเป็็นร้อัยละ 9.82 ขั้อังรายได้รวม เพิ่ิ�มขั้้�นเม่�อัเป็รียบเทีียบกำับป็ีกำ่อันทีี�มีอััตรากำำาไรขั้ั�นต้นเที่ากำับร้อัยละ 6.54 ขั้อังรายได้รวม
เน่�อังจากำราคิาเหล็กำทัี�งในตลาดโลกำและในป็ระแทีศป็รับเพิิ่�มข้ั้�น ตามทีี�ได้กำล่าวไว้ข้ั้างต้น รวมถ้ึงกำารบริหารจัดกำารสิินค้ิาคิงเหล่อัอัย่างมีป็ระสิิทีธิิภาพิ่ เน่�อังจากำราคิาเหล็กำทัี�งในตลาดโลกำและในป็ระแทีศป็รับเพิิ่�มข้ั้�น ตามทีี�ได้กำล่าวไว้ข้ั้างต้น รวมถ้ึงกำารบริหารจัดกำารสิินค้ิาคิงเหล่อัอัย่างมีป็ระสิิทีธิิภาพิ่ 
 นอักำจากำนี�ในปี็ 2563 นี�บริษััทีฯ มีกำารกำลับรายกำารป็รับมูลค่ิาสิินค้ิาคิงเหล่อัจำานวน 27.2 ล้านบาที โดยนำาไป็หักำจากำมูลค่ิาขั้อังสิินค้ิาคิงเหล่อัทีี�รับรู้ นอักำจากำนี�ในปี็ 2563 นี�บริษััทีฯ มีกำารกำลับรายกำารป็รับมูลค่ิาสิินค้ิาคิงเหล่อัจำานวน 27.2 ล้านบาที โดยนำาไป็หักำจากำมูลค่ิาขั้อังสิินค้ิาคิงเหล่อัทีี�รับรู้
เป็็นต้นทุีนขั้ายระหว่างปี็เป็็นต้นทุีนขั้ายระหว่างปี็

คุ่าใช้จ่ำายในการขายและบริหารคุ่าใช้จ่ำายในการขายและบริหาร
  คิ่าใช้้จ่ายในกำารขั้ายเที่ากำับ 155.72 ล้านบาที ลดลงเม่�อัเทีียบกำับช้่วงเดียวกำันขั้อังป็ีกำ่อัน 23.13 ล้านบาที หร่อัคิิดเป็็นร้อัยละ 12.93 ลดลงตามคิ่าใช้้จ่ายในกำารขั้ายเที่ากำับ 155.72 ล้านบาที ลดลงเม่�อัเทีียบกำับช้่วงเดียวกำันขั้อังป็ีกำ่อัน 23.13 ล้านบาที หร่อัคิิดเป็็นร้อัยละ 12.93 ลดลงตาม
สัิดส่ิวนป็ริมาณกำารขั้ายทีี�ลดลง รวมถ้ึงต้นทุีนขั้นส่ิงทีี�ลดลงตามราคิานำ�ามันสัิดส่ิวนป็ริมาณกำารขั้ายทีี�ลดลง รวมถ้ึงต้นทุีนขั้นส่ิงทีี�ลดลงตามราคิานำ�ามัน
             ค่ิาใช้้จ่ายในกำารบริหารเท่ีากัำบ 278.51  ล้านบาที ลดลงเม่�อัเทีียบกัำบช่้วงเดียวกัำนขั้อังปี็ก่ำอัน 8.05 ล้านบาที หร่อัคิิดเป็็นร้อัยละ 2.81 เกิำดจากำกำาร             ค่ิาใช้้จ่ายในกำารบริหารเท่ีากัำบ 278.51  ล้านบาที ลดลงเม่�อัเทีียบกัำบช่้วงเดียวกัำนขั้อังปี็ก่ำอัน 8.05 ล้านบาที หร่อัคิิดเป็็นร้อัยละ 2.81 เกิำดจากำกำาร
บริหารคิ่าใช้้จ่ายอัย่างมีป็ระสิิทีธิิภาพิ่ ในสิ่วนขั้อังผลกำระทีบจากำมาตรฐานรายงานทีางกำารเงินฉบับใหม่ทีี�มีผลบังคิับใช้้ในป็ีนี� ทีำาให้บริษััทีฯ มีกำารตั�งคิ่าเผ่�อับริหารคิ่าใช้้จ่ายอัย่างมีป็ระสิิทีธิิภาพิ่ ในสิ่วนขั้อังผลกำระทีบจากำมาตรฐานรายงานทีางกำารเงินฉบับใหม่ทีี�มีผลบังคิับใช้้ในป็ีนี� ทีำาให้บริษััทีฯ มีกำารตั�งคิ่าเผ่�อั
ผลขั้าดทุีนด้านเคิรดิตทีี�คิาดว่าจะเกิำดข้ั้�นขั้อังลูกำหนี�กำารค้ิาเป็็นจำานวน 14.17 ล้านบาทีระหว่างปี็ผลขั้าดทุีนด้านเคิรดิตทีี�คิาดว่าจะเกิำดข้ั้�นขั้อังลูกำหนี�กำารค้ิาเป็็นจำานวน 14.17 ล้านบาทีระหว่างปี็
                          
อัต้ราผลต้อบแทนผ้่ถ้อหุ้นอัต้ราผลต้อบแทนผ้่ถ้อหุ้น
 ในปี็ 2563 บริษััทีฯ มีกำำาไรสุิทีธิิ 203.01 ล้านบาที อััตราผลตอับแทีนผู้ถ่ึอัหุ้น เท่ีากัำบร้อัยละ 8.15 เพิิ่�มข้ั้�นจากำปี็ 2562 ซ้ึ่�งมีอััตราผลตอับแทีนผู้ถ่ึอัหุ้น ในปี็ 2563 บริษััทีฯ มีกำำาไรสุิทีธิิ 203.01 ล้านบาที อััตราผลตอับแทีนผู้ถ่ึอัหุ้น เท่ีากัำบร้อัยละ 8.15 เพิิ่�มข้ั้�นจากำปี็ 2562 ซ้ึ่�งมีอััตราผลตอับแทีนผู้ถ่ึอัหุ้น
อัยู่ทีี�ร้อัยละ 2.91 เป็็นผลมาจากำบริษััทีฯ มีกำำาไรสุิทีธิิทีี�เพิิ่�มข้ั้�นดังทีี�ได้กำล่าวไป็แล้วในส่ิวนขั้อังกำารอัธิิบายผลกำารดำาเนินงานอัยู่ทีี�ร้อัยละ 2.91 เป็็นผลมาจากำบริษััทีฯ มีกำำาไรสุิทีธิิทีี�เพิิ่�มข้ั้�นดังทีี�ได้กำล่าวไป็แล้วในส่ิวนขั้อังกำารอัธิิบายผลกำารดำาเนินงาน

ฐานะการเงินฐานะการเงิน

สินทรัพย์สินทรัพย์
สินทรัพย์รวม
 ณ สิ�นปี 2563 บริษััทฯ ม่สินทรัพย์รวม จำำานวน 4,540.49 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปี 2562 จำำานวน 150.12 ล้านบาท หร้อเพิ�มข่�นร้อยละ 3.42
เป็นผลมาจำากการเพิ�มข่�นของสินคุ้าคุงเหล้อ และเงินจ่ำายล่วงหน้าคุ่าวัต้ถุดิบ 

ล่กหน่�การคุ้า 
 สำาหรับยอดล่กหน่�การคุ้าในปี 2563 ม่จำำานวน 746.83 ล้านบาท ลดลงจำากปี 2562 จำำานวน 169.00 ล้านบาท หร้อลดลงร้อยละ 18.45 เม้�อ
พิจำารณา ระยะเวลาเก็บหน่�เฉุล่�ย โดยรวมของบริษััทฯ ในปี 2563 และ 2562 อย่่ท่�ระดับ 42 และ 39 วัน ซ่ิ�งเป็นไปต้ามระยะเวลาการให้สินเช้�อทางการคุ้า
ต้ามนโยบายของบริษััทท่� 30 ถ่ง 90 วัน โดยแบ่งต้ามประเภทและคุวามเหมาะสมของแต้่ละอุต้สาหกรรมของล่กคุ้า ซิ่�งสามารถแบ่งช่วงอายุหน่�ได้
ต้ามต้าราง

(หน่วย : ล้านบาท)  

อายุหน่�คุงคุ้างนับจำากวันท่�ถ่งกำาหนดชำาระ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ยังไม่ถ่งกำาหนดชำาระ 723.99 630.20 530.88

คุ้างชำาระ   

ไม่เกิน 3 เด้อน 263.23 233.35 190.25

3 - 6 เด้อน 20.78 11.74 11.57

6 - 12 เด้อน 29.23 13.50 25.52

มากกว่า 12 เด้อน 11.73 50.03 40.58

รวม 1,048.96 938.82 798.80

หัก: คุ่าเผ้�อผลขาดทุนด้านเคุรดิต้ท่�คุาดว่าจำะเกิดข่�น

(2561 และ 2562: คุ่าเผ้�อหน่�สงสัยจำะส่ญ)
(23.10) (38.97) (53.15)

รวมล่กหน่�การคุ้า – สุทธิ 1,025.86 899.85 745.65

ล่กหน่�อ้�น – กิจำการท่�ไม่เก่�ยวข้องกัน 17.40 15.98 1.18

ล่กหน่�การคุ้าและล่กหน่�อ้�น 1,043.26 915.83 746.83
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สินคุ้าคุงเหล้อ

 สินคุ้าคุงเหล้อสิ�นปี 2563 ม่จำำานวน 1,459.92 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปี 2562 จำำานวน 147.28 ล้านบาท หร้อเพิ�มข่�นร้อยละ 11.22 ระยะเวลา
ในการขายสินคุ้าเฉุล่�ยของบริษััทฯ ในปี 2563 อย่่ท่� 76 วัน ช้ากว่าปี 2562 ประมาณ 17 วัน เน้�องจำากช่วงปลายปี 2563 คุวามต้้องการใช้เหล็กเริ�มฟ้ิ�น
ตั้วข่�นต้ามทิศทางเศรษัฐกิจำ บริษััทฯ จ่ำงม่นโยบายเก็บสินคุ้าคุงเหล้อเพิ�มข่�นเพ้�อรองรับสถานการณ์ต้ลาด

ท่�ดิน อาคุาร และ อุปกรณ์

 ท่�ดิน อาคุาร และอุปกรณ์ม่จำำานวน 1,769.40 ล้านบาท ลดลง จำากปี 2562 จำำานวน 39.44 ล้านบาท หร้อลดลงร้อยละ 2.18 เน้�องจำากในปีท่�
ผ่านมาบริษััทฯ ยังไม่ม่การลงทุนท่สำาคัุญ เม้�อหักคุ่าเส้�อมราคุาสะสมท่�เพิ�มข่�นทำาให้ม่ลคุ่าท่�ดิน อาคุาร และอุปกรณ์ลดลงจำากปีก่อน
 ในส่วนของผลกระทบจำากมาต้รฐานทางการเงินฉุบับใหม่ท่�ม่การบังคัุบใช้ในปีน่� ทำาให้บริษััทฯ ม่สินทรัพย์สิทธิการใช้ (สุทธิ) เพิ�มข่�นจำำานวน 
50.63 ล้านบาท ซ่ิ�งเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์เพ้�อใช้ในการดำาเนินงานทั�วไปของบริษััทฯ

สภาพคุล่อง
 อัต้ราส่วนสภาพคุล่องของบริษััทฯ ในปี 2563 และ 2562 เท่ากับ 1.47 และ 1.43 เท่า ต้ามลำาดับ นอกจำากน่� เม้�อพิจำารณาระยะเวลา Cash Cycle 
โดยรวมของบริษััทฯ ในปี 2563 และ 2562 อย่่ท่�ระดับ 20 และ 13 วัน ต้ามลำาดับในด้านคุวามสามารถในการชำาระหน่�นั�น ณ สิ�นปี 2563 และ 2562 
บริษััทฯ ม่อัต้ราส่วนคุวามสามารถ ในการชำาระดอกเบ่�ย 7.67 เท่า และ 2.63 เท่า ต้ามลำาดับ

 ในปี 2563 ม่กระแสเงินสดสุทธิจำากกิจำกรรมดำาเนินงาน 134.93 ล้านบาท ลดลงจำากปีก่อนท่�ม่กระแสเงินสดสุทธิจำากกิจำกรรมดำาเนินงาน
592.15 ล้านบาท เน้�องจำากบริษััทฯ ม่การเก็บสินคุ้าคุงเหล้อ และ เงินจำ่ายล่วงหน้าคุ่าวัต้ถุดิบ เพิ�มข่�นจำากปีก่อน โดยงบกระแสเงินสดจำำาแนกต้าม
กิจำกรรมแสดงต้ามต้าราง

(หน่วย : ล้านบาท)  

กระแสเงินสด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

จำากการดำาเนินงาน - ได้มา (ใช้ไป) (79.68) 592.15 134.93

จำากกิจำกรรมลงทุน - ได้มา (ใช้ไป) (55.24) (77.72) (39.02)

จำากกิจำกรรมจัำดหาเงิน - ได้มา (ใช้ไป) 38.81 (611.39) (110.70)

เงินสดเพิ�มข่�น (ลดลง) สุทธิ (96.11) (96.96) (14.80)

แหล่งท่�มาของเงินทุนแหล่งท่�มาของเงินทุน

หน่�สิน
 หน่�สินรวม 2,049.81 ล้านบาทในปี 2563 หร้อเพิ�มข่�น 118.38 ล้านบาทจำากปีก่อน สาเหตุ้มาจำาก ในปี 2563 บริษััทฯ ม่เงินก้่ย้มระยะสั�น 
จำากสถาบันการเงินจำำานวน 1,688.29 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปี 2562 จำำานวน 73.77 ล้านบาท ต้ามการใช้เงินหมุนเว่ยนท่�ส่งข่�น จำากการเก็บสินคุ้าคุงเหล้อ
ท่�นานข่�น 
 นอกจำากน่�ยังม่ผลกระทบจำากมาต้รฐานรายงานทางการเงินฉุบับใหม่ท่�ม่ผลบังคุับใช้ในปีน่�ทำาให้บริษััทฯ ม่หน่�สินต้ามสัญญาเช่าจำำานวน 
52.53 ล้านบาท 

ส่วนของผ้่ถ้อหุ้น

 ในปี 2563 บริษััทฯ ม่ส่วนของผ้่ถ้อหุ้น 2,490.68 ล้านบาท เพิ�มข่�นจำากปี 2562 จำำานวน 31.74 ล้านบาท หร้อเพิ�มข่�นร้อยละ 1.29

โคุรงสร้างเงินทุน
 อัต้ราส่วนหน่�สินต้่อส่วนของผ่้ถ้อหุ้น ของบริษััทฯ ณ 31 ธันวาคุม 2563 และ 2562 อย่่ในระดับ 0.82 เท่า และ 0.79 เท่า ต้ามลำาดับ 
สาเหตุ้จำากการก้่ย้มเงินจำากสถาบันการเงินท่�เพิ�มข่�นจำากปีก่อน 
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

3. ปัจำจำัยท่�ม่ผลกระทบต้่อผลการดำาเนินงานในอนาคุต้3. ปัจำจำัยท่�ม่ผลกระทบต้่อผลการดำาเนินงานในอนาคุต้

คุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบและปริมาณท่�จัำดเก็บคุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบและปริมาณท่�จัำดเก็บ
 วัต้ถุดิบหลักของบริษััทฯ คุ้อ เหล็กม้วน ทั�งเหล็กม้วนร่ดร้อนและเหล็กม้วนเคุล้อบสังกะส่ ซ่ิ�งม่แนวโน้มการเปล่�ยนแปลงต้ามราคุาเหล็กโลก
และราคุาสังกะส่โลก ดังนั�น คุวามเส่�ยงจำากคุวามผันผวนของราคุาวัต้ถุดิบ จัำดเป็นปัจำจัำยคุวามเส่�ยงท่�สำาคัุญ เพราะผลจำากการเปล่�ยนแปลงของราคุาเหล็ก
หากม่การปรับตั้วลงอย่างรุนแรง อาจำเกิดคุวามเส่�ยงจำากการด้อยคุ่าของวัต้ถุดิบ หร้อในกรณ่ท่�ราคุาวัต้ถุดิบม่การปรับตั้วส่งข่�น จำะเกิดผลกระทบต่้อราคุา
ขายสินคุ้า อ่กทั�งคุวามเส่�ยงดังกล่าวเกิดจำากปัจำจัำยภายนอก ซ่ิ�งอย่่เหน้อการคุวบคุุมของบริษััทฯ นอกจำากน่� เน้�องจำากเหล็กม้วนเคุล้อบสังกะส่ม่ระยะเวลา
ในการส่งมอบคุ่อนข้างยาวนานมาก จ่ำงทำาให้ม่ผลกระทบจำากทั�งราคุาท่�ผันผวน และปริมาณในการจัำดเก็บท่�ส่งกว่า ทั�งน่� บริษััทฯ ได้ม่การกำาหนดนโยบาย
เพ้�อลดคุวามเส่�ยงดังกล่าวโดย
 (1) ติ้ดต้ามราคุาวัต้ถุดิบของราคุาเหล็กโลกอย่างใกล้ชิด เพิ�มคุวามระมัดระวังในการจัำดซ้ิ�อวัต้ถุดิบ
 (2) คุวบคุุมปริมาณวัต้ถุดิบและสินคุ้าคุงคุลังให้อย่่ในระดับท่�เหมาะสม

 สำาหรับปัจำจำัยท่�ม่ผลกระทบต้่อผลการดำาเนินงานในอนาคุต้ด้านอ้�นๆ ผ่้ลงทุนสามารถศ่กษัาข้อม่ล และรายละเอ่ยดเพิ�มเต้ิมได้ในหัวข้อ 
“ปัจำจัำยคุวามเส่�ยง” (หน้า 16)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)                             
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                                            
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ                            
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำนและ          
กระแสเงินสด ส 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 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP
 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ 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 10 จ ำเป็นตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำร ประกอบกบัสินคำ้คงเหลือหลกัของกลุ่มบริษทัคือ เหล็กแผ่นรีด
ร้อนชนิดมว้น และท่อเหล็ก ซ่ึงมีควำมผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดิบตำมรำคำตลำด ดงันั้นอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียง
เก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและท ำควำมเขำ้ใจเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
รวมถึงสอบทำนควำมสม ่ำเสมอของกำรใชเ้กณฑด์งักล่ำว พร้อมทั้งวิเครำะห์เปรียบเทียบอตัรำก ำไรขั้นตน้                                             
และวเิครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินและแนวโนม้รำคำ
ตลำดเหล็กภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือ 

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ได้ใหข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้                          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

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 ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 

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

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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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                                        
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว ้                                         
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผย
ดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำน                                   
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้



77

 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ                                       
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรก ำหนด
แนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียว                                    
ต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
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 2564 
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 8 267,246,691            282,048,479       252,789,064       263,870,669       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 9 746,828,493            915,826,458       747,037,526       919,614,281       
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ -                              9,332,831           -                         9,332,831           
สินคา้คงเหลือ 10 1,459,916,556         1,312,632,846    1,459,916,556    1,312,632,846    
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าวตัถุดิบ 245,475,994            17,789,629         245,475,994       17,789,629         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,243,742              17,565,439         13,243,742         17,565,439         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,732,711,476         2,555,195,682    2,718,462,882    2,540,805,695    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                              -                         1,799,460           1,799,460           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,769,403,258         1,808,842,209    1,769,403,258    1,808,842,209    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 37,972,478              25,634,513         37,972,478         25,634,513         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 399,546                   693,910              399,546              693,910              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,807,775,282         1,835,170,632    1,809,574,742    1,836,970,092    
รวมสินทรัพย์ 4,540,486,758         4,390,366,314    4,528,037,624    4,377,775,787    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 1,688,291,027         1,614,522,350    1,688,291,027    1,614,522,350    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 114,530,326            146,789,672       114,510,207       146,789,472       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 8,546,540                -                         8,546,540           -                         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 35,077,247              2,774,783           35,077,247         2,723,658           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 15,787,825              25,322,332         15,787,825         25,321,159         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,862,232,965         1,789,409,137    1,862,212,846    1,789,356,639    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 16 43,981,189              -                         43,981,189         -                         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 108,813,987            106,340,353       106,360,913       103,887,280       
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17 34,778,479              32,813,478         34,778,479         32,813,478         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              2,858,935           -                         2,858,935           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 187,573,655            142,012,766       185,120,581       139,559,693       
รวมหนีสิ้น 2,049,806,620         1,931,421,903    2,047,333,427    1,928,916,332    
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 18 67,000,000              67,000,000         67,000,000         67,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 855,662,338            830,806,611       845,686,397       820,721,655       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 392,161,889            385,281,889       392,161,889       385,281,889       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,490,680,138         2,458,944,411    2,480,704,197    2,448,859,455    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,540,486,758         4,390,366,314    4,528,037,624    4,377,775,787    

-                          -                         -                      -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดจ้ากการขายและบริการ 7,299,542,785    9,243,678,975    7,299,542,785    9,013,948,129    
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,942,027           2,200,742           3,942,027           2,200,742           
รายไดเ้งินปันผล 11 -                          -                          -                          290,681,587       
รายไดอ่ื้น 82,195,410         89,221,646         82,194,192         86,815,922         
รวมรำยได้ 7,385,680,222    9,335,101,363    7,385,679,004    9,393,646,380    
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนขายและบริการ 6,660,524,913    8,724,260,125    6,660,524,913    8,525,408,359    
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 155,716,123       178,841,956       155,716,123       191,785,223       
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 278,509,935       286,556,496       278,385,813       264,498,487       
รวมค่ำใช้จ่ำย 7,094,750,971    9,189,658,577    7,094,626,849    8,981,692,069    
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 290,929,251       145,442,786       291,052,155       411,954,311       
รายไดท้างการเงิน 757,898              1,843,431           729,500              828,074              
ตน้ทุนทางการเงิน (38,054,185)        (56,037,348)        (38,042,355)        (54,650,097)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 253,632,964       91,248,869         253,739,300       358,132,288       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 20 (50,619,546)        (19,732,019)        (50,616,867)        (13,454,296)        
ก ำไรส ำหรับปี 203,013,418       71,516,850         203,122,433       344,677,992       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 17 52,886                   -                             52,886                   (1,309,892)            
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 12 8,600,000             -                             8,600,000             -                             
รวม 8,652,886             -                             8,652,886             (1,309,892)            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 20 (1,730,577)            -                             (1,730,577)            261,979                 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 6,922,309           -                          6,922,309           (1,047,913)          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 6,922,309           -                          6,922,309           (1,047,913)          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 209,935,727       71,516,850         210,044,742       343,630,079       

ก ำไรต่อหุ้น 21
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส าหรับปี 0.31                     0.11                     0.31                     0.52                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP
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บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 253,632,964       91,248,869         253,739,300       358,132,288       
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 137,874,776       134,261,873       137,874,776       125,813,622       
   หน้ีสูญ 5,830,193           913,461              5,830,193           394,761              
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน /หน้ีสงสยัจะสูญ 14,177,814         15,870,875         14,177,814         3,516,240           
   การปรับลด (โอนกลบั) ราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (27,211,704)        5,178,884           (27,211,704)        5,819,576           
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ -                          (1,780,671)          -                          (1,780,671)          
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย /ตดัจ าหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 594,334              662,332              594,334              170,128              
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ท่ีดิน 1,159,000           -                          1,159,000           -                          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,413,487           12,994,533         3,413,487           12,004,088         
   คา่เช่ารอตดับญัชี (ตดัจ าหน่าย) (2,858,935)          327,943              (2,858,935)          327,943              
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (252,592)             276,864              (252,592)             276,864              
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          -                          (290,681,587)      
   รายไดท้างการเงิน (757,898)             (1,843,431)          (729,500)             (828,074)             
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 37,420,036         54,119,091         37,420,036         52,828,365         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 423,021,475       312,230,623       423,156,209       265,993,543       
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 148,989,958       110,645,763       152,568,748       (202,172,936)      
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9,332,831           (9,332,831)          9,332,831           (9,332,831)          
   สินคา้คงเหลือ (120,072,006)      183,756,761       (120,072,006)      116,320,169       
   เงินจ่ายล่วงหนา้คา่วตัถุดิบ (227,686,365)      84,592,684         (227,686,365)      78,193,661         
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,925,990           (11,201,983)        4,979,793           (10,947,333)        
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (36,515,719)        22,803,873         (36,535,639)        31,063,024         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,534,507)          (7,623,066)          (9,533,334)          1,572,763           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,395,600)          (11,231,324)        (1,395,600)          (11,231,324)        
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 191,066,057       674,640,500       194,814,637       259,458,736       
   จ่ายดอกเบ้ีย (38,260,429)        (54,739,131)        (38,260,429)        (53,227,366)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (17,879,005)        (27,754,477)        (17,879,005)        (18,989,996)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 134,926,623       592,146,892       138,675,203       187,241,374       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563



84

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

บริษทั แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2563 2562 2563 2562
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ (35,115,397)        (79,550,412)        (35,115,397)        (78,713,923)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 663,413              -                          663,413              -                          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,325,000)          (4,949)                 (5,325,000)          (4,949)                 
เงินสดจ่ายการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (134,391,978)      
เงินคืนทุนจากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          109,196,640       
เงินสดรับจากเงินปันผล -                          -                          -                          290,681,587       
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 752,950              1,839,525           724,553              824,168              
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (39,024,034)        (77,715,836)        (39,052,431)        187,591,545       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 7,226,639,150    8,263,309,753    7,226,639,150    8,149,149,087    
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (7,152,617,693)   (8,841,647,812)   (7,152,617,693)   (8,564,081,144)   
ช าระคืนเงินตน้ของหน้ีสินตามสญัญาเช่า (6,525,834)          -                          (6,525,834)          -                          
จ่ายเงินปันผล (178,200,000)      (33,048,204)        (178,200,000)      (33,000,000)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (110,704,377)      (611,386,263)      (110,704,377)      (447,932,057)      
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (14,801,788)        (96,955,207)        (11,081,605)        (73,099,138)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 282,048,479       379,003,686       263,870,669       255,593,868       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย 
   ณ วนัรับโอนกิจการทั้งหมด -                          -                          -                          81,375,939         
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 267,246,691       282,048,479       252,789,064       263,870,669       

-                          -                          -                      -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   ซ้ือและก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 4,568,578           9,147,050           4,568,578           9,147,050           
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ 528,000              -                          528,000              -                          
   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14,565,529         -                          14,565,529         -                          
   สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสญัญาเช่า 13,276,752         -                          13,276,752         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563



85 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

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

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

1.2 กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
 สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ

อุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้ม
ของกำรด ำเนินธุรกิจ ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและ
ประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน
อย่ำงต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เม่ือสถำนกำรณ์มีกำร
เปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี       
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ออกตำมควำม
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั แปซิฟิกไพพ ์จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ 
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทั”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน 
ประเทศ 

อตัรำร้อยละ 
ของกำรถือหุน้ 

   2563 2562 
   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 ในรำคำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยบริษทัยอ่ยดงักล่ำว
ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจกำรกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 ธันวำคม 2562 และปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำร
ช ำระบญัชี 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ                        
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ี

แลว้ 
2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับ                                       
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำร
บญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกับผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ                                 
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดั
มูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17                           
ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลังงบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนช่ัวครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพ่ือ
รองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำรปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบัติทำงบัญชีใน
ช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับกำรจดัท ำงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยในช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี                          
1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 1 ถึง 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปฏิบติัตำมมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำว
ส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีในเร่ืองกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตำม
วธีิกำรอยำ่งง่ำย กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของท่ีดิน และกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 

ในไตรมำสท่ี 4 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์
จำกควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 แลว้ ดงันั้น                                  
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัจึงพิจำรณำยกเลิกกำรถือ
ปฏิบติัตำมมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบญัชีส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทั
ไดเ้คยถือปฏิบติัในช่วงท่ีผำ่นมำ โดยไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2564 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 
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4. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำ
ถือปฏิบัติ 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3 กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน                                       
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัในระหว่ำงปีปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลง
โดยปรับปรุงกับก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรปีก่อนท่ีแสดง
เปรียบเทียบ 

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ ตน้ปี 2563 เน่ืองจำกกำรน ำ
มำตรฐำนน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ผลกระทบจำก 
 

31 ธนัวำคม 2562 

มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 16 1 มกรำคม 2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน    
สินทรัพย์    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,808,842 45,777 1,854,619 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น    
หนีสิ้นหมุนเวียน    
ส่วนของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 6,428 6,428 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน    
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วน
ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - 39,349 39,349 

  



90

รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ
ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำ
เช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 70,166 
หกั: สัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ (40) 
บวก: สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ  3,769 
หกั: สัญญำท่ีพิจำรณำเป็นสัญญำบริกำร (16,675) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (11,443) 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 45,777 

หน้ีสินสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 45,777 
อตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (ร้อยละต่อปี) 5.14 - 8.31 
  
ประกอบดว้ย  
หน้ีสินสัญญำเช่ำหมุนเวยีน 6,428 
หน้ีสินสัญญำเช่ำไม่หมุนเวยีน 39,349 

 45,777 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
5.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 ขำยสินค้ำ 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี

กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รำยไดจ้ำกสัญญำจำ้งท ำสินคำ้รับรู้ตลอดช่วงเวลำของสัญญำตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน ซ่ึงค ำนวณโดยกำร
เปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จนถึงวนัส้ินงวดกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีคำดวำ่จะใชใ้นกำรปฏิบติัตำมสัญญำ 
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รำยไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ” ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะได้รับช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับมอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้
แสดงไวเ้ป็น “รำยไดร้อตดับญัชี” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำเสร็จส้ิน 

รำยได้ค่ำบริกำร 
รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

รำยได้ดอกเบีย้ 
รำยไดด้อกเบ้ียรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งดว้ยวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

5.3 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้ส ำเร็จรูปและวตัถุดิบแปลงสภำพแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำ

สุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ รำคำทุนดงักล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีตน้ทุนมำตรฐำนซ่ึงใกลเ้คียงกบั
ตน้ทุนจริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำน และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำวตัถุดิบ และวสัดุโรงงำนตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

5.5 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและ

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯจดัใหมี้กำร
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 ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

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

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 
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 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.6 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 

5.7 สัญญำเช่ำ 
 ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

หรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิในกำร
ควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

กลุ่มบริษทัใชว้ธีิกำรบญัชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เวน้แต่สัญญำ
เช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิง
พร้อมใชง้ำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในกำรใชสิ้นทรัพยอ์ำ้งอิงและหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรืออำยุกำร
ใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

ท่ีดิน 10 - 13 ปี 
อำคำร 6 ปี 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 2 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุน
ของสินทรัพยด์งักล่ำวได้รวมถึงกำรใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปร                                  
ท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้
สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับ
เพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในกำรยกเลิก
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์
หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดข้ึน 

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของ
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มข้ึนจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงในกำร
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.8 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ                         
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

5.9 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

5.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีกำรตีรำคำใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีเคยบนัทึกไว ้
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ัง
ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี                            
ท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

5.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึงกลุ่ม
บริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว  ้ (Projected Unit Credit Method)โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระ
ผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5.12 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

5.13 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
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมี กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได ้
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กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดั
มูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
หรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีระบุไว้
เท่ำนั้น 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหกัตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
โดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและ
กำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำ
ทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นด้วย 
ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 
กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มี
กำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 
กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
กลุ่มบริษทัใชว้ิธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยุของ
ลูกหน้ีกำรคำ้โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำร
คำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563  

ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับ

ผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

5.15 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกนั
หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยุติธรรม                                   
โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกต
ไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 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 
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6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร

ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่ง
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำ 
 ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้

ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ี
มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึน
จริงในอนำคต 

 กำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิทีจ่ะได้รับ 
 ในกำรประมำณกำรปรับลดสินคำ้คงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับของสินคำ้คงเหลือ โดยจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือ
พิจำรณำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำขำยหรือตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยหลงั
วนัท่ีในงบกำรเงิน 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินด้วยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีได้ประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ                   
โดยวิธีเปรียบเทียบรำคำตลำด ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำร
บำงประกำรตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 12 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  
 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน
ในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว

เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกันระหว่ำงกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจกำร                                   
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2563 2562 2563 2562  
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
ขำยสินคำ้ - - - 479 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รำยไดค่้ำเช่ำ - - - 1 รำคำตำมสญัญำ 
รำยไดค่้ำบริกำร - - - 1 รำคำตำมสญัญำ 
เงินปันผลรับ - - - 291 ตำมท่ีประกำศ 
ซ้ือสินคำ้ - - - 37 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
ค่ำขนส่ง - - - 132 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 
รับโอนกิจกำรทั้งหมด - - - 134 รำคำตำมสญัญำ 
รับเงินคืนทุน - - - 109 ตำมท่ีประกำศ 
รำยกำรธุรกิจกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 4 4 4 4 รำคำตำมสญัญำ 
ค่ำเช่ำท่ีดิน 5 5 5 5 รำคำตำมสญัญำ 
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 9)     
บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั - - 210 3,772 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - - 16 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 210 3,788 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 30,227 - 30,227 - 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,901 22,706 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 557 5,584 
รวม 28,458 28,290 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินสด 145 295 145 295 
เงินฝำกธนำคำร 267,102 281,753 252,644 263,576 
รวม 267,247 282,048 252,789 263,871 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.10 - 0.13 ต่อปี (2562: ร้อยละ 0.25 - 
0.38 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 530,877 630,201 530,877 630,201 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 190,253 233,353 190,253 233,353 
 3 - 6 เดือน 11,566 11,736 11,566 11,736 
 6 - 12 เดือน 25,520 13,497 25,520 13,497 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 40,588 50,034 40,588 50,034 
รวม 798,804 938,821 798,804 938,821 
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 

(2562: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ) (53,152) (38,974) (53,152) (38,974) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 745,652 899,847 745,652 899,847 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 745,652 899,847 745,652 899,847 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - - 210 3,788 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,176 15,979 1,176 15,979 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,176 15,979 1,386 19,767 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 746,828 915,826 747,038 919,614 

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 38,974 
ส ำรองผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 14,178 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 53,152 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีมีกำรตดัจ ำหน่ำยในระหวำ่งปี 2563 มีจ ำนวนเงินรวม 5.8 ลำ้นบำท 
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้
เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 854,204 859,723 (5,111) (29,534) 849,093 830,189 
วตัถุดิบแปลงสภำพ 114,891 102,140 - - 114,891 102,140 
วตัถุดิบ 478,224 360,632 (122) (2,911) 478,102 357,721 
วสัดุโรงงำนและอ่ืน ๆ 17,831 22,583 - - 17,831 22,583 
รวม 1,465,150 1,345,078 (5,233) (32,445) 1,459,917 1,312,633 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัมีกำรกลบัรำยกำรปรับมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 27.2 ล้ำนบำท 
(เฉพำะบริษทัฯ: 27.2 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
(2562: กลุ่มบริษทับนัทึกรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็น
จ ำนวน 5.2 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 5.8 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ

รับระหวำ่งปี 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ ำกดั -  - 99.99 99.99 - - - 167,999 
บริษทั มีทรัพยข์นส่ง จ ำกดั - - 99.97 99.97 1,799 1,799 - 122,683 
รวม     1,799 1,799 - 290,682 

 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 
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 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 

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

 ปัจจุบนั บริษทั ทำโมเสะ เทรดด้ิง จ  ำกดั และบริษทั มีทรัพยข์นส่งจ ำกดั อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563 2562 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,718,776 1,808,842 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้(หมำยเหตุ 16)  50,627 - 
รวม 1,769,403 1,808,842  
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 สินทรัพยท่ี์แสดง

มูลค่ำตำมรำคำท่ี
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร                 
และ                              

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 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 

(หมำยเหตุ 13) - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (375) (9,230) (2,167) (548) - (12,320) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ซ้ือเพ่ิม - - 239 4,320 4,134 - 30,991 39,684 
โอนเขำ้ (ออก)  - - 10,910 20,336 3,603 - (34,849) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(หมำยเหตุ 13) - - - - - - (14,565) (14,565) 
จดัประเภท - - (217) 4,059 (3,842) - - - 
ตีรำคำ 8,600 - - - - - - 8,600 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (18,830) (5,831) (811) - (25,472) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 750,062 14,682 819,794 1,629,623 89,830 185,742 25,157 3,514,890 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 813 38,292 64,180 8,238 9,845 - 121,368 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (17,730) (5,673) (811) - (24,214) 
จดัประเภท - - (115) 3,551 (3,436) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 6,916 500,885 1,069,485 84,673 132,996 - 1,794,955 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,159 - - - - - - 1,159 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,159 - - - - - - 1,159 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 748,903 7,766 318,909 560,138 5,157 52,746 25,157 1,718,776 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 128,048 
2563 (จ  ำนวน 93.54 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 121,803 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 สินทรัพยท่ี์แสดง

มูลค่ำตำมรำคำท่ี    
ตีใหม ่ สินทรัพยท่ี์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อำคำร 
และ               

ส่วนปรับปรุง
อำคำร 

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

สินทรัพย์
ระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน/รำคำที่ตีใหม่         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 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 

(หมำยเหตุ 13) - - - - - - (3,712) (3,712) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (9,230) (1,713) - - (10,943) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 741,462 14,682 808,862 1,619,738 91,766 186,553 43,580 3,506,643 
ซ้ือเพ่ิม - - 239 4,320 4,134 - 30,991 39,684 
โอนเขำ้ (ออก) - - 10,910 20,336 3,603 - (34,849) - 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

(หมำยเหตุ 13) - - - - - - (14,565) (14,565) 
จดัประเภท - - (271) 4,059 (3,842) - - - 
ตีรำคำ 8,600 - - - - - - 8,600 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (18,830) (5,831) (811) - (25,472) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 750,062 14,682 819,794 1,629,623 89,830 185,742 25,157 3,514,890 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - 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 วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 6,103 462,708 1,019,484 85,544 123,962 - 1,697,801 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 813 38,292 64,180 8,238 9,845 - 121,368 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (17,730) (5,673) (811) - (24,214) 
จดัประเภท - - (115) 3,551 (3,436) - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - 6,916 500,885 1,069,485 84,673 132,996 - 1,794,955 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - - - - - - - 
เพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,159 - - - - - - 1,159 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 1,159 - - - - - - 1,159 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 741,462 8,579 346,154 600,254 6,222 62,591 43,580 1,808,842 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 748,903 7,766 318,909 560,138 5,157 52,746 25,157 1,718,776 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2562 (จ  ำนวน 101.12 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 119,603 
2563 (จ  ำนวน 93.54 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและตดัจ ำหน่ำย และบริหำร) 121,803 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระในปี 2563 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบรำคำ
ตลำด (Market Approach) ซ่ึงรำคำท่ีดินวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมระดบัท่ี 3 

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรำคำท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ผลกระทบต่อรำคำท่ีตีใหม่ 

เม่ืออตัรำตำมขอ้สมมติฐำนเพิ่มข้ึน 
รำคำต่อตำรำงวำ (พนับำท) 7.9 - 35.0 มูลค่ำยติุธรรมเพิ่มข้ึน 

 รำยละเอียดของท่ีดินท่ีแสดงตำมรำคำท่ีตีใหม่มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 

รำคำทุนเดิม 259,860 259,860 
ตีรำคำ 490,202 481,602 
ดอ้ยค่ำ (1,159) - 
รำคำท่ีตีใหม่ 748,903 741,462 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวไม่สำมำรถน ำมำหกักบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น
เงินปันผลได ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้งำนอยู่ 
มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 781 ล้ำนบำท 
(2562: 654 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 781 ลำ้นบำท 2562: 654 ลำ้นบำท) 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 
งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - รำคำทุน 93,743 73,325 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (55,771) (47,690) 
รำคำตำมบญัชี - สุทธิ 37,972 25,635 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2563 และ 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 25,635 28,113 25,635 28,100 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5,853 24 5,853 24 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 12) 14,565 3,712 14,565 3,712 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - - 9 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,081) (6,214) (8,081) (6,210) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 37,972 25,635 37,972 25,635 

14. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม/ 
 (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1.55 - 1.67 2.02 - 2.51 713,416 1,532,299 
ทรัสตรี์ซีท 1.47 - 2.32 3.10 974,875 82,223 
   1,688,291 1,614,522 

 ภำยใตส้ัญญำวงเงินสินเช่ือกบัธนำคำร บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ี
ระบุไวใ้นสัญญำ ไดแ้ก่ กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตำมสัญญำ และบริษทัฯ
จะไม่น ำสินทรัพยข์องบริษทัฯไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอนหรือก่อภำระผกูพนัใด ๆ เวน้แต่ไดรั้บควำมเห็นชอบจำก
ธนำคำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ ำนวน 3,536 ลำ้นบำท (2562: 3,810                            
ลำ้นบำท) 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,670 70,404 27,670 70,404 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 50,179 43,783 50,159 43,783 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 36,681 32,603 36,681 32,602 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 114,530 146,790 114,510 146,789 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

16. สัญญำเช่ำ 
16.1 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  
 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยมีอำยุสัญญำระหวำ่ง 2 - 13 ปี 

สัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได ้และกำรห้ำมไม่ให้น ำสินทรัพยอ์ำ้งอิงไปให้บุคคลอ่ืนเช่ำช่วง
หรือใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 

ก) สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดิน อำคำร 

อุปกรณ์
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 33,414 5,943 1,089 5,331 45,777 
เพิ่มข้ึน - 11,819 - 1,458 13,277 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (4,685) (1,064) (415) (2,263) (8,427) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 28,729 16,698 674 4,526 50,627 

ข) หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 63,236 - 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (10,708) - 
รวม 52,528 - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (8,547) - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 43,981 - 
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ค) ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำที่รับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 8,427 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2,901 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 24 

ง) อ่ืน ๆ 

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 
9.5 ล้ำนบำท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์อ้ำงอิงมีมูลค่ำต ่ำ นอกจำกน้ี                               
กลุ่มบริษทัมีรำยกำรท่ีมิใช่เงินสดเพิ่มข้ึนส ำหรับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
จ ำนวน 13.3 ลำ้นบำท 

17. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 32,813 31,050 32,813 28,494 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     

ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,495 2,681 2,495 2,414 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 918 1,065 918 991 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต - 9,248 - 8,599 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั                       

คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                     

ดำ้นประชำกรศำสตร์ 1,991 - 1,991 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 1,088 - 1,088 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (3,132) - (3,132) - 
ส่วนท่ีโอนยำ้ยจำกบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปี - - - 1,310 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (1,395) (11,231) (1,395) (11,231) 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรรับโอนกิจกำรทั้งหมดจำกบริษทัยอ่ย - - - 2,236 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 34,778 32,813 34,778 32,813 
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บริษทัฯคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 5 
ลำ้นบำท (2562: 1 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 14 ปี  (2562: 12 - 17 ปี) (เฉพำะบริษทัฯ: 14 ปี 2562: 12 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัรำคิดลด 1.68 2.80 - 3.17 1.68 2.80 - 3.17 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4 4 - 5 4 4 - 5 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
   (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

3.34 - 40.11 2.87 - 45.84 3.34 - 40.11 2.87 - 45.84 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1 % ลดลง 1 % 
อตัรำคิดลด (3.4) 4.0 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 3.8 (3.3) 

 เพ่ิมข้ึน 20 % ลดลง 20 % 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (3.6) 4.6 

 
(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 
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18. 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 

19. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
เงินเดือนและค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 358,161 353,944 358,038 302,988 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 137,875 134,262 137,875 125,814 
ค่ำขนส่ง 37,210 58,528 37,210 139,235 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 6,057,564 7,313,891 6,057,564 7,308,984 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 147,284 59,667 147,284 (4,103) 

20. ภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 50,233 24,968 50,233 18,477 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (356) 5 (359) 11 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 743 (5,241) 743 (5,034) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 50,620 19,732 50,617 13,454 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (11) - (11) 262 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรจำกกำร                           
ตีรำคำท่ีดิน (1,720) - (1,720) - 

รวม (1,731) - (1,731) 262 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้มีดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 253,633 91,249 253,739 358,132 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 50,727 18,250 50,748 71,626 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (356) 5 (359) 11 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 1,602 757 1,602 499 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,492) (1,996) (1,492) (905) 
เงินปันผลรับจำกบริษทัยอ่ย - - - (58,136) 
อ่ืน ๆ 139 2,716 118 359 

รวม 249 1,477 228 (58,183) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน 50,620 19,732 50,617 13,454 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบด้วย
รำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน

(2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 10,630 7,921 10,630 7,921 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,047 6,489 1,047 6,489 
ค่ำเช่ำท่ีดิน - 572 - 572 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำท่ีดิน 232 - 232 - 
ส่วนเกินทุนจำกกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,453 2,453 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 6,955 6,554 6,955 6,554 

รวม 18,864 21,536 21,317 23,989 
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลแตกต่ำงจำกกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำทำงบญัชี
และทำงภำษี 29,638 31,556 29,638 31,556 

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน 98,040 96,320 98,040 96,320 
รวม 127,678 127,876 127,678 127,876 
กำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน     
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 108,814 106,340 106,361 103,887 

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

ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

22. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด

ด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯคือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
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รายงานประจำำาปีรายงานประจำำาปี

บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

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

 ในปี 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั 
ในระหวำ่งปี 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 3.1 ลำ้นบำท (2562: 2.8 ลำ้นบำท) 

24. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 

  (ลำ้นบำท) (บำท/หุน้) 
เงินปันผลประจ ำปี 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

25 เมษำยน 2562 33.0 0.05 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2562  33.0 0.05 
    
เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 

24 เมษำยน 2563 178.2 0.27 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2563  178.2 0.27 

25. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
25.1 ภำระเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงินประมำณ 1.8 ลำ้นบำท (2562: 1.8 ลำ้นบำท)

ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำระบบคอมพิวเตอร์และกำรซ้ืออุปกรณ์โรงงำน  
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25.2 ภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิต 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีภำระผูกพนัตำมเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัผูข้ำยในต่ำงประเทศเป็น

จ ำนวนเงินประมำณ 4.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2562: 8.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
25.3 กำรค ำ้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่เป็น

จ ำนวน 16 ล้ำนบำท (2562: 16 ล้ำนบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 2562 
ค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำ 15 15 
ค ้ำประกนัในกำรเป็นผูน้ ำเขำ้/ผูส่้งออกระดบัมำตรฐำนเออีโอ 
   ใหก้บักรมศุลกำกร 1 1 

26. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
26.1 วตัถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี

กำรคำ้ เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำง
กำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ควำมเส่ียงด้ำนเครดิต 
 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้ง

สูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 ลูกหน้ีการค้า 
 กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม                                   

จึงไม่คำดว่ำจะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้ง
ของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอและกลุ่มบริษทัมีกำรพิจำรณำป้องกนัควำมเส่ียง เช่น กำรขอหลกัประกนั
จำกธนำคำรหรือจดัท ำประกนัภยัลูกหน้ีกำรคำ้ นอกจำกน้ี กำรใหสิ้นเช่ือของกลุ่มบริษทั เป็นกำรใหสิ้นเช่ือ
แบบไม่กระจุกตวัสูง เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำกและอยูห่ลำกหลำยกลุ่มอุตสำหกรรม 
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บริษััท บริษััท แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)แปซิิฟิิกไพพ์ จำำากัด (มหาชน)PAP

 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั โดยจดักลุ่มลูกคำ้ตำมประเภทของลูกคำ้ตำม
อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของลูกคำ้ รวมถึงกำรมีกำรค ้ำประกนัสินเช่ือแบบอ่ืน ๆ ทั้งน้ี กำรประกนัสินเช่ือแบบ
อ่ืน ๆ ถือเป็นส่วนหน่ึงของลูกหน้ีกำรคำ้และน ำมำใชใ้นกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต กำรค ำนวณผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนกั มูลค่ำของ
เงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนับสนุนไดท่ี้มีอยู่ ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกบั
เหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทั
จะตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีกำรคำ้ออกจำกบญัชีหำกลูกหน้ีนั้นคำ้งช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี และกลุ่มบริษทัไดมี้กำร
ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยกบัลูกหน้ีรำยดงักล่ำว 

ควำมเส่ียงด้ำนตลำด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินค้ำและกำรกู้ยืมเป็น                          
เงินตรำต่ำงประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศท่ีจะครบก ำหนดภำยใน 1 ปี และไม่ได้ท ำสัญญำป้องกนัควำมเส่ียงด้ำนอตัรำ
แลกเปล่ียน ดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 1.06 2.71 29.9497 30.0645 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมระยะสั้น สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัรำตลำดในปัจจุบนั 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียโดยกำรจดัหำเงินกูย้ืมท่ีเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นและมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำม
วนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 267 - 267 0.10 - 0.13 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 747 747 - 
 - 267 747 1,014  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,688 - - 1,688 1.47-2.32 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 1,688 - 115 1,803  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินรวม ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 282 - 282 0.25 - 0.38 
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  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 2563 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 253 - 253 0.10 - 0.13 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - 747 747 - 
 - 253 747 1,000  
หนี้สินทำงกำรเงิน      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,688 - - 1,688 1.47 - 2.32 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - 115 115 - 
 1,688 - 115 1,803  

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 2562 
  อตัรำดอกเบ้ีย    
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ภำยใน 1 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
     (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - 264 - 264 0.25 - 0.38 
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  

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรขำดสภำพคล่องโดยกำรใชเ้งินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯมีวงเงินสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใช้กบัธนำคำรหลำยแห่ง ตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 14 ท ำใหมี้วงเงินหมุนเวยีนอยำ่งเพียงพอ 
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26.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯจึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัคือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้นโดย ณ วนัท่ี                                       
31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.82: 1 (2562: 0.79: 1) และเฉพำะบริษทัฯมี
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.83: 1 (2562: 0.79: 1) 

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี

ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำท คิดเป็นจ ำนวนเงิน 118.80 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มติดงักล่ำว
จะน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป 

29. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 
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