หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
หลักการ
คณะกรรมการของบริ ษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึง่ บริ ษัทยึดมัน่ ในการกากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติ
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทเผยแพร่ เอกสารการประชุมล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ า30 วันก่อนจัดประชุม
และส่งเอกสารทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบริ ษัทมอบให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดซึง่ เป็ น
นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งเอกสารทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ คานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
สถานที่จดั ประชุม ที่เดินทางได้ สะดวก การเข้ าถึงข้ อมูลผ่านทางเว็บไซด์บริ ษัท บริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นนาเอกสาร
หลักฐานที่จาเป็ นมาให้ ครบถ้ วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังแนบหนั
้
งสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมแทนอีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้ ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัด ให้ มี ช่ อ งทางส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ในการเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ได้ โ ดยสามารถเข้ า ไปดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4.ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ประธานจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจานวนองค์ประชุม
ทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ รวมทังใช้
้ บตั ร
ลงคะแนนและแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริ ษั ทให้ สิท ธิ ผ้ ูถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว โดยให้ สิท ธิ ออกเสียงลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดมาตรการดูแลข้ อมูลภายในเพื่อป้องกันการนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง
มิชอบในคูม่ ือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1 พึงหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ อง
ทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง หรื อจากโอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นพนักงานบริ ษัทในการหา
ประโยชน์ส่วนตนและในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท
ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
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1.2 พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากเป็ นเหตุทาให้ พนักงานกระทาการหรื อละเว้ นการกระทาที่ควร
ทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่ได้ ห้ นุ นัน้ มาก่อนการเป็ นพนักงานบริ ษัท
หรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับ
ชันทราบ
้
1.3 ห้ ามพนักงานบริ ษัท ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ หรื อกระทาการใดๆ ในนามบริ ษัท
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
1.4 การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัททังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่พนักงานนันมี
้ สว่ นได้ สว่ น
เสียจะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทก่อนเข้ าทารายการ
1.5 การรับทางานจากบริ ษัทย่อย ย่อมทาได้ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาฝ่ ายบริ หารหรื อกรรมการ แต่
พนักงานของบริ ษัทต้ องไม่รับงานภายนอกที่เป็ นการแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจหรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่
ขัด แย้ ง ไม่ว่า จะเป็ นการปฏิบัติ ง านชั่ว คราวหรื อ ถาวรเว้ น แต่จ ะได้ รั บ อนุญ าตเป็ นการเฉพาะเจาะจง จาก
ผู้บงั คับบัญชาหรื อกรรมการ
1.6 การเข้ าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีสว่ นได้ เสียกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทผู้มีสว่ นได้
เสียนัน้ ต้ องออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนนัน้
1.7 คณะกรรมการและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่าง
บริ ษัทกับบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้
กรอบจริ ยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
1.8 กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการทารายการกับผู้ที่เกี่ยวโยง ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ต่อฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นรายไตรมาส หรื อเมื่อเกิดรายการ และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
จะรายงานการทารายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
2. ด้ านการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลในการดาเนินการบริ หารกิจการอันเป็ นข้ อมูลลับของบริ ษัทที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะหาก
เปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริ ษัทต้ องไม่นาข้ อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรื อ นาข้ อมูล
ภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรื อทาให้ ประโยชน์ของบริ ษัทลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการนาข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื่อบุคคลอื่น ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะถือว่าเป็ นการกระทา
ความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2559
มาตรา ๒๔๑ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยนาข้ อมูลที่ร้ ู ว่าเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้ วนอันอาจก่อให้ เกิด
ความสาคัญผิดในสาระสาคัญ มาใช้ ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ หรื อละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์ และได้ เปิ ดเผยหรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์นนต่
ั ้ อประชาชน โดยประการที่นา่ จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๒ ห้ ามมิให้ บุคคลใดซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่
(ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) เป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ทาขึ ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรื อครอบครอง
ข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็ นการกระทาโดยตนมิได้ เป็ นผู้ร้ ู เห็นหรื อตัดสินใจ แต่ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูได้ รับอนุญาต หรื อ
จดทะเบียนตามกฎหมายให้ จัดการเงินทุนหรื อการลงทุน ตัดสินใจในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์
หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นนั ้ หรื อ
(ง) เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น หรื อในลักษณะตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๒) เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่ว่าด้ วยวิธีใด โดยรู้ หรื อควรรู้ ว่าผู้รับ
ข้ อมูลอาจนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นหรื อใน
ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.1 กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริ ษัท ที่มี
สาระสาคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นจนกระทัง่ ถึงภายหลังจากที่ได้
มีการเปิ ดเผยสารสนเทศให้ ประชาชนทราบแล้ ว 24 ชัว่ โมง
2.2 พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องรักษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ พนักงานบริ ษัท
ต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ าทังต่
้ อพนักงานด้ วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับ
โดยกฎหมายให้ เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการฟ้ องร้ องคดี หรื อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติ
ให้ มีการเปิ ดเผย
2.3 ห้ ามกรรมการผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับ
ของบริ ษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็ นต้ น
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อ
ถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยให้ แนะนาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนันเพื
้ ่อให้
การให้ ข้อมูลถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2.5 ไม่ ใ ห้ ค าแนะน าในการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เว้ น แต่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกับ หน้ าที่ ก ารงานที่ ไ ด้
รับมอบหมายจากบริ ษัท
2.6 บริ ษัทจะมีการออกประกาศแจ้ งห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาการจัดทางบการเงินทังรายไตรมาส
้
และ
รายปี ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กร ต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท จนกว่าจะมีการประกาศ
ให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวันที่สามารถทาการซื ้อ/ขายได้ ตามปกติ
2.7 กรรมการผู้บริ หาร พนักงานตัง้ แต่ระดับหัวหน้ าแผนกขึน้ ไปและพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี และ
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ จดั ทารายงานการซื ้อ/ขายนันภายใน
้
3 วันทาการ
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.8 กรรมการผู้บริ หาร พนักงาน ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ าแผนกขึ ้นไป และพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี , วิเคราะห์
ข้ อมูล และตรวจสอบภายใน ต้ องรายงานการถือครองหลักทรั พย์ของตน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องตาม
หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส ต่อฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ข องบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
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