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เป็นผู้นำ�ท่อเหล็กคุณภ�พ เป็นที่ต้องก�รของผู้บริโภค มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ส�ม�รถพัฒน�ธุรกิจให้มีคุณค่�ก่อเกิดผลตอบแทน

อย่�งยั่งยืนต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมก�รผลิต ก�รจัดจำ�หน่�ย และก�รส่งมอบ ท่อเหล็กที่มีคุณภ�พโดดเด่น 

ทันต�มเวล�ที่ลูกค้�ต้องก�ร และในร�ค�ที่แข่งขันได้ บริษัทมุ่งก�รพัฒน�บุคล�กรและเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย ก�รบริห�รจัดก�รที่เป็นเลิศอันเกิดจ�กคว�มมุ่งมั่น คว�มเชี่ยวช�ญ และก�รทำ�ง�น

เป็นทีมของบุคล�กรในทุกระดับ

Focus on Customer      Achievement 
Orientation

Share for Knowledge 
Management

Teamwork
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นหนึ่งในผู้น�ำกำรผลิตท่อเหล็กในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของเรำซึ่งมีทั้งท่อเหล็ก
กลมผวิด�ำ ท่อเหลก็กลมชปุสงักะส ีท่อเหลก็สี่เหลีย่มจตัรุัส ท่อเหลก็สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ และเหลก็รปูตวัซีด้วยประสบกำรณ์ในกำร
ผลิตท่อเหลก็มำนำนกว่ำ 35 ปี และกำรผลติโดยเครือ่งจกัรท่ีทันสมัย  ผสำนเทคโนโลยพีร้อมระบบตรวจสอบ และควบคมุโดย
วศิวกรผู้เชี่ยญชำญ ผลิตภัณฑ์ทกุชนิดทุกประเภทที่ผลิตจำกบริษัทฯ ของเรำ จึงล้วนได้มำตรฐำนสำกล  และได้รับกำรรับรอง
จำกสถำบันท่ีมีช่ือเสียงหลำยแห่งท่ัวโลก ท้ังนี้ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของเรำเป็นท่ียอมรับอย่ำงกว้ำงขวำงท้ังตลำดภำยในประเทศ 
และมำกกว่ำ 10 ประเทศทั่วโลก

QUALITY STEEL PIPE
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การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
(ตามประเภทลูกค้า)

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
(ตามประเภทผลิตภัณฑ์)

ตัวเเทนจ�ำหน่ำย ส�ำหรับงำนทั่วไป

81.98% 49%

8.97%

อื่นๆ 0.43%

โครงกำร
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อตุสำหกรรม

ส�ำหรับงำนโครงสร้ำง
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สารจากประธานกรรมการ

ภำวะเศรษฐกิจโลกในปี 2556 ค่อนข้ำงทรงตัว แต่เริ่มมีสัญญำณ
ที่ดีในกำรฟื้นตัว แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้น
ตัวอย่ำงช้ำๆ จำกปัจจัยพื้นฐำนที่เริ่มแข็งแกร่ง อัตรำกำรว่ำงงำน
เริม่ลดลง ส่วนเศรษฐกจิกลุม่ยุโรปเริม่คลีค่ลำยแต่ปัญหำหนีส้ำธำรณะ
ยังคงมีอยู่ รวมท้ังอัตรำกำรว่ำงงำนยังคงอยู่ในระดบัสงู กลุม่เศรษฐกจิ
ฝ่ังเอเชียยังคงทรงตวั โดยเฉพำะผู้ส่งออกสนิค้ำในกลุม่ประเทศเกดิใหม่
ซ่ึงเป็นผลกระทบมำจำกกำรท่ีเศรษฐกจิประเทศจนีชะลอตวั ส�ำหรบั
เศรษฐกิจประเทศไทย ในส่วนของภำคครัวเรือนมีกำรใช้จ่ำยเพื่อ
กำรอุปโภคบรโิภคลดลง เนือ่งจำกมคีวำมระมดัระวงักำรใช้จ่ำยมำก
ข้ึนจำกหลำยปัจจยัในประเทศ ท้ังด้ำนควำมเช่ือม่ันท่ีลดลงทำงด้ำน
เศรษฐกิจและปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง อุตสำหกรรมก่อสร้ำงของ
ไทยในปี 2556 ยังคงขยำยตวัอยู่โดยเฉพำะโครงกำรของภำคเอกชน 
ในขณะท่ีสถำนกำรณ์ตลำดเหล็กโลกมีทิศทำงท่ีถดถอยอันเป็นผล
มำจำกกำรที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง

ควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมอืง กำรยืดเย้ือของกำรชุมนมุในไตรมำส
ที่ 4 และโครงกำรของภำครัฐที่ยังมีควำมไม่แน่นอน ส่งผลกระทบ
ต่อควำมเชื่อม่ันของผู้บริโภค ท�ำให้อุปสงค์ในประเทศลดลง ซ่ึง
ภำยใต้สถำนกำรณ์ท้ังทำงเศรษฐกิจและกำรเมืองท่ีเปรำะบำงนี้ 
บรษัิทมีควำมพยำยำมอย่ำงย่ิงในกำรบรหิำรจดักำรภำยใต้สถำนกำรณ์
ท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงด้วยควำมทุ่มเท กำรวำงแผน ติดตำมและ
บริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดของทุกหน่วยงำน ท้ังกำรวำงแผน
งำน ด้ำนกำรผลิต กำรตลำด คลังสินค้ำ และกำรบริหำรกำรเงินที่
รัดกุมท�ำให้เกิดประสิทธิภำพ ส่งผลให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน ทั้งหมดที่ได้กล่ำวนี้
เป็นส่วนผลักดันให้บริษัทยังคงสร้ำงผลประกอบกำรได้ในระดับท่ี
น่ำพอใจ และมีควำมเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2556 บริษัท
มียอดขำยเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.52 โดยมีรำยได้รวมอยู่ท่ี 7,470.80 
ล้ำนบำท มีก�ำไรสุทธิ 407.30 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึนจำกปีก่อน
ร้อยละ57.98

นอกจำกกำรให้ควำมส�ำคัญเชิงบริหำรจัดกำรแล้ว บริษัทยังคงให้
ควำมส�ำคัญในด้ำนจริยธรรม และส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับ
ปฏบัิตหิน้ำท่ีด้วยควำมรบัผดิชอบโดยยึดหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร
ท่ีดีและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
จำกกำรให้ควำมส�ำคัญทั้งในด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำร

ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2556 บริษัท
ได้รับผลกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย 
(CGR) โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ใน
เกณฑ์ “ดเีลศิ” และได้รบักำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชุมสำมัญ
ผู้ถอืหุ้น 100 คะแนนเตม็ โดยสมำคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย นอกจำก
นี้กำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทท่ีมีจุด
เริ่มต้นจำกกำรดูแลสังคมภำยใน คือพนักงำนและชุมชนที่อยู่ใกล้
โรงงำน  ในปี 2556 บรษัิทได้ขยำยกจิกรรมออกไปสูส่งัคมในชนบท 
ด้วยกำรเข้ำร่วมโครงกำร “ชำวอุบลรำชธำนร่ีวมใจช่วยเหลอืผูย้ำกไร้ 
เพื่อเทิดไท้องค์รำชันและองค์รำชินี ประจ�ำปี 2556” ซ่ึงเป็นกำร
สนบัสนนุท่อเหลก็รปูพรรณเพือ่ใช้ในงำนโครงสร้ำงของกำรก่อสร้ำง
บ้ำนให้แก่ผู้ยำกไร้ที่ไม่มีบ้ำนพักอำศัย หรือมีแต่ทรุดโทรม ซึ่งผู้ที่
ได้รับกำรคัดเลือกจะต้องเป็นคนดีท่ีคนในต�ำบลนั้นๆ ยอมรับและ
คัดเลือก โดยจ�ำนวนบ้ำนที่ก่อสร้ำงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 216 หลัง ดัง
รำยละเอียดท่ีปรำกฏในรำยงำนกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิด
ชอบต่อสังคม

ปี 2557  คำดว่ำเศรษฐกิจกำรโลกจะฟื้นตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่ว่ำ
จะเป็นประเทศสหรัฐฯ หรือประเทศทำงด้ำนยุโรป ซึ่งจะเป็นปัจจัย
หลกัในกำรสนบัสนนุกำรขบัเคลือ่นของเศรษฐกจิ ในขณะท่ีประเทศไทย
ยังมีสถำนกำรณ์กำรเมอืงท่ียงัไม่สำมำรถคลีค่ลำย ส่งผลกระทบกบั
ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุน ผู้บริโภค และอุปสงค์ในประเทศ ปีนี้จึง
เป็นอกีปีหนึง่ท่ีเรำต้องเผชิญกบัควำมท้ำท้ำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิให้
สำมำรถเติบโตอย่ำงย่ังยืน โดยจะมุ่งเน้นท่ีกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลติ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรหำตลำดใหม่ๆ และกำรบรหิำร
สภำพคล่อง

ท้ำยสุดนี้ คณะกรรมกำรบริษัทขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ 
ผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ำย และสถำบันกำรเงนิต่ำงๆ ท่ีสนบัสนนุกำรด�ำเนนิ
งำนท่ีด ีตลอดจนพนกังำนท่ีได้ให้ควำมร่วมมือร่วมใจในกำรท�ำงำน 
และเป็นส่วนร่วมในควำมส�ำเรจ็ของบรษัิทตลอดมำ ขอให้เช่ือมัน่ว่ำ
บรษิทัจะด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงรอบคอบ และยดึมัน่ในหลกัธรรมำภบิำล
เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ำย

 
      
 พล.ต.อ.        
  (วิเชียร พจน์โพธ์ศรี)
    ประธำนกรรมกำร
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2554 2555 2556

ฐานะทางการเงิน                                         

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5,711.38 7,099.10 7,277.99

รำยได้รวม 5,874.00 7,277.72 7,470.80

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 425.03 401.26 560.38

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 261.62 257.81 407.30

สินทรัพย์รวม 3,458.34 4,061.24 3,454.87

หนี้สินรวม 1,530.52 2,053.83 1,209.48

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,927.83 2,007.43 2,245.40

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรำก�ำไรสุทธิต่อรำยได้รวม (ร้อยละ) 4.45 3.54 5.45

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 13.57 12.84 18.14

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 7.56 6.35 11.79

อัตรำหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.79 1.02 0.54

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.36 0.32 0.55

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) 75.00 78.13 72.73

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท) 2.92 3.04 3.40

จ�ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 660.00 660.00 660.00

(หน่วย : ล้ำนบำท)

หมำยเหตุ :  -  ปี 2554 และ ปี 2555 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2556
             -  ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท) และอัตรำกำรจ่ำยปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (ร้อยละ) ค�ำนวณจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2554    2555    2556 2554    2555    2556 2554          2555          2556

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ROE
ROA

(หน่วย : ล้ำนบำท) (หน่วย : ล้ำนบำท) (หน่วย : ร้อยละ)

(%)
(%)
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09

9.
10

7,
27
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99

26
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25
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40
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30
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13
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7

6.
35

12
.8
4
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4

11
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9
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71
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38
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท    :  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

โลโก้    :   

ชื่อย่อ    :  PAP

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็ก

ที่ตั้งโรงงานศูนย์พระประแดง  :  เลขที่ 298, 298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ 

       จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (1)  :  เลขท่ี 1/112 นิคมอุตสำหกรรม หมู่ท่ี 2 ถนนพระรำม 2 ต�ำบลท่ำทรำย 

       อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

ที่ตั้งโรงงานศูนย์มหาชัย (2)  :  เลขท่ี 1/97 นิคมอุตสำหกรรม หมู่ท่ี 2 ถนนพระรำม 2 ต�ำบลท่ำทรำย 

       อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (1)  :  158 หมู่ที่ 6 ต�ำบลบำงบ่อ อ�ำเภอบำงบ่อ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10560

ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า (2)  :  50/6 หมู่ 2 ต�ำบลหน้ำไม้ อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี 12140

ที่ตั้งสำานักงาน   :  1168/74 ช้ัน 26 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 

       แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

เลขทะเบียนบริษัท   :  บมจ. 0107547000206

โทรศัพท์ (สำานักงาน)  :  0-2679-9000

โทรสาร (สำานักงาน)  :  0-2679-9074

เว็บไซต์    :  www.pacificpipe.co.th

ทุนจดทะเบียน   :  660,000,000 บำท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  660,000,000 บำท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสำมัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว   :  660,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 1 บำท
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ชื่อบริษัท    :  บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

โลโก้    :  

ชื่อย่อ    :  TMS

ที่ตั้งสำานักงาน   :  1168/68-69 ช้ัน 24 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 

       แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจจ�ำหน่ำยท่อเหล็ก

ทุนจดทะเบียน   :  1,000,000 บำท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  1,000,000 บำท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสำมัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว  :  10,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 100 บำท

ชื่อบริษัท    :  บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

โลโก้    : 

ชื่อย่อ    :  MT

ที่ตั้งสำานักงาน   :  298/2 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร 10290

ประเภทธุรกิจ   :  ประกอบธุรกิจขนส่ง

ทุนจดทะเบียน   :  14,000,000 บำท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว  :  9,200,000 บำท

ชนิดหุ้น    :  หุ้นสำมัญ

จำานวนหุ้นสามัญที่เรียกชำาระแล้ว  :  92,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว ้   :  หุ้นละ 100 บำท

       

ข้อมูลอ้างอิง

 
นายทะเบียนหลักทรัพย์  บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

    62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6 - 7 ถนนรัชดำภิเษก 

    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110

ผู้ตรวจสอบบัญชี   บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด

    เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33

    ถนนรัชดำภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ความเป็นมาของบริษัท

2515

2546 

2524

2547

2534

2549

บริษัท แปซฟิิกไพพ ์ จ�ำกดั (มหำชน) 
เริม่กอ่ตัง้ขึน้โดยครอบครวัเลขะพจนพ์ำนชิ 
ภำยใตช้ือ่ โรงงำนตัง้หมงเสง็ ซึง่โดยเริม่
แรกนัน้โรงงำนประกอบธรุกจิดำ้นกำรผลติ
รถเดก็เลน่เพยีงอยำ่งเดยีว

สมำชิกในครอบครัวเลขะพจน์พำนิช 
จัดตั้งบริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจ      
โฮลดิ้ง โดยเข้ำถือหุ้นบำงส่วนในบริษัท
แทนกำรถือหุ้นโดยตรง และเข้ำซื้อหุ้น
ของบริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด   
(“ทำโมเสะ”) จำกครอบครัว
เลขะพจน์พำนิช คิดเป็นร้อยละ 99.94 
ของทุนช�ำระแล้ว เพื่อดูแลด้ำนกำรขำย
และกำรตลำดทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศให้กับบริษัท

ขยำยธุรกิจสู่กำรผลิตท่อจ�ำพวกท่อ
เฟอร์นิเจอร์และท่อประเภทต่ำงๆ 
อันเป็นก้ำวแรกสู่ควำมส�ำเร็จของบริษัท            
ในฐำนะผู้น�ำด้ำนกำรผลิตท่อเหล็กใน
ประเทศไทย

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 
ณ วันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2547 มีทุน          
จดทะเบียน 660 ล้ำนบำท และออก
หุ้นสำมัญ 16 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 
บำท โดยแบ่งขำยหุ้นให้กับประชำชน
ทั่วไปครั้งแรกจ�ำนวน 15,300,000 หุ้น 
ในรำคำหุ้นละ 45 บำท และได้ออก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทให้แก่กรรมกำรบริษัท 7 ท่ำน 
จ�ำนวน 700,000 หน่วย

เนื่องจำกธุรกิจด้ำนกำรผลิตท่อของ
โรงงำนได้เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว
และมั่นคง ครอบครัวเลขะพจน์พำนิช            
จึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2534 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ำยท่อเหล็กโดยเฉพำะ

ซื้อหุ้นของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.97 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
ของ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด เพื่อดูแลด้ำนกำรขนส่งสินค้ำให้แก่บริษัทเพื่อรองรับ
กำรเติบโต

ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2549 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2549 มีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ของหุน้สำมญัของบรษิทัจำกหุน้ละ 10 บำทเป็นหุ้นละ 5 บำท 
ส่งผลให้จ�ำนวนหุ้นสำมัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำก 66 ล้ำนหุ้น เป็น132 ล้ำนหุ้น

เปิดด�ำเนินกำรโรงงำนผลิตท่อเหล็กขนำดใหญ่ที่นิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร โดยมีก�ำลัง
กำรผลิตประมำณ 100,000 ตันต่อปี ส่งผลให้บริษัทสำมำรถผลิตท่อเหล็กขนำดใหญ่สุด
เพิ่มจำก 8 นิ้ว เป็น 16 นิ้ว

บริษทัน�าหุน้เขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย ์
ในวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2547
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2550 2551 

2553

2554 2556

2552
เปิดด�ำเนินกำรศูนย์กระจำยสินค้ำที่
ลำดหลุมแก้ว

ณ วันที่ 30 กรกฎำคม 2551 ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 มีมติ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำ
ไว้ของหุ้นสำมัญของบริษัทจำกหุ้นละ 
5 บำทเป็นหุ้นละ 1 บำท ส่งผลให้หุ้น
สำมัญของบริษัทเพิ่มขึ้นจำก 132 ล้ำน
หุ้น เป็น 660 ล้ำนหุ้น ณ วันที่ 13 
สิงหำคม 2551

ณ 14 พฤศจิกำยน 2551 ที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2551 มี
มติอนุมัติโครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำร
ทำงกำรเงิน ในวงเงินไม่เกิน 21,000,000 
บำท จ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนร้อยละ 3.18 
ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท

เมือ่วันท่ี 8 มีนำคม 2553 บรษัิทเสรจ็สิน้
โครงกำรซื้อหุ้นคืนเพื่อกำรบริหำรทำง
กำรเงิน โดยจ�ำหน่ำยหุ้นที่ซื้อคืนได้
ทั้งหมดซึ่งจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ�ำนวน 
1,450,700 หุ้น ซื้อคืนในรำคำเฉลี่ย 
0.93 บำทต่อหุ้น และจ�ำหน่ำยคืนใน
รำคำเฉลี่ย 1.63 บำทต่อหุ้น

ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
จำก JQA หรือ Japan Quality Assurance Organization คือองค์กรไม่หวังผลก�ำไร
ของประเทศญี่ปุ่น มีหน้ำที่หลักอย่ำงหนึ่งคือ กำรออกใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่มีข้อก�ำหนด
เป็นไปตำมอุตสำหกรรมของประเทศญี่ปุ่น หรือ JIS (Japanese Industrial Standards)   
โดยผลิตภันฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง จะได้รับอนุญำติให้ใส่เครื่องหมำย     หรือ JIS Mark 
ลงบนผลิตภัณฑ์นั้นได้ เพื่อให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ทรำบว่ำสินค้ำดังกล่ำว สำมำรถน�ำ
มำใช้งำนได้ตำมที่มำตรฐำนอุตสำหกรรมประเทศญี่ปุ่นก�ำหนดไว้ได้อย่ำงถูกต้องและ
ปลอดภัย

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กกล้ำรำยแรกของประเทศไทยที่
ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน JIS MARK SCHEME CERTIFICATE OF COMPLIANCE 
ทั้งท่อเหล็กกล้ำส�ำหรับงำนโครงสร้ำงทั่วไป และท่อเหล็กกล้ำส�ำหรับงำนระบบต่ำงๆ

ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2552 ที่ประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 มีมติ
อนุมัติกำรซื้อที่ดินที่นิคมอุตสำหกรรม
สมุทรสำครแทนกำรเช่ำ

ปลำยปี 2556 บริษัทเริ่มด�ำเนินโครงกำร
ขยำยก�ำลังกำรผลิต โดยกำรก่อสร้ำง
โรงงำนและคลังสินค้ำพื้นที่ที่ติดกับนิคม
อุตสำหกรรมสมุทรสำคร หรือ PM3
โดยคำดว่ำจะมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้น
จำกเดิมประมำณ 150,000 ตันต่อปี 
และคำดว่ำจะด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ
ในช่วงปลำยไตรมำสที่ 3 ของปี 2557
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>   กำรจ�ำหน่ำยท่อเหลก็แบบคณุภำพมำตรฐำน TMS จะเป็นตวัแทน

จ�ำหน่ำยภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ “      ” (แปซิฟิกไพพ์) โดย TMS 

จะได้รบัค่ำตอบแทนในรปูค่ำตอบแทนทำงกำรตลำด (Commission) 

เป็นอัตรำร้อยละของยอดขำย

> กำรจ�ำหน่ำยท่อเหลก็แบบคณุภำพท่ัวไป TMS จะรบัซ้ือท่อเหลก็

จำก PAP โดยตรง เพือ่น�ำไปจ�ำหน่ำยให้กบัลกูค้ำภำยนอกภำยใต้

เครือ่งหมำยกำรค้ำ “         ” (ทำโมเสะ)

อย่ำงไรกต็ำมเนือ่งจำก TMS มีสถำนะเป็นบรษัิทย่อยและท�ำหน้ำท่ี

กำรตลำดให้ PAP ดังนั้น ในทำงปฏิบัติจะมีกำรประสำนงำนในกำร

วำงแผนกำรผลิตและกำรขำยอย่ำงใกล้ชิด โดย TMS จะซื้อสินค้ำ

จำก PAP เม่ือมีค�ำสั่งซ้ือจำกลูกค้ำ เพื่อมิให้ TMS ต้องใช้เงิน

ทุนหมุนเวียนมำกเกินควำมจ�ำเป็น โดยมีบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง 

จ�ำกัด (“MT”) ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งบริษัทย่อยของ PAP ท�ำหน้ำท่ีเป็น

ผู้ขนส่งสินค้ำสู่ลูกค้ำ จึงท�ำให้กำรบริกำรของบริษัทครบวงจร โดย

มีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง ดังนี้

บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) (“PAP”) ประกอบธรุกจิหลกัใน

กำรผลติและจ�ำหน่ำยท่อเหลก็โดยใช้ระบบผลติแบบกำรเชือ่มเหลก็

แผ่นโดยใช้ควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: 

ERW) ในปัจจบัุน PAP ผลติและจ�ำหน่ำยท่อเหลก็ครอบคลมุมำกกว่ำ 

5,000 รำยกำร โดยจ�ำแนกเป็น 2 ประเภทหลกั ได้แก่ ท่อเหลก็ด�ำ 

และท่อเหลก็ชุบสงักะส ี ซ่ึงท่อเหลก็ท้ังสองประเภทจะแบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมำตรฐำนซ่ึงจ�ำหน่ำยภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ 

“         ” (แปซิฟิกไพพ์) และท่อเหลก็แบบคณุภำพท่ัวไปซ่ึงจ�ำหน่ำย

ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ “         ” (ทำโมเสะ)

ลกัษณะนโยบำยกำรแบ่งกำรด�ำเนนิงำนของ บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ำกดั (มหำชน) (“PAP”) และบรษัิท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั (“TMS”) 

มีควำมชัดเจนในกำรด�ำเนนิงำนโดย PAP จะเป็นผูผ้ลติท่อเหลก็ และ 

TMS เป็นผูท้�ำหน้ำท่ีกำรตลำดให้กบัผลติภณัฑ์ท้ังหมดของ PAP โดย 

TMS เป็นผูต้ดิต่อประสำนงำนกบัลกูค้ำ ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบกำรขำย 

หน้ำท่ีทำงกำรตลำดของบริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั (“TMS”) 

แบ่งได้ดงันี้

ภาพรวมการประกอบธรุกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บรษิทั แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)
(PAP)

บรษัิท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั
(TMS)

บรษัิท มทีรพัย์ขนส่ง จ�ำกดั
(MT)

99.94 % 99.97 %
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ท่อเหลก็สำาหรบั
งานทัว่ไป

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

 รายได้จากการจำาหน่ายและบริการ

        ภำยในประเทศ  5,425.91  92.37  6,657.54  91.48  7,043.91 94.29

        ต่ำงประเทศ  239.57  4.08  378.79  5.20  162.46 2.17

        รำยได้จำกกำรบริกำร  45.90  0.78  62.77  0.86  71.62 0.96

 รายได้จากการจำาหน่ายและบริการรวม  5,711.38  97.23  7,099.10  97.55  7,277.99 97.42

        ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ  -    -    18.96  0.26  -   0.00

        รำยได้อื่น  162.62  2.77  159.66  2.19  192.81 2.58

 รายได้รวม  5,874.00  100.00  7,277.72  100.00  7,470.80 100.00

โครงสร้างรายได้

การประกอบธรุกิจของแต่ละสายผลติภัณฑ์

หมำยเหต ุ: รำยได้อ่ืน ได้แก่ รำยได้จำกกำรขำยเศษเหลก็ รำยได้ดอกเบ้ีย เป็นต้น

ลกัษณะของผลติภัณฑ์
บรษัิทผลติท่อเหลก็โดยวธิเีช่ือมเหลก็แผ่นซ่ึงอำศยัควำมต้ำนทำน
ไฟฟ้ำ (Electric Resistance Welded: ERW) โดยมท้ัีงกำรผลติตำม
ค�ำสัง่ลกูค้ำ (Made to order) และผลติพร้อมส�ำหรบักำรจ�ำหน่ำย 
โดยท่อเหลก็ของบรษัิทสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำรใช้งำนเป็น 2 
ประเภทหลกั ได้แก่ 

1. ท่อเหลก็สำาหรบังานท่ัวไป
โดยท่ัวไปท่อเหลก็สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนต่ำงๆ ได้
อย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนด้ำนสำธำรณปูโภค งำนประปำ งำนด้ำน
ระบบป้องกนัอคัคภัีย  และยงัมแีนวโน้มท่ีจะขยำยตวัมำกข้ึนเนือ่งจำก
ท่อเหล็กมีคุณสมบัติเพื่อใช้ทดแทนวัสดุอื่นๆ ในกำรใช้งำนได้อีก
มำกมำย เช่น สำมำรถน�ำมำใช้เป็นท่อน�ำ้บำดำล หรอืท่อส�ำหรบั
อดัฉดีน�ำ้ในระบบอคัคภียัส�ำหรบัอำคำรสงูทดแทนกำรใชท้อ่พวีซีี 
เนือ่งจำกมีควำมแข็งแรงและสำมำรถรองรบัแรงดนัได้มำกกว่ำท่อพี
วซีีท่ัวไปได้ถงึ 5 เท่ำ และสำมำรถดดัแปลงได้สะดวกกว่ำท่อพวีีซี 
นอกจำกนี ้ท่อเหลก็ยังสำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ในงำนด้ำนเกษตรกรรม 
งำนรัว้ ประต ู และตกแต่งท่ัวไปตำมควำมต้องกำร เช่น ใช้ท�ำรำว
บันได รัว้บ้ำน และแนวกัน้ถนน ป้ำยโฆษณำ เป็นต้น

2.  ท่อเหลก็สำาหรบังานโครงสร้าง
ท่อเหล็กส�ำหรับงำนโครงสร้ำงจะเป็นท่อเหล็กท่ีมีขนำดใหญ่เพื่อ
ทดแทนกำรใช้ไม้ เหลก็รำงน�ำ้ เหลก็ฉำก เหลก็โครงสร้ำงรปูพรรณ
รปูตวั H และ I (H, I Beam) รวมท้ังคอนกรตีในงำนโครงสร้ำงต่ำงๆ 
เช่น งำนเสำเข็ม นัง่ร้ำน รำวหลงัคำหรอืระแนง จัว่หลงัคำ ตลอดจน
สำมำรถน�ำมำดดัแปลงเป็นโครงหลงัคำเหลก็ได้ เป็นต้น เนือ่งจำก
ท่อเหลก็มีควำมควำมแข็งแรง ทนทำน น�ำ้หนกัเบำ สะดวกในกำร
เช่ือมต่อ มคีวำมเสยีหำยระหว่ำงกำรขนส่งน้อย ซ่ึงท�ำให้งำนก่อสร้ำง
มีคณุภำพมำกย่ิงข้ึน ในขณะเดยีวกนักส็ำมำรถประหยัดเวลำและค่ำ
ใช้จ่ำย เม่ือเทียบกบักำรใช้ไม้และคอนกรตี 

นอกจำกนี ้ กำรใช้ท่อเหลก็ยงัมข้ีอได้เปรยีบเหลก็ประเภทต่ำงๆ ไม่
ว่ำจะเป็นเหลก็ฉำก เหลก็รำงน�ำ้ เหลก็โครงสร้ำงรปูพรรณรปูตวั H 
หรอื I (H, I Beam) เนือ่งจำกท่อเหลก็มีน�ำ้หนกัเบำและมีลกัษณะ
สมมำตรซ่ึงท�ำให้สำมำรถกระจำยกำรรบัน�ำ้หนกัได้ทุกทิศทำง ส่งผล
ให้โครงสร้ำงท่ีท�ำจำกท่อเหลก็จะมีค่ำใช้จ่ำยและต้นทุนท่ีต�ำ่กว่ำ ปัจจบัุน
กำรใช้ท่อเหลก็เป็นท่ียอมรบัและเลอืกใช้โดยวศิวกรในงำนก่อสร้ำง
ต่ำงๆ เพิม่ข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง โดยเฉพำะส�ำหรบังำนโครงสร้ำงขนำด
ใหญ่ท่ีมลีกัษณะโปร่งหรอือำคำรท่ีต้องกำรให้มพีืน้ท่ีใช้สอยมำกท่ีมี
จ�ำนวนเสำน้อย 
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ตัวอย่ำงกำรน�ำท่อเหล็ก  ของบริษัทมำใช้เพื่อในงำนโครงสร้ำงท้ังในและต่ำงประเทศและจำกภำครัฐและเอกชน ได้แก่ สถำนีขนส่ง 
ท่ำอำกำศยำน อำคำรส�ำนักงำนต่ำงๆ รวมทั้งบ้ำนที่อยู่อำศัย อำคำรทรงโดม เช่น สนำมกีฬำ โกดังเก็บสินค้ำ และแปลงปลูกผัก เป็นต้น

รปูทรงและขนาดท่อเหลก็ท่ีบรษิทัผลติ 

ท่อเหล็กแบบคุณภาพท่ัวไป จำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า

 “         ” (ทาโมเสะ) 

กระบวนกำรผลติท่อเหลก็แบบคณุภำพท่ัวไปจะเป็นเช่นเดยีวกบักำร

ผลติท่อเหลก็แบบมำตรฐำน แต่แตกต่ำงกนัท่ีคณุภำพวตัถดุบิ ซ่ึงท่อ

เหล็กแบบคุณภำพท่ัวไปจะไม่ผ่ำนกำรทดสอบตำมท่ีก�ำหนดใน

มำตรฐำนต่ำงๆ ท้ังนี ้ท่อเหลก็แบบคณุภำพท่ัวไปจะถกูน�ำมำใช้ส�ำหรับ

งำนท่ีไม่มีกำรก�ำหนดมำตรฐำน เช่น ใช้เป็นท่อประปำท่ัวไป หรอืใช้

ท�ำรำวบันได รัว้บ้ำน เป็นต้น

นอกจำกนี ้กำรเลอืกใช้ท่อเหลก็รูปแบบต่ำงๆ ข้ึนอยู่กบัควำมต้องกำร

ของลกูค้ำเป็นหลกั เช่น ท่อเหลก็กลมมีลกัษณะสวยงำมและสำมำรถ

ดดัโค้งได้ดกีว่ำท่อเหลก็สีเ่หลีย่มจงึเป็นท่ีนยิมน�ำมำใช้เป็นโครงสร้ำง

อำคำรทรงโดมหรือตกแต่งภำยใน ในขณะท่ีท่อเหล็กสี่เหลี่ยมมี

ควำมแขง็แรงและสะดวกในกำรเช่ือมต่อจงึเหมำะกบังำนโครงสร้ำง

ทั่วไปและงำนระบบส�ำหรับอำคำรสูง

ท่อเหลก็กลม

ขนำดตัง้แต่ ½ นิว้ (15 มม.) ถงึ 

16 นิว้ (400 มม.)

ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มจตัรุสั

ขนำดตัง้แต่ 12×12 มม. 

ถงึ 300×300 มม.

ท่อเหลก็สีเ่หลีย่มผนืผ้า

ขนำดตัง้แต่ 19×38 มม. 

ถงึ 200×400 มม.

เหลก็รปูตวั C 

ขนำดตัง้แต่ 60×30×10 มม. 

ถงึ 200×75×25 มม.

 ประเภทของท่อเหล็กที่ผลิต

แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ คือ ท่อเหล็กด�ำและท่อเหล็กชุบสังกะสี ซึ่ง

ท่อเหล็กด�ำและท่อเหล็กชุบสังกะสีของบริษัท ยังมีคุณภำพและ

มำตรฐำน แบ่งออกเป็น

ท่อเหล็กแบบมาตรฐาน จำาหน่ายภายใต้เครือ่งหมายการค้า “          ” 

(แปซิฟิกไพพ์) 

เป็นท่อเหลก็ท่ีได้รบักำรรบัรองคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกลท่ีเป็นท่ี

ยอมรบัโดยท่ัวไปท้ังในประเทศ และต่ำงประเทศ ผลติภณัฑ์ของบรษัิท

ผ่ำนข้ันตอนกำรผลติ และกำรตรวจสอบให้ผลติภณัฑ์มีคณุภำพเป็น

ไปตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด ท้ังในด้ำนวัตถดุบิ ขนำด ควำมหนำ และ

คณุสมบตัอ่ืินๆ เช่น กำรรบัแรงดนั เป็นต้น ซ่ึงส่วนมำกท่อเหลก็แบบ

มำตรฐำนจะน�ำมำใช้ส�ำหรบังำนก่อสร้ำง หรอืงำนระบบท่ีมีควำม

จ�ำเป็นต้องใช้ผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพสงูและเป็นท่ีรบัรองท้ังในประเทศ 

และต่ำงประเทศ เพือ่ประโยชน์ในเร่ืองของควำมปลอดภยัเป็นหลกั

บริษัทสำมำรถผลิตท่อเหล็กได้ควำมหนำถึง 12 มม. และท่อเหล็กของบริษัทขนำด 10 นิ้ว - 16 นิ้ว จัดว่ำเป็นท่อเหล็กที่ผลิตภำยใต้ระบบ 

ERW (Electric-Resistance-Welded Pipe) ขนำดใหญ่พิเศษ ซึ่งสำมำรถผลิตได้ในประเทศ ณ ปัจจุบัน

ท่อเหล็กสำาหรับ
งานโครงสร้าง
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 การรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศ

ผลติภณัฑ์ของบรษัิทผลติด้วยเคร่ืองจกัรท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย และ

ท�ำกำรตดิตัง้ระบบทดสอบกำรผลติทุกข้ันตอนอย่ำงละเอียดควบคมุ

โดยทีมวศิวกร และช่ำงเทคนคิผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ให้ม่ันใจว่ำผลติภณัฑ์

ของบรษัิท มีคณุภำพและได้รบัควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำ โดยบรษัิท

จะออกใบรับรองคณุภำพสนิค้ำทุกครัง้ท่ีมีกำรจ�ำหน่ำยท่อแบบมำตรฐำน 

ให้กบัลกูค้ำเพือ่เป็นกำรรับประกนัคณุภำพ 

บรษัิทได้กำรรบัรองมำตรฐำนท้ังในและต่ำงประเทศซ่ึงเป็นท่ียอมรบั

ระดบัสำกล ดงันี้

>  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนระบบคุณภำพ DIN EN ISO 9002: 

1994 จำกสถำบัน The TUV NORD CERT Certification 

Body of Rheinsch - Westfalischer TUV e.V สหพนัธ์สำธำรณรัฐ

เยอรมัน

>  ได้รบักำรรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพ DIN EN ISO 9001: 2000 

จำกสถำบัน The TUV NORD CERT สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน

> ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ DIN EN ISO 9001: 2008 

จำก TUV NORD CERT สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมัน

บริษัทถือเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณรำยแรก

ในประเทศไทยที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001: 2008 ซึ่ง

เป็นมำตรฐำนระบบบรหิำรจดักำรงำนด้ำนคุณภำพอันป็นกำรสร้ำง

ควำมเช่ือม่ันว่ำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถตอบสนองต่อควำมเช่ือมั่นของลูกค้ำและสร้ำงกำรเติบโต

อย่ำงย่ังยืนให้กับบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทยังได้กำรรับรองมำตรฐำน

ผลติภณัฑ์ท้ังในและต่ำงประเทศซึง่เป็นท่ียอมรบัระดบัประเทศและ

ระดับสำกล ดังนี้

>  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) จำก

ส�ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม

> ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ประเภท MATALLIC 

SPRINKLER PIPE จำกสถำบัน Underwriters Laboratories Inc 

® ประเทศสหรัฐอเมริกำ ในปี 2550

> ได้รับกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำนอุตสำหกรรม JIS (Japan 

Industry Standard)” จำก Japan Quality Assurance Organization 

ประเทศญี่ปุ่น 

นอกจำกนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตท่อเหล็กรำยแรกในประเทศท่ีมี

ผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัใบอนญุำตแสดงเครือ่งหมำยมำตรฐำนผลติภัณฑ์

อุตสำหกรรม (มอก.) ครบทุกประเภทผลติภณัฑ์ และจดัได้ว่ำเป็น

ผูน้�ำทำงกำรตลำดอนัดบัหนึง่ ในตลำดของท่อเหลก็แบบคณุภำพ

มำตรฐำนในประเทศไทย นอกจำกกำรเป็นผู้น�ำทำงกำรตลำดใน

ประเทศแล้ว ผลติภณัฑ์ของบรษัิทยังเป็นท่ียอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำง

ในตลำดต่ำงประเทศ โดยบรษัิทได้ส่งออกสนิค้ำไปจ�ำหน่ำย ท้ังภมูภิำค

เอเชีย ตะวันออกกลำง และทวีปออสเตรเลยี โดยมแีผนงำนท่ีจะขยำย

กำรส่งออกให้ครอบคลมุทุกภมิูภำค ซ่ึงนอกจำกจะเป็นกำรเพ่ิมรำย

ได้ให้กบับรษัิทแล้วยังเป็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกบัลกูค้ำ

เพือ่พฒันำเทคโนโลยี และมำตรฐำนผลติภณัฑ์อีกด้วย
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 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงำน 3 แห่ง มีก�ำลังกำรผลิตรวม 350,000 ตัน/ปี ศูนย์กระจำยสินค้ำ 2 แห่ง และส�ำนักงำนขำย 1 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานศูนย์พระประแดง

ตั้งอยู่ที ่	298,	298/2	ซอยกลับเจริญ	ถนนสุขสวัสด์	ิ
อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์		จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
เป็นโรงง�นสำ�หรับผลิตท่อเหล็กประม�ณ	140,000	ตัน/ปี	
มีพื้นที่	24	ไร่	1	ง�น	69	ต�ร�งว�	มี	3	อ�ค�ร

ตั้งอยู่ที ่	1/112	นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร	หมู่ที ่	2	ถนนพระร�ม	2	
ตำ�บลท่�ทร�ย		อำ�เภอเมือง	จังหวัดสมุทรส�คร
เป็นโรงง�นสำ�หรับชุบสังกะสีท่อประม�ณ	50,000	ตัน/ปี
มีพื้นที่เหล็กพื้นที่	8	ไร่	2	ง�น	5	ต�ร�งว�	มี	1	อ�ค�ร

2. โรงงานศูนย์มหาชัย 1 (ท่อชุบ)

ตั้งอยู่ที ่	1/97	นิคมอุตส�หกรรมสมุทรส�คร	หมู่ที ่	2	ถนนพระร�ม	2	
ตำ�บลท่�ทร�ย	อำ�เภอเมือง	จังหวัดสมุทรส�คร
เป็นโรงง�นสำ�หรับผลิตท่อเหล็กขน�ดใหญ่	ประม�ณ	160,000	ตัน/ปี
มีพื้นที่	20	ไร่	3	ง�น	98	ต�ร�งว�	มี	1	อ�ค�ร

3. โรงงานศูนย์มหาชัย 2 (ท่อขนาดใหญ่)

อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

4. โรงงานศูนย์มหาชัย 3 

ตั้งอยู่ที ่	158	หมู่ที ่	6	ตำ�บลบ�งบ่อ	อำ�เภอบ�งบ่อ	จังหวัดสมุทรปร�ก�ร
เป็นศูนย์กระจ�ยสินค้�เพื่อสำ�รองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไว้สำ�หรับจำ�หน่�ย	
4,000	ตัน			มีพื้นที่	22	ไร่	22	ต�ร�งว�	มี	2	อ�ค�ร

5. ศูนย์กระจายสินค้าที่บางนา-ตราด กม.29

ตั้งอยู่ที ่	50/6	หมู่ที ่	2	ตำ�บลหน้�ไม้	อำ�เภอล�ดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธ�นี
เป็นศูนย์กระจ�ยสินค้�เพื่อสำ�รองผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กไว้สำ�หรับจำ�หน่�ย	
4,000	ตัน		มีพื้นที่	25	ไร่	2	ง�น	31	ต�ร�งว�	มี	2	อ�ค�ร

6. ศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมเเก้ว

ตั้งอยู่ที ่	เลขที่	1168/74	ชั้น	26	อ�ค�รลุมพินีท�วเวอร์	ถนนพระร�ม	4	
แขวงทุ่งมห�เมฆ	เขตส�ทร	จังหวัดกรุงเทพ	10120
เป็นสำ�นักง�นข�ย	มีพื้นที่	1,772.17	ตร�งเมตร

7. สำานักงานขายลุมพินี

Pacific Pipe 
Public Company 
Limited 
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 นโยบายการผลิตและกำาลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีท้ังท่ีผลิตตำมค�ำสั่งลูกค้ำและผลิตพร้อม

ส�ำหรบักำรจ�ำหน่ำย โดยกำรผลติตำมค�ำสัง่ลกูค้ำจะขึน้อยู่กบัลกูค้ำ

แต่ละรำยท่ีจะส่งค�ำสั่งซ้ือเข้ำมำ ซ่ึงบริษัทมีนโยบำยรับค�ำสั่งซ้ือ

จำกลกูค้ำและด�ำเนนิกำรส่งมอบสนิค้ำให้กบัลกูค้ำในประเทศ ดงันี้

1. ในกรณีที่มีสินค้ำพร้อมจ�ำหน่ำย บริษัทจะด�ำเนินกำรจัดส่ง

   สินค้ำทันที

2. ในกรณีที่มีวัตถุดิบเหล็กในคลังสินค้ำ บริษัทจะด�ำเนินกำรจัด

   ส่งสินค้ำภำยใน 20 วัน

3.  ในกรณท่ีีต้องสัง่ซ้ือวตัถดุบิเหลก็เพ่ิมเตมิ บรษัิทจะด�ำเนนิกำร

   จัดส่งสินค้ำภำยใน 45 วัน

4. สว่นกรณ ีของลกูคำ้ต่ำงประเทศ บรษิทัจะด�ำเนนิกำรสง่มอบ

   สินค้ำภำยใน 60 - 75 วัน

ท้ังนีข้ึ้นอยู่กบัระยะเวลำในกำรสัง่ซ้ือของลกูค้ำ บรษัิทมีกำรวำงแผน

กำรผลิตจำกฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยผลิต และฝ่ำยกำรตลำด โดยจะมีกำร

ประชุมเพื่อติดตำมควำมเคลื่อนไหวของควำมต้องกำรสินค้ำอย่ำง

สม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรประกอบกำรก�ำหนดนโยบำยกำรผลิตและ

กำรวำงแผนกำรจัดซ้ือวัตถุดิบให้มีประสิทธิภำพเพื่อช่วยประหยัด

ต้นทุนกำรผลติ และท�ำให้บรษัิทสำมำรถส่งมอบผลติภณัฑ์ท่อเหลก็

ได้ทันทีโดยท่ัวไป เมื่อมีกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตของเครื่องจักรถึง

ประมำณรอ้ยละ 75 บรษิทัจะท�ำกำรประเมินควำมเหมำะสมในกำร

ขยำยก�ำลงักำรผลติโดยพิจำรณำถงึแนวโน้มควำมต้องกำรท่อเหลก็

ประกอบกับกลยุทธ์และแผนงำนของบริษัท นอกจำกนี้ เพื่อรักษำ

ประสทิธภิำพของเครือ่งจกัรภำยในโรงงำน บรษัิทได้มกีำรก�ำหนดกำร

ตรวจเชค็และปรบัปรงุเครือ่งจกัรทุกสปัดำห์และแต่ละครัง้จะใช้เวลำ

ประมำณ 2 - 3 ชั่วโมง ก�ำลังกำรผลิตของเครื่องจักรส�ำหรับท่อ

เหลก็ด�ำและท่อเหลก็ชุบสงักะส ีเท่ำกบั 300,000 และ 50,000 ตำม

ล�ำดับ 

ในปี 2556 บริษัทใช้ก�ำลังกำรผลิตท่อเหล็กด�ำ เท่ำกับ 273,829 

ตัน/ปี และท่อชุบสังกะสี 21,188 ตัน/ปี วัตถุดิบหลักในกำรผลิตท่อ

เหล็กของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled coil) โดยบริษัท 

มีปริมำณกำรใช้เหล็กแผ่นสัดส่วนประมำณ ร้อยละ 98 ของมูลค่ำ

วัตถุดิบรวม 

จำกนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีให้ควำมส�ำคัญในเรื่อง

คณุภำพของผลิตภัณฑ์และกำรส่งมอบงำน  ท่ีตรงต่อเวลำ คณุภำพ

ของวตัถดุบิและควำมน่ำเช่ือถือของผู้จัดจ�ำหน่ำยวัตถุดิบจึงเป็น

ปัจจัยส�ำคัญที่สุดในกำรพิจำรณำสั่งซื้อวัตถุดิบ โดยบริษัทมีกำรจัด

ท�ำประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของผู้จ�ำหน่ำยวัตถุดิบเป็นประจ�ำ ใน

ปัจจุบัน บริษัทได้มีกำรสั่งซื้อเหล็กแผ่นประมำณร้อยละ 70 - 80  

ของมูลค่ำวัตถุดิบรวม จำกผู้ผลิตในประเทศ คือ บริษัท สหวิริยำ

สตลีอนิดสัตร ีจ�ำกดั (มหำชน) และจำกผูค้้ำรำยย่อย (Retail Trader) 

ในประเทศ

 นโยบายสินค้าคงคลัง

กำรบริหำรกำรจัดกำรทำงด้ำนวัตถุดิบและสินค้ำส�ำเร็จรูปนั้น ทำง

บริษัทได้มีนโยบำยที่มีลักษณะยืดหยุ่น กล่ำวคือ มีกำรบริหำรกำร

จัดกำรทำงด้ำนวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลืออิงตำมสภำพเศรษฐกิจ

และสภำวะตลำดในขณะนั้น มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ และประเมิน

สถำนกำรณ์ในอนำคตเพือ่ปรบักำรจดักำรและปริมำณกำรเกบ็สนิค้ำ

ให้เหมำะสมตำมควำมต้องกำรของตลำด

เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีเป้ำหมำยจะรักษำควำมเป็นผู้น�ำในกำรผลิต
และจ�ำหน่ำยท่อเหล็กในประเทศ ท้ังในด้ำนคุณภำพ 
ควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ และควำมรวดเร็วใน
กำรจดัส่งสนิค้ำให้กบัลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยให้ควำม
ส�ำคญัในกำรพฒันำคณุภำพท่อเหลก็ของบรษัิทควบคู่
ไปกับกำรพัฒนำตรำสินค้ำ “แปซิฟิกไพพ์” ให้เป็นท่ี
รู้จักและยอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับสำกล 
ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก
ขนำดใหญ่ส�ำหรับงำนโครงสร้ำงมำกย่ิงขึ้น ในขณะ
เดียวกัน บริษัทมีแผนกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ๆ เพื่อ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคท่ีมีเพ่ิมมำก
ข้ึน นอกจำกนี ้บรษัิทยังมุ่งมัน่  ท่ีจะขยำยตลำดไปสูก่ลุ่ม
ลูกค้ำปลำยทำงมำกขึ้นให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำท่ัว
ประเทศโดยกำรพัฒนำระบบกำรกระจำยสินค้ำให้มี
ประสิทธิภำพ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทในปี 2556 สรุปได้ดังนี้

ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิและราคาผลติภณัฑ์

วตัถดุบิหลกัของบรษัิท คอืแผ่นเหลก็ ซึง่มีแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลง

ตำมรำคำเหล็กโลก ดังนั้นควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของรำคำ

วตัถดุบิ จดัเป็นปัจจยัควำมเสีย่งท่ีส�ำคญั เพรำะผลจำกกำรเปลีย่นแปลง

ของรำคำเหลก็หำกมกีำรปรบัตวัลงอย่ำงรนุแรง อำจเกดิควำมเสีย่ง

จำกกำรด้อยค่ำของวัตถุดิบ หำกในกรณีที่รำคำวัตถุดิบมีกำรปรับ

ตวัสงูข้ึน จะเกดิผลกระทบต่อรำคำขำยสนิค้ำ อีกท้ังควำมเสีย่งดงักล่ำว

เกิดจำกปัจจัยภำยนอก ซ่ึงอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท ท้ังนี้

บริษัทได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยเพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดย (1) 

ติดตำมรำคำวัตถุดิบของรำคำเหล็กโลกอย่ำงใกล้ชิด เพ่ิมควำม

ระมัดระวังในกำรจัดซื้อวัตถุดิบ และ (2) ควบคุมปริมำณวัตถุดิบ

และสินค้ำคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม 

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศ

เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวท้ังในสำธำรณะรัฐยุโรปและสหรัฐอเมริกำ 

รวมถึงในประเทศกลุ่มอำเซียนที่มีกำรเติบโตที่ค่อนข้ำงสูง จึงเชื่อ

ได้ว่ำอุตสำหกรรมเหล็กในตลำดประเทศได้ผ่ำนจุดต�่ำสุดจำกผล

กระทบของภำวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ต้อง

ระวังคือภำวะเศรษฐกิจในประเทศไทยเองท่ีเติบโตช้ำลง จึงท�ำให ้

สถำนกำรณ์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมเหลก็ในประเทศ อยู่ในภำวะ

ที่มีกำรแข่งขันสูงขึ้น 

เนือ่งจำกทำงบรษัิทมจีดุเด่นในเรือ่งของคณุภำพ และควำมหลำกหลำย

ของสินค้ำ ซ่ึงจุดนี้ท�ำให้ทำงบริษัทสำมำรถลดควำมเสี่ยงดงักล่ำว

โดย (1) รักษำฐำนลูกค้ำเดิมที่เน้นกำรใช้สินค้ำคุณภำพ (2) เจำะ

กลุม่ลกูค้ำได้หลำกหลำย และสำมำรถขยำยกำรผลติเพ่ือตอบสนอง

ควำมต้องกำรที่หลำกหลำยจำกลูกค้ำ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหำก

เปรยีบเทียบกบับรษัิทท่ีมกีำรผลติสนิค้ำเฉพำะกลุม่ จำกจดุนีแ้สดง

ให้เห็นว่ำทำงบริษัทมีควำมยืดหยุ่นในกำรด�ำเนินงำนเพื่อสำมำรถ

รองรับกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้

อย่ำงรวดเรว็ (3) เพ่ิมประสทิธภิำพด้ำนกำรผลติ เพือ่ลดต้นทุนกำร

ผลติ และ (4) เน้นกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำ โดยเน้นกำรส่งมอบท่ีตรง

เวลำ 

ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจำกบริษัทมีกำรน�ำเข้ำแผ่นเหล็กรีดร้อนบำงส่วนจำกต่ำง

ประเทศ รวมถึงมีกำรส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขำยในต่ำงประเทศ 

ส่งผลให้บรษัิทเกดิควำมเสีย่งจำกกำรเปลีย่นแปลงของอัตรำแลกเปลีย่น 

แต่อย่ำงไรก็ตำม เพื่อลดควำมเสี่ยง ทำงบริษัทก�ำหนดสกุลเงินใน

กำรท�ำกำรค้ำเป็นเงนิเหรยีญสหรฐัท้ังหมด และกำรน�ำเข้ำส่วนใหญ่

ส�ำหรับกำรผลิตเพื่อส่งออก จึงถือเป็นกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำก

อัตรำแลกเปลีย่นโดยธรรมชำต ิ(Natural Hedge) นอกจำกนีบ้รษัิท

ยังได้น�ำเครื่องมือทำงกำรเงิน เช่น Forward และ Option มำใช้

เพื่อลดควำมเสี่ยงดังกล่ำวอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย

จำกสภำวกำรณ์ในปัจจบัุน ท่ีสภำพเศรษฐกจิยังคงมีควำมไม่แน่นอน 

อำจท�ำให้อัตรำดอกเบ้ียเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ซ่ึงอำจมี

ผลกระทบท้ังทำงบวกและทำงลบ เพือ่เป็นกำรลดควำมเสีย่งในด้ำน

อัตรำดอกเบี้ย บริษทัจะท�ำกำรติดตำมกำรเคลื่อนไหวอย่ำงใกล้ชิด 

อีกท้ังหนีส้นิของบรษัิทส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ส�ำหรบัซ้ือวตัถดุบิ 

จึงท�ำให้ควำมเสี่ยงมีไม่สูงมำก

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า
ในกำรท�ำธุรกิจของบริษัทนั้น จะมีลูกหนี้กำรค้ำซ่ึงเกิดจำกกำร

จ�ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้เงื่อนไขกำรช�ำระเงินภำยในก�ำหนดตำมที่ได้

ตกลงกัน ซึ่งอำจเกิดควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ช�ำระค่ำสินค้ำ หรือกำร

ช�ำระที่ไม่ตรงเวลำ ภำยในก�ำหนด บริษัทได้มีมำตรกำรลดควำม

เสี่ยงดังกล่ำว ด้วยกำรก�ำหนดวงเงินสินเช่ือกำรค้ำแก่ลูกค้ำโดย

เป็นกำรวิเครำะห์ตำมควำมต้องกำรซื้อสินค้ำและควำมสำมำรถใน

กำรช�ำระหนี ้ซ่ึงต้องผ่ำนกำรอนมัุตเิป็นลำยลกัษณ์อักษรจำกผูบ้รหิำร

ที่มีอ�ำนำจในเรื่องดังกล่ำว
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ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ

ควำมไม่ม่ันคงทำงกำรเมืองภำยในประเทศส่งผลกระทบโดยตรง

กบักำรลงทุนภำยในประเทศ หำกกำรเมืองภำยในประเทศเกดิควำม

ขัดแย้งหรือควำมรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อระดับควำมมั่นใจของ

นักลงทุน ซ่ึงส่งผลถึงระดับกำรลงทุนท่ีจะชะลอตัวหรือลดขนำด

กำรลงทุนลง ในทำงตรงกับข้ำม หำกสภำวะทำงกำรเมืองของ

ประเทศมีควำมมั่นคง จะเสริมสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้แก่นักลงทุน 

อีกท้ังทำงรฐับำลยังสำมำรถกระตุน้กำรลงทุนในโครงกำรของภำครฐั 

ซึ่งเป็นกำรเพิ่มอุปสงค์ภำยในประเทศ

 

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ำกัด และกลุ่มผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัท

ร้อยละ 71.08 ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมด จึงอำจท�ำให้ควบคุมมติท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมด ผู้ถือหุ้นอ่ืนจึงอำจไม่สำมำรถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่

เสนอได้ ยกเวน้เรื่องทีก่ฎหมำยหรอืข้อบงัคับบรษิัทก�ำหนดให้ต้อง

ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 

บริษัทก็ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติรูป

แบบต่ำงๆ จงึจดัท�ำแผนบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ (Business 

Continuous Planning: BCP) เพื่อเตรียมควำมพร้อมรับมือกำร

เกิดภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น เช่น น�้ำท่วม, อัคคีภัย เป็นต้น และมี

กำรทบทวนและซักซ้อมแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการบริหารโครงการ 

เนื่องจำก บริษัทมีกำรลงทุนขนำดใหญ่เพิ่ม ดังนั้น บริษัทจึงได้มี

กำรด�ำเนินกำรให้กำรบริหำรโครงกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีต้ัง

ไว้ ท้ังในด้ำนต้นทุนและระยะเวลำในกำรด�ำเนนิโครงกำร โดยจดัท�ำ 

Feasibility Study เพื่อคัดเลือกแนวทำงกำรใช้งบประมำณที่คุ้มค่ำ

และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และมแีผนงำนควบคมุ 

รวมถงึจดัหำบุคลำกรท่ีมคีวำมช�ำนำญกำรเฉพำะด้ำนมำดแูลโครงกำร

เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรบริหำรโครงกำร
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รายการระหว่างกัน
 1. การเช่าท่ีดนิท่ีตัง้ศนูย์กระจายสนิค้าบางนา - ตราด กม. 29

ในปี 2547 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2547 เมื่อวันที่ 

21 กรกฎำคม 2547 มีมติให้บริษัทเช่ำที่ดินบนถนนบำงนำ-ตรำด 

เพื่อก่อสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ เนื้อที่ 22 ไร่ 22 ตำรำงวำ และให้

มีกำรทบทวนอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินทุก 3 ปี โดยเจ้ำของท่ีดินคือ 

นำยวิชัย เลขะพจน์พำนชิ เป็นน้องชำยของนำยสมชัย เลขะพจน์พำนชิ 

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร และนำยประยูร เลขะพจน์พำนิช 

ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนบริษัท ณ ขณะนั้น

ในปี 2548 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2548 เมื่อวันที่ 

10 สงิหำคม 2548 มีมตยิินยอมให้ผูใ้ห้เช่ำคอื นำยวิชยั เลขะพจน์พำนชิ 

ขำยท่ีดนิบำงส่วนท่ีบำงนำ-ตรำด ให้กบันำยประยูร เลขะพจน์พำนชิ 

ตำมท่ีผูใ้ห้เช่ำได้ย่ืนหนงัสอืแจ้งควำมประสงค์มำ ท้ังนี ้กำรท่ีบรษัิท

ไม่ขอซ้ือท่ีดนิเองเนือ่งจำกไม่ต้องกำรเพิม่ภำระกำรลงทุน ประกอบ

กบัเงือ่นไขกำรเช่ำท่ีดนิไม่มีกำรเปลีย่นแปลงตำมสญัญำเช่ำ ลงวนัท่ี 

1 กันยำยน 2547 คณะกรรมกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเห็น

ว่ำบริษัทไม่สูญเสียผลประโยชน์จำกกำรยินยอมให้ขำยท่ีดินบำง

ส่วนของผูใ้ห้เช่ำ ดงันัน้ผูใ้ห้เช่ำจำกเดมิคอื นำยวิชยั เลขะพจน์พำนชิ 

จึงเปลี่ยนเป็น คณะบุคคลโดยนำยประยูร เลขะพจน์พำนิช ซึ่งใน

วันที่มีกำรประชุมเรื่องดังกล่ำว นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช และ

นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช ไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียง

สรุปอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน

>  ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2547 - 31 สิงหำคม 2550 

บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,200,000 บำท

>  ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2550 - 31 สิงหำคม 2553 

บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,200,000 บำท

>  ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2553 - 31 สิงหำคม 2556 

บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,320,000 บำท

>  ตั้งแต่ 1 กันยำยน 2556 - 31 สิงหำคม 2557 

บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,500,000 บำท

ในกำรพิจำรณำค่ำเช่ำที่ดินจะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

ซ่ึงในกำรประชุมเร่ืองค่ำเช่ำท่ีดินในทุกคร้ังผู้ท่ีมีส่วนได้เสียจะงด

เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสยีงทุกครัง้ ซ่ึงหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ

ค่ำเช่ำจะอยู่ในหน้ำ 20

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าบางนา-ตราด กม.29

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

ผู้ให้เช่า 

นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช 

และนำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช

>   นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช และผู้ท่ีเก่ียวข้องรวมกัน

    ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.80 ของทุนช�ำระแล้ว

>  นำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช และผู้ท่ีเก่ียวข้องรวมกัน

    ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.22 ของทุนช�ำระแล้ว

>  บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

10 ปี นับตั้งแต่       

1 กันยำยน 2547 - 

31 สิงหำคม 2557

1,500,000 บำท
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  2. การเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 16 มีนำคม 

2548 มีมติให้บริษัทเช่ำท่ีดิน ท่ีถนนบำงบัวทอง - สุพรรณบุรี 

(ทำงหลวงหมำยเลข 340, ระหว่ำงหลักกิโลเมตรที่ 32-33) ต�ำบล

หน้ำไม้ อ�ำเภอลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี จำกคณะบุคคลโดย

นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช (ท่ีดินท่ีลำดหลุมแก้วมีนำยสมชัย 

เลขะพจน์พำนชิ และนำยประยูร เลขะพจน์พำนชิ เป็นผูมี้กรรมสทิธิ์

ร่วมกัน) เพื่อก่อสร้ำงศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยมีเนื้อที่ 25 ไร่ 2 งำน 

31 ตำรำงวำโดยจะคิดค่ำเช่ำตัง้แต่วนัท่ีมกีำรก่อสร้ำงเป็นต้นไปและ

มีกำรทบทวนอัตรำค่ำเช่ำท่ีดินทุก 3 ปี ซ่ึงบริษัทเริ่มด�ำเนินกำร

ก่อสร้ำง ศนูย์กระจำยสนิค้ำลำดหลมุแก้ว ในเดอืนพฤษภำคม 2550 

ดังนั้นค่ำเช่ำจึงเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2550 เป็นต้นไป

สรุปอัตราค่าเช่าที่ดินตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน

>  ตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2548 - 30 มิถุนำยน 2551 

   บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,500,000 บำท

>  ตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2551 - 30 มิถุนำยน 2554 

   บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 1,650,000 บำท

>  ตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2557 

   บริษัทช�ำระอัตรำค่ำเช่ำปีละ 2,000,000 บำท

ในกำรพิจำรณำค่ำเช่ำที่ดินจะผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำอนมุตัิ 

ซ่ึงในกำรประชุมเรื่องค่ำเช่ำท่ีดินในทุกครั้งผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย จะงด

เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสยีงทุกครัง้ ซ่ึงหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำ

ค่ำเช่ำจะอยู่ในหน้ำ 20

สรุปรายละเอียดการเช่าที่ดินที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าที่ลาดหลุมแก้ว

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า

บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (PAP)

ผู้ให้เช่า 

นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช 

และนำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช

>  นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช และผู้ท่ีเก่ียวข้องรวมกัน

    ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.80 ของทุนช�ำระแล้ว

>  นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช และผู้ท่ีเก่ียวข้องรวมกัน

    ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.91 ของทุนช�ำระแล้ว

>  นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช เป็นประธำนกรรมกำร 

    และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

>  บุคคลทั้งสองเป็นพี่น้องกัน

10 ปี นับตั้งแต่       

1 กรกฏำคม 2548 -   

30 มิถุนำยน 2558

2,000,000 บำท

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำานวณค่าเช่าที่ดิน

จำกกำรที่บริษัทได้เช่ำที่ดินบริเวณถนนบำงนำ-ตรำด กม.29 จำก

คณะบุคคลโดยนำยประยูร เลขะพจน์พำนิช และ/หรือนำยวิชัย 

เลขะพจน์พำนิช ซ่ึงได้ครบก�ำหนดกำรปรับรำคำค่ำเช่ำทุก 3 ปี 

ตำมสัญญำเช่ำฉบับลงวันที่ 1 กันยำยน 2547 ทั้งนี้จำกกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2550 

ท่ีประชุมมีมติให้เปลีย่นแปลง วธิกีำรค�ำนวณค่ำเช่ำท่ีดนิ ท้ัง 3 แห่ง 

คอืศนูย์กระจำยสนิค้ำบำงนำ, ศนูย์กระจำยสนิค้ำลำดหลมุแก้ว และ

โรงงำนผลติท่อขนำดใหญ่ท่ีนคิมอตุสำหกรรมสมุทรสำคร เนือ่งจำก

เบื้องต้นคณะบุคคลโดยนำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช เจ้ำของที่ดินได้

ย่ืนจดหมำยถงึบริษัทเพ่ือขอให้มีกำรเปลีย่นแปลงวธิกีำรค�ำนวณให้

เป็นมำตรฐำนเดยีวกนักบัท่ีนคิมอุตสำหกรรมสมทุรสำคร ซ่ึงในกำร

ประชุมเรื่องดังกล่ำวนำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช และนำยประยูร 

เลขะพจน์พำนิช ไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงคณะกรรมกำร

ตรวจสอบได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วให้เหตุผล ดังนี้

1.  เพือ่ให้กำรพิจำรณำก�ำหนดค่ำเช่ำมีรำคำยุตธิรรม ของทรพัย์สนิ

เป็นปัจจุบันตำมกำรประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระแทนกำร

ก�ำหนดตำมรำคำยุติธรรมครั้งแรก

2.  เพื่อให้กำรพิจำรณำอัตรำผลประโยชน์ [อัตรำผลตอบแทน

พนัธบัตรรฐับำลอำยุ 3 ปี จำกสมำคมตรำสำรหนี้ไทย (Thai BMA)] 

ที่น�ำมำค�ำนวณกับรำคำยุติธรรม เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีให้

อ้ำงอิงตลอดเวลำแทนอัตรำดอกเบ้ียของธนำคำรทหำรไทยหรือ

ของธนำคำรพำณิชย์อื่นๆ ซึ่งเป็นเฉพำะของแต่ละธนำคำร

3.  เพือ่ให้คณะกรรมกำรได้รบัควำมเห็นจำกผูป้ระเมินอิสระในเรือ่ง

อัตรำค่ำเช่ำจำกผู้ให้เช่ำทั้ง 3 รำยเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในกำร

ก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.  เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท มีขอบเขตในกำรใช้ดุลยพินิจใน

กำรก�ำหนดค่ำเช่ำอย่ำงเป็นธรรมได้มำกกว่ำเดมิเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ของบริษัท

5. เพื่อให้เงื่อนไขกำรก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำของผู้ให้เช่ำท่ีดินท้ัง 

3 รำย ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นไปอย่ำงยุติธรรมในแนวทำง

เดยีวกนัและเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทโดยท่ีประชุมคณะกรรมกำร

มีมติให้ใช้วิธีกำรค�ำนวณค่ำเช่ำ ดังนี้
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5.1 พจิำรณำโดยใช้มูลค่ำยตุธิรรม ซ่ึงได้จำกกำรประเมินโดย

ผู้ประเมินอิสระที่ได้รับอนุญำตจำก กลต.จ�ำนวน 2 รำย คูณอัตรำ

ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล อำยุ 3 ปี ณ วันครบก�ำหนดกำรปรับ

ค่ำเช่ำ [ข้อมูลอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลมำจำกสมำคม

ตรำสำรหนี้ไทย (Thai BMA)]

5.2 พิจำรณำโดยใช้ค่ำเช่ำในอตัรำตลำดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมิน

อิสระที่ได้รับอนุญำตจำก กลต.จ�ำนวน 2 รำย

5.3 ข้อท่ี 1 และ ข้อท่ี 2 ใช้เป็นแนวทำงเพือ่ให้คณะกรรมกำร

ก�ำหนดอัตรำค่ำเช่ำใหม่

  3. การเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ของ 

 บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จำากัด (บริษัทย่อย)

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท ครัง้ท่ี 6/2550 เมือ่วนัท่ี 20 มิถนุำยน 

2550 มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด (“ทำโมเสะ”) 

เช่ำพื้นที่ห้องชุดเลขที่1168/68-69 ชั้น 24 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ 

ถนนพระรำม 4 แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 

เพื่อใช้เป็นส�ำนักงำน เนื่องจำกห้องชุด เลขท่ี 1168/74 ช้ัน 26 

อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ ท่ีทำโมเสะ ได้เช่ำเพ่ือเป็นส�ำนักงำนจำก 

บมจ.แปซิฟิกไพพ์ มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อกำรขยำยงำน ซึ่งในกำร

พิจำรณำเรื่องดังกล่ำวนี้ คุณประยูร เลขะพจน์พำนิช และ 

คุณสมชัย เลขะพจน์พำนิช ไม่เข้ำร่วมประชุมและงดออกเสียงใน

วำระนี้ เนือ่งจำกบุคคลท้ังสองเป็นกรรมกำรของ  บรษัิท ตัง้หมงเสง็ 

โฮลดิง้ จ�ำกดั (“ตัง้หมงเสง็”) ซ่ึงบริษัทดงักล่ำวเป็นผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่

ของ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ บุคคลทั้งสองจึงเป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยว

โยงกนัและเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยี ตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 

ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2556 ได้ครบก�ำหนดกำรเช่ำพื้นที่ห้องชุด

เลขท่ี 1168/68-69 ชัน้ 24 อำคำรลมุพินทีำวเวอร์ ถนนพระรำม 4 

แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร ซ่ึงท่ีประชุมคณะ

กรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 ได้มี

มติอนุมัติให้ต่อสัญญำเช่ำ ส�ำหรับกำรเช่ำพื้นที่ส�ำนักงำนดังกล่ำว 

เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหำคม 2556 ถึงวันท่ี 31 

กรกฎำคม 2559 ในอัตรำค่ำเช่ำ 380 บำท ต่อตรำงเมตร ต่อเดือน

สรุปรายละเอียดการเช่าพื้นที่สำานักงาน ชั้น 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์

คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง ลักษณะควำมสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรเช่ำ ค่ำเช่ำที่ดิน

ผู้เช่า

บจก.ทำโมเสะ เทรดดิ้ง (TMS)

ผู้ให้เช่า 

บจก.ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง (MH)

>  บริษัท ตั้งหมงเส็งโฮลดิ้ง จ�ำกัด 

   ถือหุ้น PAP ร้อยละ 39.05 ของทุนช�ำระแล้ว

>  มีกรรมกำรร่วมกันกับ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ 

   คือ นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช

3 ปี นับตั้งแต่         

1 สิงหำคม 2556 -  

31 กรกฎำคม 2559

3,157,800 บำท

 4. เงินกู้ยืมระหว่างกัน

4.1  การกู้ระหว่าง บรษิทั มทีรพัย์ขนส่ง จำากัด และ บรษิทั 
ตัง้หมงเสง็ โฮลดิ้ง จำากัด

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) 

ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2553 มีมติอนุมัติกำรกู้เงิน

ของบริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย) จำกบริษัท ตั้งหมง

เส็ง โฮลดิ้ง จ�ำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบมจ. แปซิฟิกไพพ์) วงเงิน 

10 ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำกำรช�ำระคืน 3 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 31 

พฤษภำคม 2553 ถึง 30 พฤษภำคม 2556 โดยมีกำรผ่อนช�ำระ

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน โดยมีดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

วันที่เกิดรำยกำร 31 พฤษภำคม 2553

จ�ำนวนเงินที่กู้  10,000,000 บำท

อัตรำดอกเบี้ย  4.50 ต่อปี

เงื่อนไข      ช�ำระเงนิต้นพร้อมดอกเบ้ียทุกสิน้เดอืน

อัตรำดอกเบี้ยที่จ่ำย 16,615.89 บำท 

   (ณ วันที่ 30 พฤษภำคม 2556)

วันที่ครบก�ำหนด วันที่ 30 พฤษภำคม 2556

สัญญำกำรกู้ยืม 
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4.2  การกู้ระหว่าง บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ 

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จำากัด

จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) 

ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 18 กรกฏำคม พ.ศ. 2555 มีมติอนุมัติกำร

กูเ้งนิของบรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) จำกบรษัิท ตัง้หมงเสง็ 

โฮลดิง้ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ วงเงิน 

75 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนให้เกิดสภำพคล่องในกำรด�ำเนินงำน 

อีกท้ังมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่ำย โดย

มรีะยะเวลำกำรช�ำระคนื 1 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏำคม 2555 

ถึง 19 กรกฏำคม 2556 โดยมีกำรผ่อนช�ำระเงนิต้นพร้อมดอกเบีย้

ทุกเดอืน โดยมีดอกเบ้ียร้อยละ 4.00 ต่อปี

วันที่เกิดรำยกำร 20 กรกฏำคม 2555

จ�ำนวนเงินที่กู้  75,000,000 บำท

อัตรำดอกเบี้ย  4.00 ต่อปี

เงื่อนไข  ช�ำระเงนิต้นพร้อมดอกเบ้ียทุกสิน้เดอืน

อัตรำดอกเบี้ยที่จำ่ย  1,650,000 บำท (ณ วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2556)

 วันที่ครบก�ำหนด วันที่ 19 กรกฎำคม 2556

 สัญญำกำรกู้ยืม

4.3  การกูย้มืระหว่าง บรษิทั แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และ บรษิทั 

ตัง้หมงเสง็ โฮลดิง้ จำากัด

จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2556 มีมติอนุมัติกำรกู้เงิน

ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) จำกบริษัท ตั้งหมงเส็ง 

โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ใน

วงเงิน 100 ล้ำนบำท เพ่ือใช้ส�ำหรบักำรปรบัปรงุกระบวนกำรผลติ 

มรีะยะเวลำกำรช�ำระคนื 5 ปี ตั้งแต่ วันที่ 2 กรกฎำคม 2556 ถึง 

วันที่ 1 กรกฎำคม 2561 โดยช�ำระดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน และช�ำระ

เงนิต้นเม่ือครบก�ำหนดอำยุสญัญำเงนิกู ้โดยใช้อัตรำดอกเบ้ีย MLR 

ของธนำคำรกสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) -1.5% ซึ่ง ณ วันที่เกิด

รำยกำรอัตรำดอกเบ้ีย MLR อยู่ท่ี 7% ซ่ึงเป็นอัตรำดอกเบ้ียท่ีเหมำะ

สมและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย

วันที่เกิดรำยกำร 2 กรกฎำคม 2556

จ�ำนวนเงินที่กู้  100,000,000 บำท

อัตรำดอกเบี้ย  MLR (KBANK) -1.5%

เงื่อนไข  ช�ำระเป็นเงินสด โดยช�ำระดอกเบี้ย

   เป็นรำยเดือนและช�ำระเงินต้นเมื่อ

   ครบก�ำหนดอำยุสัญญำเงินกู้

อัตรำดอกเบี้ยที่จ่ำย 2,510,273.98 บำท 

   (ณ วันที่ 31ธันวำคม 2556)

วันที่ครบก�ำหนด 1 กรกฎำคม 2561

สัญญำกำรกู้ยืม 

 นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

ส�ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีอำจเกดิข้ึนในอนำคตนัน้ แบ่งออกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ รำยกำรท่ีเกิดข้ึนเป็นปกติและต่อเนื่อง และ

รำยกำรพเิศษท่ีเกดิข้ึนเป็นครัง้ครำว โดยมีข้ันตอนกำรอนมัุตริำยกำร

ระหว่ำงกัน ดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนือ่ง

เนือ่งจำกรำยกำรบำงรำยกำร เช่น กำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ เป็นต้น เป็น

รำยกำรท่ีจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคตเนื่องจำกเป็น

รำยกำรปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจะก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำง

ในกำรปฏิบัติส�ำหรับรำยกำรดังกล่ำว โดยมีกำรระบุเงื่อนไขกำร

ด�ำเนนิกำรส�ำหรบัแต่ละรำยกำรให้เป็นไปตำมเงือ่นไขกำรค้ำท่ัวไป 

และเป็นไปตำมรำคำท่ียุตธิรรม สมเหตสุมผลและสำมำรถตรวจสอบ

ได้ โดยน�ำเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

หลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรปฏิบัติดังกล่ำว ทั้งนี้ คณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะพิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และให้

ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ

ควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำวหำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ไม่มีควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำ รำยกำรระหว่ำงกันท่ีเกิดขึ้น 

บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบ

บัญชีหรือผู ้ประเมินรำคำทรัพย์สิน หรือส�ำนักงำนกฎหมำย 

เป็นต้น ท่ีเป็นอิสระจำกบรษัิท และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งเป็น

ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว ควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมช�ำนำญพิเศษ

จะถกูน�ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรือผูถ้อืหุ้น

แล้วแต่กรณีตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)  >> 23
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พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธ์ิศรี 
ประธำนกรรมกำร

นำยสมชัย   เลขะพจน์พำนิช 

รองประธำนกรรมกำร
นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 

กรรมกำรอิสระ และประธำน

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

นำยสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 

และประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

นำงสำวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ 
กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 

และประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

ดร.สมชำย หำญหิรัญ 
กรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำล

นำยเกรียงไกร รักษ์กุลชน 
กรรมกำรอิสระ และ

กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน
และบรรษัทภิบำล

นำยชรินทร์ หำญสืบสำย

กรรมกำรอิสระ

นำงสำววิริยำ อัมพรนภำกุล 
กรรมกำร, 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
และเลขำนุกำรบริษัท

นำงสำวสุนิสำ ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ 

กรรมกำร

นำงสำวธิติมำ วัฒนศักดำกุล 
กรรมกำร 

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)
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นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช 
    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

นำงสำววิริยำ อัมพรนภำกุล 
    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงิน

(กรรมกำรผู้จัดกำร)

นำงสำวธิติมำ วัฒนศักดำกุล 
    ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏิบัติกำร

นำงสำวสุนิสำ ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ 
ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจสัมพันธ์

นำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ 
ผู้อ�ำนวยกำรวิศวกรรม

นำงสำวภัทรำ จรรยำวิลำส 
ผู้อ�ำนวยกำรกำรตลำด

นำยพฤทธ์ิ ล้ีวิไลกุลรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

คณะผู้บริหาร  (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)
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นายสมชัย   เลขะพจน์พานิช                                       อำยุ 54 ปี

ตำาเเหน่ง : รองประธำนกรรมกำร และ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 17 มีนำคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ สำขำเครื่องกล สถำบันเทคโนโลยี

   พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

•   2547 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Director Accreditation 

 Program (DAP 13/2547) 

•   2552 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Role of the Chairman 

 Program (RCP 21/2552)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2551 - 2552     นำยกสมำคม สมำคมผูผ้ลติท่อโลหะและแปรรูป

 เหล็กแผ่น

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

•  2542 - ปัจจบัุน   กรรมกำร บรษัิท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั (บรษัิทย่อย)

•  2539 - ปัจจบัุน  กรรมกำร บรษัิท มีทรพัย์ขนส่ง จ�ำกดั (บรษัิทย่อย)

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้น

   ส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

รายละเอียดคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร
 (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)

พล.ต.อ.วิเชียร   พจน์โพธิ์ศรี                     อำยุ 60 ปี

ตำาเเหน่ง : ประธำนกรรมกำร 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 1 มกรำคม 2552 ถึง 11 สิงหำคม 2553 [ครั้งที่ 1]

•  วันที่ 14 พฤษภำคม 2553  [ครั้งที่ 2]

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปรญิญำโท สำขำรฐัประสำนศำสตร์ สถำบันบัณฑติพฒันบรหิำรศำสตร์

•  ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์

•   ปรญิญำโท สำขำศลิปศำสตร์ (กฎหมำยเศรษฐกจิ) จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2547 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Director Certification 

 Program (DCP 46/2547)

•  2547 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Audit Committee 

 Program (ACP 2/2547)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  ม.ค. 2556 - ต.ค. 2556 กรรมกำร 

 บริษัท กำรบินไทย จ�ำกัด (มหำชน)

•  2555 - 2556 ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนำคม

•  2554 - มิ.ย. 2556      ประธำนกรรมกำร 

                           กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย

•  2554 - 2555 เลขำธิกำรสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ 

 ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

•  2553 - 2554 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ

•  2552 - 2553 กรรมกำรอิสระ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี- 

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ               อำยุ 56 ปี

Position : กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท                       
• วันที่ 17 มีนำคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
•  ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา 
•  ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง
•  ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การผ่านหลกัสตูรอบรมของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
•   2547 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation 
 Program (DAP 11/2547)
•   2547 หลักสูตรประกำศนียบัตร Audit Committee 
 Program (ACP 2/2547)
•   2548 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Certification 
 Program (DCP 53/2548)
•   2555 หลักสูตรประกำศนียบัตร Chartered Director 
 Class (CDC 6/2555)
หลักสูตรอบรมอื่นๆ
•  ที่ปรึกษำมืออำชีพ สถำบันนโยบำยสังคมและเศรษฐกิจ (ISEP)
•  Mini MBA in marketing มหำวิทยำลัย หอกำรค้ำไทย
•  Management Problem Solving and Decision Making Program 
   from Kepner - Tregoe International Princeton, New Jersey, U.S.A.

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี
•  2552 - 2555  ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส ฝ่ำยก�ำกับและสอบทำน
 สินเชื่อ ธนำคำรไทยเครดิตเพื่อรำยย่อย 
 จ�ำกัด (มหำชน)
•  2547 - 2551 Vice President Compliance & Audit  Department 
 ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  
•  2550 - ปัจจุบัน   กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)
กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-
กจิกำรอืน่ท่ีอำจท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบรษัิท : -ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ
2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน 
   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายสุรินทร์    วรรณเพ็ญสกุล                           อำยุ 50 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ

และ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 17 มีนำคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•  ปริญญำตรี สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

คุณวุฒิอื่น 

•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

• 2546            หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Director Accreditation 

                    Program (DAP 1/2546)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2550 - 2555    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

                    ตอบแทน บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

• 2556 - ปัจจุบัน   กรรมกำร บริษัท ทีเวิลด์ จ�ำกัด

กิจกำรอ่ืนท่ีอำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : - 

ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้น

   ส่วนที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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ดร.สมชาย   หาญหิรัญ                   อำยุ 56 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรสรรหำ 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 1 มกรำคม 2552

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปรญิญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร์ Concordia University ประเทศแคนำดำ

•  ปรญิญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์ Queen’s University ประเทศแคนำดำ

•  ปรญิญำโท พฒันำกำรเศรษฐกจิ สถำบันพฒันบรหิำรศำสตร์ (NIDA)

•  ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2552                หลักสูตรประกำศนียบัตร Director 

                        Accreditation Program (DAP 79/2552)

หลักสูตรอบรมอื่นๆ 

•  นักบริหำรระดับสูง สถำบันคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

•  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ. 2552)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  พ.ค. 2556 - ปัจจบัุน   ผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรม

•  2553 - ปัจจบัุน          ผูต้รวจรำชกำรกระทรวง กระทรวงอตุสำหกรรม

•  2552 - 2553             รองผูอ้�ำนวยกำร ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอุตสำหกรรม

•  2550 - 2551         ผูอ้�ำนวยกำร ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกจิอุตสำหกรรม

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นางสาวปิยะนุส   ชัยขจรวัฒน์                      อำยุ 38 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ 

และ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 12 มิถุนำยน 2551

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปรญิญำโท วทิยำศำสตร์มหำบัณฑติ สำขำกำรจดักำร 

   มหำวิทยำลยัอัสสมัชัญ

•  ปรญิญำตร ีคณะบรหิำรธรุกจิ สำขำกำรตลำด มหำวทิยำลยัอัสสมัชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2552              หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation 

                     Program (DAP 77/2552)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2549 - ปัจจุบัน   ผู้จัดกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ 

                     บริษัท วิคตอรี่ อินดัสเตรียล จ�ำกัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

•  2549 - ปัจจุบัน     กรรมกำร บรษัิท โคลเวอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ�ำกดั

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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นายเกรียงไกร   รักษ์กุลชน                      อำยุ 57 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรสรรหำ 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 20 เมษำยน 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำตรี สำขำนิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

•  เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักอบรมศึกษำกฏหมำยแห่งเนติบัณฑิตยสภำ 

   (รุ่น 33)

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•   2550           หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation 

                    Program (DAP 66/2550)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2550 - 2555     กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

                    บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

•  2547 - 2551     กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เทโตะ จ�ำกัด

•  2545 - 2554     กรรมกำรผู้จัดกำร 

                    บริษัท พิฆเณศกำรบัญชี จ�ำกัด

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 

•  2544 - ปัจจุบัน    กรรมกำรผู้จดักำร บรษัิท พฆิเณศทนำยควำม จ�ำกดั

•  2541 - ปัจจุบัน     กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั โปรแอค็ชัน่ 2000 จ�ำกัด

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายชรินทร์   หาญสืบสาย                     อำยุ 68 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำรอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 11 เมษำยน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•   ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธรุกจิ University of Wisconsin - Madison, U.S.A.

•  ปริญญำตรีรัฐศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•   ประกำศนยีบัตรนกับรหิำรระดบัสงู (นบส .1 รุน่ท่ี 18) ส�ำนกังำน ก.พ. 

•  ประกำศนียบัตรชั้นสูงทำงกำรบริหำรภำครัฐและกฎหมำยมหำชน 

   (ปรม.รุ่นที่2) สถำบันพระปกเกล้ำ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2547            หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation 

                    Program (DAP 26/2547) 

•  2551            หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Certification 

                    Program (DCP 101/2551)

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2551 - ปัจจุบัน  สมำชิกวุฒิสภำจังหวัดตำก

•  2548 - 2551     กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

                   ด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :  

• 2550 - ปัจจุบัน   กรรมกำรตรวจสอบ 

                    บริษัท สหวิริยำเพลทมิล จ�ำกัด (มหำชน)

• 2548 - ปัจจุบัน   กรรมกำรตรวจสอบ 

                    บริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จ�ำกัด (มหำชน)

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

• 2555 - ปัจจุบัน   กรรมกำร บริษัท อินิทรีดิจิตัล จ�ำกัด

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



>>  รายงานประจำาปี   255630

นางสาววิริยา   อัมพรนภากุล                   อำยุ 52 ปี นางสาวสุนิสา   ขวัญบุญบำาเพ็ญ                            อำยุ 57 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง, 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงนิ (กรรมกำรผูจ้ดักำร) และ เลขำนกุำรบรษัิท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 17 มีนำคม 2547 ถึง 19 เมษำยน 2551 [ครั้งที่ 1]

•  วันที่ 20 มกรำคม 2552 [ครั้งที่ 2]

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

•  ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2547             หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation 

                     Program (DAP 13/2547)

•  2547             หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Certification 

                     Program (DCP 48/2547) 

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2547 - 2551     ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

                    บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

•  2549 - ปัจจุบัน   กรรมกำร 

                    บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

•  2542 - ปัจจุบัน   กรรมกำร 

                    บรษัิท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั (บรษัิทย่อย)

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ตำาเเหน่ง : กรรมกำร และ ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจสัมพันธ์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 19 เมษำยน 2551 ถึง วันที่ 20 มกรำคม 2552 [ครั้งที่ 1]

•  วันที่ 23 เมษำยน 2553 [ครั้งที่ 2]

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท Master of Management มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ 

    (With President Award for Academic Excellence)

•  ปริญญำตรี ศิลปศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

   สำขำภำษำฝรั่งเศส

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2551 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Director Accreditation 

 Program (DAP 72/2551) 

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2553 - ปัจจุบัน  กรรมกำร 

 สภำอุตสำหกรรรมแห่งประเทศไทย

•  2545 - ปัจจุบัน  เหรัญญิก กลุ่มอุตสำหกรรมเหล็ก 

 สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

•  2547 - ปัจจุบัน กรรมกำร บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 

 (บริษัทย่อย)

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)  >> 31

นางสาวธิติมา   วัฒนศักดากุล                   อำยุ 33 ปี นายนันทวัฒน์   สถิรไชยวิทย์                     อำยุ 55 ปี

ตำาเเหน่ง : กรรมกำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

•  วันที่ 23 เมษำยน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำ E-Commerce เกียรตินิยม, University of 

   Wollongong, Australia 

•  ปริญญำโท สำขำเศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ, 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•  ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชีสำขำกำรเงินและ

   กำรธนำคำร, จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   

•  2556 หลกัสตูรประกำศนยีบัตร Director Certificate 

 Program (DCP 177/2556)  

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2553 - ก.ค. 2556 ผู้อ�ำนวยกำรผลิต 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

•  2552  ผู้อ�ำนวยกำรพัฒนำธุรกิจ 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

•  2550 - 2551 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

กิจกำรที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :  

•  2552 - ปัจจุบัน กรรมกำร 

 บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

กิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท : 

- ไม่มี-

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

1. ไม่เคยถูกพิพำกษำว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำ

2. ไม่เคยถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

3. ไม่เคยเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมในบริษัทและห้ำงหุ้นส่วน

   ที่ถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ตำาเเหน่ง : ผู้อ�ำนวยกำรวิศวกรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยสยำม

•  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ 

   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี สำขำอุตสำหกำร

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2553 - พ.ค. 2556 กรรมกำร บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน)

•  2552 - ปัจจุบัน  กรรมกำร บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด

•  2551 - 2552 ผู้อ�ำนวยกำรผลิต 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

•  2534 - 2551   ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำน 

 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)
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นางภัทรา    จรรยาวิลาส                                        อำยุ 50 ปี นายพฤทธิ์   ลี้วิไลกุลรัตน์                                      อำยุ 35 ปี

ตำาเเหน่ง : ผู้อ�ำนวยกำรกำรตลำด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2551        ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ 

                บริษัท ออร์กำนอน (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ตำาเเหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

•  ไม่มี 

คุณวุฒิทางการศึกษา     

•  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•  ปริญญำตรี คณะพำณิชยศำสตร์ และกำรบัญชี สำขำบัญชี 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำางานย้อนหลัง 5 ปี

•  2551 - 2553       ผู้จัดกำรบัญชีบริหำร 

                      บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

•  2544 - 2551       ผู้จัดกำร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ 

                      เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556

รำยชื่อ ตนเอง

คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ

นิติภำวะ

เพิ่ม (ลด) 

ระหว่าง

รอบบัญชี ตนเอง

คู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุ

นิติภำวะ

สัดส่วน

การถือหุ้น

(%)

1. นำยสมชัย        เลขะพจน์พำนิช 54,199,000 17,812,500 - 54,199,000 17,812,500 10.91%

2. นำยสมเกียรต ิ     จิตรวุฒิโชติ - - - - - -

3. นำยสุรินทร์       วรรณเพ็ญสกุล - - - - - -

4. นำงสำวปิยะนุส   ชัยขจรวัฒน์ 200,000 - (200,000) - - -

5. ดร.สมชำย        หำญหิรัญ - - - - - -

6. นำยเกรียงไกร     รักษ์กุลชน 300,000 - 1,191,400 1,491,400 - 0.23%

7. นำยชรินทร์       หำญสืบสำย - - - - - -

8. พล.ต.อ.วิเชียร    พจน์โพธิ์ศรี - - - - - -

9. นำงสำววิริยำ     อัมพรนภำกุล 3,400,000 - - 3,400,000 - 0.52%

10. นำงสำวสุนิสำ      ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ 3,100,000 - 50,000 3,150,000 - 0.48%

11. นำงสำวธิติมำ     วัฒนศักดำกุล - - - - - -

12. นำยนันทวัฒน์    สถิรไชยวิทย์ 5,000,000 - - 5,000,000 - 0.76%

13. นำงสำวภัทรำ     จัทรยำวิลำศ - - - - - -

14. นำยพฤทธิ์        ลี้วิไลกุลรัตน์ - - - - - -

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)

หมำยเหตุ : บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) มีทุนจดทะเบียน 660,000,000 บำท ทุนช�ำระแล้ว 660,000,000 บำท (660,000,000 หุ้น)
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โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

สำยงำน
ธุรกิจสัมพันธ์ สำยงำนบริหำร สำยงำนกำรเงิน สำยงำนกำรตลำด สำยงำนวิศวกรรม สำยงำนผลิต

ผลิต นโยบำยและ
วำงแผน

ประกันคุณภำพ ทรัพยำกรมนุษย์

คลังสินค้ำ สำรสนเทศ

จัดส่ง

สำยงำน
พัฒนำองค์กร

ส่งออก Payroll บัญชี ศูนย์กระจำยสินค้ำ

กำรตลำดธุรกิจสัมพันธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ บริหำรลูกหนี้

จัดซื้อ ฝ่ำยขำย

คณะกรรมกำรสรรหำ
ค่ำตอบเเทนและบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 
(กรรมกำรผู้จัดกำร)

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร
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โครงสรา้งการถอืหุ้นและการจดัการ

 ผู้ถือหุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละ

1.  บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ำกัด /1

    กลุ่มเลขะพจน์พำนิช /2 

    นำงปรำณี  คูวุฒยำกร

257,762,500

241,454,500

13,832,300

39.05

36.58

2.10

2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 25,998,200 3.94

3.  นำย นันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์ 5,000,000 0.76

4.  นำย ชูวิทย์  จิตรสกุล 3,434,000 0.52

5.  น.ส. วิริยำ  อัมพรนภำกุล 3,400,000 0.52

6.   Mr. Peter  Eric  Dennis 3,310,600 0.50

7.   น.ส. สุนิสำ ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ 3,150,000 0.48

8.   นำย ชัยยุทธ ชำติสกุลศักดิ์ 2,301,400 0.35

9.   นำย อนุรักษ์ บุญแสวง 2,072,000 0.31

10.  นำย บรรจง อยู่ทอง 2,000,000 0.30

รวม 563,715,500 85.41

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนการถือครองหุ้น PAP (หุ้น) ร้อยละ หมายเหตุ

1.  นำยสมชัย  เลขะพจน์พำนิช 54,199,000 8.21 รำยชื่อในล�ำดับที่ 1 - 7

เป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง 

จ�ำกัด

2.  นำยวิชัย  เลขะพจน์พำนิช 49,528,000 7.50

3.  นำงสุมน  เลขะพจน์พำนิช 33,750,000 5.11

4.  นำยประยูร  เลขะพจน์พำนิช 20,450,000 3.10

5.  นำงสุกัญญำ  เลขะพจน์พำนิช (ภรรยำคุณวิชัย) 17,902,500 2.71

6.  นำงศศิธร  เลขะพจน์พำนิช (ภรรยำคุณประยูร) 17,812,500 2.70

7.  นำงสุมำลี  เลขะพจน์พำนิช (ภรรยำคุณสมชัย) 17,812,500 2.70

8.  น.ส. วรียำ เลขะพจน์พำนิช 15,000,000 2.27

9.  น.ส. วนำลี เลขะพจน์พำนิช 15,000,000 2.27

รวม 241,454,500 36.58

หมำยเหตุ :      /1   บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จ�ำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย นำยประยูร เลขะพจน์พำนิช และภรรยำ, นำยสมชัย เลขะพจน์พำนิช และ

  ภรรยำ, นำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช และภรรยำ และนำงสุมน เลขะพจน์พำนิช

        /2  กำรถือครองหุ้นของกลุ่มเลขะพจน์พำนิช มีดังนี้
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 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงยั่งยืน 

และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ

ผู้ถือหุ้นในระยะยำวโดยมีกำรก�ำหนดนโยบำยที่จะจ่ำยปันผลไม่ต�่ำ

กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธ ิหลงัหักภำษีเงนิได้ และหลงัหักส�ำรอง

ตำมกฎหมำย ท้ังนี ้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปลีย่นแปลง

ได้ ข้ึนอยู่กับผลกำรด�ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และแผนงำนกำร

ลงทุนของบรษัิท ส�ำหรบันโยบำยจ่ำยเงนิปันผลของบรษัิทย่อย คณะ

กรรมกำรของบรษัิทจะพจิำรณำจำกกระแสเงนิสดคงเหลอืเทียบกบั

งบลงทุนของบริษัทย่อย หำกกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอและ

ได้ตั้งส�ำรองตำมกฎหมำยแล้ว

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2555 จำกมติ

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556 ได้มีมติอนุมัติกำร

จ่ำยเงินปันผลจำกก�ำไรสุทธิของงบเฉพำะกิจกำรส�ำหรับผลกำร

ด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2555 สิ้นสุด ณ 31 ธันวำคม 2555 ในอัตรำ

หุ้นละ 0.25 บำท คิดเป็นร้อยละ 75.76 ของก�ำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทฯ 

ได้จ่ำยเงินปันผล เมื่อวันที่ 9 พฤษภำคม 2556

 โครงสร้างกรรมการบริษัท 

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยคณะกรรมกำรทั้งหมด 4 ชุด คือ

1.  คณะกรรมกำรบริษัท   

2.  คณะกรรมกำรตรวจสอบ     

3.  คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

4.  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557) 
ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 11 ท่ำน แบ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 7 ท่ำน และกรรมกำรบริหำร 4 ท่ำน ดังนี้

1.  พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี  ประธำนกรรมกำร

2.  นำยสมชัย  เลขะพจน์พำนิช  รองประธำนกรรมกำร

3.  นำยสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ  กรรมกำรอิสระ และ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

4.  นำยสุรินทร์  วรรณเพ็ญสกุล  กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ 

      ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

5.  นำงสำวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์  กรรมกำรอิสระ, กรรมกำรตรวจสอบ และ 

      ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6.  ดร.สมชำย  หำญหิรัญ   กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

7.  นำยเกรียงไกร  รักษ์กุลชน  กรรมกำรอิสระ และ กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

8.  นำยชรินทร์   หำญสืบสำย  กรรมกำรอิสระ

9.  นำงสำววิริยำ  อัมพรนภำกุล  กรรมกำร, กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ เลขำนุกำรบริษัท

10. นำงสำวสุนิสำ  ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ  กรรมกำร 

11. นำงสำวธิติมำ  วัฒนศักดำกุล  กรรมกำร และ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมำยเหต ุ: กรรมกำรในล�ำดับท่ี 2, 9, 10 และ11 เป็นกรรมกำรท่ีมอี�ำนำจลงนำมผกูพนั โดยกำรลงนำมนัน้ กรรมกำรสองใน สีท่่ำนลงนำมร่วมกนั                                   

            และประทับตรำส�ำคัญบริษัท
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำท่ีจดักำรบรษัิทให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องท่ี

ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร เช่น เรื่องที่

กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำรท�ำรำยกำร

เกี่ยวโยงกัน และกำรซื้อหรือขำยสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์

ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำร

อ่ืนๆ ก�ำหนด เป็นต้น โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

บรษัิท มรีำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร หน้ำ 46 

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมกำรได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำววิริยำ อัมพรนภำกุล เป็น

เลขำนุกำรบริษัท เพื่อท�ำหน้ำที่ สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำร

ในด้ำนท่ีเกีย่วข้องกบักฎระเบียบต่ำงๆ ส�ำหรบัหน้ำท่ีรบัผดิชอบโดย

เฉพำะของเลขำนุกำรบริษัท รวมถึงหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบและ

ข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษัทท่ีคณะกรรมกำรต้องทรำบและติดตำม

ให้มกีำรปฏบิตัิตำมอย่ำงถูกตอ้งและสม�ำ่เสมอ รวมถงึรำยงำนกำร

เปลี่ยนแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมำยที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมกำร

2. จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่ำงๆ

3. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น และกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท รวมท้ังตดิตำมให้มกีำรปฏบัิตติำมมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น และ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

4. จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม

5. ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล รำยงำน สำรสนเทศ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6. ตดิต่อและสือ่สำรกบัผูถ้อืหุ้นท่ัวไปให้ได้รบัทรำบสทิธต่ิำงๆ ของ

ผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ครำวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 มีนำคม 2556 ถึง วันที่ 3 มีนำคม 2559 

มีรำยนำม ดังนี้

1. คุณสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ ประธำนคณะกรรมกำร

    ตรวจสอบ

2. คุณสุรินทร์  วรรณเพ็ญสกุล กรรมกำรตรวจสอบ

3. คุณปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ กรรมกำรตรวจสอบ

ซึ่งกรรมกำรตรวจสอบล�ำดับที่ 1 และ 2 มีควำมรู้และประสบกำรณ์

เพียงพอท่ีจะสำมำรถท�ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถอืของ

งบกำรเงนิ โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

มีรำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อ กำรก�ำกับดูแลกิจกำร หน้ำ 47 ทั้งนี้

คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตั้งคุณนฤิทธิ์ชัย ภูรีพงษำนนท์ เป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน และมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

ครำวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2555 ถึง วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 

2558 มีรำยนำม ดังนี้

1. คุณสุรินทร์   วรรณเพ็ญสกุล ประธำนคณะกรรมกำร

    สรรหำ ค่ำตอบแทนและ

    บรรษัทภบิำล

2. คุณเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมกำรสรรหำ 

    ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล

3. ดร.สมชำย  หำญหิรัญ  กรรมกำรสรรหำ 

    ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล

โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน

และบรรษัทภิบำล มีรำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อกำรก�ำกับดูแล

กจิกำร หน้ำ 48 ท้ังนีค้ณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัท

ภิบำลแต่งตั้งคุณนันทนำ หลักค�ำ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

สรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน และกรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน 

มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตั้งแต่วันที่  23 กุมภำพันธ์ 

2555 ถึง วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีรำยนำม ดังนี้

1. คุณปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ ประธำนคณะกรรมกำร

    บริหำรควำมเสี่ยง

2. คุณวิริยำ  อัมพรนภำกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3. คุณธิติมำ  วัฒนศักดำกุล กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

โดยขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มี

รำยละเอียดปรำกฏในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร หน้ำ 48 ทั้งนี้

คณะกรรมกำรบริำรควำมเสี่ยงแต่งตั้ง คุณศิริยำ ทับทิมนำค เป็น

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ กรรมกำรแต่ละท่ำนได้เข้ำร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้

จ�ำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จ�ำนวนครั้งกำรประชุม

กรรมกำร
คณะกรรมกำร

บริษัท
คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ 

ค่ำตอบแทน
และบรรษัท

ภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง
กำรประชุม
ผู้ถือหุ้น

 1.  นำยนำยสมชัย   เลขะพจน์พำนิช 8/8 - - - 1/1

 2.  นำยสมเกียรติ    จิตรวุฒิโชติ 8/8 12/12 - - 1/1

 3.  นำยสุรินทร์      วรรณเพ็ญสกุล 8/8 12/12 5/5 - 1/1

 4.  นำงสำวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์ 8/8 12/12 - 5/5 1/1

 5.  ดร.สมชำย       หำญหิรัญ 8/8 - 2/2 - 1/1

 6.  นำยเกรียงไกร    รักษ์กุลชน 8/8 - 5/5 - 1/1

 7.  นำยชรินทร์      หำญสืบสำย 8/8 - - - 1/1

 8.  พล.ต.อ.วิเชียร   พจน์โพธิ์ศรี 5/5 - - - -

 9.  นำยวิชัย         เลขะพจน์พำนิช 1/2 - 1/2 - 0/1

10.  นำงสำววิริยำ    อัมพรนภำกุล 8/8 - - 5/5 1/1

11.  นำงสำวสุนิสำ   ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ 8/8 - - - 1/1

12.  นำยนันทวัฒน์   สถิรไชยวิทย์ 2/2 - - - 1/1

13.  นำงสำวธิติมำ   วัฒนศักดำกุล 6/6 - - 5/5 -

หมำยเหตุ : 1. นำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช ครบวำระกรรมกำร เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556

   2. นำงสำวธิติมำ วัฒนศักดำกุล เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท แทนนำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556

  3. นำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2556

  4. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท แทนนำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2556

  5. ดร.สมชำย หำญหิรัญ เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2556

 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บรษัิทได้ก�ำหนดคณุสมบัตขิองกรรมกำรอิสระตำมข้อก�ำหนดข้ันต�ำ่

ของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ กล่ำวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ในบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 

ทั้งนี้ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน 

ท่ีปรกึษำท่ีได้รบัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอื เป็นผูมี้อ�ำนำจควบคมุของ

บรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทร่วม หรอืนติบุิคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง 

โดยต้องไม่มผีลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสยีในลกัษณะดงักล่ำวมำ

แล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวันท่ีย่ืนขอค�ำอนญุำตต่อส�ำนกังำน

3. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วน

เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมท้ังในด้ำน กำรเงินและกำรบริหำร

งำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำม

ขัดแย้ง ในลักษณะที่จะท�ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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4. ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนใน

ลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส

ของบุตร กบัผูบ้ริหำร ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ของบรษัิท ผูม้อี�ำนำจควบคมุ 

หรอืบุคคลท่ีจะได้รบักำรเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของบริษัทและบริษัทย่อย

5. เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนเพือ่รกัษำ

ผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษัิท ผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เกีย่วข้องกบัผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ นอกจำกนีแ้ล้วยังต้องสำมำรถ

แสดงควำมเห็นหรือรำยงำนได้อย่ำงมีเสรีตำมภำรกิจท่ีได้รับมอบ

หมำยโดยไม่ต้องค�ำนงึถงึผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกีย่วกบัทรัพย์สนิหรอื

ต�ำแหน่งหน้ำท่ี และไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลใด รวมถงึไม่มสีถำนกำรณ์ใดๆ ท่ีจะมำบีบบังคบัให้ไม่สำมำรถ

แสดงควำมเห็นได้ตำมที่พึงจะเป็น

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วน

ผู้จัดกำร ของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัท

ในเครือ บริษัทร่วม และนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ 

เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงกำร

ให้กำรบริกำรเป็นท่ีปรกึษำกฎหมำยหรอืท่ีปรกึษำทำงกำรเงนิซ่ึงได้

รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทในเครือ 

บริษัทร่วม และนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้

บรกิำรทำงวชิำชีพเป็นนติบุิคคล ให้รวมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ 

กรรมกำรซ่ึงไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้รหิำรหรอืหุ้นส่วนผูจ้ดักำรของ

ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดัง

กล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนค�ำขออนญุำตต่อส�ำนกังำน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะท�ำหน้ำที่

ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหมำะสม และสอดคล้อง

กับข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ มีควำมรู้ควำม

สำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม เพียงพอ และสอดคล้อง 

หรือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิัท ต้องมีประวตักิำรท�ำงำนและ

มจีรยิธรรมท่ีดีงำม   รวมท้ังพจิำรณำถงึกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ในบริษัทอ่ืนว่ำสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของ

บรษิทัฯ หรอืไม่ เพือ่ทีจ่ะน�ำบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ครบถ้วน

ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุม   

ผูถ้อืหุ้นต่อไป ท้ังนีบุ้คคลท่ีได้รบักำรเสนอชือ่ต้องสำมำรถอุทิศเวลำ

ได้อย่ำงเต็มท่ี สำมำรถเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรได้ อย่ำง

สม�่ำเสมอ มีควำมกล้ำหำญในกำรแสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม

2. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะท�ำหน้ำที่

พิจำรณำคัดเลือกบุคคลท่ีมีควำมหมำะสมท้ังในด้ำนควำมรู้ควำม

สำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสำมำรถเอื้อ

ประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนำคต เพื่อน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบุคคลที่ได้รับกำร

เสนอช่ือต้องสำมำรถทุ่มเทอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มท่ี สำมำรถเข้ำ

ร่วมประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ มีควำมกล้ำหำญในกำร

แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติกำรท�ำงำนและจริยธรรม

ท่ีดีงำม นอกจำกนี้จะพิจำรณำถึงกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใน

บรษัิทอ่ืนหลำยแห่งในขณะเดยีวกนัด้วยว่ำจะมผีลกระทบต่อบรษัิท

หรือไม่

3. การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ำยบรหิำรเป็นผูพ้จิำรณำและแต่งตัง้บุคคลท่ีมคีวำมรูค้วำมสำมำรถ 

และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหำรของบริษัท 

และบรษัิทยังจดัให้มีแผนกำรพฒันำผูม้คีณุสมบัตเิหมำะสมท้ังด้ำน

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และจริยธรรมที่ดี เพื่อเตรียมควำมพร้อม

ของบุคลำกรภำยใน ในกำรสืบทอดต�ำแหน่ง ผู้บริหำรของบริษัท

ในอนำคต

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ 

1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ให้ผูถ้อืหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับ

เลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รบัเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำ 

มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีผู้บริหำร จ�ำนวน 7 ท่ำน ดังนี้

1. นำยสมชัย   เลขะพจน์พำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร

2. นำงสำววิริยำ   อัมพรนภำกุล ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยกำรเงนิ

    (กรรมกำรผู้จัดกำร)

3. นำงสำวธติมิำ     วฒันศกัดำกลุ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปฏบิตักิำร

4. นำงสำวสุนิสำ  ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ ผูอ้�ำนวยกำรธุรกจิสมัพนัธ์

5. นำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ ผู้อ�ำนวยกำรวิศวกรรม

6. นำงภัทรำ   จรรยำวิลำส ผู้อ�ำนวยกำรกำรตลำด

7. นำยพฤทธิ์   ลี้วิไลกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรบัญชี
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ : ส�ำหรับค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรในปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 นั้น บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนใน

ส่วนของค่ำเบี้ยประชุมและค่ำบ�ำเหน็จกรรมกำรบริษัทให้กับกรรมกำรอิสระ ในขณะที่กรรมกำรบริหำรจะได้รับค่ำตอบแทนกรรมกำร ใน

รูปของค่ำบ�ำเหน็จโดยไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

รำยชื่อ
คณะกรรมกำร

บริษัท
คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
สรรหำ 

ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำร
บริหำร

ควำมเสี่ยง รวม

 1.   นำยสมชัย        เลขะพจน์พำนิช /1 240,000 - - - 240,000

 2.   นำยสมเกียรติ     จิตรวุฒิโชติ /2 400,000 300,000 - - 700,000

 3.   นำยสุรินทร์       วรรณเพ็ญสกุล /2 400,000 210,000 230,000 - 840,000

 4.   นำงสำวปิยะนุส   ชัยขจรวัฒน์ /2 400,000 210,000 - 230,000 840,000

 5.   ดร.สมชำย        หำญหิรัญ /2 400,000 - 80,000 - 480,000

 6.   นำยเกรียงไกร     รักษ์กุลชน /2 400,000 - 140,000 - 540,000

 7.   นำยชรินทร์       หำญสืบสำย /2 400,000 - - - 400,000

 8.   พล.ต.อ.วิเชียร    พจน์โพธิ์ศรี /2 260,000 - - - 260,000

 9.   นำยวิชัย          เลขะพจน์พำนิช /3 40,000 - 15,000 - 55,000

10.  นำงสำววิริยำ      อัมพรนภำกุล /4 120,000 - - 45,000 165,000

11.  นำงสำวสุนิสำ     ขวัญบุญบ�ำเพ็ญ /4 120,000 - - - 120,000

12.  นำยนันทวัฒน์     สถิรไชยวิทย์ /4 40,000 - - - 40,000

13.  นำงสำวธิติมำ     วัฒนศักดำกุล /4 80,000 - - 45,000 125,000

รวม 3,300,000 720,000 465,000 320,000 4,805,000

หมำยเหตุ : /1 หมำยถึง ประธำนกรรมกำร l /2 หมำยถึง กรรมกำรอิสระ l /3 หมำยถึง กรรมกำร l /4 หมำยถึง กรรมกำรบริหำร
 - นำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช ครบวำระกรรมกำร เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556
 - นำงสำวธิติมำ วัฒนศักดำกุล เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท แทนนำยวิชัย เลขะพจน์พำนิช เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2556
 - นำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ ลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2556
 - พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท แทนนำยนันทวัฒน์ สถิรไชยวิทย์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2556
 - ดร.สมชำย หำญหิรัญ เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนคณะ
ผู้บริหำร 7 รำย ในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 28,956,001 บำท

2.  ค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ  :  -ไม่มี - 
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร   : กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 
                                941,000 บำท

บุคลากร
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวนพนักงำนท้ังหมดของบริษัท 

สายงาน จำานวน (คน)

1.  บริหำร 73

2.  กำรคลังสินค้ำ 37

3.  วิศวกรรม 61

4.  ผลิต 338

5.  พัฒนำองค์กร 59

รวม 568

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวมผู้บริหำร)
ในปี 2556 บริษัท ได้จ่ำยค่ำตอบแทนบุคลำกร ในรูปแบบของ
เงินเดือน โบนัส กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 
112,646,093.16 บำท
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 นิยาม

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัท เป็นกำรน�ำหลักกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ของ The Organization for Economic Co-

Operation and Development (OECD) และหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรท่ีดีปี 2549 โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�ำนักงำน ก.ล.ต. มำใช้เป็นแนวทำงในกำรก�ำหนดหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท

นิยำมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษัท คือ ระบบท่ีจัดให้มี

โครงสร้ำงและกระบวนกำรของควำมสัมพันธ์กันกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กร นั่นคือ คณะกรรมกำร  ฝ่ำยจัดกำร 

ผูถ้อืหุน้ และผู้มีสว่นได้เสยี ต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงยุติธรรมและ

เสมอภำค

นอกจำกนี้กำรก�ำกับดูแลกิจกำร ยังรวมถึงระบบกำรบริหำร และ

ควบคุมกำรด�ำเนินงำนภำยในของบริษัท เพื่อให้บริษัทสำมำรถ

บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะ

ยำว โดยยึดหลัก 4 ประกำรเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำย และเป็นรำกฐำนของกำรเติบโตท่ีย่ังยืนของธุรกิจ ได้แก่ 

ควำมโปร่งใส ควำมซ่ือสตัย์  ควำมรบัผดิชอบต่อผลกำรปฏบัิตงิำน

ตำมหน้ำที่ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีแนวทำงในกำร

ปฏิบัติแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

3. กำรค�ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.  ด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน

1.1  คณะกรรมกำรของบรษัิทก�ำหนดนโยบำยในกำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรโดยได้ค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้

อันประกอบด้วย

1.1.1 สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิกำรโอนสิทธิกำรได้

รบักำรปฏบัิตท่ีิเท่ำเทียมในกำรซ้ือหุ้นคนืโดยบรษัิทและได้รบัข้อมูล

สำรสนเทศท่ีเพยีงพอทันเวลำโดยผ่ำนช่องทำงตดิต่อสือ่สำรท่ีบรษัิท

ได้เปิดไว้เพื่อผู้ถือหุ้นสำมำรถตัดสินใจถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้น

ทั้งต่อตนเองและบริษัท

1.1.2   สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม ซ่ึงผู้ถือหุ้นสำมำรถ

แสดงควำมเห็นให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพจิำรณำในวำระต่ำงๆของ

บริษัทในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.3  สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำรบริษัท

และให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

1.1.4   สิทธิในส่วนแบ่งก�ำไรร่วมกันอย่ำงเท่ำเทียม

2.  ด้านสิทธิในการรับข้อมูลและเสนอความเห็นในการประชุม
ผู้ถือหุ้น

2.1 ด้วยตระหนักถึงผู้ถือหุ้นท่ีมีท้ังชำวไทยและชำวต่ำงชำติ 

บรษัิทจงึจดัท�ำเอกสำรท่ีเกีย่วข้องกบักำรประชุมและสำรสนเทศท้ัง

ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

2.2 บรษัิทเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอวำระท่ีต้องกำรน�ำเข้ำท่ี

ประชมุหรอืส่งค�ำถำมท่ีต้องกำรให้ตอบในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นผ่ำนช่อง

ทำงเว็บไซต์บริษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ำก่อนวันสิ้น

สุดรอบปีบัญชี

2.3 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น กรรมกำรและผู้บริหำรด้ำนกำร

เงนิของบรษัิท รวมท้ังผู้สอบบัญชีท่ีเป็นอิสระจะเข้ำร่วมประชมุด้วย

โดยในระหว่ำงกำรประชุมประธำนกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือ

หุ้นทุกรำยมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรแสดงควำมคิดเห็นและ

ซักถำมโดยให้เวลำอย่ำงเหมำะสมและให้กรรมกำรท่ีเกีย่วข้องช้ีแจง/ 

ให้ข้อมูลต่ำงๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนและเผยแพร่รำยงำนกำร

ประชุมผูถ้อืหุ้นผ่ำนช่องทำงเวบ็ไซต์บรษัิทท่ี www.pacificpipe.co.th 

ภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่ได้ประชุม

2.4 ค่ำตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมกำรได้รับกำรอนมุตัจิำก

ผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยกำรเสนอนั้นบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์

และวธิกีำรในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน พร้อมท้ังข้อมูลเปรยีบเทียบ

กับค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ

2.5 ในกำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรจะเป็นกำรลงคะแนน

เลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล

2.6 บรษัิทมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมเป็นเรือ่งๆ อย่ำงชัดเจน

และจะไม่มีกำรเพิม่วำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งผูถ้อืหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริษัทเผยแพร่เอกสำรกำรประชุมล่วงหน้ำไว้ในเว็บไซต์ 

www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ำ 30 วันก่อนจัดประชุมและส่ง
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เอกสำรท้ังฉบับภำษำไทยและภำษำอังกฤษโดยบริษัทมอบให้บรษัิท

ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียน

หุ้นของบรษัิทเป็นผูจ้ดัส่งเอกสำรท้ังหมดให้แก่ผูถ้อืหุ้นล่วงหน้ำก่อน

วันประชุม 21วัน

2.  ในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ค�ำนึงถึงควำมสะดวกของ

ผู้ถอืหุ้นและนกัลงทุนทุกคน ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งของสถำนท่ีจดัประชุม 

ท่ีเดนิทำงได้สะดวก กำรเข้ำถงึข้อมูลผ่ำนทำงเวบ็ไซด์บรษัิท บรษัิท

ได้แจ้งรำยละเอียดให้ผู้ถอืหุ้นน�ำเอกสำรหลกัฐำนท่ีจ�ำเป็นมำให้ครบ

ถ้วนในวนัประชุมเพือ่รกัษำสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมตำมข้อบังคบั

ของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบ

หนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืน

มำประชุมแทนได้เลือกท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ

กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมแทน อีกท้ังผู้ถือหุ้นสำมำรถ

ดำวน์โหลดหนงัสอืมอบฉันทะได้ทำงเวบ็ไซต์ท่ี  www.pacificpipe.co.th 

3. จัดให้มีช่องทำงส�ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็น

กรรมกำรของบรษัิทได้โดยสำมำรถเข้ำไปดรูำยละเอยีดหลกัเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวได้ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th

4.   ในกำรประชุมผูถ้อืหุ้นทุกครัง้ประธำนจะแจ้งให้ผูถ้อืหุ้นได้ทรำบ

ถงึวิธกีำรลงคะแนนเสยีงและจ�ำนวนองค์ประชุมท้ังยังเปิดโอกำสให้

ผูถ้อืหุ้นมสีทิธอิย่ำงเท่ำเทียมกนัในกำรสอบถำมแสดงควำมคดิเห็น

และข้อเสนอแนะต่ำงๆ รวมท้ังใช้บัตรลงคะแนนและแจ้งผลกำรนบั

คะแนนในแต่ละวำระ

5. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภำยหลังเริ่มกำร

ประชุมแล้วโดยให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวำระท่ีอยู่ใน

ระหว่ำงกำรพิจำรณำและยังไม่ได้ลงมติ 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรของบริษัทก�ำหนดมำตรกำรดูแลข้อมูลภำยในเพ่ือ

ป้องกันกำรน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทำงมิชอบในคู่มือ

จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

1.  ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1.1 พงึหลกีเลีย่งกำรกระท�ำใดๆ อนัเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์

ของบรษัิท ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรตดิต่อกบัผูเ้กีย่วข้องทำงกำรค้ำของ

บริษัท เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่ง หรือจำกโอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำก

กำรเป็นพนักงำนบริษัทในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องกำร

ท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือกำรท�ำงำนอื่นนอกเหนือจำกงำน

ของบริษัท ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ 

1.2 พึงละเว้นกำรถือหุ้นในกิจกำรคู่แข่งของบริษัท หำกเป็น

เหตุท�ำให้พนักงำนกระท�ำกำร หรือละเว้นกำรกระท�ำที่ควรท�ำตำม

หน้ำที่ หรือมีผลกระทบกระเทือนต่องำนในหน้ำที่ ในกรณีที่ได้หุ้น

นั้นมำก่อนกำรเป็นพนักงำนบริษัท หรือก่อนท่ีบริษัทจะเข้ำไปท�ำ

ธรุกจินัน้ หรอืได้มำโดยทำงมรดก พนกังำนต้องรำยงำนให้ผูบั้งคบั

บัญชำตำมล�ำดับชั้นทรำบ

1.3 ห้ำมพนักงำนบริษัท ท่ีมีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในกำร

ตกลงเข้ำท�ำรำยกำร หรอืกระท�ำกำรใดๆ ในนำมบรษัิท เพือ่ป้องกนั

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ ที่อำจเกิดขึ้น

1.4 กำรท�ำธุรกิจใดๆ กับบริษัททั้งในนำมส่วนตัว ครอบครัว 

หรือในนำมนิติบุคคลใดๆ ท่ีพนักงำนนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้อง

เปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้ำท�ำรำยกำร

1.5 กำรรับท�ำงำนจำกบริษัทย่อยย่อมท�ำได้ โดยได้รับกำร

อนมุตัจิำกผูบั้งคบับัญชำฝ่ำยบรหิำรหรอืกรรมกำร แต่พนกังำนของ

บรษัิทต้องไม่รบังำนภำยนอกท่ีเป็นกำรแข่งขนักบักำรด�ำเนนิธรุกจิ

หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิบัติงำน

ช่ัวครำวหรือถำวรเว้นแต่จะได้รับอนุญำตเป็นกำรเฉพำะเจำะจง 

จำกผู้บังคับบัญชำหรือกรรมกำร

1.6 กำรเข้ำประชุมพจิำรณำวำระใดท่ีผูเ้ข้ำร่วมประชุมมีส่วน

ได้เสียกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนบริษัทผู้มีส่วนได้เสียนั้น 

ต้องออกจำกท่ีประชุมเป็นกำรช่ัวครำวเพือ่ให้ผูเ้ข้ำร่วมประชมุท่ำน

อ่ืนมีโอกำสพิจำรณำวิเครำะห์วิจำรณ์โดยปรำศจำกอิทธิพลของ

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียคนนั้น

1.7 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรต้องพิจำรณำควำมขัดแย้ง

ของผลประโยชน์เกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่ำงบริษัทกับ

บริษัทย่อยหรือบริษัทใหญ่ อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

อย่ำงมีเหตุผลและเป็นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยค�ำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

1.8 กรรมกำรผู้บริหำรต้องรำยงำนรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกัน 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

2.  ด้านการใช้ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภำยใน เป็นข้อมูลในกำรด�ำเนินกำรบริหำรกิจกำรอันเป็น

ข้อมูลลับของบริษัทท่ียังไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ หำกเปิดเผยแล้ว

ย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงมีผลกระทบต่อ มูลค่ำหุ้นท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรพัย์ 

พนกังำนบรษัิทต้องไม่น�ำข้อมูลภำยในท่ีตนล่วงรูม้ำจำกกำรปฏบัิติ

หน้ำท่ีของตนไปบอกผู้อ่ืน หรือน�ำข้อมูลภำยในไปใช้แสวงหำ

ประโยชน์ในทำงมิชอบเสยีเอง หรอืท�ำให้ประโยชน์ของบรษัิทลดลง

2.1 กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนบรษัิททุกระดับ ต้องไม่

ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท ที่มีสำระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สำธำรณชน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น จนกระทั่งถึงภำย

หลังจำกท่ีได้มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศให้ประชำชนทรำบแล้ว 24 

ชั่วโมง

2.2 พนกังำนบรษัิททุกระดบัต้องรกัษำและปกปิดข้อมูลลกูค้ำ

และข้อมูลทำงกำรค้ำไว้เป็นควำมลับ พนักงำนบริษัทต้องไม่เปิด
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เผยควำมลับของลูกค้ำทั้งต่อพนักงำนด้วยกัน และบุคคลภำยนอก

ท่ีไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมำยให้เปิดเผย กำร

เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมกำร

บริษัทอนุมัติให้มีกำรเปิดเผย 

2.3 ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนบริษัท และบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผยหรือส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของ

บรษัิทไปยงับุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง ซ่ึงรวมถงึบุคคลในครอบครวั ญำติ

พี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น

2.4 กำรเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงำนบริษัทท่ีมี

อ�ำนำจหน้ำที่ พนักงำนทั่วไปไม่มีหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถำม

ให้เปิดเผยข้อมูลทีต่นไม่มหีน้ำทีเ่ปิดเผย ให้แนะน�ำผู้ถำมสอบถำม

ผู้ที่ท�ำหน้ำที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้กำรให้ข้อมูลถูกต้องและเป็น

ไปในทิศทำงเดียวกัน

2.5 ไม่ให้ค�ำแนะน�ำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัท เว้น

แต่เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้ำท่ีกำรงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำก

บริษัท 

2.6 บริษัทจะมีกำรออกประกำศแจ้งห้ำมซ้ือ/ขำยหลักทรัพย์

ในช่วงเวลำกำรจดัท�ำงบกำรเงนิ ท้ังรำยไตรมำสและรำยปีผ่ำนช่อง

ทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร ต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน

บรษิทั จนกวำ่จะมกีำรประกำศให้ทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรถงึวนั

ที่สำมำรถท�ำกำรซื้อ/ขำยได้ตำมปกติ

2.7 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนตั้งแต่ระดับหัวหน้ำแผนก

ข้ึนไป และพนักงำนช�ำนำญกำรหน่วยงำนบัญชี,  วิเครำะห์ข้อมูล 

และตรวจสอบภำยใน เมื่อมีกำรซื้อ/ขำยหลักทรัพย์ของบริษัท ให้

จัดท�ำรำยงำนกำรซือ้/ขำยนั้นภำยใน 3 วันท�ำกำรตอ่ผูจ้ดักำรตรวจ

สอบภำยใน

2.8 กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนตั้งแต่ระดับหัวหน้ำแผนก

ขึ้นไป และพนักงำนช�ำนำญกำรหน่วยงำนบัญชี, วิเครำะห์ข้อมูล 

และตรวจสอบภำยใน ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน

หรือบุคคลท่ีมีควำมเกี่ยวข้องตำมหลักเกณฑ์พระรำชบัญญัติหลัก

ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ เป็นรำยไตรมำสต่อผูจ้ดักำรตรวจสอบ

ภำยใน

 หมวดที่ 3 การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

การปฏิบัติต่อลูกค้า
1.  ส่งมอบผลติภณัฑ์ท่ีมีคณุภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้เงือ่นไข

ท่ีเป็นธรรมและตั้งอยู่บนพ้ืนฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนท่ีเป็น

ธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย

2. พนักงำนบริษัทต้องทุ่มเท มุ่งม่ันพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้มี

คณุภำพและมีรำคำท่ีสมเหตสุมผลทันต่อสถำนกำรณ์มีคณุภำพไม่

จ�ำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมส�ำหรับผู้บริโภค

3.  ปฏบัิตติำมสญัญำ หรอืเงือ่นไขต่ำงๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด 

กรณีท่ีไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้

คู่ค้ำ และ/หรอืเจ้ำหนีท้รำบล่วงหน้ำ เพือ่ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำง

แก้ไข

4.  พึงรักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริงจังเว้นแต่ลูกค้ำยินยอม

ให้เปิดเผยเป็นลำยลกัษณ์อักษรหรอืเป็นไปตำมกฎหมำยรวมท้ังไม่

น�ำข้อมูลมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ประพฤติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันท่ีดีไม่บิดเบือนข้อมลู

หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขัน

ที่ดี

2. ไม่แสวงหำข้อมูลท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวธิกีำร

ท่ีไม่สจุรติ หรอืไม่เหมำะสม เช่นกำรจ่ำยสนิจ้ำงให้แก่พนกังำนของ

คู่แข่ง เป็นต้น

3. ไม่ท�ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำง

ร้ำยไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล 

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1.  กำรจดัซ้ือ จดัหำต้องมีข้ันตอนท่ีตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกดิควำม

โปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

2. บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนของกำร

แข่งขันที่เป็นธรรม

3. พนักงำนบริษัทต้องจัดซ้ือจัดหำสินค้ำและบริกำรโดยค�ำนึงถึง

ควำมต้องกำรควำมคุม้ค่ำรำคำ และคณุภำพมีกำรให้ข้อมลูแก่ผู้ค้ำ

อย่ำงเท่ำเทียมถกูต้องไม่มอีคตไิม่เลอืกปฏบัิตต่ิอผูค้้ำรวมทัง้มกีำร

จัดซื้อจัดหำที่มีควำมรัดกุมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์

4.  ในกำรติดต่อคู่ค้ำให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรเจรจำกำร

ร่ำงสญัญำกำรท�ำสญัญำและกำรปฏบิตัติำมสญัญำไว้เป็นหลกัฐำน

เผื่อใช้ตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

5.  พนกังำนบรษัิทจะต้องไม่เรยีกรบัประโยชน์จำกกำรจดัซ้ือจดัหำ

ต้องวำงตัวเป็นกลำงไม่ใกล้ชิดกับคู่ค้ำจนท�ำให้คู่ค้ำมีอิทธิพลต่อ

กำรตัดสินใจจนเกินไป

6.  ปฏบัิตติำมข้อสญัญำอย่ำงเคร่งครดั เม่ือพบว่ำไม่สำมำรถปฏบัิติ

ตำมสญัญำ หรอืคูค้่ำไม่อำจปฏบัิตติำมสญัญำหรอืเหตอ่ืุนใดท่ีท�ำให้

ไม่สำมำรถปฏบัิตติำมสญัญำได้ให้รำยงำนผูบั้งคบับัญชำเพือ่ปรกึษำ

ในทันทีและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บรษัิทมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงควำมเตบิโตทำงธรุกจิอย่ำงย่ังยนืและ

สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพือ่สร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัผูถ้อืหุ้น

ในระยะยำวโดย

1. มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจ่ำยปันผลไม่ต�่ำกว่ำ 40% ของก�ำไร

สุทธิหลังหักส�ำรองตำมกฎหมำยให้แก่ผู้ถือหุ้นซ่ึงปัจจุบันบริษัท

ด�ำรงเงินส�ำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตำมกฏหมำยแล้ว ท้ังนีก้ำรจ่ำยปันผลดงักล่ำวอำจมีกำรเปลีย่นแปลง

ได้ข้ึนอยู่กบัผลกำรด�ำเนนิงำนฐำนะกำรเงนิและแผนงำนกำรลงทุน

ของบริษัท

2. จัดตั้งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นผู้ให้

ควำมเห็นชอบในกำรก�ำหนดทิศทำงเป้ำหมำยทำงธรุกจิแผนธรุกจิ

และงบประมำณประจ�ำปีรวมถึงเป็นผู้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของ

บริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยค�ำนึง

ถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นส�ำคัญ

3. ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำมำรถรำยงำนหรือร้องเรียน

เรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทต่อคณะกรรมกำรผ่ำน

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ตำมรำยละเอียดด้ำนล่ำงนี้

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่อยู่   1168/74 ชั้น 26 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ 

  ถนนพระรำม 4 กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์ [662] 679-9000 

โทรสำร   [662] 679-9074 

อีเมล์  ir.dep@pacificpipe.co.th

นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมรำยงำนหรือเรื่องร้องเรียนท่ีผู้ถือหุ้น

ส่งให้คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรัทภิบำลเป็นผู้รับ

รำยงำนหรือเรื่องร้องเรียน ท�ำกำรสอบสวนและรำยงำนต่อคณะ

กรรมกำร

การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรกู้ยืมเงินตำมข้อตกลงและให้ข้อมูล

ทำงกำรเงนิท่ีถกูต้องรวมท้ังมีกำรจ่ำยช�ำระหนีต้รงตำมเวลำทุกครัง้

และปฏบัิตติำมสญัญำหรือเงือ่นไขต่ำงๆท่ีตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครดั

กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งบริษัทจะรีบแจ้ง

ให้เจ้ำหนี้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงกำรแก้ไข

ในกำรเจรจำต่อรองทำงธุรกิจพึงละเว้นกำรเรียกรับหรือจ้ำงผล

ประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
1.  สนับสนุนในด้ำนกำรดูแลสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ 

วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนยีม ประเพณท้ีองถิน่ท่ีองค์กรตัง้อยู่

2. ด�ำเนนิกจิกรรมเพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม

อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้ชมุชนท่ีบรษัิทฯ ตัง้อยู่มีคณุภำพชีวติท่ีดข้ึีน 

ทั้งที่ด�ำเนินกำรเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

3. ป้องกันอบุัติเหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ำ

มำตรฐำนที่ยอมรับได้

4. บริษัทปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลำกรของบริษัท

การเคารพสทิธมินษุยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
1.  ไม่สนบัสนนุกำรบังคบัใช้แรงงำน (forced labour) หรอื แรงงำน

นักโทษ และไม่ใช้กำรลงโทษทำงกำยหรือกำรคุกคำมจำกกำรถูก

กระท�ำรนุแรง หรอืรปูแบบอืน่ๆ ของกำรข่มเหงทำงกำย เพศ จติใจ 

หรือทำงวำจำ เป็นมำตรกำรด้ำนระบียบวินัยหรือกำรควบคุม

2. ต่อต้ำนและไม่ใช้แรงงำนเด็ก (child labour) โดยกำรไม่ว่ำจ้ำง

บุคคลอำยุต�่ำกว่ำ 15 ปี ไม่ว่ำในจุดประสงค์ใดทั้งแบบงำนประจ�ำ

หรืองำนนอกเวลำ รวมทั้งกำรท�ำงำนแบบมีค่ำจ้ำงและไม่มีค่ำจ้ำง

3. กำรว่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวบรษัิทกระท�ำอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย

ภำยใต้กฏหมำยแรงงำน

4. บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่ำงๆ ด้วย

ควำมเป็นธรรมโดยค�ำนงึถงึคณุสมบัตขิองแต่ละต�ำแหน่งงำนคณุวุฒิ

ทำงกำรศึกษำประสบกำรณ์และข้อก�ำหนดอ่ืนๆ ท่ีจ�ำเป็นกับงำน

และปฏบัิตต่ิอพนกังำนทุกคนโดยเสมอภำคกนั ไม่เลอืกปฏบัิตไิม่มี

ข้อกีดกันเรื่องเพศ อำยุ เชื้อชำติ ศำสนำ สถำนศึกษำ หรือสถำนะ

อื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน

5. บรษัิทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของพนกังำนด้วยทรำบดว่ีำพนกังำน

เป็นทรพัยำกรอนัมีค่ำ และเป็นปัจจยัสูค่วำมส�ำเรจ็ของบรษัิทจงึให้

ควำมส�ำคัญและดูแลให้พนักงำนมีทักษะในกำรท�ำงำนและมีควำม

มั่นคงโดย

5.1 ให้ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมกับหน้ำท่ีและ

ควำมรับผิดชอบ

5.2 จดังำนปฐมนเิทศและมอบคู่มือพนกังำนให้พนกังำนใหม่

ทุกท่ำนได้รับทรำบและเข้ำใจถึงสิทธิท่ีพนักงำนพึงได้รับตำมกำร

ว่ำจ้ำงท่ีเป็นธรรมจริยธรรมในด้ำนต่ำงๆ และยึดม่ันปฏิบัติตำม

กฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด
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5.3 มุ่งพัฒนำและจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้แก่พนักงำน

อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ 

และส่งเสรมิให้พนกังำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชพี โดยมีกำรพจิำรณำ

กำรสอบเพื่อเลื่อนต�ำแหน่งในแต่ละปี

5.4 จดัตัง้กองทุนส�ำรองเลีย้งชีพให้แก่พนกังำนเพือ่สนบัสนนุ

ให้พนักงำนออมเงินระยะยำวไว้ส�ำหรับตนเองและครอบครัวเมื่อ

ลำออกจำกงำน เกษียณอำยุ ทุพพลภำพ หรือเสียชีวิต

6. จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัเพ่ือดแูลรกัษำสภำพแวดล้อม

กำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน

อยู่เสมอ

7. บริษัทจะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติ

ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรท�ำงำน ฯลฯ กำรเปิดเผยหรือกำรถ่ำย

โอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะจะท�ำได้ต่อเม่ือได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผู้นั้น ทั้งนี้กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำม

ผดิทำงวนิยัเว้นแต่ได้กระท�ำไปตำมระเบียบบริษัทหรือตำมกฎหมำย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการ
ทำางาน
บรษัิทได้ค�ำนงึถงึควำมปลอดภยัและชีวอนำมัยในกำรท�ำงำนซ่ึงเป็น

ควำมรบัผดิชอบพืน้ฐำนของบรษัิท และเป็นสิง่ท่ีจะส่งผลต่อพนกังำน

ทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีกำรก�ำหนดนโยบำย ดังนี้

1. ควำมปลอดภัยและกำรรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เป็น

หน้ำท่ีของพนักงำนทุกคนทุกระดับ ท่ีจะร่วมมือกันปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดควำมปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และ

ของบริษัท

2. บรษิทัจะเสรมิสร้ำงให้พนกังำนทกุระดบัมคีวำมรูแ้ละมจีติส�ำนกึ

ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมปลอดภัยและมีอำชีวอนำมัยที่ดี

3. บรษัิทตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของมำตรกำรป้องกนัอุบัตเิหตอัุน

เกิดขึ้นจำกกำรท�ำงำนที่มีต่อพนักงำนหรือบุคคลอื่น

4. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

และวิธีปฏิบัติงำนอย่ำงปลอดภัย รวมถึงกำรมีสุขอนำมัยท่ีดีของ

พนักงำน

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดำ้นควำมปลอดภัยใน

กำรท�ำงำน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ควำมรู้ ทบทวนและฝึกซ้อม 

ตลอดจนจดักิจกรรมในรปูแบบต่ำงๆ เพือ่สร้ำงจติส�ำนกึด้ำนควำม

ปลอดภยัให้กบัพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่งและมีกำรเตรยีมพร้อมอยู่เสมอ

6. บริษัทฯ จะจัดเตรียม จัดหำอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่มี

คุณภำพ ได้มำตรฐำน ให้พนักงำนได้ใช้ และสวมใส่ป้องกันตำม

ควำมเหมำะสมต่อลักษณะและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

7. บริษัทฯ จะส�ำรวจตรวจตรำในเรื่องควำมปลอดภัย และเข้มงวด

กวดขันให้พนกังำนปฏบัิตติำมระเบียบเกีย่วกบัควำมปลอดภยัของ

บริษัทฯ ตลอดจนกำรเอำใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงำนสวมใส่และ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตำมที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

8. บริษัทฯ ถือว่ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันอุบัติเหตุ 

และรักษำสิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่ำงๆ 

ของพนักงำน โดยจะน�ำไปพิจำรณำ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุด

บกพร่องต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่

พนักงำนมำกที่สุด

นโยบายด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.  บรษัิทมนีโยบำยท่ีจะส่งเสรมิและใช้อปุกรณ์เครือ่งมือ โปรแกรม

ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตำมกฏหมำยเท่ำนั้น

2. ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเผยแพร่ข้อมูลท่ีไม่เหมำะ

สมในทำงศีลธรรม ขนบธรรมเนียมและจำรีตประเพณี หรือละเมิด

กฎหมำย เช่นกำรสร้ำงควำมเสยีหำยแก่ชือ่เสยีงและทรพัย์สนิ กำร

มีไว้ซึ่งสื่อลำมกอนำจำร กำร Forward mail ที่เป็นกำรรบกวน

3. พนักงำนบริษัทต้องเก็บรักษำรหัสผ่ำนของตนให้เป็นควำมลับ 

ไม่บอกบุคคลอืน่เพือ่ป้องกนัไม่ให้บุคคลอืน่เข้ำถงึรหัสผ่ำนของตน 

รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เนทเข้ำไปยัง Website ที่ไม่คุ้นเคยและอำจ

จะเป็นอันตรำยต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท

4. กรณีที่พนักงำนบริษัทขออนุญำตผู้บังคับบัญชำให้ผู้ปฏิบัติงำน

ภำยนอกใช้ระบบสำรสนเทศของบริษัทนั้น พนักงำนของบริษัทท่ี

เป็นผูข้อต้องควบคมุกำรใช้งำนของผูป้ฏบัิตงิำนภำยนอก และต้อง

รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนกับบริษัทจำกกำรใช้

ระบบสำรสนเทศนั้น

5.  บรษัิทมสีทิธิเ์ข้ำตรวจสอบ ค้นหำ ตดิตำม สอบสวน และควบคมุ

กำรใช้ระบบสำรสนเทศของพนักงำนบริษัท เพื่อป้องกันควำม

ปลอดภัยในระบบสำรสนเทศของบริษัท

6. พนกังำนบรษัิทท่ีน�ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรอือุปกรณ์เสรมิจำก

ภำยนอกมำปฏบัิตงิำนในบรษัิทต้องได้รบัอนญุำตจำกผูบั้งคบับัญชำ
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นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา
บรษัิทมีนโยบำยท่ีจะปฏบัิตติำมกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัทรพัย์สนิ

ทำงปัญญำหรือลิขสิทธิโดยกำรน�ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิ

ของบุคคลภำยนอกท่ีได้รับมำหรือท่ีจะน�ำมำใช้ภำยในบริษัทจะต้อง

ตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจว่ำจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำของผูอ่ื้น

1. ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีถือเป็นทรัพย์สินทำง

ปัญญำของบริษัท

2.  เมือ่พ้นสภำพจำกกำรเป็นพนกังำนจะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทำง

ปัญญำต่ำงๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัทไม่

ว่ำจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ

3.  พนักงำนท่ีใช้งำนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้

ซอฟท์แวร์ตำมข้ออนุญำตของเจ้ำของลิขสิทธิ์ และเฉพำะที่ได้รับ

อนุญำตให้ใช้งำนจำกบริษัทเท่ำนั้นเพ่ือป้องกันปัญหำกำรละเมิด

ทรัพย์สินทำงปัญญำ

4.  กำรน�ำผลงำนหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภำยนอกท่ีได้

รับมำหรือที่จะน�ำมำใช้ภำยในบริษัทจะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ

ว่ำจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผู้อื่น

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
1. ห้ำมมิให้พนักงำนของบริษัทพยำยำมท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคู่ค้ำ 

คู่แข่งทำงธุรกิจโดยมิชอบด้วยกฏหมำยและศีลธรรม ไม่ว่ำจะโดย

กำรให้ควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ กำรให้ของขวัญหรือให้ผล

ประโยชน์อย่ำงอื่น

2. ไม่ด�ำเนินกำรใดๆ หรือเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจท่ีผิด

กฎหมำย

3. ในกำรท�ำควำมตกลงกบัคูค้่ำทำงธรุกจิพนกังำนจะต้องหลกีเลีย่ง

กำรให้หรือยอมรับของใดๆ เกี่ยวกับกำรเจรจำกำรท�ำสัญญำหรือ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมสัญญำ และส�ำหรับของขวัญใดๆ ที่ได้ให้หรือ

ยอมรบัได้นัน้จะต้องมมีลูค่ำท่ีเหมำะสมท่ีได้รบัอนญุำตตำมกฎหมำย

ซึ่งใช้บังคับกับทั้งตัวผู้ให้และผู้รับ

4. บรษัิทมีนโยบำยไม่ส่งเสรมิกำรให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัหรอื

บุคคลอื่นใดเพื่อรับประโยชน์ทำงธุรกิจ

 หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ด้านข้อมูลและรายงาน
1. บรษัิทได้ดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคญัท่ีเกีย่วข้องกบักจิกำร 

ท้ังข้อมูลทำงกำรเงนิและข้อมูลอืน่ๆ อย่ำงถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส 

ท่ัวถึง และทันเวลำตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�ำหนดของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะเปิดเผยข้อมูลผ่ำนแบบ

แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปี (แบบ 

56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และผู้ที่

สนใจสำมำรถเข้ำถงึข้อมูลได้ง่ำยมคีวำมเท่ำเทียมกนัและเช่ือถอืได้

2. คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ 

(Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในกำรสื่อสำรข้อมูล

ข่ำวสำรต่อผู้ลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้

รบัทรำบข้อมลูของบรษัิทอย่ำงเท่ำเทียมกนักบัคณะกรรมกำรบรษัิท 

โดยสำมำรถติดต่อกับหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

ที่อยู่   1168/74 ชั้น 26 อำคำรลุมพินีทำวเวอร์ 

         ถนนพระรำม 4 กรุงเทพ 10120 

โทรศัพท์  [662] 679-9000 [อัตโนมัติ]  

โทรสำร   [662] 679-9074 

อีเมล์  ir.dep@pacificpipe.co.th

3. บรษัิทจดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน

ทำงกำรเงิน และเปิดเผยกำรท�ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรและ

คณะกรรมกำรชุดย่อย

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจและหน้ำท่ีจดักำรบรษัิทให้เป็นไปตำมกฎหมำย

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่

ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร เช่น เรื่องที่

กฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกำรท�ำรำยกำร

เกี่ยวโยงกันและกำรซ้ือหรือขำยสินทรัพย์ท่ีส�ำคัญตำมกฎเกณฑ์

ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำร

อ่ืนๆ ก�ำหนด เป็นต้น ท้ังนีข้อบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร

บริษัทที่ส�ำคัญมีดังนี้

1. พจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบในกำรก�ำหนด วสิยัทัศน ์พันธกจิ 

ทิศทำงและเป้ำหมำยทำงธุรกิจ โดยมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให้แก่

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นผู้ก�ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำร

ด�ำเนนิธรุกจิโดยมฝ่ีำยบรหิำรด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยให้สอดคล้อง

กบัเป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนด โดยมคีณะกรรมกำรตรวจสอบ

เป็นผูส้อบทำนกำรปฏบัิตงิำนของบรษัิทให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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2.  ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมระมัดระวังและมีควำมรับผิดชอบต่อ

ผูถ้อืหุ้นรวมท้ังต้องปฏบัิตหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์

และข้อบังคบับรษัิท ตลอดจนมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้น ด้วยควำมซ่ือสตัย์

สุจริต

3.  ส่งเสริมให้มีกำรจัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็น

ลำยลักษณ์อักษร จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

และคู่มือกรรมกำร พร้อมทั้งพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ

4.  ทบทวนนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. ทบทวนและให้ควำมเห็นควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน

ทุกปี

6. ก�ำหนดระดับอ�ำนำจทำงกำรเงินของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

และกรรมกำรผู้จดักำรรวมท้ังกำรก�ำหนดนโยบำยกำรจดัซ้ือจัดจ้ำง

ของบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร

7. พจิำรณำอนุมัติและ /หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรท่ีเกีย่วโยง

ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมประกำศท่ีเกี่ยวข้องของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. พิจำรณำอนุมัติรำยกำรส�ำคัญเช่นโครงกำรลงทุนและกำร

ด�ำเนินกำรใดๆ ที่กฎหมำยก�ำหนด

9. จัดให้มีระบบบัญชีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่

เชื่อถอืได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ

เปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยกำรประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีและผู้

บริหำรที่รับผิดชอบจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำส และ

ประจ�ำปี

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบ

ภำยในที่มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล

3. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำง และ

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

4. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน งบประมำณ และ

บุคลำกรของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

5.  พจิำรณำสอบทำนควำมเป็นอิสระและกำรรำยงำนผลกำรปฏบัิติ

งำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

6. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเหมำะสม

และมีประสิทธิผลรวมท้ังสอบทำนกระบวนกำรภำยในบริษัทเกี่ยว

กับกำรรับแจ้งเบำะแส และกำรรับข้อร้องเรียน 

7. สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์

หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริษัท ในหัวข้อดังต่อไปนี้

8.1  พิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยค�ำนึงถึงควำม

น่ำเช่ือถอื ควำมเพยีงพอของทรพัยำกร และปรมิำณงำนตรวจสอบ

ของส�ำนกังำนสอบบัญชีนัน้ รวมท้ังประสบกำรณ์ของบุคลำกรท่ีได้

รับมอบหมำยให้ท�ำกำรตรวจสอบบัญชีของบริษัท

8.2  พิจำรณำควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 

9.  พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำร

เกี่ยวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็น

ไปตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10.  ปฏบัิตกิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบรษัิทฯ มอบหมำย และ

คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย

11. จัดท�ำรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิด

เผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

12. รำยงำนอื่นใดท่ีเห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทรำบ 

ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรบริษัท

13. จดัท�ำรำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลง

นำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

14.  จดัให้มีกำรประเมินกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำมำปรับปรุงกำร

ปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด

15. กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้

คณะกรรมกำรบรษัิทรบัทรำบกจิกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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16.  ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกพบ

หรอืมข้ีอสงสยัว่ำมีรำยกำร หรอืกำรกระท�ำซ่ึงอำจมผีลกระทบอย่ำง

มีนัยส�ำคัญต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้

คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ

ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น

สมควรซ่ึงประเภทรำยกำรหรือกำรกระท�ำท่ีต้องรำยงำน มีหัวข้อ

ดังต่อไปนี้

16.1 รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

16.2 กำรทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวำมบกพร่องท่ีส�ำคญั

ในระบบควบคุมภำยใน

16.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมำยท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิ

ของบริษัท

หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษัิทถงึ

สิง่ท่ีมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนนิงำน 

และได้มีกำรหำรือร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรแล้ว

ว่ำต้องด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบก�ำหนดเวลำที่ก�ำหนดไว้

ร่วมกัน หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบพบว่ำมีกำรเพิกเฉยต่อกำร

ด�ำเนนิกำรแก้ไขดงักล่ำวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมกำรตรวจ

สอบรำยใดรำยหนึง่อำจรำยงำนสิง่ท่ีพบดงักล่ำวต่อส�ำนกังำนก�ำกบั

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยได้

17.  รำยงำนผลกำรตรวจสอบในเบ้ืองต้นให้แก่ส�ำนกังำนและผูส้อบ

บัญชีทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจำกผู้สอบบัญชี

ในเรื่องพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคล

ซ่ึงรับผิดชอบในกำรด�ำเนินงำนของนิติบุคคลดังกล่ำวได้กระท�ำ

ควำมผิดตำม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2551 

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

1. ก�ำหนดค่ำตอบแทนที่จ�ำเป็นและเหมำะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและ

มิใช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยในแต่ละปีเพ่ือ

เสนอคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติหรือน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ตำมแต่กรณี

2. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษัิท และมหีน้ำท่ีให้ค�ำชีแ้จงตอบ

ค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

3. เสนอแต่งตัง้กรรมกำรชดุย่อยต่อคณะกรรมกำรบรษัิทให้มคีวำม

เหมำะสมและเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

4. พิจำรณำสรรหำกรรมกำร และกรรมกำรชุดย่อยโดยพิจำรณำ

บุคคลท่ีเหมำะสมเพื่อมำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษัิทฯ เพือ่พจิำรณำอนมัุต ิและ/หรอืเสนอขออนมัุติ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

5. ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกจิกรรมเพือ่สงัคมของ

บรษิทัเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ

6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.  ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษัิทฯ 

2.  ก�ำหนดกลยุทธ์ และวธิกีำรในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทฯ 

ในแต่ละเร่ืองให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดย

สำมำรถประเมินติดตำมและป้องกันควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี

เหมำะสม และมีแนวทำงปฏิบัติ ให้สำมำรถรับกับเหตุกำรณ์ เมื่อ

เกิดควำมเสี่ยงนั้นๆ ขึ้น

3. ศกึษำ ทบทวน และประเมินควำมเสีย่งท่ีอำจเกดิข้ึน รวมถงึแนวโน้ม

ของผลกระทบท่ีอำจมีต่อบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย ท้ังควำมเสีย่งจำก

ภำยนอกและภำยในองค์กร ในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 

>  ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์

>  ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร

>  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

>  ควำมเสี่ยงด้ำนกฎระเบียบ

4. ติดตำม ก�ำกับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบำยกำร

บริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดควำมเสี่ยง 

อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกลยุทธ์กำรบริหำรควำม

เสีย่งเหมำะสมต่อเหตกุำรณ์ และได้น�ำไปปฏบัิตอิย่ำงมีประสทิธภิำพ

5. ให้ค�ำแนะน�ำ และกำรสนบัสนนุแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยบรหิำรของ

บรษิทัฯ ในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริม 

และสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ภำยในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ

6. สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยง 

และกำรควบคุมภำยในกับคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ
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7.  แต่งตัง้คณะท�ำงำน และ/หรือฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ เพือ่ให้กำร

สนับสนุนกระบวนกำร และกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ตำม

ควำมเหมำะสม และจ�ำเป็น

8.  ปฏิบัติงำนเรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1.  จดัท�ำและน�ำเสนอนโยบำยทำงธรุกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนนิ

งำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทเพื่อขอ

อนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท

2.  ก�ำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอ�ำนำจบริหำรต่ำงๆ ของ

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

3.  มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อจัดซ้ือวัตถุดิบ

รำยละไม่เกิน 100 ล้ำนบำท ในวงเงินรวมไม่เกิน 200 ล้ำนบำท 

และให้มีอ�ำนำจในกำรท�ำรำยกำรจดัซ้ือวตัถดุบิในกรณท่ีีวงเงนิท่ีได้

รบัไม่เพยีงพอซึง่อำจเกดิผลกระทบในกำรด�ำเนนิกจิกำรของบริษัท

ให้ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรมอี�ำนำจด�ำเนนิกำรรำยกำรนัน้ๆ แต่ให้

น�ำเรื่องดังกล่ำวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือขอ

สัตยำบัน

4.  มีอ�ำนำจอนุมัติและมอบอ�ำนำจช่วงอนุมัติรำยกำรลงทุนและ

กำรด�ำเนินกำรทำงกำรเงินเพื่อธุรกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ดังนี้

> กำรซื้อ-ขำยเงินลงทุนภำยในวงเงิน 30 ล้ำนบำท 

> กำรจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยำยธุรกิจของบริษัท

รำยกำรละไม่เกนิ 50 ล้ำนบำทโดยมวีงเงนิรวมท้ังสิน้ 100 ล้ำนบำท

ในกรณีที่วงเงินเกินจำก 100 ล้ำนบำทจะมีกำรขอสัตยำบันเมื่อจบ

โครงกำรถ้ำอยู่ในวงเงินจะจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำร

 

5.  ควบคมุดแูลกำรด�ำเนนิธรุกจิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย

ทำงธุรกิจ เป้ำหมำย แผนกำรด�ำเนินงำน กลยุทธ์ทำงธุรกิจและงบ

ประมำณท่ีได้รบัอนมัุตจิำกคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ

และเอื้อต่อสภำพธุรกิจ  

6.  ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบรหิำรจดักำรท่ีมีประสทิธิภำพ 

โดยครอบคลุมทั้งเรื่องกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรมกำรว่ำจ้ำง และ

กำรเลิกจ้ำงพนักงำนของบริษัททั้งหมด 

7.  ก�ำกบัดแูลและอนมัุตเิรือ่งท่ีเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษัิทฯ 

และอำจแต่งตั้งหรือมอบหมำยให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลำย

คนกระท�ำกำรอย่ำงหนึง่อย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควรได้ สำมำรถยกเลกิ

เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้ 

8. ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บริษัท 

กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบจะไม่มีลักษณะ

เป็นกำรมอบอ�ำนำจ หรือมอบอ�ำนำจช่วงท่ีท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจ

สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งมีส่วน

ได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ

หรอืบรษัิทย่อยของบรษัิทฯ (ตำมท่ีนยิำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์) ซ่ึงกำรอนุมัติรำยกำรใน

ลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรษัิท และ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำร

ดังกล่ำวตำมท่ีข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องก�ำหนดยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรท่ีมี

เงื่อนไขปกติของธุรกิจ ที่มีกำรก�ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

 

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

บริษัทมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนอิสระของบริษัท 

ซ่ึงท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไป

ตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียง

พอของกำรควบคมุภำยในของหน่วยงำนนัน้ๆ ซ่ึงช่วยให้ฝ่ำยบริหำร

เกดิควำมม่ันใจว่ำระบบกำรควบคมุท่ีมอียูน่ัน้มกีำรปฏบัิตจิรงิอย่ำง

สม�ำ่เสมอ และเป็นไปอย่ำงเหมำะสม รวมท้ังช่วยค้นหำข้อบกพร่อง 

จุดอ่อน และพัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำนท่ีมีอยู่ให้มีประสิทธิภำพ

มำกยิ่งขึ้นโดยแผนกตรวจสอบภำยในสำมำรถท�ำหน้ำที่ตรวจสอบ

และถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มท่ี เนื่องจำกสำมำรถรำยงำนตรงต่อ

คณะกรรมกำรตรวจสอบดังโครงสร้ำงดังนี้
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คณะกรรมการบรษิทั

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
(กรรมกำรผู้จัดกำร)

สำยงำนธุรกิจสัมพันธ์ สำยงำนบริหำร
สำยงำนวิศวกรรม

สำยงำนผลิต

สำยงำนกำรเงิน สำยงำนกำรตลำด สำยงำนพัฒนำองค์กร

ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

คณะกรรมกำรสรรหำ 
ค่ำตอบเเทนเเละบรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม 

1.  บริษัทมีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและ

วัดผลได้ น�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

2. บริษัทจัดท�ำคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจเพื่อเป็น

แนวปฏิบัติอันดี มีกำรแจ้งให้พนักงำนทุกคนได้ลงนำมรับทรำบ 

เพือ่ให้ทุกคนปฏบัิตหิน้ำท่ีโดยไม่ขัดกบัหลกัจรยิธรรมและจรรยำบรรณ

ที่ดีของบริษัท

3.  มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงองค์กรกำรแบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชัดเจน 

และมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจกำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อช่วย

ให้กำรด�ำเนนิงำนเป็นไปได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพเหมำะสมกบัสภำพ

และขนำดธุรกิจ

4.  มีกำรก�ำหนดและจัดท�ำ JOB DESCRIPTION ซึ่งก�ำหนดถึง

ลกัษณะงำน หน้ำท่ี ระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถทักษะของต�ำแหน่ง

เพื่อให้สรรหำบุคลำกรได้อย่ำงเหมำะสม 

5. มีกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลท้ังในเรือ่งกำรสรรหำบุคคลให้เหมำะ

สมกับต�ำแหน่ง กำรพัฒนำบุคลำกรและกำรฝึกอบรม กำรเลื่อน

ต�ำแหน่ง กำรเลื่อนข้ันเงินเดือน พิจำรณำกำรให้สิ่งจูงใจหรือผล

ตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงสมเหตุสมผล

ด้านการควบคุม

1. ใช้ดชันวีดัผลกำรปฏบัิตงิำน (KPI) ท่ีมกีำรก�ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 

เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนและควบคุมผลกำรด�ำเนินงำน

2. ส�ำหรับธุรกรรมแต่ละประเภท บริษัทมีกำรก�ำหนดผู้มีอ�ำนำจ

อนุมัติวงเงินเป็นลำยลักษณ์อักษร

การติดตามและการประเมินผล

1.  มีกำรจดัท�ำรำยงำนเปรียบเทียบผลกำรด�ำเนนิงำนท่ีเกดิข้ึนจรงิ

กับที่ตั้งไว้เป็นรำยไตรมำส

2.  มีแผนกตรวจสอบภำยใน และแผนกวิเครำะห์ข้อมูล โดยบุคลำกร

ที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ และให้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูง
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ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทสนับสนุนส่งเสริมให้มีระบบกำรบริหำรควำม

เสีย่งภำยในองค์กรซ่ึงเป็นกลไกหนึง่ท่ีส�ำคญัต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ 

และกำรเพิม่พนูมูลค่ำให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยคณะกรรมกำรบรษัิท 

ก�ำหนดให้ผู้บริหำรและพนักงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ เป็นเจ้ำของ

ควำมเสีย่งมีบทบำทหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบท่ีจะประเมนิบรหิำรและ

จัดกำรควำมเสี่ยงท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยงท่ีบริษัท

ยอมรับได้ พร้อมท้ังส่งเสริมและกระตุ้นให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง

เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยจัดให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่

มีประสิทธิภำพ ในทุกขั้นตอนโดยปฏิบัติตำมกรอบโครงสร้ำงกำร

บรหิำรควำมเสีย่งอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee 

of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

(COSO) ซึ่งประกอบด้วย กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน 

(COSO) และกรอบแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Enterprise 

Risk Management, ERM) ตำมหลกักำรของกำรก�ำกบัดูแลกจิกำร

ท่ีดี เพื่อช่วยเพิ่มโอกำสแห่งควำมส�ำเร็จโดยกำรใช้ทรัพยำกรท่ีมี

จ�ำกดัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและลดควำมไม่แน่นอนในผลกำรด�ำเนนิ

งำน โดยมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย 

8 องค์ประกอบ ดังนี้

1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)

เป็นกำรพิจำรณำข้ันตอนกำรวำงแผนกลยุทธ์ เพื่อท�ำควำมเข้ำใจ 

หลักกำร และเหตุผลในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อให้กำร

ก�ำหนดปัจจยัเสีย่งครอบคลมุทุกกจิกรรมท่ีส�ำคญัภำยในองค์กร ซ่ึง

ทำงบริษัทก�ำหนดกลยุทธ์ โดยเริ่มจำกผู้บริหำรระดับสูงพิจำรณำ

ก�ำหนดพันธกิจประจ�ำปี ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ขององค์กร โดย

กำรน�ำกลยุทธ์ไปสู่ภำคปฏิบัติ ผ่ำน BSC (Balanced Scorecard) 

ซ่ึงเป็นหน้ำท่ีของผู้บริหำรแต่ละหน่วยงำนหรือกิจกรรม ท่ีจะต้อง

ก�ำหนดแผนงำนประจ�ำปี และงบประมำณ โดยพจิำรณำจำกกจิกรรม

ต่ำงๆ ใน BSC ทั้งกำรเชื่อมต่อระหว่ำงกิจกรรม รวมทั้งก�ำหนด 

KPI’s เพื่อใช้วัดผลควำมส�ำเร็จของทุกกิจกรรม 

2.  การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)

กำรก�ำหนดวัตถุประสงค์จะต้องมีควำมสอดคล้อง และเป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกนั กล่ำวคอื วตัถปุระสงค์ของบรษัิทจะต้องสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และ

จะตอ้งมีควำมสอดคลอ้งกันตัง้แต่ระดบับริษัท หน่วยงำน กิจกรรม 

จนถงึระดบับุคคล เพือ่ให้วตัถปุระสงค์ในภำพรวมบรรลเุป้ำประสงค์ 

ทรำบขอบเขตกำรด�ำเนินงำนในแต่ละระดับ และสำมำรถวิเครำะห์

ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ได้ครบถว้น ดังนัน้วัตถุประสงค์จะต้องแสดง

ให้เห็นถึง ผลลัพธ์ท่ีบริษัทต้องกำรจะบรรลุ ไม่ใช่กำรกล่ำวถึง 

กระบวนกำรในกำรปฏิบัติ 

3.  การชี้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

ระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำแจกแจง กระบวนกำร

ปฏบัิติงำน ท่ีมผีลต่อกำรบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยงำนและบรษัิท 

เพือ่ระบุเหตกุำรณ์ หรอืควำมไม่แน่นอนท่ีท�ำให้เกดิควำมผดิพลำด 

ล้มเหลว เสยีหำย หรอืเสยีโอกำส ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรบรรลวัุตถุประสงค์

ของหน่วยงำน และบริษัท โดยไม่ต้องพิจำรณำกำรควบคุมที่มีอยู่

ปัจจุบัน และควำมเป็นไปได้ของเหตุกำรณ์ หรือควำมไม่แน่นอน 

เพื่อให้ม่ันใจว่ำกำรระบุเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงมีควำมครอบคลุมทุก

กิจกรรม 

น�ำเหตกุำรณ์ควำมเสีย่ง มำพจิำรณำหำควำมสมัพนัธ์และวเิครำะห์

หำต้นเหตุของควำมสัมพันธ์โดยวิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ของ

เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และพิจำรณำต้นเหตุของควำมสัมพันธ์ เพื่อ

ก�ำหนดเป็นปัจจยัเสีย่ง พร้อมท้ังระบุประเภทของควำมเสีย่ง (Risk 

Categories) ซ่ึงคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้จ�ำแนกประเภท

ของควำมเสี่ยงออกเป็น 3 ลักษณะคือ

>  Strategic Risk คือ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศำสตร์

>  Operation and Compliance Risk คือ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

   ในระดับปฏิบัติกำร และกำรปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย

>  Financial Risk คือ ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้ำนกำรเงิน

4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

หลังจำกหน่วยงำนค้นหำและระบุควำมเสี่ยงได้แล้ว ต่อไปจะเป็น

วัดระดับควำมเสี่ยงว่ำอยู่ในระดับใด เม่ือเทียบกับควำมเสี่ยงท่ี

ยอมรบัได้ของบรษัิท ซ่ึงจะท�ำกำรวดัระดบัควำมเสีย่งโดยธรรมชำติ

ของปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ  [Inherent Risk] และ

ท�ำกำรวัดระดับควำมเสี่ยงอีกครั้ง เม่ือพิจำรณำกำรควบคุมท่ีมี

ประสิทธิผลของปัจจัยเสี่ยงนั้นๆ [Residual Risk] โดยมีแนวทำง

ปฏิบัติตำมรำยละเอียด ดังนี้

4.1 กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง โดยน�ำเหตุกำรณ์และปัจจัยเสี่ยง

ท่ีมีกำรค้นพบหรือระบุในข้ันตอนก่อนหน้ำนี้ มำท�ำกำรวัดหรือ

ประเมินระดบัควำมรุนแรง กบัควำมถีห่รือโอกำสท่ีจะเป็นไปได้ เพือ่

ระบุระดับควำมส�ำคัญของควำมเสี่ยง 

4.2  กำรจดัระดบัควำมเสีย่ง เป็นกำรพิจำรณำปัจจยัเสีย่งท่ีมีหลำย

ตวั น�ำมำจดัระดบัควำมเสีย่งเพือ่ให้เกดิควำมชัดเจนในกำรพิจำรณำ

เลือกปัจจัยเสี่ยงน�ำไปก�ำหนดแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อลด

ระดบัควำมเสีย่ง และอยู่ในระดบัควำมเสีย่งท่ียอมรับได้ขององค์กร 
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5.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

เป็นกำรพิจำรณำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภำยใน

ที่มีกำรก�ำหนดไว้เพื่อลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับควำมเสี่ยง

ท่ีองค์กรยอมรับได้ โดยจะมีกำรพิจำรณำจุดควบคุมภำยใน ภำย

หลังกำรประเมิน Inherent Risk และภำยหลังมีกำรก�ำหนดแผน

จัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Response) 

ประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ของจดุควบคมุภำยใน พจิำรณำจำกกำร

เลือกใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ของหน่วยงำน ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกร งบ

ประมำณ เวลำ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกำส

ท่ีจะเกดิเหตกุำรณ์ควำมเสีย่ง หรอืลดผลกระทบหำกเกดิเหตกุำรณ์

ควำมเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีต้นทุนด�ำเนินกำรคุ้มค่ำ หรือน้อยกว่ำผลก

ระทบท่ีเกดิขึน้หำกเกดิเหตกุำรณ์ตำมปัจจยัควำมเสีย่งท่ีมกีำรระบุไว้

6.  การจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

หลังจำกประเมินระดับควำมเสี่ยง และจัดระดับควำมเสี่ยงซึ่งท�ำให้

ทรำบควำมเสี่ยงที่คงเหลืออยู่ และอยู่ให้ระดับที่สูงกว่ำควำมเสี่ยง

ท่ียอมรับได้ ซ่ึงผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) จะต้อง

พิจำรณำแผนกำรด�ำเนินกำร เพื่อลดโอกำสที่จะเกิดและผลกระทบ

ท่ีอำจเกดิข้ึน หำกเกดิเหตกุำรณ์ควำมเสีย่ง  โดยค�ำนงึถงึกำรบริหำร

ทรพัยำกรท่ีมีอยู่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ โดยจะต้องค�ำนงึถงึลกัษณะ

ของควำมเสี่ยง ระดับของควำมเสี่ยง และต้นทุนหรือทรัพยำกรที่

ต้องใช้ในทำงเลือกนั้นๆ เปรียบเทียบกับผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ ซ่ึง

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้มีกำรก�ำหนดให้เจ้ำของควำมเสีย่ง 

(Risk Owner) ของแต่ละหน่วยงำนระบุ KRI (Key Risk Indicator) 

และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลส�ำเร็จของแผน

บริหำรควำมเสี่ยง (Action Plan) โดยมีทำงเลือกท่ีจะจัดกำรกับ

ควำมเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธีดังนี้

6.1  กำรหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นกำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงที่อยู่ใน

ระดับสูงมำกหรือหน่วยงำนไม่อำจยอมรับควำมเสี่ยงได้ ซ่ึงมี

ผลกระทบกับองค์กร งำน โครงกำร กิจกรรม หรือกระบวนงำน

อย่ำงสงู แต่ไม่สำมำรถจัดกำรด้วยวิธีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดได้ จงึต้อง

จัดกำรควำมเสี่ยงนั้นด้วยกำรหยุดด�ำเนินกำรยกเลิกโครงกำร ลด

เนือ้งำนของโครงกำร หรอืลดกจิกรรมท่ีก�ำหนดไว้ตำมโครงกำร เป็นต้น

6.2  กำรร่วมจัดกำร (Share) เป็นกำรกระจำยหรือถ่ำยโอนควำม

เสีย่งให้หน่วยงำนอ่ืน ท้ังภำยในและภำยนอกองค์กรช่วยแบ่งควำม

รับผิดชอบไป โดยเฉพำะเป็นกรณีที่เห็นว่ำเป็นควำมเสี่ยงที่คำดไม่

ถงึหรอืป้องกนัได้ยำกหรอืมีระดบัควำมรนุแรงสงู เช่น ภยัธรรมชำติ

หรือวินำศภัยต่ำงๆ ซึ่งหน่วยงำนไม่สำมำรถแบกรับควำมเสี่ยงนั้น

ได้ ก็อำจจะกระจำยหรือถ่ำยโอนควำมเสี่ยงด้วยกำรท�ำประกันภัย 

หรือกรณีควำมเสี่ยงท่ีอำจเกิดข้ึนจำกควำมไม่ช�ำนำญงำนของ

บุคลำกรภำยในหน่วยงำน ก็อำจจัดจ้ำงบุคคลภำยนอกมำด�ำเนิน

กำรแทน เช่น งำนรักษำควำมปลอดภัย งำนท�ำควำมสะอำด   

เป็นต้น

6.3  กำรลด (Reduce) เป็นกำรลดหรือควบคุมควำมเสี่ยงในกรณี

ท่ีหน่วยงำนเห็นว่ำควำมเสี่ยงเหล่ำนั้นเกิดจำกปัจจัยภำยในหรือ

สำเหตุท่ีหน่วยงำนสำมำรถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีกำรควบคุม

ภำยในหรือปรับปรุงระบบกำรท�ำงำน โดยออกแบบวิธีกำรท�ำงำน

ใหม่เพื่อลดโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยหรือผลกระทบให้อยู่ใน

ระดับท่ีหน่วยงำนยอมรับได้ เช่น กำรจัดอบรมให้บุคลำกร กำร

จัดหำคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรท�ำงำนผิด

พลำด  หรือหำกเป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก ก็อำจน�ำ

กลยุทธ์หรือมำตรกำรต่ำงๆ มำใช้เพือ่ลดผลกระทบหรือควำมรนุแรง

ของควำมเสีย่ง

6.4  กำรยอมรับ (Accept) เป็นควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนยอมรับได้ 

หรือเป็นควำมเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับควำมเสี่ยงต�่ำหรือเป็นควำมเสี่ยง

ทีม่ต้ีนทนุในกำรจดักำรควำมเสีย่งสงูมำกจนไม่คุม้ค่ำกบัผลทีจ่ะได้รบั 

หรอืเป็นควำมเสีย่งท่ีอยู่นอกเหนอืกำรควบคมุขององค์กร คอื อำจ

มีสำเหตุจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น นโยบำย

ของรัฐบำล กฎหมำย เป็นต้น

7.  การติดตามผล (Monitoring) 

เป็นกำรติดตำมประเมินผลแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง ตำมที่ผู้รับ

ผิดชอบควำมเสี่ยงมีกำรก�ำหนดไว้  โดยวิเครำะห์และประเมินผล

กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งว่ำมีประสทิธผิลหรอืไม่ หำกหน่วยงำน

ได้ด�ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงแล้วยังมีควำมเสี่ยงท่ีไม่

อำจยอมรับได้เหลืออยู่ควรพิจำรณำต่อไปว่ำ เป็นควำมเสี่ยงท่ีอยู่

ในระดับใด และมีวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงนั้นอย่ำงไร จำกนั้นจึง

เสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำให้ควำมเห็น รวม

ถึงกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน ทั้งนี้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงจะ

เกิดผลส�ำเร็จได้ต้องได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงจริงจังจำกผู้บริหำร 

และน�ำควำมเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่มำก�ำหนดวิธีกำรจัดกำรควำมเสี่ยง

ต่อไป

8.  สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication) 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งเชิงบูรณำกำร จะเกดิขึน้ได้และมีกำรถอืปฏบัิติ

อย่ำงต่อเนื่อง จะต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรสูงสุดของ

บริษัท และได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคนภำยในองค์กร 

ดงันัน้กำรให้ทุกคนภำยในองค์กรมคีวำมเข้ำใจ และรบัทรำบบทบำท

ของตนต่อระบบบรหิำรควำมเสีย่งเชิงบรูณำกำรของบรษัิทได้อย่ำง

ครบถ้วนท่ัวถงึ จะต้องมกีำรวำงระบบกำรสำรสนเทศ และกำรสือ่สำร

ท่ีมปีระสทิธผิล ท้ังในส่วนกำรประชำสมัพันธ์ กำรฝึกอบรมให้ควำม

รู้ รวมทั้งกำรติดตำมให้มีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน

บรษัิทมีกำรสือ่สำรผ่ำนกำรประชมุคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

โดยเชิญผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยง (Risk Owner) เพื่อติดตำมควำม

คืบหน้ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงของแต่ละหน่วยงำน
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 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1.  องค์ประกอบคณะกรรมการ 
1.1 จ�ำนวนกรรมกำรของ PAP เป็นไปตำมข้อบังคับข้อ 11 

ท่ีก�ำหนดว่ำ “คณะกรรมกำรของบรษัิทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำง

น้อย 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำร

ท้ังหมดนัน้ต้องมถีิน่ท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร และกรรมกำรของบรษัิท

จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด” โดยปัจจุบันคณะ

กรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำร 11 ท่ำนโดยแบ่งเป็น

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรจ�ำนวน 4 ท่ำนและกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 

7 ท่ำน

1.2 แม้ประธำนกรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรจะ

เป็นบุคคลเดยีวกนั แต่เพือ่ไม่ให้คนใดคนหนึง่มอี�ำนำจโดยไม่จ�ำกดั 

อ�ำนำจประธำนเจำ้หนำ้ทีบ่รหิำรจงึมำจำกกำรแตง่ตัง้และพจิำรณำ

อย่ำงรอบคอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และหำกมีรำยกำรใดท่ีมี

ขนำดเกินอ�ำนำจของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร จะต้องผ่ำนกำร

พิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทเสมอ 

1.3 กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับ

บริษัท และข้อก�ำหนดของกฏหมำยที่เกี่ยวข้องและมีควำมโปร่งใส

โดยกำรสรรหำกรรมกำรต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

สรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และน�ำเสนอเพื่อขออนุมัติ

จำกคณะกรรมกำรบรษัิท และ/หรอืเสนอขออนมัุตต่ิอท่ีประชุมผูถ้อื

หุ้นแล้วแต่กรณี

1.4 ประธำนกรรมกำรไม่เป็นประธำนหรือสมำชิกในคณะ

กรรมกำรชุดย่อย 

1.5 มีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้ช่วยดูแลกิจกรรม

ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำร และช่วยให้คณะกรรมกำร และบริษัท 

ปฏบัิติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้องต่ำงๆ 

2.   คุณสมบัติของกรรมการ
2.1 กรรรมกำรต้องเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมี

จริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจและอุทิศเวลำควำมรู้ควำมสำมำรถ 

รวมท้ังมีควำมพยำยำมในกำรปฏบัิตหิน้ำท่ีและมคีวำมเป็นอิสระใน

กำรตัดสินใจ

2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัดและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.3 จ�ำกัดจ�ำนวนกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอ่ืน

ไม่เกิน 5 บริษัท

2.4 จ�ำกดัจ�ำนวนกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษัิทอ่ืนของ

กรรมกำรผู้จัดกำร ไม่เกิน 3 บริษัท

2.5 มีควำมเป็นอิสระตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน ก.ล.ต. 

และตลำดหลักทรัพย์ฯ

2.6 จ�ำกดัจ�ำนวนกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระไม่เกนิ 9 ปี

2.7 กรณท่ีีมีกรรมกำรอิสระท่ีด�ำรงต�ำแหน่งเกนิ 9 ปี และหำก

มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ำนนั้นด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ กำร

แต่งตั้งนั้นจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น 

2.8 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรเป็นไปตำมกฎบัตร

ของคณะกรรมกำรแต่ละคณะ ตำมข้อบังคับข้อที่ 13 ซึ่งก�ำหนดให้

ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่ง 

1 ใน 3 ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ 

ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรท่ีจะต้องออก

จำกต�ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้

ใช้วิธีจับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคน

ท่ีอยู่ในต�ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้นเป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรท่ี

ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้  

3. คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจำกคณะกรรมกำรบรษัิทแล้ว บรษัิทยังมีคณะกรรมกำรชดุย่อย 

3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ 

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ซ่ึงมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ พร้อม

ทั้งก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรตรวจสอบมท้ัีงหมด 3 ท่ำน โดยทุกท่ำนเป็นกรรมกำร

อิสระและด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมกำร  บริษัทซึ่งอย่ำงน้อย1 ท่ำน

เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำนบัญชี/กำรเงิน และกรรมกำรตรวจสอบต้องมี

คณุสมบัตเิกีย่วกับควำมเป็นอิสระมวีำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 

3 ปี

3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีทั้งหมด 3 

ท่ำน โดยทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระและมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

วำระละ 3 ปี

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีทั้งหมด 3 ท่ำน ประกอบด้วย

กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำน และ กรรมกำรบริหำร 2 ท่ำน โดยมีวำระ

กำรด�ำรงต�ำแหน่งวำระละ 3 ปี

4. การประชุมคณะกรรมการ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งบริษัทจะส่งจดหมำย

นัดประชุมคณะกรรมกำรและเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมล่วง

หน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชุม โดยกรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถ

เสนอวำระเข้ำท่ีประชมุได้ และหำกมีเหตจุ�ำเป็นไม่สำมำรถเข้ำร่วม
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ประชุมได้ กรรมกำรจะแจ้งบรษัิทล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุประมำณ 

1-2 วนั ซ่ึงกำรประชุมคณะกรรมกำรจะจดัสรรเวลำให้มีกำรอภปิรำย

และแสดงควำมเห็นอย่ำงเพยีงพอ รวมท้ังให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูช้ีแจง

ข้อมูลในฐำนะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหำโดยตรงผ่ำนกรรมกำรบริหำร

และมีกำรจดบันทึกกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร

5.  ค่าตอบแทนกรรมการ
5.1 ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทมีกำรก�ำหนดนโยบำย

ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ

บรรษัทภบิำลเป็นผูพ้จิำรณำและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ

เสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ ซ่ึงกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนบริษัท

ได้ค�ำนึงถึงผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะ

ได้รับจำกคณะกรรมกำร โดยค่ำตอบแทนดังกล่ำวอยู่ในระดับท่ี

เทียบเคียงได้กับอุตสำหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอท่ีจะรักษำ

กรรมกำรท่ีมีคุณภำพตำมท่ีต้องกำร ซ่ึงบริษัทจ่ำยค่ำตอบแทน

กรรมกำรโดยแบ่งเป็นค่ำเบี้ยประชุมและค่ำบ�ำเหน็จกรรมกำร

5.2 ส�ำหรับค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทได้

ก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนโดยคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน

และบรรษัทภิบำล เป็นผู้พิจำรณำและเสนอขออนุมัติจำกคณะ

กรรมกำรบรษัิท ในส่วนของกรรมกำรผู้จดักำร และกรรมกำรบรหิำร 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำรจะเป็นผูป้ระเมนิและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

6. รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของบริษัท

และบริษัทย่อยโดยงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปโดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีท่ีมีควำมเหมำะสม

และถือปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังรวม

ท้ังประมำณกำรท่ีดท่ีีสดุในกำรจดัท�ำ ซ่ึงมกีำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคญั

อย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษัิท

จะเป็นผู้รับผิดชอบในสำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำน

ประจ�ำปีและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่

มีควำมเป็นอิสระจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภำพของ

รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคุมภำยใน และควำมเห็นของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงจะปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบในรำยงำนประจ�ำปี

7. แผนการสืบทอดตำาแหน่ง
คณะกรรมกำรก�ำหนดให้มีแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของกรรมกำร

บรหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยในแต่ละปี  บรษัิทได้มกีำรประชุม

แผนงำนซึง่มกีำรแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละถ่ำยทอดงำนอย่ำงมรีะบบ 

นักลงทุนจึงม่ันใจได้ว่ำบริษัทจะมีกำรด�ำเนินงำนและกำรสืบทอด

ต�ำแหน่งผู้บริหำรแต่ละฝ่ำยได้อย่ำงต่อเนื่อง

8. การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
กรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งใหม่จะได้รับทรำบหลักเกณฑ์ท่ีส�ำคัญ

เกี่ยวกับคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ รวมท้ัง

นโยบำยและข้อมูลท่ีส�ำคัญเก่ียวกับบริษัท โดยบริษัทส่งเสริมให้

กรรมกำรบรษัิทและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำร่วมสมัมนำหลกัสตูรท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อกำรปฎิบัติหน้ำที่ ทั้งของหน่วยงำนก�ำกับดูแลองค์กร

ของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตร Directors Accreditation 

Program (DAP) ของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ทั้งนี้เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำองค์กรต่อไป

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษัิทสำมำรถปฏบัิตหิน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ

และเกิดประสิทธิผลมำกท่ีสุด อีกท้ังเพื่อเป็นกรอบในกำรทบทวน

และปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรให้ดียิ่งขึ้นไป 

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร บริษัทจึงก�ำหนดให้มีกำรประเมิน

ผลกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรท้ังคณะ และมีกำรประเมนิผล

กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยคณะกรรมกำร

บรษัิท กำรประเมินท้ังหมดจะสรปุผลและบรรจเุป็นวำระกำรประชุม

คณะกรรมกำร ครัง้ท่ี 1 ของทุกปี เพือ่น�ำผลกำรประเมินมำวเิครำะห์

และแสดงควำมเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็น

เสมือนเครื่องมือในกำรช่วยพัฒนำกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้กำร

ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรโดยคณะ

กรรมกำรบริษัทนั้น เพื่อน�ำไปพิจำณำค่ำตอบแทนประจ�ำปีของ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยกำรประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เป็นกำรวัดควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย ส่วนที่ 2 เป็นกำร

ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรโดยคณะ

กรรมกำรจะเป็นผู้ประเมินเป็นรำยบุคคล

 การกำากับดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 

และ บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด ซึ่งบริษัทจะส่งตัวแทนเข้ำไปเป็น

กรรมกำรในบริษัทย่อยดังกล่ำว เพ่ือมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 

และก�ำหนดนโยบำยกำรด�ำเนนิงำนท่ีส�ำคญั  เพ่ือให้เกดิผลประโยชน์

สูงสุดแกบริษัทย่อยนั้นๆ และหำกบริษัทย่อยมีกำรด�ำเนินธุรกิจท่ี

กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ตัวแทนดังกล่ำวจะต้องน�ำเสนอ

เรื่องนั้นๆ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทก่อน 
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ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้
แก่ บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด และบุคคลหรือ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส�ำนักงำนที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 
ดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัท ค่ำสอบบัญชี (บำท)

1. บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 990,000

2. บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิ้ง จ�ำกัด 290,000

3. บริษัท มีทรัพย์ขนส่ง จ�ำกัด 235,000

รวม 1,515,000

2.  ค่าตอบแทนอื่น
    - ไม่มี -

ท้ังนี้ บริษัทท่ีเป็นส�ำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีควำม
สัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท / ผู้บริหำร / ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว

อีกท้ังยังได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และ 

จรรยำบบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมไปถึงข้อบังคับในกำรท�ำ

รำยกำร ท่ีเกี่ยวโยงต่ำงๆ เพ่ือใช้ในกำรก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

ร่วมกันท้ังของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพ่ือให้แนวทำงกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และกำรพัฒนำองค์กรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ

บริษัทฯ ท้ังนี้ ยังได้มีกำรดูแลในเรื่องกำรจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บ

เอกสำรส�ำคัญ และกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนของบริษัท เพื่อ

ให้สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท�ำงบกำรเงนิได้อย่ำงครบถ้วน 



>>  รายงานประจำาปี   255656

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้อนุมัติกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ 3 ท่ำน โดยกรรมกำร
ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งประกอบด้วย

1. คุณสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ ประธำนคณะกรรมกำร
    ตรวจสอบ
2. คุณสุรินทร์    วรรณเพ็ญสกุล  กรรมกำรตรวจสอบ
3. คุณปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมกำรตรวจสอบ 

  และนำยนฤิทธิ์ชัย ภรูพีงษำนนท์ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ในรอบปีบัญชี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
อิสระ และครบถ้วนตำมท่ีได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท โดย
ได้ประชุมร่วมกบัผูบ้รหิำร ผูส้อบบัญชี และผูต้รวจสอบภำยใน เพือ่ร่วม
เสนอข้อมูล หำรือ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในวำระที่เกี่ยวข้อง โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เป็นเครื่องมือในกำร
ปฏิบัติภำรกิจตำมกฎบัตรท่ีก�ำหนดไว้  โดยข้ึนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ท�ำให้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้อย่ำงเป็นอิสระ โปร่งใส ตำมหลัก
ธรรมำภบิำล เพือ่รกัษำผลประโยชนข์องบรษิทัได้อย่ำงถกูต้องและไม่มี
ข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูล โดยมีกำรจัดประชุมตลอดปี 2556 จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 12 ครั้ง รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร
ร่วมด้วย จ�ำนวน 4 ครัง้ ซ่ึงสำระส�ำคญัในกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบสรุปได้ดังนี้

รายงานทางการเงนิ ได้สอบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิ
ประจ�ำปี 2556 และหำรอืร่วมกบัผูส้อบบัญช ีพร้อมท้ังพจิำรณำข้อเสนอ
แนะด้ำนระบบควบคุมภำยใน ซึ่งเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ได้จัดท�ำขึ้นอย่ำงถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
มีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

รายการที่เกี่ยวโยงกัน สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันหรือรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อให้แน่ใจว่ำกำร
ตกลงเข้ำท�ำรำยกำรมีควำมเป็นธรรม และเพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท 
ซ่ึงบรษัิทได้ถอืปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีโดยถอืควำม
โปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมลูอย่ำงเพียงพอ ซ่ึงมรีำยกำรท่ีส�ำคญั ได้แก่ 
พิจำรณำกำรกู้ยืมเงิน, พิจำรณำกำรต่อสัญญำเช่ำที่ดิน และ พิจำรณำ
กำรต่อสัญญำเช่ำส�ำนักงำน

การตรวจสอบภายใน  ให้ควำมเห็นชอบต่อแผนงำนตรวจสอบและก�ำลงัพล 
ประจ�ำปี 2556 รวมท้ังพิจำรณำควำมเพียงพอในกำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้บรรลุแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปี  และได้
สอบทำนผลกำรปฏบัิตงิำนและข้อเสนอแนะของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน รวม
ท้ังผลกำรตรวจตดิตำมกำรปรบัปรงุแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ สรปุได้ว่ำ กำร
ตรวจสอบภำยในของบรษัิทเป็นไปอย่ำงอิสระ เพียงพอ และมปีระสทิธผิล

การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ติดตำมกำรสื่อสำรเผยแพร่จรรยำบรรณ
ของพนักงำนบริษัท ก�ำหนดให้พนักงำนบริษัทที่เกี่ยวข้อง รำยงำนชื่อ
ผูท่ี้เกีย่วโยงกนั, รำยงำนกำรถอืครองหุ้นบรษัิทประจ�ำทุกไตรมำส ท่ีอำจ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกคร้ัง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษัิท ในปี 2556 ไม่พบรำยกำรท่ีก่อให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ น�ำเสนอรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อคณะกรรมกำรบริษัททรำบ
ทุกครั้งที่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้เสนอควำมเห็น และ
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรงำนของฝ่ำยบริหำร ซ่ึง
ฝ่ำยบรหิำรได้ด�ำเนนิกำรปรบัปรงุแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอย่ำงเหมำะสม 
รวมท้ังพจิำรณำผลกำรประเมนิกำรปฏบัิตงิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในรอบปี 2556 โดยได้รับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรบริษัท และน�ำ
ผลกำรปฏิบัติงำนนั้นมำพิจำรณำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

ผู้สอบบัญช ี ประเมินควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ควำมเห็น
ต่อค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพ่ือน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อขออนุมัติท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ให้แต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจำกบริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทส�ำหรับปี 2557

จำกกิจกรรมต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นตลอดปี  2556  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เห็นว่ำ  คณะกรรมกำรตลอดจนผู้บริหำรของบริษัทฯ ถือ
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีเป็นส�ำคัญ  และยึดม่ันในจริยธรรม
ธุรกิจ  โดยมีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ
บริษัทอย่ำงมีคุณภำพเยี่ยงมืออำชีพ  รวมทั้งพัฒนำระบบบริหำรควำม
เสีย่งท่ีส�ำคญั ให้เกดิประสทิธผิลสงูสดุ และส่งเสรมิระบบควบคมุภำยใน
ที่มีประสิทธิผลและเหมำะสม เพียงพอ รวมทั้งกำรตรวจสอบภำยในมี
ควำมเป็นอิสระ และมีกระบวนกำรตรวจสอบที่สอดคล้องกับ มำตรฐำน
สำกลกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(นำยสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ)
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
10 มกรำคม 2557



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)  >> 57

รายงานคณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล ของบริษัทประกอบ
ด้วยกรรมกำรอิสระ 3 คน โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 
ซึง่จะครบวำระในวนัที ่4 กมุภำพนัธ์ 2558 โดยคณะกรรมกำรมรีำยนำม 
ดังนี้   

1. นำยสุรินทร์   วรรณเพ็ญสกุล  ประธำนคณะกรรมสรรหำ 
    ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล
2. นำยเกรียงไกร รักษ์กุลชน  กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
    และบรรษัทภบิำล
3. ดร.สมชำย    หำญหิรัญ  กรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน 
    และบรรษัทภบิำล

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล มีควำมรบัผดิชอบ
หลกัตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และ
บรรษัทภบิำล และนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรในปี 2556 คณะกรรมกำร
สรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีกำรประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง ซึ่ง
มีกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญดังนี้

1.  ทบทวนกฏบัตรคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

2. พิจำรณำสรรหำ และเสนอชื่อกรรมกำร แทนกรรมกำรที่ครบวำระ
และกรรมกำรท่ีลำออก ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภบิำล 
ได้พิจำรณำ โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิ
กิจกำรของบริษัทรวมทัง้ค�ำนึงถึงขนำดโครงสร้ำงและองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทท่ีเหมำะสมเพื่อส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
และให้กำรบรหิำรจดักำรเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพตลอดจนสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง

3. พิจำรณำค่ำตอบแทน และสวัสดิกำร ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
โดยก�ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมนิผลอย่ำงเป็นรปูธรรม ซ่ึงพิจำรณำจำก
ผลควำมส�ำเรจ็ของกำรปฎบัิตงิำน เปรยีบเทียบกบัเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้
รวมถงึพจิำรณำกำรเตบิโตของยอดขำยและก�ำไรสทุธท่ีิเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อน 

4. พจิำรณำหลกัเกณฑ์ และค่ำตอบแทนประจ�ำปีแก่กรรมกำร โดยเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 
2556 รวมทั้งพิจำรณำหลักเกณฑ์ ให้มีควำมชัดเจน และเหมำะสมกับ
โครงสร้ำงของบริษัทในปัจจุบัน รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์ และจัดให้มี
กำรประเมินผลกรรมกำรบริษัททั้งคณะ

5. ทบทวนและปรบัปรงุหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรยิธรรมและจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ และคูม่อืกรรมกำรพร้อมท้ังประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำน
ในองค์กรรับทรำบ

6. ทบทวนและปรบัปรงุนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีด ีประจ�ำปี 2556 
ซึ่งกำรปรับปรุงดังกล่ำวเป็นผลให้บริษัทได้รับผลกำรประเมินจำกระดับ 
“ดีมำก” จำกปี 2555 เป็น “ดีเลิศ” ในปี 2556 จำกกำรประเมินโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

7. ทบทวนวิธีกำรปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุงกำรเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในกำร
พิจำรณำส�ำหรับกำรประชมุผูถ้ือหุน้  ซึ่งกำรปรับปรงุดงักล่ำวเป็นผลให้
บริษัทได้รับผลคะแนนกำรประเมินจำก “94.50%” จำกปี 2555 เป็น 
“100%” ในปี 2556 จำกกำรประเมินโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
(Thai Investors Association)

8. ด�ำเนนิกำรและประชำสมัพนัธ์กจิกรรมด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

9. จัดให้มีกำรด�ำเนินกิจกรรมและกำรรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท ประจ�ำปี 2556 

10.  ปรบัปรงุและทบทวนควำมเหมำะสมของแบบประเมินคณะกรรมกำร
บริษัท คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และแบบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
ท่ีได้รบัมอบหมำยอย่ำงรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตสุมผล และสำมำรถ
ปฏบัิตหิน้ำท่ีอย่ำงเป็นอิสระ โดยไม่ถกูครอบง�ำจำกฝ่ำยบรหิำรแต่อย่ำงใด 
และในปี 2556 กรรมกำรได้รับค่ำตอบแทนตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนค่ำ
ตอบแทนของคณะกรรมกำรปี 2556 โดยได้พิจำรณำรำยงำนข้อมูลกำร
ส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของสมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบรษัิท
ไทย หรือ Thai Institute of Directors (IOD) และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับภำพรวมของบริษัทจดทะเบียนท้ังหมด 
บริษัทในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน และบริษัทท่ีมีขนำดยอดขำยและ
ก�ำไรสุทธิใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและ
บรรษัทภบิำล เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเป็นธรรมกบับรษัิทฯ และกรรมกำร
ท่ีด�ำรงต�ำแหน่ง ซ่ึงสอดคล้องกบัหน้ำท่ีควำมรบัผดิชอบซ่ึงคณะกรรมกำร
บริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบและเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ 
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรำยย่อย ตำมหลักกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี

นำยสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล
10 มกรำคม 2557



>>  รายงานประจำาปี   255658

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) ได้อนุมัติกำร

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 3 ท่ำน โดยประธำนคณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นกรรมกำรอสิระ มวีำระด�ำรงต�ำแหน่ง

ครำวละ 3 ปี ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ซึ่งประกอบด้วย

1. นำงสำวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์    ประธำนคณะกรรมกำร

             บริหำรควำมเสี่ยง

2. นำงสำววิริยำ     อัมพรนภำกุล   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

3. นำงสำวธิติมำ    วัฒนศักดำกุล   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

    และนำงสำวศิริยำ   ทับทิมนำค  เลขำนกุำรคณะกรรมกำร  

                 บริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิท เพือ่ท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูลกำรบรหิำร

จัดกำรควำมเสี่ยง พิจำรณำให้ควำมเห็นและสนับสนุนฝ่ำยบริหำร 

ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพัฒนำระบบกำรจัดกำรบริหำรควำม

เสีย่งท่ัวท้ังองค์กรให้มีประสทิธภิำพอย่ำงต่อเนือ่ง รวมท้ังสนบัสนนุ

ให้เกิดควำมร่วมมือในทุกระดับขององค์กร โดยในปี 2556 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมกีำรประชุม 5 ครัง้ โดยกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงทุกท่ำนได้เข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง ซ่ึง สำมำรถ

สรปุสำระส�ำคญัของกำรด�ำเนนิกจิกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ได้ดงันี้

1. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 
จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อร่วมพิจำรณำ

คัดกรองปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรท่ีส่งผลกระทบด้ำนกลยุทธ์  กำร

ด�ำเนินงำน กำรเงิน รวมถึงด้ำนอื่นๆ จำกปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดตำม

ควำมเห็นของเจ้ำของปัจจัยเสี่ยง (Risk Owner) ที่มีกำรพิจำรณำ

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดล�ำดับ

ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) ในภำพรวมแล้ว 

2. พิจารณาแนวทางตอบสนองความเสี่ยง
พิจำรณำควำมเหมำะสม คุ้มค่ำของแผนงำน (Action Plan) ท่ี

ผูบ้รหิำรหน่วยงำนจดัท�ำ เพือ่ให้มัน่ใจว่ำควำมเสีย่งนัน้จะได้รบักำร

บริหำรจัดกำร และมีกำรควบคุมให้อยู่ในระดับเหมำะสมที่องค์กร

สำมำรถยอมรับได้ 

3. ติดตามผลของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อติดตำมควำมคืบ

หน้ำ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของปัจจัยเสี่ยง

ในแต่ละระดบัควำมรนุแรง โดยด�ำเนนิกำรตดิตำมผ่ำนกำรพจิำรณำ

จำกคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม

ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ เพื่อพิจำรณำแนวโน้มของควำม

เสี่ยงภำพรวมที่เปลี่ยนแปลงภำยหลังจัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง  

และก�ำหนดแนวทำงกำรป้องกันหรือแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที

4. แผนบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกิจ (Business Continuous 
Planning: BCP) 
บรษัิทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรงำนในภำวะวิกฤต 

จึงได้ด�ำเนินกำรศึกษำ และจัดท�ำ แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่อง

ทำงธรุกจิ ซ่ึงปัจจบัุนแผนงำนดงักล่ำวได้ด�ำเนนิกำรเป็นท่ีเรยีบร้อย

จำกกำรด�ำเนินงำนข้ำงต้น เชื่อว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีด�ำเนิน

ไปอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด จะ

ช่วยท�ำให้องค์กรสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์กำรด�ำเนนิงำนตำมแผน

ธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้องค์กร เพื่อ

ส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่ำง

ยั่งยืน 

นำงสำวปิยะนุส  ชัยขจรวัฒน์

ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

18 กุมภำพันธ์ 2557
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รายงานการดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

 ขอบเขตของรายงานฉบบันี้

บรษัิท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) (PAP) ได้จดัท�ำรำยงำนฉบับนี้

ข้ึนภำยใต้แนวทำงกำรจดัท�ำรำยงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทำงท่ี

บริษัทใช้ด�ำเนินธุรกิจ และกำรพัฒนำในแต่ละด้ำนเพื่อน�ำไปสู่กำร

เติบโตของกิจกำรอย่ำงยั่งยืน ซึ่งในปี 2556 นี้ เป็นปีแรกที่บริษัท

ได้รวบรวมข้อมลูเพือ่เปิดเผยให้นกัลงทุนรบัทรำบและมคีวำมเข้ำใจ

ถงึควำมรบัผดิชอบในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทในแต่ละมติ ิไม่ว่ำ

จะเป็นมิติด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

กำรน�ำเสนอรำยงำนนี้ เป็นรำยงำนท่ีกล่ำวถึง นโยบำยและกำร

ปฏิบตัติอ่ผูม้สี่วนไดเ้สยีที่ไดร้ับผลกระทบ ที่เกิดขึน้จำกกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบท่ีบริษัทได้

ปฏิบัติต่อผลกระทบเหล่ำนั้น ด้วยแนวทำงควำมรับผิดชอบใน

ประเด็นต่ำงๆ ดังนี้

กำรรำยงำนในประเดน็ท่ีได้กล่ำวมำนีจ้ะครอบคลมุในส่วนกำรด�ำเนนิ

ควำมรับผิดชอบตอ่สังคมในกระบวนกำรธุรกิจ (CSR-in-process) 

โดยมจีดุมุ่งหมำยท่ีจะปรบัปรงุและพฒันำกำรด�ำเนนิควำมรับผดิชอบ

ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป 

 

 การกำากับดแูลกิจการ

คณะกรรมกำรบรษัิท ประกอบด้วยกรรมกำร 11 ท่ำน คอื กรรมกำร

อิสระ 7 ท่ำน กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 4 ท่ำน และในจ�ำนวน

กรรมกำรท้ังหมดมกีรรมกำรท่ีเป็นเพศหญงิ 4 ท่ำน กำรจดัโครงสร้ำง

คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นโครงสร้ำงท่ีสนบัสนนุให้เกดิกำรถ่วงดลุอ�ำนำจ

กับฝ่ำยบริหำร สำมำรถตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำ

รำยกำรท่ีอำจเกดิควำมขดัแย้งของผลประโยชน์ในกำรบรหิำรจดักำร

ธุรกิจ ดูแลให้องค์กรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตำมกฏหมำย ระเบียบ 

ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตำมหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี มีควำมรับผิดชอบและเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนได้

อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และโปร่งใส

ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน, 

การปฏิบัติต่อแรงงานและ

การช่วยเหลือสังคม

ความรับผิดชอบในการผลิตสินค้า

และบริการ รวมถึงผลประกอบการ

ที่สร้างมูลเพิ่มให้กับนักลงทุน

ดูแล ควบคุม การปล่อยของ

เสียจากกิจกรรมการด�าเนิน

งานของบริษัท

เศรษฐกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม

การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
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ในกำรจัดท�ำแผนธุรกิจ ผู้บริหำรสูงสุดจะเป็นผู้ก�ำหนด Corporate 

KPIs และงบประมำณ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดท�ำ SWOT 

และ Balanced Scorecard (BSC) เพื่อมอบหมำยไปยังหน่วยงำน

ต่ำงๆ ให้ก�ำหนดและจัดท�ำแผนงำนและงบประมำณ โดยมีฝ่ำย

บริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำ 

กำรติดตำม ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจในระหว่ำงปีนั้น จะมีฝ่ำย

ตรวจสอบภำยในเข้ำตรวจสอบและติดตำมถึงกำรปฏิบัติงำนตำม

แผนงำนท่ีได้เสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยมี

กำรรำยงำนผลกำรตดิตำมดงักล่ำวต่อผูบ้รหิำรสงูสดุของหน่วยงำน

นั้นๆ ผู้บริหำรสูงสุดขององค์กร นอกจำกนี้ฝ่ำยบริหำรจะมีกำร

ประชมุร่วมกนัเพ่ือพจิำรณำถงึควำมเป็นไปได้ของเป้ำมำยและแผน

ธุรกิจที่ก�ำหนดไว้ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอกำร

ทบทวน ปรับปรุง หรือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

ด้ำนกำรจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้มอบหมำยให้แต่ละ

ฝ่ำยจัดท�ำแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่งพจิำรณำ ให้ควำมเห็น ตลอดจนกำรตดิตำมควำม

คืบหน้ำของแผนกำรด�ำเนินควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ เพื่อสรุปและ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

คณะท�ำงำนท่ีรับผิดชอบงำนในส่วนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ประกอบด้วยหน่วยงำนกำรตลำด หน่วยงำน ทรพัยำกรมนษุย์ และ

หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทั้งสำมหน่วยงำนจะร่วมกันจัดท�ำ

แผนงำน/กจิกรรม เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน

และบรรษัทภิบำล

ในกำรวำงแผนจดัท�ำด้ำนกลยุทธ์และแผนงำนนัน้ฝ่ำยบรหิำรจะเป็น

ผู้จัดท�ำกลยุทธ์และแผนงำนเพื่อให้บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีผู้บริหำร

สูงสุดก�ำหนดภำยใต้งบประมำณประจ�ำปีที่จัดสรร รวมทั้งก�ำหนด

วิสยัทัศน์และพนัธกจิ โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำ

และให้ควำมเห็นชอบ

คณะผู้บริหาร ผู้บริหารสูงสุดก�าหนด 

Corporate KPIs และ

งบประมาณประจ�าปี

คณะกรรมการบริษัท

การตรวจสอบ

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหาร

จัดท�า SWOT / BSC

ทุกหน่วยงานจัดท�า 

Action Plan และ

งบประมาณประจ�าปี

ฝ่ายบริหารพิจารณา

อนุมัติกลยุทธ์ และ

แผนงานประจ�าปี

การทบทวน
จุดเริ่มต้น
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ผู้มีส่วนได้เสีย     แนวปฏิบัติ

ผู้ถือหุ้น   •  พนักงำนทุกคนมีควำมมุ่งมั่นและปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถเพื่อให้บรรลุถึงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และ

      เป็นกำรแสดงถึงศักยภำพของพนักงำนทุกคนให้สะท้อนออกมำในรปูของผลประกอบกำรทีด่ ีมคีวำมเติบโต

      อย่ำงยั่งยืนและมั่นคง สร้ำงควำมมั่นใจและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนให้กับผู้ลงทุน

   •  กำรให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมจริง และมีควำมโปร่งใส ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนอย่ำง

      เท่ำเทียมกัน

ลูกค้า   •   กำรสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำด้วยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำม

      มำตรฐำนภำยใต้รำคำที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย

   •   จัดให้มีช่องทำงที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภำพ ปริมำณ และควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร

คู่แข่งทางการค้า  •   ประพฤตภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง

      ตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี

   •  ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม 

   •  ไม่ท�ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูล

      อย่ำงสมเหตุสมผล

คู่ค้า   •  ให้ข้อมูลแก่ผู้ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ

   •  ปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต ตำมสัญญำและจรรยำบรรณ

   •  มีขั้นตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส และก่อประโยชน์สูงสุด

พนักงาน   •  ก�ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเป็นธรรม เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

   •  จัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคคลำกรในองค์กรเพื่อควำมเติบโตในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน

   •  ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลควำมปลอดภัย

สิ่งแวดล้อม   •  ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลำกรของบริษัท โดยเริม่

ชุมชนและสังคมโดยรวม    จำกกำรช่วยกันประหยัดพลังงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ

   •  ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับค่ำมำตรฐำนที่ยอมรับได้

   •  ให้ควำมช่วยเหลือในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรบริจำค 

รวมไปถึงกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีนโยบำยตำมที่เปิดเผยในหน้ำ 44 และ 46

 การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ยึดถือหลักกำรประกอบธุรกิจภำยใต้จริยธรรมและ

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่ได้จัดท�ำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็น

เสมือนคู่มือให้ค�ำแนะน�ำและแนวทำงท่ีเป็นประโยชน์ส�ำหรับกำร

ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคุณค่ำส�ำคัญและหลักกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัทที่ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้
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       ด้านเศรษฐกิจ 

 โครงสร้างทางธรุกจิ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) บริษัท ทำโมเสะ เทรดดิง้ จ�ำกดั (บรษัิทย่อย) บรษัิท มทีรพัย์ขนส่ง จ�ำกดั (บรษัิทย่อย)

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กด�ำ 

และท่อเหล็กชุบสังกะสี

ตวัแทนจ�ำหน่ำย ภำยใต้เครือ่งหมำยกำรค้ำ ตัวแทนในกำรจัดส่งสินค้ำ

ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยท่อเหล็กด�ำ และท่อ

เหลก็ชบุสงักะส ีโดยมกี�ำลงักำรผลติรวม

อยูท่ี่ 350,000 ตนัต่อปี ผลติโดยวธิเีช่ือม

เหล็กแผ่นซึ่งอำศัยควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ 

(Electric Resistance Welded: ERW) 

โดยมท้ัีงกำรผลติตำมค�ำสัง่ลกูค้ำ (Made 

to order) และผลิตพร้อมส�ำหรับกำร

จ�ำหน่ำย แบ่งตำมประเภทกำรใช้งำน คอื

>  ท่อเหล็กส�ำหรับงำนทั่วไป

>  ท่อเหล็กส�ำหรับงำนโครงสร้ำง

>  ท่อเหล็กส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม

ตวัแทนจ�ำหน่ำยท่อเหลก็ โดยกำรจ�ำหน่ำย

ท่อเหล็ก แบ่งเป็น

>   จ�ำหน่ำยท่อเหลก็แบบคณุภำพมำตรฐำน 

   ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “       ”  

    (แปซิฟิกไพพ์) โดย ทำโมเสะ เทรดดิง้ 

   จะได้รับค่ำตอบแทนในรปูค่ำตอบแทน    

   ทำงกำรตลำด (Commission) เป็นอัตรำ

   ร้อยละของยอดขำย

>  จ�ำหน่ำยท่อเหล็กแบบคุณภำพทั่วไป

   ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ“          ”

   (ทำโมเสะ)

ตัวแทนกำรจัดส่งสินค้ำสู่ปลำยทำง

2552 25522553 25532554 25542555 25552556 2556

ผลการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกิจ

ด้ำนรำยได้  
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ก�ำไรสุทธิหน่วย : ล้ำนบำท หน่วย : ล้ำนบำท
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 การให้ผลตอบแทนต่อผูล้งทุน

เงินปันผล

ผู้ลงทุนสำมำรถดูนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลได้ใน หน้ำ 36 ของรำยงำนประจ�ำปี

อัตราการจ่ายเงินปันผลขั้นตำ่า

หมายเหตุ     : 2547 - 2548          จ�านวนหุ้น    65,300,000   หุ้น    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

                : 2549 - 2550          จ�านวนหุ้น   132,000,000  หุ้น    มูลค่าหุ้นละ   5 บาท

                : 2551 - ปัจจุบัน        จ�านวนหุ้น   660,000,000  หุ้น    มูลค่าหุ้นละ   1 บาท

อัตรา
เงินปันผล
จ่ายต่อ

กำาไรสุทธิ

40%
31.86%

0.00%

72.85%
59.46%

100.00%

70.59%
60.00%

75.00% 75.76%

หน่วย : บาท / หุ้นเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นก�าไรต่อหุ้น

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

2.30

- 0.16

1.51

0.74
0.44

0.17 0.17 0.17 0.12
0.30 0.18

0.36 0.27 0.33 0.25

1.10

7.22

 ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค

ในฐำนะท่ีบรษัิทเป็นท้ังผูผ้ลติและจ�ำหน่ำยท่อเหลก็คณุภำพภำยใต้

เครือ่งหมำยกำรค้ำ  “         ” (แปซิฟิกไพพ์) ซ่ึงผลติโดยเครือ่งจกัร

ท่ีทันสมยัและมีกำรบ�ำรงุรกัษำโดยทีมวิศวกรและซ่อมบ�ำรงุท่ีมคีวำม

เชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ ซึ่งจะดูแล ตรวจสอบ ให้เครื่องจักร

มีสภำพที่พร้อมใช้งำนและผลิตสินค้ำได้ตำมมำตรฐำน นอกจำกนี้

ยังมีกระบวนกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ

แต่ละประเภทที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่ำสินค้ำภำยใต้

เครื่องหมำยกำรค้ำแปซิฟิกไพพ์ เป็นสินค้ำท่ีมีควำมปลอดภัย 

เหมำะสมกบัประเภทของงำนท่ีน�ำไปใช้ ดงันัน้ทุกครัง้ท่ีมีกำรจ�ำหน่ำย

ท่อแบบมำตรฐำน บรษัิทจะออกใบรบัรองคณุภำพสนิค้ำให้กบัลกูค้ำ

เพือ่เป็นกำรรบัประกนัคณุภำพ  และสร้ำงควำมมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภค ดงั

นัน้กำรด�ำเนินธุรกิจให้มีควำมแข็งแกร่ง เรำจึงยึดมั่นในหลักควำม

รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ดังนี้

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้านผู้บริโภค

การผลิตสินค้า 

ที่ได้มาตรฐาน 

และตรงตามความ

ต้องการ  

การส่งมอบสินค้า

ให้ความรู้ข้อมูล 

ที่ถูกต้อง

เปิดช่องทางการรับ 

ข้อร้องเรียน

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
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ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร

 ด้านผูบ้รโิภค

>  ให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง

ในด้ำนกำรให้ควำมรู้ในกำรใช้งำนของท่อเหล็กแต่ละมำตรฐำนกับ

ลูกค้ำก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ของเรำ เพื่อผลักกันให้กำรใช้งำนท่อ

เหล็กในประเทศไทยมีมำตรฐำนและเลือกใช้ท่อเหล็กได้ถูกต้อง 

วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การส่งมอบสินค้า

วตัถดุบิหลกัของบรษัิท คอื เหลก็ม้วน (Hot Roll 
Coil) โดยบริษัทมีกำรสั่งซื้อ จำกทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษัทมีกระบวนกำรตรวจ
สอบวตัถดุบิก่อนรบั โดยกำรตดัชิน้ส่วนของเหลก็
ม้วนทุกม้วน เพ่ือน�ำไปตรวจสอบค่ำทำงเคมขีอง
วตัถดุบิ และมรีำยงำนข้อมลูของค่ำทำงเคม ีเพือ่
ให้ม่ันใจว่ำวัตถดุบิได้มำตรฐำนและตรงตำมควำม
ต้องกำร

กระบวนกำรผลิตใช้เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยี
ทันสมยัและท�ำกำรตดิตัง้ระบบทดสอบกำรผลติ
ทุกข้ันตอนอย่ำงละเอยีด ท่อเหลก็มำตรฐำนของ
บริษัทจะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและทดสอบ
คุณภำพตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด ท้ังในด้ำน
วัตถุดิบ ขนำด ควำมหนำและคุณสมบัติอ่ืนๆ 
เช่น กำรรบัแรงดนั เป็นต้น ในกำรจ�ำหน่ำยสนิค้ำ
ท่อแบบมำตรฐำน บรษัิทจะออกใบรบัรองคณุภำพ
สินค้ำทุกครั้งที่มีกำรจ�ำหน่ำย

นอกจำกกำรจัดส่งสินค้ำให้ตรงตำมก�ำหนดท่ี
ตกลงกับลูกค้ำแล้ว เรื่องควำมปลอดภัยในกำร
ขนส่งสินค้ำเป็นอีกเรื่องท่ีมีควำมส�ำคัญ และมี
ผลกระทบท้ังต่อผูบ้รโิภค ชุมชนและสงัคม บรษัิท 
เรำจึงดูแลกำรตรวจสภำพรถขนส่งสินค้ำ และ
กำรอบรมพนักงำนขับรถของบริษัท 

เหมำะสมกับงำนแต่ละประเภท อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมให้ลูกค้ำ

สำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีได้จำกกำรบรรยำยไปใช้เพื่อน�ำเสนอสินค้ำให้

แก่ลูกค้ำปลำยทำง โดยฝ่ำยกำรตลำดได้จัดสัมมนำกลุ่มย่อยแก่

ตัวแทนจ�ำหน่ำยของบริษัทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำต่อเนื่องทุกปี
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          ด้านสังคม

 หลกัการและแนวทางการปฏิบตัใินด้านสังคมของแปซิฟิกไพพ์

 การดแูลและปฏิบตัต่ิอพนกังาน
 

บริษัทเช่ือม่ันและตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของบุคลำกร ท่ีเป็นปัจจยั

ในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนขององค์กรไปสู่เป้ำหมำยข้ำงหน้ำ 

จึงมีกระบวนกำรปฏิบตัแิละวำงแผนตัง้แต่กำรสรรหำบคุลำกร กำร

รักษำและพัฒนำให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถตำมที่

องค์กรคำดหวัง  ภำยใต้ Corporate Valued ขององค์กร คือ กำร

มุ่งควำมส�ำเร็จ, กำรท�ำงำนเป็นทีม, กำรให้ควำมส�ำคัญกับลูกค้ำ, 

ควำมเป็นผู้น�ำ และ Knowledge Management เพื่อให้เกิดกำร

พฒันำในทิศทำงเดยีวกนั และร่วมผลกัดนัเป้ำหมำยร่วมสงูสดุของ

องค์กร

สังคม

สร้างความตระหนักรู้ และรู้จักการช่วยเหลือชุมชน

ที่อยู่รอบโรงงาน รวมทั้งควบคุมการปล่อยของสีย 

ให้อยู่ในค่าที่ก�าหนด

ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า

ในการท�างานและมีรายได้ที่เป็น

ธรรมกับหน้าที่รับผิดชอบ

การส่งเสริมให้ธุรกิจ ,พนักงาน 

และชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข

P
 Promote

A
Awareness

P
Pleasure

พนักงาน ชุมชน

แนวทางการดำาเนนิงานด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคล

ออกแบบโครงสร้าง
องค์กร 

การสรรหาและคัดเลือก
บุคคลากร

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร

บริหารจัดการระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
แรงงานสัมพันธ์ 

ออกแบบโครงสร้ำงองค์กร 
ตำมควำมเหมำะสมของ
กำรบริหำรจัดกำรงำน

มกีระบวนกำรและเลอืกใช้
เครื่องมือ กำรท�ำแบบ
ทดสอบและสมัภำษณ์เพือ่
ให้ได้มำซ่ึงผู้สมัครท่ีตรง
ตำมคุณสมบัติท่ีต้องกำร
ตำมหน้ำที่นั้นๆ

เลอืกใช้เครือ่งมือท่ีถกูพฒันำ
ข้ึนอย่ำงเหมำะสม อำทิ 
กำรวำงแผนพฒันำบุคลำกร, 
กำรพัฒนำบุคลำกรรำย
บุคคล (IDP), กำรพัฒนำ
ทักษะท่ีจ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน

จดัให้มีโครงสร้ำงเงนิเดอืน 
(Salary Structure) ท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกบัตลำด
แรงงำนและค่ำงำน โดยมี
ผลตอบแทนท้ังรูปตัวเงิน 
และไม่เป็นตัวเงิน โดยใช้
ระบบกำรประเมินผลงำน

จดัข้ึนเพือ่ส่งเสรมิกจิกรรม
หลกัคือกำรปฏบัิตงิำน โดย
ให้เกดิควำมสมดลุระหว่ำง
กำรท�ำงำน และควำม
สัมพันธ์อันดีต่อพนักงำน 
และพนกังำนด้วยกนั รวม
ทั้งต่อผู้บริหำร
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ด้านบคุคลากร

สรรหาและส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า และเป็นผู้มีจริยธรรมที่ดี

กระบวนกำรสรรหำและพัฒนำบุคคลำกร
ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรจริยธรรมและ

จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

> คัดเลือกบุคคลำกรให้เหมำะกับหน้ำที่

> จัดอบรมเพื่อพัฒนำศักยภำพ

> ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเป็นผู้น�ำ

> ปฏิบัติตำมกรอบ CG ของบริษัท

> เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

> ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ

 กระบวนการสรรหาคดัเลอืกพนกังาน (Employee Resourcing)

1. การวางแผนอัตรากำาลังคน (Manpower Planning) 

กำรวำงแผนอตัรำก�ำลงัคนมำจำกกำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์ (Strategy 

Map) โดยใช้ Balanced Scorecard : BSC เป็นเครือ่งมือในก�ำหนด

แผนกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน   ดงันัน้ทุกหน่วยงำนจงึต้องมกีำรพจิำรณำ

อัตรำก�ำลงัคนให้เหมำะสมกบัเป้ำหมำยหรอืแผนกลยุทธ์ขององค์กร  

โดยหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์ พิจำรณำทบทวนเพ่ิมเติมเพ่ือให้

เกิดควำมเหมำะสมกับปริมำณงำนและปริมำณคนต่อไป

2. การสรรหา (Recruitment)
กระบวนกำรสรรหำพนักงำนในแต่ละต�ำแหน่ง จะต้องผ่ำนกำรคัด

เลือกผู้สมัครจำกใบสมัครท่ีส่งมำ จำกนั้นจึงเข้ำสู่กระบวนกำรท�ำ

แบบทดสอบ 3 ประเภท คือ ประเภทควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้ที่

เกีย่วกบังำนในหน้ำท่ีนัน้ๆ รวมท้ังท�ำแบบทดสอบบุคลกิภำพ ขัน้ตอน

สุดท้ำยคือกำรสัมภำษณ์โดยหน่วยงำนของต�ำแหน่งงำนท่ีเปิดรับ

ร่วมกับหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์ 

อัตราการขยายตัวของบุคลากรในองค์กร 

2555 2556
หญิง หญิง
ชำย ชำย

103 133

425 456
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หน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์มีกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม โดยจัด

หลกัสตูร วำงแผนกำรอบรมร่วมกบัหน่วยงำนในองค์กร เพือ่จดัท�ำ

หลกัสตูรกำรฝึกอบรมภำยใน และจดัหำหลกัสตูรจำกสถำบันภำยนอก 

โดยทุกแผนกจะมีกำรพิจำรณำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล 

(Individual Development Plan) ซึ่งหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์มี

กำรก�ำหนดกรอบกำรพิจำรณำแผนให้กับผู้บังคับบัญชำสูงสุดของ

แต่ละหน่วยงำน โดยมีกระบวนกำรจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำย

บุคคล ดังนี้

ผลท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ (Gap Analysis) จะน�ำมำเป็นข้อมูลใน

กำรพฒันำบุคลำกรโดยใช้เครือ่งมอืต่ำงๆ เช่น กำรฝึกอบรม (Training), 

กำรสอนงำน (Coaching), กำรฝึกอบรมขณะปฏิบัติงำน (On the 

Job Training), พี่เลี้ยง (Mentor), Media Training และกำรท�ำ

กิจกรรมเพื่อปิดช่องว่ำง (Close Gap Competency) ให้พนักงำน

มีควำมรู้ ทักษะ ควำมสำมำรถ ตำมที่องค์กรคำดหวัง 

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทได้จัดกำรอบรม และส่งพนักงำนเข้ำรับกำร

อบรม คิดเป็นชั่วโมงกำรอบรมเฉลี่ยคนละ 6.63 ชม.

4. การบริหารค่าตอบแทน (Reward Management)
บริษัทใช้นโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนเป็นเครื่องมือหลักในกำร

สรรหำและรักษำพนักงำน ทั้งในส่วนของค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

และค่ำตอบแทนในรูปแบบท่ีไม่เป็นตัวเงิน ผ่ำนกิจกรรมท่ีหลำก

หลำย ซึ่งค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินจะวัดได้จำกควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ของพนักงำนจำกรำยได้ที่เติบโตขึ้น โดยใช้กำรประเมินผลงำน ซึ่ง

มี KPIs เป็นตัวชี้วัดผลของงำน และมีกำรเสนอให้พนักงำนสอบ

เลือ่นต�ำแหน่ง ส�ำหรบัค่ำตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงนิ จะเป็นส่วนท่ีส่ง

เสริมให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ มีควำมรู้ ทักษะใน

งำนท่ีรับผิดชอบได้ดีข้ึน ผ่ำนกิจกรรมกำรอบรมท้ังอบรมภำยใน

และกำรส่งพนักงำนอบรมกับสถำบันภำยนอก มีกำรจัดสภำพ

แวดล้อมท่ีเหมำะสม  สำธำรณปูโภคพืน้ฐำนท่ีจ�ำเป็นต่อกำรปฏบัิติ

งำน รวมท้ังกำรจัดกิจกรรมแรงงำนสัมพันธ์สร้ำงควำมผูกพันธ์

ระหว่ำงพนักงำนและองค์กร รวมท้ังช่วยให้พนักงำนผ่อนคลำย

ควำมเครยีดจำกหน้ำท่ีกำรงำน เช่น กำรแข่งขันกฬีำส ีกำรสมัมนำ

นอกสถำนที่ (outing) กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เป็นต้น  

5. การบริหารอาชีพ (Career Management)
บริษัทฯ  จัดให้มีกระบวนกำรวำงแผน และก�ำหนดแนวทำงเพื่อดึง

ศัยภำพให้ถูกน�ำมำใช้อย่ำงเหมำะสม  เพื่อสนับสนุนผลกำรปฏิบัติ

งำนหลักและสง่เสรมิให้เกดิกำรเตบิโตในสำยอำชพีอย่ำงเหมำะสม

1. ควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพ (Career Path)

จัดให้มีกำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพ ของพนักงำน

อย่ำงท่ัวถงึและเป็นธรรมตำมต�ำแหน่งงำน  โดยพิจำรณำจำกควำม

ยำก-ง่ำย ของงำนรวมถงึกำรแบ่งระดบัทักษะในแต่ละต�ำแหน่งงำน  

และน�ำไปใช้ในกำรจัดท�ำโครงสร้ำงเงินเดือน

2. กำรเลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่ง (Promotion System)

หลงัจำกพนกังำนผ่ำนระบบกำรพฒันำควำมรู ้ทักษะ ควำมสำมำรถ 

เหมำะสมตำมต�ำแหน่งแล้ว บรษัิทฯ เปิดโอกำสให้พนกังำนได้ทดสอบ

เลื่อนขั้นเลื่อนต�ำแหน่งทุกระดับตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัท ก�ำหนด 

3. ข้อมลูการฝึกอบรมของบคุลากรในองค์กร Training Road Map (TRM)



การสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูและแผนสบืทอดต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดับสูง
ในกำรสรรหำผูบ้รหิำร บรษัิทจะพจิำรณำจำกบุคลำกรในองค์กรก่อน

กำรเปิดรบับุคคลภำยนอก เนือ่งจำกบรษัิทเห็นว่ำ กำรเป็นผูบ้รหิำร

นอกจำกจะต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ มีควำม

เข้ำใจในธุรกิจของบริษัทอย่ำงแท้จริง นอกจำกนั้นยังต้องเข้ำใจใน

วฒันธรรมองค์กร และมคีวำมซ่ือสตัย์ รวมท้ังต้องเป็นผู้มคีณุธรรม 

จริยธรรมท่ีดีด้วย โดยกำรสรรหำนั้นบริษัทจะมอบหมำยงำนท่ีมี

ควำมท้ำทำย และมีกำรประเมินผลกำรปฏบัิตงิำน รวมท้ังต้องศึกษำ 

และปฏิบัติงำนด้ำนอ่ืนๆในองค์กร เพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้น�ำ

และควำมรอบรู้ในงำนทุกด้ำน

6. แรงงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
กิจกรรมแรงงำนสัมพันธ์เริ่มต้นเกี่ยวข้องกันนับจำกวันแรกท่ีเริ่ม

งำนจนกระทั่งลำออกจำกงำน  ยกตัวอย่ำง เช่น กำรท�ำสัญญำจ้ำง

งำน กำรมอบหมำยงำน กำรจัดสวัสดิกำรแรงงำน ควำมปลอดภัย

ในกำรท�ำงำน กำรเลื่อนต�ำแหน่ง กำรปรับเงินเดือนประจ�ำปี 

กำรท�ำข้อตกลงเกีย่วกบัสภำพกำรจ้ำงงำน และกจิกรรมพฒันำและ

ส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์ เป็นต้น

1. กำรจัดกิจกรรมแรงงำนสัมพันธ์  

จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมหลักคือกำรปฏิบัติงำน โดยให้เกิด

ควำมสมดุลระหว่ำงกำรท�ำงำน  ซึ่งหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์จัด

ให้มีกิจกรรมที่หลำกหลำย และวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน   

กิจกรรมส่งเสริมแรงงำนสัมพันธ์อำจประสบปัญหำในกำรไม่อยำก

เข้ำร่วมกิจกรรมของพนักงำน  ดังนั้นหน่วยงำนทรัพยำกรมนุษย์

จึงเปิดโอกำศให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดรปูแบบกิจกรรม  

ซ่ึงนอกจำกจะตอบสนองควำมต้องกำรแล้วยังส่งผลต่อควำมรู้สึก

อยำกเข้ำร่วมกิจกรรมอีกด้วย

ผลท่ีได้รบัจำกกจิกรรม ไม่เพียงแต่พฒันำบุคลำกรได้ตำมวตัถปุระสงค์

ของแต่ละโครงกำรท่ีคำดหวัง แต่พนักงำนต่ำงได้ร่วมท�ำกิจกรรม 

ส่งเสริมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน และ ส่งเสริม

ควำมสมัพนัธ์ ระหว่ำงพนกังำนกบัองค์กร ให้มคีวำมร่วมมือในกำร

ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปพร้อมกันอย่ำงมั่นคง

>>  รายงานประจำาปี   255668



การให้ความช่วยเหลอืสังคมและชมุชน

นอกจำกกำรดูแลพนักงำนของบริษัทแล้ว กำรให้ควำมช่วยเหลือ

สังคมภำยนอกยังเป็นสิ่งที่บริษัทปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนกิจกรรม

ต่ำงๆ ดังนี้

1. โครงการชาวอุบลราชธานร่ีวมใจช่วยเหลอืผูย้ากไร้ เพือ่เทิด
ไท้องค์ราชันและองค์ราชินี ประจำาปี 2556
 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำว

โดยเป็นผูส้นบัสนนุวัสดโุครงสร้ำงในส่วนของเหลก็รปูพรรณในกำร

ด�ำเนินโครงกำร ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงบ้ำน

พกัอำศยัให้กบัครอบครวัผูม้ฐีำนะยำกไร้ ให้มบ้ีำนพกัอำศยัท่ีมัน่คง 

ถำวร ถกูสขุลกัษณะรวมถงึมีควำมปลอดภยัท่ีเพยีงพอ ในเขตพืน้ท่ี

จังหวัดอุบลรำชธำนี ต�ำบลละ 1 หลัง รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 216 หลัง/

ครอบครัว โดยลักษณะบ้ำนเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรพักอำศัยแบบ

ประหยัด ตำมแบบปรับปรุงของส�ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง

จังหวัดอุบลรำชธำนี

2. กำรสื่อสำร (Communication)

กำรประชำสัมพันธ์ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกิจกรรม หรือ กำรท�ำควำม

เข้ำใจในกำรสือ่สำรข้อมูล กฏระเบียบท่ีมกีำรออกใหม่ หรอืท่ีมกีำร

ปรบัปรงุ บรษัิทได้มกีำรจดัเตรียมช่องทำงกำรสือ่สำรไว้หลำกหลำย

ช่องทำง เนือ่งจำกพนกังำนในส่วนท่ีปฏบัิตงิำนในโรงงำน สำยผลติ 

การดำาเนินโครงการ

คดัเลอืกครอบครวัผูย้ำกไร้ท่ีไม่มีบ้ำนพกัอำศยั หรอืมแีต่ทรดุโทรม 

เเละคนในครอบครวัจะต้องเป็นคนดท่ีีคนในหมู่บ้ำนเลอืก จ�ำนวน

ต�ำบลละ 1 หลัง

ผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในส่วนของท่อเหล็กรูปพรรณ

ควำมร่วมมือของ

> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

> ส�ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัด

   อุบลรำชธำนี

> รำษฎรอำสำสมัคร

และพนกังำนท่ีปฏบิตัิในส�ำนกังำน จ�ำเป็นต้องมีกำรประชำสมัพนัธ์ 

สือ่สำรท่ีแตกต่ำงกนั ท้ังนีเ้พ่ือให้พนกังำนทุกคนมคีวำมเข้ำใจเนือ้หำ

สำระเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยกำรสื่อสำรมีกำรจัดผ่ำน Morning 

Talk (กำรพดูคยุกบัพนกังำนท่ีประจ�ำท่ีโรงงำนทุกเช้ำ), ระบบ Intranet 

ของบรษัิท, บอร์ดประชำสมัพนัธ์ทุกศนูย์ปฏบัิตงิำน, E-mailและ 

E-Smart ISO
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>>  รายงานประจำาปี   255670

ก่อนดำาเนินการก่อสร้าง

ระหว่างดำาเนินการก่อสร้าง

โครงกำรนี้ยังเป็นแบบอย่ำงของสังคมที่มีควำมเอื้ออำทรต่อกัน 

เพรำะในกำรก่อสร้ำงบ้ำนได้รับกำรสนับสนุนท้ังจำกองค์กร

ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนท่ี ก�ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น และรำษฎรอำสำ

สมัครสนับสนุนด้ำนแรงงำนในกำรก่อสร้ำง เป็นควำมร่วมมือ 

ร่วมแรงกำยแรงใจของคนในท้องถิน่ สร้ำงควำมสมำนท์สำมคัคี

ให้ชุมชนมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง บริษัท 

แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) จึงมีควำมยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้

เป็นส่วนหนึ่งในกำรด�ำเนินโครงกำรนี้
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ส่งมอบบ้าน

“ป้ำไม่เคยคิดว่ำชีวิตนี้จะได้มีบ้ำนเป็นของตัวเอง เพรำะป้ำยำกจนมำกอยู่

กับหลำนและมีลูก 3 คน ที่เก่ำที่อยู่เป็นไม้มุงหลังคำจำก เวลำฝนตกล�ำบำก

มำก ได้รับบ้ำนหลังนี้รู้สึกดีใจมำกจนพูดไม่ถูก อยำกขอบคุณทุกคนที่ช่วย

จนได้มีบ้ำนหลังแรกในชีวิต”

                   นำงบัวริน สมสนิท

                                      บ้ำนเลขที่  449 หมู่ 3

“ ดีใจมำกท่ีได้มีบ้ำน มีท่ีอยู่คุ ้มฟ้ำคุ้มฝน อำกำศหนำวอยู่ในบ้ำนก็อุ่น 

ฝนตกก็ไม่ต้องกลวัน�ำ้รัว่เข้ำมำในบ้ำน ลกูหลำนจะมท่ีีอยู่ท่ีพกั ขอบคณุผูว่้ำฯ 

ผู้ใหญ่บ้ำน บริษัทที่ได้ช่วยเหลือ ดีใจมำกจริงๆ ”

             นำงหนูด�ำ ทำบุญ

                    หมู่ที่ 4 บ้ำนนำค�ำ
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“แต่ก่อนท่ีพักเป็นเพลิงไม่ได้เป็นบ้ำน ควำมรู้สึกในตอนนี้เหมือนฝันท่ีเป็น

จรงิแบบท่ีไม่กล้ำท่ีจะฝันเลยครบั เพรำะคดิไว้ว่ำชีวตินีจ้ะมบ้ีำนสกัหลกัต้อง

มีเงินเท่ำไหร่ถึงจะมีได้ เลยไม่เคยคิดฝันว่ำจะมีวันนี้ ขอบคุณผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดอุบลฯ และบริษัทที่ให้เหล็กมำสร้ำงบ้ำน และเพื่อนในหมู่บ้ำนที่ช่วย

กันบริจำคเงินและช่วยกันมำสร้ำงบ้ำนให้ อยำกให้มีโครงกำรแบบนี้อีกทุกปี

ครับ 

                นำยสำย วงค์คูณ

                         บ้ำนเลขท่ี 132 หมู่ 2

2. โครงการ "เงินทุน 75 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรเพื่อจัดหำเงินทุนในกำรปรับปรุง

ห้องเรียน ให้มีควำมทันสมัยและส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้มี

ประสิทธิภำพย่ิงข้ึน ซ่ึงบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

สนบัสนนุกำรโครงกำรท่ีส่งเสรมิด้ำนกำรศกึษำด้วยตระหนกัถงึควำม

จ�ำเป็นของเทคโนโลยีท่ีจะส่งเสรมิศกัยภำพทำงกำรศกึษำให้แก่นสิติ 

นกัศกึษำ เพ่ือวนัข้ำงหน้ำจะเป็นบุคคลำกรท่ีส�ำคญัท่ีมีส่วนผลกัดนั

ให้ธุรกิจของประเทศไทยเติบโต

โดย บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) โดยคุณสมชัย 

เลขะพจน์พำนิช ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร ได้สนับสนุนสมำคม

นิสิตเก่ำเอ็มบีเอ คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย โดยกำรมอบเงินทุนมูลค่ำ 2,000,000 บำท ให้กับ 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีฯ เพื่อสนับสนุน

โครงกำรดังกล่ำว

3. ติดตั้งอุปกรณ์ให้แสงสว่างในชุมชนที่อยู่ใกล้โรงงาน
ตัวแทนชำวบ้ำนชุมชนโกเบ ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในซอยเดียวกับ

โรงงำนศูนย์พระประแดงของบริษัท ได้ร้องขอควำมช่วยเหลือใน

เรือ่งแสงสว่ำงบรเิวณพืน้ท่ีด้ำนหลงัโรงงำน โดยแจ้งว่ำ “ในช่วงเวลำ

กลำงคนืบรเิวณพ้ืนท่ีหลงัโรงงำนมีแสงสว่ำงระหว่ำงกำรเดนิทำงไม่

เพยีงพอ ท�ำให้กำรเดนิทำงค่อนข้ำงจะล�ำบำกมำก เพรำะควำมมืด

ประกอบกบัเส้นทำงกแ็คบ ท�ำให้อำจเกดิอบัุตเิหต ุหรอืเสีย่งต่อกำร

เกิดอำชญำกรรมได้”  

ทำงบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) จึงได้ตรวจสอบสภำพ

พืน้ท่ีดงักล่ำว และเห็นควรท่ีจะด�ำเนนิกำรในทันที จงึตดิตัง้อุปกรณ์

ให้แสงสว่ำงไปยังพื้นที่ดังกล่ำวตำมที่ชุมชนร้องขอ จ�ำนวน 2 จุด 

ในช่วงปลำยเดือน ธันวำคม 2556

4. โครงการมอบผ้าห่มคลายหนาว
พลต�ำรวจเอก วเิชียร พจน์โพธิศ์ร ีประธำนกรรมกำร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ 

จ�ำกัด (มหำชน) ได้มอบผ้ำห่มให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเป็นก�ำลังใจใน

กำรปฏบัิตหิน้ำท่ี และช่วยเหลอืผูท่ี้ยำกไร้ผ่ำนหน่วยงำนต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้

>  มอบผ้ำห่มจ�ำนวน 1,000 ผนื ให้ต�ำรวจ เพือ่เป็นกำรให้ก�ำลังใจแก่

ข้ำรำชกำรต�ำรวจท่ีปฏบัิตหิน้ำท่ีรกัษำควำมปลอดภยั ดแูลควำมเรยีบร้อย

ช่วงปีใหม่ ณ ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว 

ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เป็นผู้รับมอบ
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>  มอบผ้ำห่มจ�ำนวน 1,000 ผนื ให้มลูนธิอินรุกัษ์ป่ำรอยต่อ 5 จงัหวัด ซ่ึง

มลูนธิฯิ เป็นอีกหนึง่หน่วยงำนท่ีมีควำมเสยีสละ เพ่ือท�ำหน้ำท่ีในกำรอนรุกัษ์

ผืนป่ำให้ด�ำรงซึ่งควำมอุดมสมบูรณ์ไว้ดังเดิม โดยมีพลเอก ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ ประธำนกรรมกำรมูลนธิฯิ เป็นผูร้บัมอบ

5. กิจกรรมเย่ียมชมโรงงานผลิตท่อเหล็ก

1. ผูถ้อืหุ้นและนกัลงทุน

ผู้ถือหุ้นคือเจ้ำของร่วมในกิจกำรของบริษัท ดังนั้นกำรน�ำผู้ถือหุ้น

เย่ียมชมโรงงำนเปรียบเสมือนเป็นกำรให้ควำมมั่นใจในศักยภำพ

ของกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ท่ีสำมำรถเติบโตอย่ำงมั่นคงและ

ย่ังยืน แสดงให้เห็นถงึควำมมัง่คัง่ในสนิทรัพย์ และเข้ำใจถงึกระบวนกำร

ผลิตตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร 

ในส่วนของนักลงทุน กำรเย่ียมชมโรงงำน นอกจำกจะได้ชม

กระบวนกำรผลิต และท�ำควำมเข้ำใจในธุรกิจ ยังเป็นกำรให้ควำม

เชื่อมั่นในก่อนกำรตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท 

>  มอบผ้ำห่มจ�ำนวน 1,000 ผนื ให้ส�ำนกังำนบรรเทำทุกข์ และประชำ

นำมัยพิทักษ์สภำกำชำดไทย เพื่อเป็นตัวแทนในกำรส่งมอบผ้ำห่มให้

แก่ผูย้ำกไร้ โดยมพีลโท นำยแพทย์อ�ำนำจ บำล ีผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกังำน

บรรเทำทุกข์ และประชำนำมยัพทัิกษ์สภำกำชำดไทย เป็นผูร้บัมอบ
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2. นักศึกษำจำกสถำบันต่ำงๆ

กำรเข้ำเย่ียมชมดังกล่ำวท�ำให้นิสิตเกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจใน

กระบวนกำรผลิตท่อเหล็กได้ดียิ่งขึ้น และเข้ำใจถึงกำรน�ำท่อเหล็ก

ไปใช้ประยุกต์ในงำนด้ำนต่ำงๆ นกัศกึษำจะมคีวำมเข้ำใจว่ำ นอกจำก

 นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม

สบืเนือ่งจำกควำมเดอืดร้อนของลกูค้ำ เนือ่งจำกในช่วงสองปีท่ีผ่ำน

มำประเทศไทยประสบปัญหำด้ำนอุทกภัยอย่ำงรุนแรงเกือบท่ัว

ภูมิภำค และอย่ำงท่ีทรำบกันดีว่ำท่อเหล็กกับน�้ำเป็นสิ่งท่ีต้องพึง

ระวังอยำ่งสูง เนื่องจำกน�้ำเป็นสำเหตุท�ำให้ท่อเหล็กเป็นสนิม ดัง

นั้นจำกปัญหำท่ีลูกค้ำประสบทำงบริษัทได้ช่วยเหลือเบ้ืองต้นโดย

กำรส่งทีมงำนของบริษัทลงพื้นท่ีไปหำลูกค้ำ เพื่อสำธิตวิธีกำรขัด

ท่อท่ีเป็นสนิม เนื่องจำกหำกใช้อุปกรณ์และน�้ำยำเคมีไม่ถูกต้อง 

ปัญหำท่ีเกิดข้ึนนอกจำกจะไม่รับกำรกำรแก้ไขได้แล้ว จะย่ิงท�ำให้

ท่อเหล็กเกิดควำมเสียหำย

จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว บริษัทได้จัดท�ำเอกสำรเผยแพร่ คือ “วิธีลด

ควำมเสียหำยของท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณหลังจำก

ถกูน�ำ้ท่วมขัง” ให้กบัลกูค้ำ เพือ่ลกูค้ำสำมำรถน�ำไปศกึษำและปฏบัิติ

ได้ทันเวลำ

ควำมแข็งแรง และสะดวกต่อกำรใช้งำน ยงัประหยัดเวลำและค่ำใช้

จ่ำยในกำรก่อสร้ำง ท่อเหลก็ของบรษัิทยงัสำมำรถน�ำไปใช้งำนด้ำน

สถำปัตยกรรมได้อย่ำงสวยงำมและดูทันสมัย



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)  >> 75

         ด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั
การจดัการด้านสิง่แวดล้อม

การตรวจวัดปริมาณของสารเจือปน

โรงงำนของบริษัทฯ ซ่ึงตั้งอยู่ในนิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร ท่ี

เรำเรียกว่ำ PM1 เป็นโรงชุบ ซึ่งมีเตำชุบสังกะสีที่ใช้น�้ำมันเตำ และ

เครือ่งก�ำเนิดไอน�ำ้ท่ีใช้ถ่ำนหิน และเพือ่เป็นกำรควบคมุสิง่แวดล้อมท้ัง

ปี 2556

    รำยกำรตรวจวัด ค่ำที่ตรวจวัด ค่ำมำตรฐำน ค่ำที่บริษัทควบคุม

ค่ำที่ปล่อยจำกปล่อง boiler 1. ค่ำควำมทึบแสงของเขม่ำ 5 10 ( % ) 8

2. Total Suspended Particulate 55.6 320 (mg/ลบ.ม.) 200

3. Sulfur dioxide 38.1 700 500

4. Nitrogen dioxide 15 400 50

5. Carbon monoxide 28.6 690 200

 การจดัการควบคมุมลภาวะทางเสียง (Pm2)

กระบวนกำรผลิตของบริษัท มีขั้นตอนกำรผลิตโดยเริ่มจำกกำรรีด

ข้ึนรปูจนได้ขนำดควำมยำวท่ีต้องกำรจงึท�ำกำรตดัซ่ึงในกระบวนกำร

ผลิตดังกล่ำว จะมีเสียงเกิดข้ึน โดยบริษัทได้ตระหนักถึงเสียงอัน

เกิดจำกขบวนกำรดังกล่ำว จึงมีกำรสร้ำงอุปกรณ์เพื่อลดเสียงใน

ขบวนกำรผลิตซ่ึงจำกกำรใช้เครื่องมือตรวจวัด พบว่ำลดเสียงได้

จำกเดิมประมำณ 40 % โดยเฉลี่ย 

การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เหลือจากขบวนการผลิต (โรงงานที่

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1 และ 2 หรือ PM1 และ PM2)

ในด้ำนกำรจดักำรกำกอุตสำหกรรมท่ีเหลอืจำกขบวนกำรผลติ บรษัิท

ได้ด�ำเนินแบ่งออกเป็น 2 แนวทำง ดังนี้

1. กำรว่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรบ�ำบัด/ก�ำจดัสิ่งปฏกิูลหรอืวัสดทุี่ไม่ใช้แล้ว 

(เช่นกำกตะกอนจำกกำรบ�ำบัดน�ำ้เสยี) จำกโรงงำนท่ีนคิมอตุสำหกรรม

สมุทรสำคร แห่งที่ 1 ของบริษัท หรือ PM1

กระบวนกำรผลติ (ชุบ) ของบรษัิทฯ  มีกระบวนกำรท่ีต้องใช้น�ำ้เป็น

ปัจจยัในกำรผลติ จงึต้องมกีำรบ�ำบัดน�ำ้เพ่ือน�ำกลบัมำใช้ หรอืปล่อย

ลงบ่อบ�ำบัดของกำรนิคมฯ ทำงบริษัทฯ มีกระบวนกำรบ�ำบัดน�้ำ

เสยีท่ีเกดิจำกขบวนกำรผลติพือ่ให้ได้ค่ำตำมมำตรฐำนของกำรนคิม  

โดยทำงนิคมจะท�ำกำรตรวจวัดทุกวัน ก่อนปล่อยไปยังบ่อบ�ำบัด

ของกำรนิคม เพื่อกำรนิคมจะท�ำกำรบ�ำบัดอีกครั้งก่อนปล่อยออก

ไปภำยนอก 

2. กำรขำยเป็นเศษเหล็ก (เช่นเหล็กขอบข้ำงที่เหลือจำกกำรซอย) 

จำกโรงงำนท่ีนิคมอุตสำหกรรมสมุทรสำคร แห่งท่ี 2 ของบริษัท 

หรือ PM2

ภำยในและบรเิวณรอบโรงงำน  โดยมีกำรป้องกนัควนัอนัเกดิจำกกำร

เผำใหม้โดยผ่ำน  Wet scuber ก่อนปล่อยออกสู่ภำยนอก ตลอด

จนมตีวัดดูไอจำกกำรชบุสงักะสตีำมเกณฑ์ท่ีกฏหมำยและกำรนคิม

อุตสำหกรรมสมุทรสำครก�ำหนด ดังนี้

หมายเหตุ  อ้างอิงจากผลการตรวจวัดของ บ.ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด ซี่งเป็นผู้ตรวจวัด
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 ด้านความปลอดภัย

การฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

>  เพื่อให้พนักงำนเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุกำรณ์ ที่อำจเกิดขึ้น

ได้ ท้ังในโรงงำนหรอืท่ีพกัของพนกังำนเอง เม่ือพนกังำนได้รบักำร

อบรมและฝึกซ้อมจำกผู้ช�ำนำญอีกท้ังเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจ เมื่อเกิดเหตุจริงสำมำรถระงับเหตุได้โดยไม่ตื่นตระหนก

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในปี 2555 - 2556 

0
มกรำคม กมุภำพนัธ์ มีนำคม เมษำยน

2555 2556

พฤษภำคม มิถุนำยน กรกฏำคม สงิหำคม กันยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม
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การฝึกอบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการท�างาน

หน่วย : คน
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การฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

>  กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้นได้ ท�ำให้ลดกำรบำดเจบ็หรอืพกิำร เนือ่งจำกมีควำมรู้คำมเช้ำใจในกำรบรรเทำกำรบำดเจ็บ เช่น กำรห้ำม

เลือด หรือ เคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บอย่ำงถูกวิธี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน ปี 2556

คณะกรรมกำรของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย และให้ควำมส�ำคัญกับกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้รำยงำนทำงกำรเงินของ

บรษัิทและบรษัิทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิท่ีปรำกฏในรำยงำน

ประจ�ำปี มข้ีอมลูท่ีถกูต้องครบถ้วน ซ่ึงจดัท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำร

บัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป โดยเลอืกใช้นโยบำยกำรบัญชีและ/หรอืวธิปีฏบัิติ

ทำงบัญชีท่ีเหมำะสมและถอืปฏบัิตอิย่ำงสม�ำ่เสมอใช้ดลุยพินจิอย่ำง

ระมัดระวังรอบคอบในกำรประมำณทำงกำรบัญชี เพื่อให้สมเหตุ

สมผล รวมท้ังมีกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีส�ำคัญอย่ำงเพียงพอ และได้

ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขจำกผู้สอบ

บัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมกำรจดัให้มรีะบบควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและมปีระสทิธผิล 

เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ

เพยีงพอท่ีจะด�ำรงไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ ตลอดจนเพือ่ไม่ให้เกดิกำรทุจรติ

หรอืกำรด�ำเนนิกำรท่ีผดิปกติอย่ำงมสีำระส�ำคัญ ในกำรนีค้ณะกรรมกำร

บรษัิทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำร

อิสระ  ท�ำหน้ำท่ีเป็นผูส้อบทำนให้บรษัิทมีระบบกำรควบคุมภำยใน

และกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ 

งบกำรเงนิของบรษัิท และงบกำรเงนิรวมของบรษัิทและบรษัิทย่อย 

ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบัอนญุำตของบริษัท คอื บรษัิท 

ส�ำนกังำน เอนิส์ แอนด์ ยัง จ�ำกดั ในกำรตรวจสอบนัน้คณะกรรมกำร

บริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชี

สำมำรถตรวจสอบและแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บัญชีท่ัวไป โดยควำมเห็นของผู้สอบบัญชไีด้ปรำกฏในรำยงำนของ

ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำระบบควบคุมภำยในโดยรวม

ของบริษัทอยู่ในระดับท่ีน่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่น

อย่ำงมีเหตุผลได้ว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ส�ำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีควำมเชื่อถือได้ 

โดยถือปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้อง

ตำมกฏหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  

 พล.ต.อ.             

       

  ( วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี )   

     ประธำนกรรมกำร
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

 ผลการดำาเนนิงาน

ผลกำรด�ำเนนิงำนของบริษัทในรอบปี 2556 บริษัท มีรำยได้จำกกำร

ขำยและบรกิำรสทุธ ิ7,277.98 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 เป็น

จ�ำนวน 178.89 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.52 บรษัิทมกี�ำไรสทุธิ 

407.30 ล้ำนบำท คดิเป็นอัตรำร้อยละ 5.59 ของรำยได้จำกกำรขำย

และบรกิำร และคดิเป็นก�ำไรสทุธต่ิอหุ้น เท่ำกบั 0.62 บำท

 รายได้  

ส�ำหรบัปี 2556 สิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวำคม 2556 บริษัทมีรำยได้จำก

กำรขำยและบรกิำร เท่ำกบั 7,277.98 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นประมำณ

ร้อยละ 97.42 ของรำยได้รวม เพิม่ข้ึนจำกปี 2555 ร้อยละ 2.52 ซ่ึง

สำมำรถแบ่งสดัส่วนเป็นรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ 7,043.91 ล้ำน

บำท และรำยได้จำกกำรส่งออก 162.46 ล้ำนบำท หรอือัตรำร้อยละ 

94.29 และ 2.17 ตำมล�ำดบั และรำยได้รวมของบรษัิทเพิม่ข้ึนจำก 

7,277.72 ล้ำนบำท ในปี 2555 เป็น 7,470.79 ล้ำนบำท ในปี 2556 

หรอืเพิม่ข้ึนร้อยละ 2.65

โดยรำยได้ของบรษัิทสำมำรถแยกตำมประเภทของกลุม่ลกูค้ำได้ตำม

ตำรำงด้ำนล่ำง กลุม่ลกูค้ำท่ีมกีำรเจรญิเตบิโตสงูในปี 2556 คอืกลุม่

ลกูค้ำโครงกำรท่ีมยีอดขำย 621.35 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2555 

เป็นจ�ำนวน 196.49 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นประมำณร้อยละ 46.25

กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1. ตัวแทนจ�ำหน่ำย 4,583.76 80.26 5,893.52 83.02 5,907.70 81.17

2. โครงกำร 439.42 7.69 424.86 5.98 621.35 8.54

3. อุตสำหกรรม 552.57 9.67 677.93 9.55 646.37 8.88

4. อื่นๆ 89.73 1.57 40.02 0.56 30.95 0.43

รวมรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 5,665.48 99.19 7,036.33 99.11 7,206.37 99.02

รำยได้จำกกำรบริกำร 45.90 0.81 62.77 0.89 71.62 0.98

รวมรายได้จากการขายและบริการ 5,711.38 100.00 7,099.10 100.00 7,277.99 100.00

 ต้นทุนขายและบรกิาร 

ในปี 2556 บรษัิทมีต้นทุนขำยและบรกิำร จ�ำนวน 6,525.83 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 89.67 ของรำยได้   จำกกำรขำยและบริกำร ลดลง

จำกปี 2555 จ�ำนวน 10.52 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 0.16 เป็น

ไปตำมทิศทำงรำคำตลำดของเหล็กและกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยกำร

ผลิตของบริษัท

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ในปี 2556 มีจ�ำนวน 360.09 ล้ำน

บำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 19.97 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 5.87 เป็นผลมำจำกกำรขยำยกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
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 รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ

รำยกำรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่นสทุธใินปี 2556 มจี�ำนวน  24.50 

ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2555 บรษัิทมีรำยกำรก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่น

สทุธ ิเท่ำกบั 18.96  ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกควำมผนัผวนของอัตรำ

แลกเปลีย่น

 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

ส�ำหรบัปี 2556 บรษัิทมค่ีำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ�ำนวน 55.03 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 6.78 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 10.97 

เป็นผลจำกกำรปรบัตวัของอัตรำดอกเบีย้ท่ีปรบัลดลงของธนำคำร

พำณชิย์ และปรมิำณเงนิกูยื้มระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิท่ีลดลง

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทมีก�ำไรสุทธิ 407.30 ล้ำนบำท ท�ำให้อัตรำผล

ตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 เท่ำกับร้อยละ 18.14 เพิ่มขึ้นจำกปี 

2555 ซึ่งมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 12.84 

ฐานะการเงนิ

 สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม 

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ�ำนวน 3,454.88 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 606.39  ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 

14.93 เป็นผลมำจำกกำรลดลงของสินค้ำคงเหลือและเงินจ่ำยล่วง

หน้ำค่ำวัตถุดิบที่ลดลงจำกปี 2555

 

ลูกหนี้การค้า 
ส�ำหรับยอดลูกหนี้กำรค้ำในปี 2556 มีจ�ำนวน 598.05 ล้ำนบำท 

ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 1.68 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.28 

โดยสำมำรถแบ่งช่วงอำยุหนี้ได้ตำมตำรำงด้ำนล่ำง

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 423.91 449.78 406.62

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน 3 เดือน 63.46 138.22 191.12

3 - 6 เดือน 0.66 2.06 -

6 - 12 เดือน 0.11 8.82 -

มำกกว่ำ 12 เดือน 22.93 24.29 23.42

รวม 511.07 623.17 621.16

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (22.38) (23.44) (23.10)

รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 488.69 599.73 598.06

(หน่วย: ล้ำนบำท)
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กระแสเงินสด 2554 2555 2556

จำกกำรด�ำเนินงำน - ได้มำ (ใช้ไป) 281.95 (92.07) 1,235.47

จำกกิจกรรมลงทุน - ได้มำ (ใช้ไป) (123.42) (66.74) (131.31)

จำกกิจกรรมจัดหำเงิน - ได้มำ (ใช้ไป) (110.34) 297.16 (1,093.95)

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 48.19 138.35 10.21

สินค้าคงคลัง 
มีจ�ำนวน 1,392.79 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 256.43 

ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 15.55% โดยระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย

ของบริษัทในปี 2556 และ 2555 อยู่ที่ 85 และ 91 วันตำมล�ำดับ 

สภาพคล่อง 
อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทในปี 2556 และ 2555 เท่ำกับ 

2.13 และ 1.44 เท่ำ ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้เมื่อพิจำรณำระยะเวลำ 

Cash Cycle โดยรวมของบริษัทในปี 2556 และ 2555 อยู่ที่ระดับ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

แหล่งท่ีมาของเงนิทุน

 หนี้สิน  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นของบริษัท

มีจ�ำนวน 195.23  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 จ�ำนวน 77.71 

ล้ำนบำท และในปี 2556  มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

จ�ำนวน 825.52 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 949.09 ล้ำน

บำท โดยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้ของบริษัท เท่ำกับ 81 วัน และ

บริษัทมีหนี้สินรวม 1,086.49 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 

954.93 ล้ำนบำทหรือลดลงร้อยละ 46.78 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำก

สถำบันกำรเงินคิดเป็นร้อยละ 68.25 ของหนี้สินรวมของบริษัท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2556 บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,245.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น

จำกปี 2555 จ�ำนวน 237.97 ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85

 โครงสร้างเงินทุน 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท ณ 31 ธันวำคม 

2556 และ 31 ธันวำคม 2555 อยู่ในระดับ 0.54 เท่ำ และ 1.02 

เท่ำ ตำมล�ำดับ

34 และ 26 วันตำมล�ำดับ ในด้ำนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้นั้น 

ณ สิ้นปี 2556 และ 2555 บริษัทมีอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำร

ช�ำระดอกเบี้ย 10.18 เท่ำ และ 6.49 เท่ำ ตำมล�ำดับ

บริษัทมีสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยในปี 2556 มี

กำรแสเงินสดรับจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนสูงถึง 1,235.47 ล้ำนบำท 

เนื่องจำกบริษัทมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนท่ีสูงข้ึนจำกปีก่อน และ

มกีำรบรหิำรสนิค้ำคงคลงัอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยงบกระแสเงนิสด

จ�ำแนกตำมกิจกรรมแสดงตำมตำรำงด้ำนล่ำง
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั 

(มหำชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ

แสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสด

รวม ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั รวมถงึหมำยเหตสุรปุนโยบำยกำร

บัญชีท่ีส�ำคญัและหมำยเหตเุรือ่งอืน่ ๆ  และได้ตรวจสอบงบกำรเงนิ

เฉพำะกจิกำรของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกดั (มหำชน) ด้วยเช่นกนั

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงิน

เหล่ำนี้โดยถกูต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำว่ำ

จ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล

ท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส�ำคญัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอื

ข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดัง

กล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏบัิตงิำนตรวจ

สอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซ่ึงก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏบัิติตำม

ข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจ

สอบเพ่ือให้ได้ควำมเช่ือม่ันอย่ำงสมเหตสุมผลว่ำงบกำรเงนิปรำศจำก

กำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซ่ึงหลัก

ฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบ

กำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ

บัญชี ซ่ึงรวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำจะเกิดจำกกำร

ทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบ

บัญชีพจิำรณำกำรควบคมุภำยในท่ีเกีย่วข้องกบักำรจดัท�ำและกำรน�ำ

เสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธี

กำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์

ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของ

กจิกำร กำรตรวจสอบรวมถงึกำรประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำย

กำรบัญชีท่ีผูบ้รหิำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำรทำง

บัญชีท่ีจัดท�ำข้ึนโดยผู้บริหำร รวมท้ังกำรประเมินกำรน�ำเสนองบ

กำรเงินโดยรวม 

 

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ

เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส�ำหรับปี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อย และเฉพำะของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ�ำกัด (มหำชน) 

โดยถูกต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน  

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 เกี่ยวกับ

กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี เนื่องจำกกำรน�ำมำตรฐำนกำร

บญัชี ฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตัิ บริษัทฯได้ปรับย้อน

หลังงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวำคม 2555 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อน

รำยกำรปรับปรุงจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำว 

และน�ำเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2555 เพือ่เป็นข้อมูลเปรยีบเทียบ 

โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับภำษีเงินได้ดังกล่ำวด้วยเช่นกัน  

ท้ังนี ้ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงือ่นไขต่อกรณนีีแ้ต่อย่ำงใด

ชลรส  สันติอัศวรำภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4523

บริษัท ส�ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด

กรุงเทพฯ: 20 กุมภำพันธ์ 2557
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8 297,646,253    287,435,328    149,084,263    194,660,553    160,239,922    47,873,115     
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 9 598,054,239    599,732,065    488,696,189    551,141,342    597,037,488    501,012,723    
สินคาคงเหลือ 10 1,392,786,704  1,649,216,505  1,600,141,304  1,373,078,619  1,648,648,767  1,600,141,304  
เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 11 15,954,690     352,995,942    55,781,025     15,954,690     352,995,942    55,781,025     
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 4,985,383      52,161,809     3,003,133      4,189,859      51,163,887     1,992,576      
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,309,427,269  2,941,541,649  2,296,705,914  2,139,025,063  2,810,086,006  2,206,800,743  
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกัน -                -                66,168,520     -                -                66,168,520     
เงินลงทุนในบริษัทยอย 12 -                -                -                11,996,100     11,996,100     11,996,100     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 13 1,108,782,067  1,079,829,427  1,046,891,664  1,069,889,503  1,041,586,131  1,014,552,002  
สินทรัพยไมมีตัวตน 14 32,555,530     35,006,722     36,465,126     32,482,722     34,898,421     36,360,254     
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 3,984,930      4,763,104      11,986,589     -                1,139,598      8,317,569      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 125,127        125,127        124,227        -                -                -                
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,145,447,654  1,119,724,380  1,161,636,126  1,114,368,325  1,089,620,250  1,137,394,445  
รวมสินทรัพย 3,454,874,923  4,061,266,029  3,458,342,040  3,253,393,388  3,899,706,256  3,344,195,188  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 15 825,516,510    1,774,606,603  1,370,913,129  825,516,510    1,774,606,603  1,370,913,129  
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 17 195,231,439    117,518,388    65,755,528     197,594,160    119,956,902    69,597,376     
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7 -                75,000,000     -                -                75,000,000     -                
สวนของเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

   ท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 7 -                1,470,734      3,419,534      -                -                -                
ภาษีเงินไดคางจาย 38,709,189     45,418,652     27,953,785     31,291,281     37,384,095     20,306,583     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 27,030,379     27,401,892     48,964,076     25,517,762     20,962,265     45,674,623     
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,086,487,517  2,041,416,269  1,517,006,052  1,079,919,713  2,027,909,865  1,506,491,711  
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - สุทธิ

   จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 7 100,000,000    -                1,470,734      100,000,000    -                -                
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 21 2,426,655      -                -                2,426,655      -                -                
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 18 20,563,536     12,417,517     12,039,368     16,318,049     10,054,939     9,434,720      
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 122,990,191    12,417,517     13,510,102     118,744,704    10,054,939     9,434,720      
รวมหนี้สิน 1,209,477,708  2,053,833,786  1,530,516,154  1,198,664,417  2,037,964,804  1,515,926,431  
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามัญ 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    
   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว

      หุนสามัญ 660,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    660,000,000    

สวนเกินทุน
   สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 514,845,000    514,845,000    514,845,000    514,845,000    514,845,000    514,845,000    
   สวนเกินมูลคาหุนทุนซ้ือคืน 1,010,911      1,010,911      1,010,911      1,010,911      1,010,911      1,010,911      
กําไรสะสม
   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 19 67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     
   ยังไมไดจัดสรร 1,002,541,304  764,576,332    684,969,975    811,873,060    618,885,541    585,412,846    
รวมสวนของผูถือหุน 2,245,397,215  2,007,432,243  1,927,825,886  2,054,728,971  1,861,741,452  1,828,268,757  
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,454,874,923  4,061,266,029  3,458,342,040  3,253,393,388  3,899,706,256  3,344,195,188  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)
กําไรขาดทุน

รายได

รายไดจากการขายและบริการ 7 7,277,986,243    7,099,098,065    7,222,130,229    7,024,005,116    

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียน -                  18,962,596       -                  18,962,596       

เงินปนผลรับ 12 -                  -                  24,427,268       15,171,996       

รายไดอ่ืน 192,808,859      159,661,949      189,277,567      175,358,909      

รวมรายได 7,470,795,102    7,277,722,610    7,435,835,064    7,233,498,617    

คาใชจาย

ตนทุนขายและบริการ 6,525,828,341    6,536,343,958    6,527,914,057    6,535,555,672    

คาใชจายในการขาย 135,236,088      132,895,532      184,908,759      179,251,019      

คาใชจายในการบริหาร 224,849,283      207,220,622      202,574,169      183,275,769      

ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 24,501,074       -                  24,501,074       -                  

รวมคาใชจาย 6,910,414,786    6,876,460,112    6,939,898,059    6,898,082,460    

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 560,380,316      401,262,498      495,937,005      335,416,157      

คาใชจายทางการเงิน (55,032,949)      (61,813,821)      (54,294,258)      (60,906,867)      

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 505,347,367      339,448,677      441,642,747      274,509,290      

คาใชจายภาษีเงินได 21 (98,046,305)      (81,634,316)      (80,083,690)      (62,836,595)      

กําไรสําหรับป 407,301,062      257,814,361      361,559,057      211,672,695      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณการตาม

   หลักคณิตศาสตรประกันภัย 18 (5,405,760)       -                 (4,465,985)       -                 

ผลกระทบของภาษีเงินได 21 1,081,152        -                  893,197          -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (4,324,608)       -                  (3,572,788)       -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 402,976,454      257,814,361      357,986,269      211,672,695      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไร 22 0.62              0.39              0.55              0.32              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หนวย: บาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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>>  รายงานประจำาปี   255688

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 505,347,367      339,448,677      441,642,747      274,509,290      

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 105,849,138      102,406,582      98,471,243       95,318,926       

   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลับ) (339,620)         1,068,073        (263,836)         1,053,575        

   ปรับลดสินคาคงเหลือเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (โอนกลับ) 4,805,752        (17,919,341)      4,805,752        (17,919,341)      

   ขาดทุนจากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ 335,610          165,623          203,414          163,643          

   ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน -                  983,235          -                  983,235          

   ขาดทุนจากสินคาสูญหาย -                  3,813             -                  3,813             

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,740,259        1,503,314        1,797,125        1,165,219        

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง 2,546,379        (118,840)         2,546,379        (118,840)         

   เงินปนผลรับ -                  -                  (24,427,268)      (15,171,996)      

   ดอกเบ้ียรับ (1,807,052)       (2,043,638)       (1,286,244)       (1,583,695)       

   คาใชจายดอกเบ้ีย 53,268,901       58,417,858       53,252,285       58,267,752       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 672,746,734      483,915,356      576,741,597      396,671,581      

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 2,848,953        (112,078,583)     46,991,490       (97,052,974)      

   สินคาคงเหลือ 251,624,049      (31,159,673)      270,764,396      (30,591,935)      

   เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 337,041,252      (297,214,917)     337,041,252      (297,214,917)     

   สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 47,612,960       (49,239,731)      47,410,563       (49,252,366)      

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน -                  (900)              -                  -                  

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 80,300,367       49,186,519       80,224,573       47,783,184       

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (371,513)         (21,562,184)      4,555,497        (24,712,358)      

   หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน -                  (1,125,165)       -                  (545,000)         

เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,391,802,802    20,720,722       1,363,729,368    (54,914,785)      

   จายดอกเบ้ีย (55,856,217)      (55,841,517)      (55,839,602)      (55,691,410)      

   จายภาษีเงินได (100,469,787)     (56,945,964)      (81,717,054)      (38,581,112)      

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,235,476,798    (92,066,759)      1,226,172,712    (149,187,307)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2556 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง -                  66,168,520       -                  66,168,520       

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (131,029,007)     (130,365,221)     (122,905,141)     (117,407,042)     

ซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1,677,880)       (4,819,578)       (1,677,880)       (4,781,057)       

เงินปนผลรับ -                  -                  24,427,268       15,171,996       

ดอกเบ้ียรับ 1,370,518        2,124,693        849,710          1,664,749        

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 20,691           150,000          20,691           150,000          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (131,315,678)     (66,741,586)      (99,285,352)      (39,032,834)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) (952,467,979)     403,786,948      (952,467,979)     403,786,948      

เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 100,000,000      75,000,000       100,000,000      75,000,000       

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (76,470,734)      (3,419,534)       (75,000,000)      -                  

จายเงินปนผล (165,011,482)     (178,208,004)     (164,998,750)     (178,200,000)     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,093,950,195)   297,159,410      (1,092,466,729)   300,586,948      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ 10,210,925       138,351,065      34,420,631       112,366,807      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 287,435,328      149,084,263      160,239,922      47,873,115       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 297,646,253      287,435,328      194,660,553      160,239,922      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 
 
1. ขอมูลทั่วไป 
 
 บริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท ต้ังหมง

เส็ง โฮลด้ิง จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การผลิตและ
จําหนายทอเหล็กสําหรับอุตสาหกรรมการกอสราง ท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ี 298, 298/2 ซอยกลับเจริญ ถนน
สุขสวัสด์ิ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 
 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การบัญชี พ.ศ. 2543 

 
 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 
 
 งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แปซิฟกไพพ จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) 

และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 
 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตรารอยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน 

   2556 2555 
   รอยละ รอยละ 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง จํากัด จําหนายทอเหล็กสําหรับ

อุตสาหกรรมการกอสราง 
ไทย 99.94 99.94 

บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด การขนสงสินคา ไทย 99.97 99.97 
 
ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัท

ยอยจนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 
ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  
 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการบัญชีใหม  
 

มาตรฐานการบัญชีท่ีเริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบันและท่ีจะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ก. มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปบัญชีปจจุบัน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 12  

 
ภาษีเงินได 

ฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับท่ี 8 สวนงานดําเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตี
ราคาใหม 

ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 
 
แนวปฏิบัติทางบัญชีเก่ียวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 
 
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวน มาตรฐานการบัญชีดังตอไปน้ี 

 
 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได  
 
 มาตรฐานฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกตางระหวางมูลคาสินทรัพยและหน้ีสินท่ี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีตามหลักเกณฑท่ีกําหนด บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวในงวดปจจุบันและปรับ
ยอนหลังงบการเงินของปกอนท่ีแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึ่งวาบริษัทฯและบริษัทยอยรับรูผลกระทบทางภาษี
เปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว
แสดงอยูในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

 
ข. มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชี  

ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมลูเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวของกัน 1 มกราคม 2557 
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  วันท่ีมีผลบังคับใช 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2559 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ 

การดําเนินงานทีย่กเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
การตีความมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับท่ี 15 สัญญาเชาดําเนินงาน - ส่ิงจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาท่ีทําขึ้นตามรูปแบบ

กฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 29 การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 32 สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดขึ้นจากการรื้อถอน  

การบูรณะ และหนี้สินท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอม 
1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 
29 เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี
ภาวะเงินเฟอรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบับท่ี 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 17 การจายสินทรัพยท่ีไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับท่ี 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 
ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

 
 
4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ  
 
 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินขอ 3 เนื่องจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 12 เรื่อง ภาษีเงินไดมาถือปฏิบัติ ผลสะสมของการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบัญชีดังกลาวแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน  
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 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้ 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันท่ี      
31 ธันวาคม 

2555 

ณ วันท่ี      
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  3,985 4,763 11,987 - 1,140 8,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2,427 - - 2,427 - - 
กําไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,558 4,763 11,987 (2,427) 1,140 8,318 

 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี   
31 ธันวาคม 2556 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี   
31 ธันวาคม 2555 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี   
31 ธันวาคม 2556 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี   
31 ธันวาคม 2555 

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
กําไรหรือขาดทุน:     
ภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 4,286 7,223 4,460 7,178 
กําไรสําหรับปเพิ่มขึน้(ลดลง) (4,286) (7,223) (4,460) (7,178) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง)     
(บาทตอหุน) (0.006) (0.011) (0.007) (0.011) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ผลกระทบจากภาษีเงินไดจากผลขาดทุน
จากการประมาณการหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย (1,081) - (893) - 

 
 
5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ  
 
5.1 การรับรูรายได 
 

ขายสินคา 
 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของ

สินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสง
มอบหลังจากหักสวนลดแลว 

 
 รายไดคาบริการ 
 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  
 
 ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
 
 เงินปนผลรับ 
 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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5.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนด 

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
 
5.3 ลูกหนี้การคา 
 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุหนี้  

 
5.4 สินคาคงเหลือ 
 สินคาสําเร็จรูปแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ราคาทุนดังกลาว

หมายถึงตนทุนในการผลิตท้ังหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 
 
 วัตถุดิบ และวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา และจะ

ถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
 
5.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอย ท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  
 
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี)  
 

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี้ 
 
  สวนปรับปรุงท่ีดิน  10 - 20 ป 
  อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  20 - 30 ป 
  เครื่องจักรและอุปกรณโรงงาน  10 - 32 ป 
  อุปกรณสํานักงาน  3-5 ป 
  ยานพาหนะ  5 - 10 ป 
 
คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

 ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยระหวางกอสราง 
 

บริษัทฯและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชน
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย จะรับรูในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 
 

5.7 ตนทุนการกูยืม 
 ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให

พรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุง
ประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ี
เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น 
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5.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัท
ฯและบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยาง
นอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

 
      อายุการใหประโยชน 
  ลิขสิทธิ์ซอฟทแวร 10 ป 
 

5.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 
 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึง

ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
5.10 เงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะเปนสกุลเงินบาท ซ่ึงเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของบริษัทฯรายการ
ตางๆของแตละกิจการท่ีรวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 
 
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปน
ตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 
กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 
 

5.11 การดอยคาของสินทรัพย 
 ทุกวันส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย 

ท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจาก
การดอยคาเมื่อมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะ
ไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน 
 
5.12 ผลประโยชนของพนักงาน 
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอย และพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ี

บริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ 
เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ

และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
 
 บริษัทฯและบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ี

ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย  

 
 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ

พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 
5.13 ประมาณการหน้ีสิน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ  

 
5.14 ภาษีเงินได 
 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจาก

กําไรทางภาษีตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
 
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสิน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเก่ียวของนั้น โดยใชอัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช ณ วันส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน  

 
 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมท้ังผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาท่ีมี
ความเปนไปไดคอนขางแนท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตาง
ชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทํา

การปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอ
ตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 
 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวของกับรายการ

ท่ีไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  
 
 
6. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ี

มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ



บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำ�กัด (มห�ชน)  >> 97

 

ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 
 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูใน
ขณะนั้น เปนตน 

 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 
 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 
 นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก

การดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลย
พินิจท่ีเก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยนั้น 

 
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตองอาศัยขอ

สมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปล่ียน 
แปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทยอย จะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ี
ไมไดใชเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากผล
แตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯและบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 

 
 
7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 
 

รายละเอียดความสัมพันธของบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันมีดังนี้ 
 

ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จํากัด เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯถือหุนรอยละ 39.05 
บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง จํากัด เปนบริษัทยอย บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.94 กรรมการท้ังหมดเปนผูแทน

ของบริษัทฯ 
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด เปนบริษัทยอย บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.97 กรรมการท้ังหมดเปนผูแทน     

ของบริษัทฯ 
ผูบริหารสําคัญ บุคคลท่ีมีอํานาจและความรับผิดชอบการวางแผน ส่ังการและควบคุม

กิจกรรมตางๆ ของกิจการไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังนี้ รวมถึง
กรรมการของกิจการ (ไมวาจะทําหนาท่ีในระดับบริหารหรือไม) 

 
 ในระหวางป บรษัิทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกจิท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไป

ตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตาม 
ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  
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(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ขายสินคา - - 3,389 3,238 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 
รายไดคาเชา - - 0.7 0.7 ราคาตามสัญญา  
รายไดคาบริการ - - 0.8 0.8 ราคาตามสัญญา 
คานายหนาจาย - - 73 69 ราคาตามสัญญา  
คาขนสง - - 87 74 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด 

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน      
ดอกเบี้ยจาย 4.2 1.5 4.2 1.4 อัตรารอยละ 4, 4.5 และ MLR - 1.5 

ตอป 
คาเชาสํานักงานและคาบริการ 3.2 3.0 - - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับบคุคลท่ีเก่ียวของกัน      
คาเชาท่ีดิน 3.4 3.0 3.4 3.0 ราคาตามสัญญา 

 
ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี้  
 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 9)     

บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 168,575 221,299 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน - - 168,575 221,299 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 17)     
บริษัท ทาโมเสะ เทรดดิ้ง จํากัด - - 11,711 12,641 
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด - - 2,806 2,692 

รวมเจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน  - - 14,517 15,333 
 
เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ยอดคงคางของเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และการ
เคล่ือนไหวของเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  
 
  (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ 

 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 

ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 

2556 
เงินกูยืมระยะสั้น      

บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด ผูถือหุนรายใหญ 75,000 - (75,000) - 
      

เงินกูยืมระยะยาว      
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด ผูถือหุนรายใหญ - 100,000 - 100,000 
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เงินกูยืมระยะส้ันเปนเงินท่ีบริษัทฯกูยืมจากบริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จํากัด โดยมีอัตราดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 4 ตอป  
(2555: รอยละ 4 ตอป) ไมมีหลักประกันและมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2556 ในระหวางไตรมาสท่ีสามของป 
ปจจุบัน บริษัทฯไดจายชําระคืนเงินกูท้ังจํานวนแลว  
 
เงินกูยืมระยะยาวเปนเงินท่ีบริษัทฯกูยืมจาก บริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จํากัด โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-1.5 (MLR ของ 
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง) เงินกูดังกลาวไมมีหลักประกัน และมีกําหนดชําระคืนในเดือนกรกฎาคม 2561 
 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  
 ยอดคงเหลือ ยอดเคล่ือนไหวระหวางป ยอดคงเหลือ 

เงินกูยืมระยะยาว 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2555 เพิ่มขึ้น ลดลง 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2556 
บริษัทฯ     
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด - 100,000 - 100,000 
บริษัทยอย     
บริษัท ตั้งหมงเส็ง โฮลดิ้ง จํากัด 1,471 - (1,471) - 
 1,471 100,000 (1,471) 100,000 
 
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอยเปนเงินท่ีบริษัทยอยกูจากบริษัท ต้ังหมงเส็ง โฮลด้ิง จํากัด มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.5 ตอป 
(2555: รอยละ 4.5 ตอป) โดยมีกําหนดชําระคืนเปนรายเดือน ตลอดระยะเวลา 36 เดือน นับต้ังแตวันท่ีในสัญญา เงินกูดังกลาว
คํ้าประกันโดยการจํานองรถบรรทุกของบริษัทยอยดังกลาว ในระหวางไตรมาสที่สองของปปจจุบันบริษัทยอยไดจายชําระคืนเงิน
กูยืมท้ังจํานวนแลว 
 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการ
และผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
ผลประโยชนระยะส้ัน 33,420 32,075 28,495 27,863 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,215 753 1,120 606 
รวม 34,635 32,828 29,615 28,469 

  
 ภาระคํ้าประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
  บริษัทฯมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเก่ียวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 26 
 
 
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 211 266 140 195 
เงินฝากธนาคาร 297,435 287,169 194,521 160,045 
รวม 297,646 287,435 194,661 160,240 

  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.500 ถึง 0.625 ตอป (2555: รอยละ 0.625 

ถึง 0.875 ตอป) 



>>  รายงานประจำาปี   2556100

 

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - 137,716 175,410 
คางชําระ     
 ไมเกิน 3 เดือน  - - 30,859 45,889 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 168,575 221,299 
ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน     
อายุหน้ีคงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 406,621 449,783 244,937 264,598 
คางชําระ     
 ไมเกิน 3 เดือน  191,119 138,224 137,567 101,598 
 3 - 6 เดือน - 2,064 - 2,135 
 6 - 12 เดือน - 8,820 - 6,623 
 มากกวา 12 เดือน 23,418 24,285 7,487 8,473 
รวม 621,158 623,176 389,991 383,427 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (23,104) (23,444) (7,425) (7,689) 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 598,054 599,732 382,566 375,738 
รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 598,054 599,732 551,141 597,037 

 
 
10. สินคาคงเหลือ 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ-สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคาสําเร็จรูป 608,156 608,576 (7,337) (4,461) 600,819 604,115 
วัตถุดิบ 783,015 1,005,160 (7,699) (5,769) 775,316 999,391 
วัสดุโรงงานและอื่นๆ 16,652 15,284 - - 16,652 15,284 
สินคาระหวางทาง - 30,427 - - - 30,427 
รวม 1,407,823 1,659,447 (15,036) (10,230) 1,392,787 1,649,217 

 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนใหเปน

มูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
สินคาสําเร็จรูป 588,448 608,008 (7,337) (4,461) 581,111 603,547 
วัตถุดิบ 783,015 1,005,160 (7,699) (5,769) 775,316 999,391 
วัสดุโรงงานและอื่นๆ 16,652 15,284 - - 16,652 15,284 
สินคาระหวางทาง - 30,427 - - - 30,427 
รวม 1,388,115 1,658,879 (15,036) (10,230) 1,373,079 1,648,649 
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11. เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 
    (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 33,955 370,996 
หัก: คาเผ่ือการดอยคา (18,000) (18,000) 
 15,955 352,996 

  
 เงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบไดรวมเงินจายลวงหนาจํานวน 29 ลานบาท (31 ธันวาคม 2555: 33 ลานบาท) ท่ีจายใหแกผูผลิต 

รายหน่ึงเพื่อส่ังซ้ือวัตถุดิบ แตผูผลิตดังกลาวไมสามารถสงวัตถุดิบใหกับบริษัทฯในระหวางป 2554 ได ตอมาบริษัทฯจึงไดมีการ
เจรจากับผูผลิตเพื่อปรับตารางการสงสินคาใหม แตผูผลิตดังกลาวยังคงไมสามารถจัดสงสินคาใหกับบริษัทฯไดตามขอตกลงและ
หยุดสงสินคาใหกับบริษัทฯต้ังแตเดือนมิถุนายน 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดต้ังคาเผื่อการดอยคาไวแลวเปนจํานวนเงิน 18 
ลานบาท 

 
 จากสาเหตุขางตน ผูผลิตไดเจรจากับบริษัทฯเก่ียวกับแนวทางการชําระคืนเงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ โดยในเดือนเมษายน 2556 

ผูผลิตรายดังกลาวไดเขาทําสัญญากับบริษัทฯตกลงท่ีจะจายชําระเงินคืนยอดคงคางดังกลาวภายในกําหนดระยะเวลา 3 ป ซ่ึงฝาย
บริหารของบริษัทฯเช่ือมั่นวา บริษัทฯจะไมไดรับผลเสียหายเกินกวาจํานวนท่ีไดบันทึกคาเผื่อการดอยคาไวในงบการเงิน 

 
 
12. เงินลงทุนในบริษัทยอย  
 
 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

    (หนวย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปนผลท่ีบริษัทฯ      

รับระหวางป 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัท ทาโมเสะ เทรดด้ิง จํากัด 1,000 1,000 99.94 99.94 999 999 17,989 11,493 
บริษัท มีทรัพยขนสง จํากัด 9,200 9,200 99.97 99.97 10,997 10,997 6,438 3,679 
รวม     11,996 11,996 24,427 15,172 

 



>>  รายงานประจำาปี   2556102

 

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
สวนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวนปรับปรุง

อาคาร 

เครื่องจักร
และอุปกรณ
โรงงาน 

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 11,252 539,116 954,785 62,649 81,842 41,643 1,887,444 
ซื้อเพ่ิม 35,361 - 130 4,802 9,376 10,806 69,890 130,365 
โอน - - 24,899 48,876 - 600 (74,375) - 
จําหนาย - - - (1,940) (3,224) (249) - (5,413) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 231,518 11,252 564,145 1,006,523 68,801 92,999 37,158 2,012,396 
ซื้อเพ่ิม - - - 3,596 2,159 7,808 117,466 131,029 
โอน - - 894 17,875 1,996 21,023 (41,788) - 
จําหนาย - - - (15,171) (2,485) (1,028) - (18,684) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 231,518 11,252 565,039 1,012,823 70,471 120,802 112,836 2,124,741 
คาเส่ือมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 263 200,270 552,834 40,108 47,077 - 840,552 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 586 25,881 56,121 7,542 6,981 - 97,111 
คาเสื่อมราคาสําหรับ         
สวนที่จําหนาย - - - (1,705) (3,143) (249) - (5,097) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 849 226,151 607,250 44,507 53,809 - 932,566 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 586 26,719 57,220 9,163 8,033 - 101,721 
คาเสื่อมราคาสําหรับ         
สวนที่จําหนาย - - - (14,964) (2,456) (908) - (18,328) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 1,435 252,870 649,506 51,214 60,934 - 1,015,959 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 10,989 338,846 401,951 22,541 34,765 41,643 1,046,892 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 231,518 10,403 337,994 399,273 24,294 39,190 37,158 1,079,830 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 231,518 9,817 312,169 363,317 19,257 59,868 112,836 1,108,782 
 
คาเส่ือมราคาสําหรับป         
2555 (จํานวน 72.34 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  97,111 

2556 (จํานวน 73.91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 101,721 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 
สวนปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ  
สวนปรับปรุง

อาคาร 

เครื่องจักร
และอุปกรณ
โรงงาน 

อุปกรณ
สํานักงาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 11,252 539,116 954,785 52,006 16,688 41,643 1,811,647 
ซื้อเพ่ิม 35,361 - 130 4,802 8,211 1,215 67,688 117,407 
โอน - - 22,697 48,876 - 600 (72,173) - 
จําหนาย - - - (1,940) (3,090) (249) - (5,279) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 231,518 11,252 561,943 1,006,523 57,127 18,254 37,158 1,923,775 
ซื้อเพ่ิม - - - 3,597 1,901 - 117,407 122,905 
โอน - - 894 17,875 1,996 20,963 (41,728) - 
จําหนาย - - - (15,171) (1,813) (92) - (17,076) 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 231,518 11,252 562,837 1,012,824 59,211 39,125 112,837 2,029,604 
คาเส่ือมราคาสะสม         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 - 263 200,270 552,834 31,958 11,770 - 797,095 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 586 25,875 56,121 6,163 1,313 - 90,058 
คาเสื่อมราคาสําหรับ         
สวนที่จําหนาย - - - (1,705) (3,011) (249) - (4,965) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 - 849 226,145 607,250 35,110 12,834 - 882,188 
คาเสื่อมราคาสําหรับป - 586 26,609 57,220 8,574 1,390 - 94,379 
คาเสื่อมราคาสําหรับ         
สวนที่จําหนาย - - - (14,964) (1,797) (91) - (16,852) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 - 1,435 252,754 649,506 41,887 14,133 - 959,715 
มูลคาสุทธิตามบัญชี         
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 196,157 10,989 338,846 401,951 20,048 4,918 41,643 1,014,552 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 231,518 10,403 335,798 399,273 22,017 5,420 37,158 1,041,587 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 231,518 9,817 310,083 363,318 17,324 24,992 112,837 1,069,889 
 
คาเส่ือมราคาสําหรับป         
2555 (จํานวน 72.34 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)  90,058 

2556 (จํานวน 73.91 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 94,379 
  
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตาม

บัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 275 ลานบาท (2555: 179 ลานบาท) (งบการเงิน
เฉพาะบริษัทฯ: 252 ลานบาท 2555: 161 ลานบาท) 
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14. สินทรัพยไมมีตัวตน  
 
 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมตัีวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้ 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

คาลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร 

คาพัฒนา
ระบบระหวาง
ดําเนินงาน 

 
 
 

รวม 
คาลิขสิทธิ์
ซอฟทแวร 

คาพัฒนา
ระบบระหวาง
ดําเนินงาน 

 
 
 

รวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556:       
ราคาทุน 44,101 4,387 48,488 43,694 4,387 48,081 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (15,932) - (15,932) (15,598) - (15,598) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 28,169 4,387 32,556 28,096 4,387 32,483 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555: 
ราคาทุน 43,460 3,350 46,810 43,053 3,350 46,403 
หัก  คาตัดจําหนายสะสม (11,804) - (11,804) (11,505) - (11,505) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 31,656 3,350 35,006 31,548 3,350 34,898 

  
 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมตัีวตนสําหรับป 2556 และ 2555 แสดงไดดังนี้ 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลคาตามบัญชีตนป 35,006 36,465 34,898 36,360 
ซื้อซอฟทแวรคอมพิวเตอร 641 4,819 641 4,781 
คาพัฒนาระบบระหวางดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 1,037 - 1,037 - 
คาตัดจําหนาย (4,128) (5,295) (4,093) (5,260) 
ตัดจําหนาย - (983) - (983) 
มูลคาตามบัญชีปลายป 32,556 35,006 32,483 34,898 

 
 
15. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

  (หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (รอยละตอป) 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.17 - 3.47 757,858 1,469,778 
ทรัสตรีซีท 1.75 - 2.30 67,659 304,829 
  825,517 1,774,607 

  
 ภายใตสัญญาวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไวในสัญญา ไดแก 

บริษัทฯจะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร การ
ดํารงอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินสินเชื่อท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 4,954 ลานบาท (2555: 2,587 

ลานบาท) 
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16. วงเงินกูยืมระยะยาว 
 

ในระหวางไตรมาสที่สามของปปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง วงเงินสินเช่ือ 650 
ลานบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯยังมิไดเบิกใชเงินกูยืมระยะยาวดังกลาว 
 
ภายใตสัญญาเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุไวในสัญญา ไดแก บริษัทฯ
จะไมนําสินทรัพยของบริษัทฯไปจําหนายจายโอนหรือกอภาระผูกพันใดๆ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร การดํารง
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหน้ีใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 
 
 

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
     (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 103,469 26,624 101,896 24,892 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวของกัน (หมายเหตุ 7) - - 14,517 15,333 
เจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 43,189 46,744 40,280 44,031 
คาใชจายคางจาย 48,573 44,150 40,901 35,701 
รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 195,231 117,518 197,594 119,957 

 
 
18. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  
 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 
 

  (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 12,418 12,039 10,055 9,435 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  1,798 1,010 1,174 778 
ตนทุนดอกเบ้ีย 942 494 623 387 
ผลประโยชนท่ีจายในระหวางป - (1,125) - (545) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาตร
ประกันภัย 5,406 - 4,466 - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 20,564 12,418 16,318 10,055 
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 คาใชจายเก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้  
 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 2556 2555 
ตนทุนบริการในปจจุบัน  1,798 1,010 1,174 778 
ตนทุนดอกเบี้ย 942 494 623 387 
รวมคาใชจายที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 2,740 1,504 1,797 1,165 
คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปน้ีในสวนของกําไร

หรือขาดทุน 
    

ตนทุนขาย 325 303 325 303 
คาใชจายในการขายและการบริหาร 2,415 1,201 1,472 862 

  
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมของบรษัิทฯและบริษัทยอยท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อ่ืน และรับรูเปนสวนหนึ่งของกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 5.4 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 4.5 ลานบาท) 

 
 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
อัตราคิดลด 4.3 4.1 4.3 4.1 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต  3 - 9 3 - 9 3 - 9 3 - 9 
อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน  
   (ขึ้นกับชวงอายุ) 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

 
0 - 40 

  
 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสามปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 
 

(หนวย: พันบาท) 
 ภาระผูกพัน 

ตามโครงการผลประโยชน 
การปรับปรุงตามประสบการณ 
ท่ีเกิดจากหน้ีสินโครงการ 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน  
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน  
เฉพาะกิจการ 

ป 2556 20,564 16,318 5,058 4,204 
ป 2555 12,418 10,055 - - 
ป 2554 12,039 9,435 - - 
ป 2553 10,646 8,355 - - 

 
 
19. สํารองตามกฎหมาย 
 

ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปน
ผลได ในปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 
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20. คาใชจายตามลักษณะ 
 

รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปน้ี 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 238,168 226,693 214,503 206,087 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 105,849 102,407 98,471 95,319 
คาขนสง 39,167 40,734 107,502 101,100 
คานายหนา 3,356 4,772 73,573 71,276 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 6,248,829 6,171,982 6,248,829 6,171,982 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (420) (125,169) (19,560) (125,737) 

 
 
21. ภาษีเงินได 
 
 คาใชจายภาษีเงนิไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
ภาษีเงินไดปจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 97,250 74,411 79,114 55,659 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน (3,490) - (3,490) - 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางชั่วคราวและ

การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว 4,286 7,223 4,460 7,178 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,046 81,634 80,084 62,837 
 
รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีท่ีใชสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 505,347 339,449 441,643 274,509 
     
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 23% 20% 23% 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี 101,069 78,073 88,329 63,137 
รายการปรับปรุงคาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลของปกอน (3,490) - (3,490) - 
ผลกระทบตอภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลง

อัตราภาษี - (1,084) - (1,077) 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     
คาใชจายตองหาม 543 1,109 379 859 
คาใชจายท่ีมีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (249) (82) (249) (82) 
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย - - (4,885) - 
อ่ืน ๆ 173 3,618 - - 

รวม 467 4,645 (4,755) 777 
คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,046 81,634 80,084 62,837 
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จํานวนภาษีเงินไดท่ีเก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 
2555 สรุปไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท่ีเก่ียวของกับผลขาดทุนจากการประมาณ

การตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (ลดลง) (1,081) - (893) - 
 
สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 
 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี ณ วันท่ี 
 31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
  (ปรับปรุงใหม)   (ปรับปรุงใหม)  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 4,621 4,689 4,475 1,485 1,538 1,327 
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 3,007 2,046 5,630 3,007 2,046 5,630 
คาเผ่ือการดอยคาเงินจายลวงหนาคาวัตถุดิบ 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 4,112 2,484 2,408 3,263 2,012 1,887 

รวม 15,340 12,819 16,113 11,355 9,196 12,444 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี       
ผลกระทบจากการคิดคาเส่ือมราคาทางบัญชี
และทางภาษี 13,782 8,056 4,126 13,782 8,056 4,126 

รวม 13,782 8,056 4,126 13,782 8,056 4,126 
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน       
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 3,985 4,763 11,987 - 1,140 8,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,427) - - (2,427) - - 
รวม 1,558 4,763 11,987 (2,427) 1,140 8,318 

 
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรารอยละ 30 เปน รอยละ 23 ในป 2555 
และเปนรอยละ 20 ต้ังแตป 2556 เปนตนไป และในเดือนธันวาคม 2554 ไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลเพ่ือใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวสําหรับป 2555 - 2557 บริษัทฯไดสะทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตรา
ภาษีดังกลาวในการคํานวณภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีตามท่ีแสดงไวขางตนแลว  
 
 

22. กําไรตอหุน 
 
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวย

จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป 
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23. สวนงานดําเนินงาน 
 
 ขอมูลสวนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน

ไดรับและสอบทานอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน ท้ังน้ีผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงานของบริษัทฯคือ กรรมการผูจัดการ 

 
 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลักในสวนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงสวนงานเดียว คือ ผลิตและจําหนายทอเหล็ก

สําหรับอุตสาหกรรมกอสรางโดยเปนการขายท้ังในประเทศและตางประเทศและดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศ
ไทย บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรัพยรวมซ่ึง
วัดมูลคาโดยใชเกณฑเดียวกับท่ีใชในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงินและสินทรัพยรวมในงบการเงิน 
ดังนั้น รายได กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพยท้ังหมดท่ีแสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตามสวนงาน
ดําเนินงานและเขตภูมิศาสตรแลว  

 
 ในระหวางปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการขายตางประเทศรวมคิดเปนประมาณรอยละ 2.2 

(31 ธันวาคม 2555: รอยละ 5.3) ของยอดขายรวม ยอดขายในตางประเทศเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันประมาณ
รอยละ 2.1 (31 ธันวาคม 2555: รอยละ 5.4) ของยอดขายของบริษัทฯ  

 
 
24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

บริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 
2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 5 ของเงินเดือน และจะจาย
ใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ในระหวางป 2556 บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 2.1 ลานบาท (2555: 2.1 ลานบาท) 
 
 

25. เงินปนผล 
 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 
  (ลานบาท) (บาท/หุน) 

เงินปนผลประจําป 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 
   เม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2555 178.2 0.27 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2555  178.2 0.27 
เงินปนผลประจําป 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

   เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 165.0 0.25 
รวมเงินปนผลสําหรับป 2556  165.0 0.25 

 
 
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
 
26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีรายจายฝายทุนจํานวนเงินประมาณ 20.8 ลานบาท 1.5 ลานยูโร และ 0.8ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกา (2555: 2.7 ลานบาท) ซ่ึงเก่ียวของกับการซ้ือเครื่องจักร การพัฒนาระบบซอฟทแวรและคาท่ีปรึกษาและควบคุม
งานกอสราง 
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26.2 ภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิต 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามเลตเตอรออฟเครดิตกับผูขายในตางประเทศเปนจํานวนเงินประมาณ 0.1 ลานเหรียญ

สหรัฐอเมริกาและ 1.3 ลานยูโร (2555: 16.6 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
 
26.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 
 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เก่ียวของกับการเชาท่ีดินและยานพาหนะกับกิจการท่ีเก่ียวของกันและ

บริษัทอ่ืน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 3 ถึง 10 ป 
 
 บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตทั้งส้ินภายใตสัญญาเชาดําเนินงานที่บอกเลิกไมไดดังน้ี 
 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 กิจการท่ีเก่ียวของกัน กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 2556 2555 2556 2555 
จายชําระ     

ภายใน 1 ป 6.9 6.2 1.9 1.9 
มากกวา 1 แตไมเกิน 2 ป 6.0 2.2 1.1 2.9 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กิจการท่ีเก่ียวของกัน กิจการท่ีไมเก่ียวของกัน 
 2556 2555 2556 2555 
จายชําระ     

ภายใน 1 ป 3.0 3.3 1.9 1.9 
มากกวา 1 แตไมเกิน 2 ป 1.0 1.9 1.1 2.9 

 
26.4 การค้ําประกัน 

(1) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวน 50 ลานบาท 
(2555: 22 ลานบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวย 
หนังสือคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการจายชําระเงินใหกับกรมศุลกากรจํานวน 37 ลานบาท (2555: 9 ลานบาท) เพ่ือคํ้าประกัน
การใชไฟฟาจํานวน 12 ลานบาท (2555: 12 ลานบาท) และเพ่ือคํ้าประกันในการเปนผูนําของเขา/ผูสงออกระดับบัตรทอง
ใหกับกรมศุลกากรจํานวน 1 ลานบาท (2555: 1 ลานบาท) 

 
(2) บริษัทฯคํ้าประกันวงเงินบัตรเครดิตใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท (2555: 1 ลานบาท) 
 
 

27. เครื่องมือทางการเงิน 
 
27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เครื่องมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการ

และการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินลงทุน 
เงินกูยืมระยะส้ัน และเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 

 
ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลูกหนี้การคา และลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยง
นี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับ
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ความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี การใหสินเชื่อของบริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัว
เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัท
ยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงินเงินกูยืมระยะส้ันและเงิน
กูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
 
สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียใหมถึงกอน) ไดดังนี้    

 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
ภายใน 1 ป 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด 

   
 ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม อัตราดอกเบี้ย รวม ท่ีแทจริง 
 (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 298 - 298 0.500 - 0.625 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - 598 598 - 
 - 298 598 896  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 
เงินกูยืมเงินระยะยาวจากกิจการ          
ท่ีเกี่ยวของกัน -         100 - 100 MLR - 1.5 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - 195 195 - 
 826 100 195 1,121  

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
ภายใน 1 ป 

อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 
 ปรับขึ้นลง ไมมี  ดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ท่ีแทจริง 
 (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 287 - 287 0.625 - 0.875 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - 600 600 - 
 - 287 600 887  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,775 - - 1,775 2.19 - 3.95 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของ

กัน 75 - - 75 4.0 
เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวของ

กัน 1 - - 1 4.5 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - 118 118 - 
 1,851 - 118 1,969  
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 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
ภายใน 1 ป 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด 

   
 ไมมี  อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย รวม ท่ีแทจริง 
 (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 195 - 195 0.500 - 0.625 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - 551 551 - 
 - 195 551 746  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 826 - - 826 1.75 - 3.47 
เงินกูยืมเงินระยะยาวจากกิจการ          
ท่ีเกี่ยวของกัน - 100 - 100 MLR - 1.5 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - 198 198 - 
 826 100 198 1,124  

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 อัตราดอกเบี้ย

คงท่ี 
ภายใน 1 ป 

อัตราดอกเบี้ย 
ปรับขึ้นลง 

ตามราคาตลาด 

  อัตรา 
ดอกเบี้ย 
ท่ีแทจริง 

 ไมมี  
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย รวม 

 (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 160 - 160 0.625 - 0.875 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน - - 597 597 - 
 - 160 597 757  
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,775 - - 1,775 2.19 - 3.95 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เก่ียวของกัน 75 - -    75 4.0 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - - 120 120 - 
 1,850 - 120 1,970  

 
 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินคาและการกูยืมเปนเงินตราตางประเทศ 
 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศท่ีจะครบกําหนดภายใน 1 ป ซ่ึงไมได

มีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียนดังนี้ 
 

สกุลเงิน 
สินทรัพยทางการเงิน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

อัตราแลกเปลี่ยนเฉล่ีย          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.3 0.7 1.6 9.9 32.7645 30.5824 
ยูโร - - 0.4 - 44.9602 40.4974 
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27.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 
 
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระหน้ีสินในขณะท่ีท้ังสองฝายมี
ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของกัน 
วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือ
กําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  
 
 

28. การบริหารจัดการทุน  
วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซ่ึงโครงสรางทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเทากับ 0.5:1 (2555: 1.0:1) และ เฉพาะบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.6:1 (2555: 1.1:1)  
 
 

29. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนของ
บริษัทฯจากผลการดําเนินงานสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนจํานวนเงินประมาณ  
264 ลานบาท 
 
ท้ังนี้ มติดังกลาวจะนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 
 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,079,830 1,071,036 1,046,892 1,038,098 
สินทรัพยไมมีตัวตน 35,006 43,800 36,465 45,259 

 
  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 
 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 1,041,587 1,032,793 1,014,552 1,005,758 
สินทรัพยไมมีตัวตน 34,898 43,692 36,360 45,154 

  
 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไว  
 
 
31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2557 
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