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หลักเกณฑ์และวธีิปฏบิัติ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
เสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กำรให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี และเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ลว่งหน้ำ เป็นสว่นหนึ่งของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเป็น
ธรรมและเท่ำเทียมกัน นอกจำกนีเ้พื่อให้มีขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้ก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี และเสนอช่ือบคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ลว่งหน้ำขึน้ ซึ่งจะช่วยกลัน่กรองวำระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ำงแท้จริง และคดัสรรบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมมำ  
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้มีสว่นได้
เสยีทกุฝ่ำย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสำมำรถปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้อยำ่งเป็นรูปธรรม 
 

2. นิยาม 

 บริษัท  หมำยควำมวำ่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 คณะกรรมกำร  หมำยควำมวำ่ คณะกรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 กรรมกำร  หมำยควำมวำ่ กรรมกำรบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 วำระกำรประชมุ  หมำยควำมวำ่ วำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

3. คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

3.1 ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยรำยเดียว หรือหลำยรำยรวมกัน โดยมีสดัสว่นกำรถือหุ้นขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ 
หุ้นจดทะเบียนที่ช ำระแล้ว ทัง้นีต้้องถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นหรือกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำร 

 3.2 ต้องแสดงหลกัฐำนกำรถือครองหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรอง (Statement) จำกบริษัทหลกัทรัพย์ (Broker) หรือ
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลกัฐำนยืนยนั ทัง้นีห้ำกเป็นผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยหลำยรำย
รวมกนัเสนอ จะต้องแนบหลกัฐำนกำรถือครองหุ้นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยทกุรำยที่ร่วมกนัเสนอ และเป็น Statement ณ วนัที่
เดียวกนัทกุรำย 

 3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / 
หนงัสอืเดินทำง (กรณีชำวตำ่งชำติ) ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถกูต้อง 
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4. คุณสมบัตขิองผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

 บคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรต้องมคีณุสมบตัิ และไมม่ลีกัษณะต้องห้ำม ดงันี ้
 4.1 บรรลนุิติภำวะ 

 4.2 มีคณุสมบตัิถกูต้อง และไมม่ีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฏหมำยบริษัทมหำชนจ ำกดั, พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ 

 4.3 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร ในบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 3 บริษัท 

 4.4 ไมเ่ป็นกรรมกำรในบริษัทคูแ่ขง่หรือธุรกิจทีท่ ำธุรกรรมเดียวกบับริษัท 

 4.5 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเป็นอิสระ สำมำรถทุ่มเทและอุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่สำมำรถเข้ำประชุม
คณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ มีประวตัิกำรท ำงำน และจริยธรรมทีด่ีงำม 

 4.6 มีคณุสมบตัิทีไ่มข่ดัตอ่นิยำมกรรมกำรอิสระตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
 

5. ขัน้ตอนในการพจิารณาการเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

 5.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องแจ้งรำยละเอียดกำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัท โดยใช้ 
“แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท” โดยอำจแจ้งเร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-679-9075 หรือ
สง่มำยงั Email Address นกัลงทนุสมัพนัธ์ ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบฟอร์มมำภำยหลงัได้ภำยใน 
วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่ง โดยมีเอกสำร ดงันี ้

5.1.1 หลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก ่หนงัสอืรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 
หลกัฐำนอื่นจำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.1.2 หลกัฐำนกำรให้ควำมยินยอมของบคุคลทีไ่ด้รับกำรเสนอช่ือใน “แบบเสนอช่ือบคุคลเพือ่ด ำรงต ำแหนง่
กรรมกำรบริษัท” 

5.1.3 เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคณุสมบตัิ ได้แก่ กำรศกึษำ และประวตัิกำรท ำงำน (Curriculum Vitae) 
ของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือ 

5.1.4 เอกสำรประกอบเพิ่มเติมทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร (ถ้ำม)ี 

 5.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร     
ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมลูเฉพำะในสว่นที่ 1 และ 2 ของ “แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รำยเป็นชดุเดียวกนัเสนอตอ่คณะกรรมกำร หรืออำจสง่เร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนสง่ต้นฉบบัตำมข้อ 5.1 ได้ 

 5.3 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยและมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำร
มำกกวำ่ 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ำแบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมกำร 1 คน พร้อมลงช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐำนให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐำนตำมข้อ 5.1.2 – 5.1.4 ของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทกุคนด้วย 
หรืออำจสง่เร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนสง่ต้นฉบบัได้ตำมข้อ 5.1 
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 5.4 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสำรและส่งถึงเลขำนุกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งต้นให้
คณะกรรมกำร โดย 

5.4.1 หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยในวนัที่ 10 มกรำคม 
ของทกุปี โดยหำกผู้ ถือหุ้นไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 15 มกรำคม ของ
ทกุปี เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพือ่ทรำบกำรปิดเร่ือง 

5.4.2 หำกบคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วน หรือมีลกัษณะต้องห้ำมตำมข้อ 4 หรือผู้ ถือหุ้นที่
เสนอช่ือกรรมกำรมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อทรำบ
กำรปิดเร่ืองภำยในวนัที่ 10 มกรำคม ของทกุปี 

5.4.3 กรณีที่ไม่เข้ำข่ำยตำม 5.4.1 หรือ 5.4.2 เลขำนุกำรบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรสรรหำ 
คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล ในกำรประชมุเดือนมกรำคมของทกุปี 

 5.5 คณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล จะเป็นผู้พิจำรณำควำมหมำะสมของบคุคลที่ได้รับกำรเสนอ
ช่ือตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทนและบรรษัทภิบำล เพื่อเสนอคณะกรรมกำรต่อไป เว้น
แตค่ณะกรรมกำรสรรหำ คำ่ตอบแทน และบรรษัทภิบำล หรือคณะกรรมกำรบริษัท จะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

 5.6 บคุคลทีผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท จะบรรจุรำยช่ือในวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็น
ของคณะกรรมกำร และบุคคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล หรือ
คณะกรรมกำร บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงักำรประชุม คณะกรรมกำรสรรหำ ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล หรือ
คณะกรรมกำรบริษัท หรือในวันท ำกำรถัดไปของกำรประชุม พร้อมทัง้แจ้งผ่ำนช่องทำง Website ของบริษัทที ่
www.pacificpipe.co.th และแจ้งทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
 

6. การเสนอวาระการประชุม 

 เร่ืองทีไ่มบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุ 
 6.1 เร่ืองทีข่ดักบักฏหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฏและระเบียบตำ่งๆ ของหนว่ยงำนรำชกำร หรือหนว่ยงำนทีก่ ำกบัดแูล
บริษัท หรือไมเ่ป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มตทิีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรทีด่ีของบริษัท 

 6.2 เร่ืองทีเ่ป็นไปเพือ่ผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพำะ 

 6.3 เร่ืองทีเ่ป็นอ ำนำจกำรบริหำรจดักำรของคณะกรรมกำร เว้นแตเ่ป็นกรณีทีก่่อให้เกิดควำมเสยีหำยอย่ำงมีนยัส ำคญั
ตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 6.4 เร่ืองทีบ่ริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

 6.5 เร่ืองทีอ่ยูน่อกเหนืออ ำนำจทีบ่ริษัทจะด ำเนินกำรได้ 

 6.6 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วน หรือไมถ่กูต้อง หรือไมส่ำมำรถติดตอ่ได้ 

 6.7 เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเคยเสนอตอ่ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 3 ปี ที่ผ่ำนมำ และได้รับมติสนบัสนนุด้วยเสียงที่
น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด โดยทีข้่อเท็จจริงในเร่ืองนัน้ยงัไมไ่ด้เปลีย่นแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั 

 6.8 เร่ืองทีเ่สนอโดยผู้ ถือหุ้นทีม่ีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 3 
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7. ขัน้ตอนในการพจิารณาการเสนอวาระการประชุม 

 7.1 ผู้ ถือหุ้นที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 ต้องแจ้งวำระที่ต้องกำรน ำเสนอในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปี โดยใช้ 
“แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” โดยอำจแจ้งเร่ืองอย่ำงไม่เป็นทำงกำรทำงโทรสำรที่ 02-679-9075 หรือ   
สง่มำยงั Email Address นกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ ir.dep@pacificpipe.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบฟอร์มมำภำยหลงัได้ภำยใน 
วันที่ 30 ธันวาคม ของทุกปี นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่ รับส่งเพื่อให้คณะกรรมกำรมีเวลำเพียงพอในกำร
พิจำรณำวำระกำรประชุมได้ พร้อมแนบหลกัฐำนกำรถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์ในข้อ 3 ได้แก่ หนงัสือรับรองจำกบริษัทหลกัทรัพย์ 
หรือหลกัฐำนอืน่จำกตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 7.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหลำยรำยรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 3 เสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอกข้อมลูใน “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐำน และผู้ ถือหุ้นรำยที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพำะในสว่นที่ 1 ของ “แบบเสนอวำระกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี” และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐำนทกุรำยแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลกัฐำนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรำยเป็นชุดเดียวกนั
เสนอตอ่คณะกรรมกำ หรืออำจสง่เร่ืองอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำรก่อนสง่ต้นฉบบัตำม 7.1 ได้ 

 7.3 นักลงทุนสัมพันธ์จะรวบรวมเอกสำรและส่งถึงเลขำนุกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งต้นให้
คณะกรรมกำร โดย 

7.3.1 หำกผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง เลขำนกุำรบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภำยในวนัที่ 10 มกรำคม 
ของทกุปี โดยหำกผู้ ถือหุ้นไมด่ ำเนินกำรแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภำยในวนัที่ 15 มกรำคม ของ
ทกุปี เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพือ่ทรำบกำรปิดเร่ือง 

7.3.2 เร่ืองที่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นทีม่ีคณุสมบตัิไมค่รบถ้วนตำมข้อ 3 เลขำนกุำรบริษัทจะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพื่อ
ทรำบกำรปิดเร่ืองภำยในวนัที่ 10 มกรำคม ของทกุปี 

7.3.3 กรณีที่ไม่เข้ำข่ำยตำมข้อ 7.3.1 หรือข้อ 7.3.2 เลขำนกุำรบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
ในกำรประชมุเดือนมกรำคมของทกุปี 

 7.4 คณะกรรมกำรจะเป็นผู้พิจำรณำควำมเหมำะสมของวำระกำรประชุมที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลกัษณะเข้ำ
ขำ่ยตำมข้อ 6 เว้นแตค่ณะกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นอยำ่งอื่น 

 7.5 เร่ืองที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำร และส ำหรับเร่ืองที่ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีหลงั
กำรประชุมคณะกรรมกำรหรือในวนัท ำกำรถดัไป พร้อมทัง้แจ้งผ่ำน Website ของบริษัทที่ www.pacificpipe.co.th และแจ้งที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
 

8. ช่วงเวลาการเปิดรับเร่ือง 

 ตัง้แตว่นัที่ 15 พฤศจิกำยน 2560 ถึงวนัที่ 30 ธนัวำคม 2560 
 

9. แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

 - แบบเสนอช่ือบคุคลเพื่อด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัท (คลกิที่นี)่ 
 - แบบเสนอวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี (คลกิที่นี่) 
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