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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
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2.7  คุณะกรรมการและผ้่บริหารต้้องพิจำารณาคุวามขัดแย้งของ
ผลประโยชน์เก่�ยวกับรายการท่�เก่�ยวโยงกัน ระหว่างบริษััทฯ กับบริษััทย่อย
(ถ้าม่) หร้อบริษััทใหญ่ (ถ้าม่) อย่างรอบคุอบด้วยคุวามซิ้�อสัต้ย์สุจำริต้
อย่างม่เหตุ้ผลและเป็นอิสระภายใต้้กรอบจำริยธรรมท่�ด่โดยคุำาน่งถ่งประโยชน์
ส่งสุดของบริษััทฯ

2.8  กรรมการและผ่้บริหารต้้องรายงานการทำารายการกับผ่้ท่�
เก่�ยวโยง ท่�เก่�ยวข้องกับการบริหารจัำดการกิจำการของบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย
(ถ้าม่) ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายในเป็นรายไต้รมาส หร้อเม้�อเกิดรายการโดย
ฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงานการทำารายการดังกล่าวต้่อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส

3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน3. ด้านการด่แลและแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน

ข้อม่ลภายในเป็นข้อม่ลในการดำาเนินการบริหารกิจำการ อันเป็น
ข้อม่ลลับของบริษััทฯ ท่�ยังไม่เปิดเผยส่่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผล
กระทบต่้อบริษััทฯ หร้อบริษััทย่อย (ถ้าม่) โดยเฉุพาะอย่างยิ�งม่ผลกระทบต่้อ
ม่ลคุ่าหุ้นท่�ม่การซ้ิ�อขายในต้ลาดหลักทรัพย์ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่นำาข้อม่ล
ภายในท่�ต้นล่วงร้่มาจำากการปฏิิบัติ้หน้าท่�ของต้นไปบอกผ้่อ้�น หร้อนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเส่ยเอง หร้อทำาให้ประโยชน์ของ
บริษััทฯ ลดลง โดยเฉุพาะอย่างยิ�งสำาหรับการนำาข้อม่ลภายในของบริษััทฯ
ไปใช้เพ้�อประโยชน์ส่วนต้น หร้อเพ้�อบุคุคุลอ้�น ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของ
บริษััทฯ จำะถ้อว่าเป็นการกระทำาคุวามผิดต้ามมาต้รา 241 และมาต้รา 242 
ของพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติ้ม
โดยพระราชบัญญัติ้หลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ (ฉุบับท่� 5) พ.ศ.2559 

แนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายในแนวปฏิิบัติ้เร้�องการใช้ข้อม่ลภายใน  

3.1  รายงานการเปล่�ยนแปลงการถ้อหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) 
ทุกคุรั�งท่�ม่การซ้ิ�อขายภายใน 3 วันทำาการนับแต่้วันท่�ม่การเปล่�ยนแปลง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่� https://market.sec.or.th/r59 

3.2  บริษััทฯ กำาหนดนโยบายและวิธ่การป้องกันการนำาข้อม่ล
ภายในไปใช้ของกรรมการและผ้่บริหารฝ่่ายต่้างๆ ต้ลอดจำนเจ้ำาหน้าท่�
ท่�เก่�ยวข้องกับข้อม่ลโดยต้รง ดังน่�

3.2.1  รายงานการถ้อหลักทรัพย์คุรั�งแรก (แบบ 59-1)
ต่้อรองผ้่อำานวยการฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน 
ภายใน 15 วันนับแต่้วันปิดการขายหลักทรัพย์
ประชาชนหร้อวันท่�ได้รับการแต่้งตั้�งให้ดำารง
ต้ำาแหน่งเป็นผ้่บริหาร 

3.2.2  ต้้องรายงานสรุปหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ท่�ถ้ออย่่
เป็นรายไต้รมาส ต่้อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน เพ้�อ
รายงานต่้อคุณะกรรมการบริษััทฯ

 

3.2.3  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศประเภทงบการเงิน
ในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้
วันท่� 15 ของเด้อนถัดไปท่�บริษััทฯ ทำางบการเงิน
ของไต้รมาสนั�นๆ จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�
บริษััทฯ นำาส่งงบการเงินให้ต้ลาดหลักทรัพย์แล้ว 
24 ชั�วโมง โดยบริษััทฯ จำะประกาศวันท่�ห้ามซ้ิ�อขาย
ในแต่้ละช่วงเวลาให้ทราบทุกคุรั�ง ทั�งน่�ในระหว่าง
ปีท่�ผ่านมากรรมการ และผ้่บริหารได้ปฏิิบัติ้ต้าม
นโยบายอย่างเคุร่งคุรัด

3.2.4  ห้ามใช้ข้อม่ลสารสนเทศอ้�นๆ ในการซ้ิ�อขาย
หลักทรัพย์ของบริษััทฯ ตั้�งแต่้วันท่�ทราบข้อม่ล
จำนกระทั�งถ่งภายหลังจำากท่�ได้ม่การเปิดเผย
สารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 24 ชั�วโมง

3.3  พนักงานบริษััทฯ ทุกระดับต้้องรักษัาและปกปิดข้อม่ลล่กคุ้า
และข้อม่ลทางการคุ้าไว้เป็นคุวามลับ พนักงานบริษััทฯ ต้้องไม่เปิดเผย
คุวามลับของล่กคุ้าทั�งต่้อพนักงานด้วยกัน และบุคุคุลภายนอกท่�ไม่เก่�ยวข้อง
เว้นแต้่เป็นข้อบังคุับโดยกฎหมายให้เปิดเผย เพ้�อวัต้ถุประสงคุ์ทางการ
ฟ้ิองร้องคุด่หร้อคุณะกรรมการบริษััทฯ อนุมัติ้ให้ม่การเปิดเผย

3.4  ห้ามกรรมการ ผ่้บริหาร พนักงานบริษััทฯ และบุคุคุลท่�
เก่�ยวข้องกับข้อม่ล เปิดเผยหร้อส่งผ่านข้อม่ลหร้อคุวามลับของบริษััทฯ     
ไปยังบุคุคุลท่�ไม่เก่�ยวข้อง ซ่ิ�งรวมถ่งบุคุคุลในคุรอบคุรัว ญาติ้พ่�น้อง เพ้�อนฝ่่ง
เป็นต้้น

3.5  การเปิดเผยข้อม่ลต้้องเป็นไปโดยพนักงานบริษััทฯ ท่�ม่อำานาจำ
หน้าท่� พนักงานทั�วไปท่�ไม่ม่หน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลเม้�อถ่กถามให้แนะนำาผ้่ถาม
สอบถามท่�พนักงานนักลุงทุนสัมพันธ์ ผ้่ท่�ทำาหน้าท่�เปิดเผยข้อม่ลนั�นเพ้�อให้
การให้ข้อม่ลถ่กต้้องและเป็นไปในทิศทางเด่ยวกัน 

3.6  ไม่ให้คุำาแนะนำาในการซ้ิ�อขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ เว้นแต่้
เป็นเร้�องท่�เก่�ยวข้องกับหน้าท่�การงานท่�ได้รับมอบหมายจำากบริษััทฯ

3.7  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป เม้�อม่การซ้ิ�อ/ขายหลักทรัพย์ของบริษััทฯ ให้จัำดทำารายงานการซ้ิ�อ/
ขายนั�นภายใน 3 วันทำาการต่้อรองผ้่อำานวยการต้รวจำสอบภายใน

3.8  กรรมการ ผ้่บริหาร และพนักงานตั้�งแต่้ระดับรองผ้่อำานวยการ
ข่�นไป ต้้องรายงานการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของต้นหร้อบุคุคุลท่�ม่คุวามเก่�ยวข้อง
ต้ามหลักเกณฑ์์พระราชบัญญัต้ิหลักทรัพย์และต้ลาดหลักทรัพย์ เป็นราย
ไต้รมาสต้่อฝ่่ายต้รวจำสอบภายใน และฝ่่ายต้รวจำสอบภายในจำะรายงาน
การเปล่�ยนแปลงการถ้อคุรองหลักทรัพย์ของบุคุคุลดังกล่าว ต่้อท่�ประชุม
คุณะกรรมการบริษััทฯ เป็นรายไต้รมาส




