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

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

หลักปฏิิบัติ้ 1   ต้ระหนักถ่งบทบาทและคุวามรับผิดชอบของ
คุณะกรรมการในฐานะผ้่นำาองค์ุกรท่�สร้างคุุณคุ่า
ให้แก่กิจำการอย่างยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 2   กำาหนดวัต้ถุประสงค์ุและเป้าหมายหลักของกิจำการ
ท่�เป็นไปเพ้�อคุวามยั�งย้น

หลักปฏิิบัติ้ 3  การเสริมสร้างคุณะกรรมการท่�ม่ประสิทธิผล
หลักปฏิิบัติ้ 4  สรรหาและพัฒนาผ้่บริหารระดับส่งและการบริหาร

บุคุลากร
หลักปฏิิบัติ้ 5 ส่งเสริมนวัต้กรรมและการประกอบธุรกิจำอย่างม่

คุวามรับผิดชอบ
หลักปฏิิบัติ้ 6  ด่แลให้ม่ระบบการบริหารคุวามเส่�ยงและการคุวบคุุม

ภายในท่�เหมาะสม
หลักปฏิิบัติ้ 7   รักษัาคุวามน่าเช้�อถ้อทางการเงินและการเปิดเผย

ข้อม่ล
หลักปฏิิบัติ้ 8   สนับสนุนการม่ส่วนร่วมและการส้�อสารกับผ้่ถ้อหุ้น

 

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

 คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดนโยบายในการกำากับด่แลกิจำการ
ท่�ด่โดยได้คุำาน่งถ่งสิทธิของผ้่ถ้อหุ้นต้ามท่�กฎหมายกำาหนดไว้อันประกอบด้วย

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

1.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซ่ิ�งผ้่ถ้อหุ้นสามารถแสดงคุวามเห็น
ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจำารณาในวาระต่้างๆของบริษััทฯ ในกาประชุม
ผ้่ถ้อหุ้น

1.3 สิทธิในการเล้อกตั้�งและถอดถอนกรรมการบริษััทฯ และให้
คุวามเห็นชอบในการแต่้งตั้�งผ้่สอบบัญช่อิสระ

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

เป็นรายบุคุคุลไป
1.4.3    บุคุคุลซ่ิ�งได้รับคุะแนนเส่ยงส่งสุดต้ามลำาดับลงมา

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

1.5  สิทธิในส่วนแบ่งกำาไรร่วมกันอย่างเท่าเท่ยม

2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น2. ด้านสิทธิในการรับข้อม่ลและเสนอคุวามเห็นในการประชุมผ้่ถ้อหุ้น

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

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

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

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

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

2.5      ในการลงคุะแนนเล้อกตั้�งกรรมการจำะเป็นการลงคุะแนนเล้อก
กรรมการเป็นรายบุคุคุลเสมอ

2.6  บริษััทฯ ม่การกำาหนดวาระการประชุมเป็นเร้�องๆ อย่างชัดเจำน
และจำะไม่ม่การเพิ�มวาระการประชุมโดยไม่แจ้ำงผ้่ถ้อหุ้นทราบล่วงหน้า

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

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

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

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

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

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

1.6  ในการจัำดทำารายงานการประชุมผ้่ถ้อหุ้น ต้้องม่การบันท่ก
ข้อม่ลดังต่้อไปน่�

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

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

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

2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์2. คุวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

คุณะกรรมการของบริษััทฯ กำาหนดมาต้รการด่แลข้อม่ลภายใน
เพ้�อป้องกันการนำาไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้นในทางมิชอบในคุ่่ม้อจำริยธรรม
และจำรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจำ สรุปได้ดังน่�

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

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

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

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

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

2.6  การเข้าประชุมพิจำารณาวาระใดท่�ผ้่เข้าร่วมประชุมม่ส่วน
ได้เส่ยกรรมการ ผ่้บริหาร หร้อพนักงานบริษััทฯ ผ่้ม่ส่วนได้เส่ยนั�นต้้อง
ออกจำากท่�ประชุมเป็นการชั�วคุราว เพ้�อให้ผ้่เข้าร่วมประชุมท่านอ้�นม่โอกาส
พิจำารณาวิเคุราะห์วิจำารณ์ โดยปราศจำากอิทธิพลของบุคุคุลผ้่ม่ส่วนได้เส่ย
คุนนั�น
 




