
หลักเกณฑแ์ละวิธีปฏบิัต ิการให้สิทธิผู้ถอืหุน้ส่วนน้อย 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

 
1. หลกัการและเหตผุล 

การใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี และเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทฯ ลว่งหนา้ เป็นสว่นหนึ่งของหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการ
ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั นอกจากนีเ้พื่อใหม้ีขัน้ตอนและวิธีการในการพิจารณาที่
ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น
ประจ าปี และเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ลว่งหนา้ขึน้ ซึ่ง จะช่วยกลั่นกรองวาระที่จะเป็น
ประโยชนต์่อบริษัทฯ อย่างแทจ้ริง และคดัสรรบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสดุของบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
รวมทัง้ช่วยใหบ้รษัิทฯ สามารถปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
2. นิยาม 

บรษัิทฯ หมายความวา่ บรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
คณะกรรมการ หมายความวา่ คณะกรรมการบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการ หมายความวา่ กรรมการบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
วาระการประชมุ หมายความวา่ วาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของบรษัิท แปซิฟิกไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 

 
3. คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 

3.1 ผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยรายเดียว หรือหลายรายรวมกนั โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ขัน้ต ่าไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 
ของหุน้จดทะเบียนที่ช าระแลว้ ทัง้นีต้อ้งถือหุน้จนถึงวนัที่เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้หรือการเสนอช่ือบคุคล
เพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการ 

3.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น  ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ 
(Broker) หรือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เพื่อใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานยืนยนั ทัง้นีห้าก
เป็นผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยหลายรายรวมกนัเสนอ จะตอ้งแนบหลกัฐานการถือครองหุน้ของผู้ถือหุน้สว่นนอ้ยทกุรายที่
รว่มกนัเสนอ และเป็น Statement ณ วนัท่ีเดียวกนัทกุราย 

3.3 กรณีผูถื้อหุน้เป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน / หนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งชาติ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
 
4. คณุสมบตัิของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

บคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการตอ้งมีคณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี ้
4.1 บรรลนุิติภาวะ 
4.2 มีคณุสมบตัิถกูตอ้ง และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั, พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์



4.3 ด ารงต าแหนง่กรรมการ ในบรษัิทจดทะเบียนไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท 
4.4 ไมเ่ป็นกรรมการในบรษัิทคูแ่ขง่หรอืธุรกิจที่ท  าธุรกรรมเดียวกบับรษัิทฯ 
4.5 มีความรู ้ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่สามารถเขา้

ประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ มีประวตัิการท างาน และจรยิธรรมทีด่ีงาม 
4.6 มีคุณสมบตัิที่ไม่ขดัต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
 

5. ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ 
5.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งแจง้รายละเอียดการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ โดยใช ้“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ” โดยอาจแจง้เรื่องอยา่งไม่เป็นทางการ
ทางโทรสารที่ 02-679-9075,76 หรือส่งมายัง Email Address นักลงทุนสมัพันธ์ ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th 
ก่อนสง่ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์มาภายหลงัไดภ้ายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นบัจากวนัที่ไปรษณียป์ระทบัตรา
วนัท่ีรบัสง่ โดยมีเอกสาร ดงันี ้

5.1.1 หลกัฐานการถือหุน้ตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.2 และ 3.3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบรษัิท
หลกัทรพัย ์หรอืหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

5.1.2 หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือใน “แบบเสนอช่ือบุคคล
เพือ่ด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ” 

5.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศึกษา และประวตัิการท างาน 
(Curriculum Vitae) ของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ 

5.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถา้มี) 
5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ  3 เสนอบุคคลเพื่อด ารง

ต าแหน่งกรรมการ ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบรษัิทฯ” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี 1 และ 2 ของ 
“แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ” ใหค้รบถ้วนและลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้
รวบรวมแบบฟอรม์ และหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นชดุเดียวกนัเสนอต่อคณะกรรมการ  หรืออาจ
สง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตามขอ้ 5.1 ได ้

5.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้  3 เสนอบคุคลเพื่อเป็น
กรรมการมากกว่า 1 คน ผูถื้อหุน้ตอ้งจัดท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 1 แบบ ต่อ
กรรมการ 1 คน พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น และแนบหลกัฐานตามขอ้ 5.1.2 – 5.1.4 ของบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทกุคนดว้ย หรอือาจสง่เรือ่งอยา่งไมเ่ป็นทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัไดต้ามขอ้ 5.1 

5.4 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองใน
เบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 

5.4.1 หากบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถว้น หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ 
4 หรือผูถื้อหุน้ที่เสนอช่ือกรรมการมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 เลขานกุารบรษัิทฯ
จะสง่หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 



5.4.2 กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตาม 5.4.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการประชมุ 

5.5 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของบคุคล
ทีไ่ดร้บัการเสนอช่ือตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพือ่
เสนอคณะกรรมการต่อไป เวน้แต่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

5.6 บคุคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายช่ือในวาระการประชุมผูถื้อหุน้ 
พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา  ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล หรอืคณะกรรมการ บรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชมุ คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล หรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัท า การถดัไปของการประชมุ พรอ้มทัง้แจง้
ผา่นช่องทาง Website ของบรษัิทฯที ่www.pacificpipe.co.th และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
 
6. การเสนอวาระการประชมุ 

เรือ่งที่ไมบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ 
6.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ

หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคับ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ การก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบรษัิทฯ 

6.2 เรือ่งที่เป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบคุคลหรอืกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 
6.3 เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ เวน้แต่เป็นกรณีที่ก่อใหเ้กิดความเสียหาย

อยา่งมีนยัส าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 
6.4 เรือ่งที่บรษัิทฯ ไดด้  าเนินการแลว้ 
6.5 เรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บรษัิทฯ จะด าเนินการได ้
6.6 เรือ่งที่ผูถื้อหุน้ใหข้อ้มลูไมค่รบถว้น หรอืไมถ่กูตอ้ง หรอืไมส่ามารถติดตอ่ได ้
6.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา และได้รับมติ

สนบัสนนุดว้ยเสียงทีนอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ขอ้เท็จจริงในเรื่องนัน้ยงั
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

6.8 เรือ่งที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิไมค่รบถว้นตามขอ้ 3 
 
7. ขัน้ตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชมุ 

7.1 ผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3 ตอ้งแจง้วาระที่ตอ้งการน าเสนอในการประชุมผูถื้อหุน้
ประจ าปี โดยใช ้“แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” โดยอาจแจง้เรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง
โทรสารที่ 02-679-9075,76 หรือส่งมายงั Email Address นกัลงทุนสมัพนัธ์ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อน
สง่ตน้ฉบบัของแบบฟอรม์มาภายหลงัไดภ้ายในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 นบัจากวนัที่ไปรษณียป์ระทบัตราวนัที่
รบัสง่เพื่อใหค้ณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชมุได ้พรอ้มแนบหลกัฐานการถือหุน้ตาม
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หลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 ไดแ้ก่ หนงัสือรบัรองจากบริษัทหลกัทรพัยห์รือหลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

7.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันและมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้  3 เสนอวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ  ผูถื้อหุน้รายแรกตอ้งกรอกขอ้มลูใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี” 
ใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และผูถื้อหุน้รายที่ 2 เป็นตน้ไป กรอกขอ้มลูเฉพาะในสว่นท่ี 1 ของ “แบบ
เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี”และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุกรายแลว้รวบรวมแบบฟอรม์ และ
หลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมกา หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็น
ทางการก่อนสง่ตน้ฉบบัตาม 7.1 ได ้

7.3 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสารและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองใน
เบือ้งตน้ใหค้ณะกรรมการ โดย 

7.3.1 เรื่องที่เสนอโดยผูถื้อหุน้ที่มีคุณสมบตัิไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 เลขานุการบริษัทฯ จะส่ง
หนงัสอืแจง้ผูถื้อหุน้เพื่อทราบการปิดเรือ่งภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2564 

7.3.2 กรณีที่ไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 7.3.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในการประชมุ 

7.4 คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชมุที่ผูถื้อหุน้เสนอ ซึง่จะตอ้งไมม่ี
ลกัษณะเขา้ขา่ยตามขอ้ 6 เวน้แตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอยา่งอื่น 

7.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการ และส าหรบัเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทนัทีหลงัการประชุมคณะกรรมการหรือในวนัท าการถดัไป  พรอ้มทัง้แจง้ผ่าน Website 
ของบรษัิทฯ ที ่www.pacificpipe.co.th และแจง้ที่ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 
 
8. ช่วงเวลาการเปิดรบัเรื่อง 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
9. แบบฟอรม์ที่เก่ียวขอ้ง 

- แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ (คลกิที่นี)่ 
- แบบเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี (คลกิที่นี)่ 
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