หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ การให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นส่ วนน้ อย
เสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัทฯ
และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
1. หลักการและเหตุผล
กำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท
ล่วงหน้ ำ เป็ นส่วนหนึ่งของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัท เพื่อแสดงให้ เห็นถึงกำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็ น
ธรรมและเท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้เพื่อให้ มี ขนั ้ ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่ งใส บริ ษัทจึงได้ กำหนด
หลักเกณฑ์กำรให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท
ล่วงหน้ ำขึ ้น ซึ่งจะช่วยกลัน่ กรองวำระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัทอย่ำงแท้ จริ ง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมมำ
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้
เสียทุกฝ่ ำย รวมทังช่
้ วยให้ บริ ษัทสำมำรถปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้ อย่ำงเป็ นรูปธรรม

2. นิยาม
บริ ษัท
คณะกรรมกำร
กรรมกำร
วำระกำรประชุม

หมำยควำมว่ำ บริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ กรรมกำรบริ ษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)
หมำยควำมว่ำ วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน)

3. คุณสมบัตขิ องผู้ถือหุ้น
3.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยรำยเดียว หรื อหลำยรำยรวมกัน โดยมีสดั ส่วนกำรถือหุ้น ขันต
้ ่ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของ
หุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ ว ทังนี
้ ต้ ้ องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นหรื อกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมกำร
3.2 ต้ องแสดงหลักฐำนกำรถือครองหุ้น ได้ แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จำกบริ ษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรื อ
หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ ประกอบเป็ นหลักฐำนยืนยัน ทังนี
้ ้หำกเป็ นผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยหลำยรำย
รวมกันเสนอ จะต้ องแนบหลักฐำนกำรถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยทุกรำยที่ร่วมกันเสนอ และเป็ น Statement ณ วันที่
เดียวกันทุกรำย
3.3 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องแนบสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน /
หนังสือเดินทำง (กรณีชำวต่ำงชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอำนำจพร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) | หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ กำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย Page 1 of 4

4. คุณสมบัตขิ องผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
บุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรต้ องมีคณ
ุ สมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้ องห้ ำม ดังนี ้
4.1 บรรลุนิติภำวะ
4.2 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฏหมำยบริ ษัทมหำชนจำกัด , พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์
4.3 ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกิน 3 บริ ษัท
4.4 ไม่เป็ นกรรมกำรในบริ ษัทคูแ่ ข่งหรื อธุรกิจทีท่ ำธุรกรรมเดียวกับบริ ษัท
4.5 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็ นอิสระ สำมำรถทุ่มเทและอุทิศเวลำได้ อย่ำงเต็ม ที่สำมำรถเข้ ำประชุม
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ มีประวัติกำรทำงำน และจริ ยธรรมทีด่ ีงำม
4.6 มีคณ
ุ สมบัติทไี่ ม่ขดั ต่อนิยำมกรรมกำรอิสระตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

5. ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัท
5.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 3 ต้ องแจ้ งรำยละเอียดกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัท โดยใช้
“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท” โดยอำจแจ้ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-679-9075 หรื อ
ส่งมำยัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบฟอร์ มมำภำยหลัง ได้ ภำยใน
วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ ง โดยมีเอกสำร ดังนี ้
5.1.1 หลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 3.2 และ 3.3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐำนอื่นจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.1.2 หลักฐำนกำรให้ ควำมยินยอมของบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ ดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท”
5.1.3 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ ำนคุณสมบัติ ได้ แก่ กำรศึกษำ และประวัติกำรทำงำน (Curriculum Vitae)
ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ
5.1.4 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ ำมี)
5.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 3 เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำร
ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท ” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่ 1 และ 2 ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริ ษัท” ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมแบบฟอร์ ม และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุก
รำยเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกำร หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับตำมข้ อ 5.1 ได้
5.3 ในกรณี ที่ผ้ ถู ือหุ้นรำยเดียวหรื อหลำยรำยและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำร
มำกกว่ำ 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พร้ อมลงชื่อ
ไว้ เป็ นหลักฐำนให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐำนตำมข้ อ 5.1.2 – 5.1.4 ของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรทุกคนด้ วย
หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับได้ ตำมข้ อ 5.1

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหำชน) | หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิ กำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อย Page 2 of 4

5.4 นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ จ ะรวบรวมเอกสำรและส่ง ถึ ง เลขำนุก ำรบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ำรณำกลั่น กรองในเบื อ้ งต้ น ให้
คณะกรรมกำร โดย
5.4.1 หำกผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภำยในวัน ที่ 10 มกรำคม
ของทุกปี โดยหำกผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินกำรแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทภำยในวันที่ 15 มกรำคม ของ
ทุกปี เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือ่ ทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
5.4.2 หำกบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วน หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมข้ อ 4 หรื อผู้ถือหุ้นที่
เสนอชื่อกรรมกำรมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 3 เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบ
กำรปิ ดเรื่ องภำยในวันที่ 10 มกรำคม ของทุกปี
5.4.3 กรณี ที่ไม่เข้ ำข่ำยตำม 5.4.1 หรื อ 5.4.2 เลขำนุกำรบริ ษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ
ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ในกำรประชุมเดือนมกรำคมของทุกปี
5.5 คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็ นผู้พิจำรณำควำมหมำะสมของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอ
ชื่อตำมหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพื่อเสนอคณะกรรมกำรต่อไป เว้ น
แต่คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล หรื อคณะกรรมกำรบริ ษัท จะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
5.6 บุคคลทีผ่ ำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท จะบรรจุรำยชื่อในวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษั ทภิบำล หรื อ
คณะกรรมกำร บริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลังกำรประชุม คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล หรื อ
คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อ ในวัน ทำกำรถัดไปของกำรประชุม พร้ อมทัง้ แจ้ ง ผ่ำ นช่ องทำง Website ของบริ ษั ท ที่
www.pacificpipe.co.th และแจ้ งทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

6. การเสนอวาระการประชุม
เรื่ องทีไ่ ม่บรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
6.1 เรื่ องทีข่ ดั กับกฏหมำย ประกำศ ข้ อบังคับ กฏและระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนรำชกำร หรื อหน่วยงำนทีก่ ำกับดูแล
บริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีของบริ ษัท
6.2 เรื่ องทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพำะ
6.3 เรื่ องทีเ่ ป็ นอำนำจกำรบริ หำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้ นแต่เป็ นกรณีทกี่ ่อให้ เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมีนยั สำคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
6.4 เรื่ องทีบ่ ริษัทได้ ดำเนินกำรแล้ ว
6.5 เรื่ องทีอ่ ยูน่ อกเหนืออำนำจทีบ่ ริ ษัทจะดำเนินกำรได้
6.6 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่สำมำรถติดต่อได้
6.7 เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเคยเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ และได้ รับมติสนับสนุนด้ วยเสียงที่
น้ อยกว่ำร้ อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้
โดยทีข่ ้ อเท็จจริ งในเรื่ องนันยั
้ งไม่ได้ เปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
6.8 เรื่ องทีเ่ สนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 3
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7. ขัน้ ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม
7.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 3 ต้ องแจ้ งวำระที่ต้องกำรนำเสนอในกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้
“แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ” โดยอำจแจ้ งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-679-9075 หรื อ
ส่งมำยัง Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบฟอร์ มมำภำยหลังได้ ภำยใน
วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ งเพื่อให้ คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร
พิจำรณำวำระกำรประชุมได้ พร้ อมแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นตำมหลักเกณฑ์ในข้ อ 3 ได้ แก่ หนังสือรับรองจำกบริ ษัทหลักทรัพย์
หรื อหลักฐำนอืน่ จำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อ 3 เสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้ องกรอกข้ อมูลใน “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ” ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็ นต้ นไป กรอกข้ อมูลเฉพำะในส่วนที่ 1 ของ “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐำนทุกรำยแล้ วรวบรวมแบบฟอร์ ม และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรำยเป็ นชุดเดียวกัน
เสนอต่อคณะกรรมกำ หรื ออำจส่งเรื่ องอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรก่อนส่งต้ นฉบับตำม 7.1 ได้
7.3 นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ จ ะรวบรวมเอกสำรและส่ง ถึ ง เลขำนุก ำรบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ำรณำกลั่น กรองในเบื อ้ งต้ น ให้
คณะกรรมกำร โดย
7.3.1 หำกผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถกู ต้ อง เลขำนุกำรบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภำยในวัน ที่ 10 มกรำคม
ของทุกปี โดยหำกผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินกำรแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทภำยในวันที่ 15 มกรำคม ของ
ทุกปี เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้นเพือ่ ทรำบกำรปิ ดเรื่ อง
7.3.2 เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นทีม่ ีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 3 เลขำนุกำรบริ ษัทจะส่งหนังสือแจ้ งผู้ถือหุ้น เพื่อ
ทรำบกำรปิ ดเรื่ องภำยในวันที่ 10 มกรำคม ของทุกปี
7.3.3 กรณีที่ไม่เข้ ำข่ำยตำมข้ อ 7.3.1 หรื อข้ อ 7.3.2 เลขำนุกำรบริ ษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท
ในกำรประชุมเดือนมกรำคมของทุกปี
7.4 คณะกรรมกำรจะเป็ นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุม ที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ ำ
ข่ำยตำมข้ อ 6 เว้ นแต่คณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็ นอย่ำงอื่น
7.5 เรื่ องที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อม
ข้ อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และสำหรับเรื่ องที่ไม่ผำ่ นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีหลัง
กำรประชุมคณะกรรมกำรหรื อในวันทำกำรถัดไป พร้ อมทังแจ้
้ งผ่ำน Website ของบริ ษัทที่ www.pacificpipe.co.th และแจ้ งที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ ในวันประชุมด้ วย

8. ช่ วงเวลาการเปิ ดรับเรื่อง
ตังแต่
้ วนั ที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560

9. แบบฟอร์ มที่เกี่ยวข้ อง
- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัท (คลิกที่น)ี่
- แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี (คลิกที่นี่)
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