นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ
บริษทั ทักษิณคอนกรีต จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ให้เกิดความโปร่ งใส
สุ จริ ต เที่ยงธรรม ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้บริ ษทั มีความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน
และเกิดประโยชน์แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทางคณะกรรมการจึงกาหนดกรอบนโยบายเพื่อเป็ นแนวทางการ
ทางาน
1.
2.
3.
4.
5.

หลักในการกากับดูแลกิจการ แบ่งออกเป็ น 5 หมวด คือ
สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
การปฎิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมุ่งหวังให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมทั้งคณะกรรมการเอง
ได้ปฎิบตั ิตามกรอบนโยบายที่วางไว้อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกกลุ่ม และคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั

หมวด ที่ 1
สิทธิของผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการ ได้วางกรอบนโยบายในการดูแลและให้ความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้น ดังนี้
1. สิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และสิ ทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน โดยหากผูถ้ ือ
หุ น้ ท่านใดไม่สามารถมาเข้าร่ วมประชุมได้ดว้ ยตัวเอง ก็สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทนได้
ซึ่งบริ ษทั ได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้
โดยการจัดส่ งแบบฟอร์ มมอบฉันทะส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อม
หนังสื อนัดประชุม
และเพื่อให้สะดวกในการเดินทางแก่ผถู ้ ือหุ น้ สถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะอยูภ่ ายในกรุ งเทพมหานครเท่านั้น และต้องเป็ นสถานที่การคมนาคมสะดวก
2. สิ ทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล หรื อเสนอชื่อบุคคลเข้าร่ วมเป็ นกรรมการในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั จะเสนอชื่อกรรมการให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล นอกจากนี้ยงั เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นนอกเหนื อจากบุคคลที่คณะกรรมการได้คดั เลื อกเอาไว้ โดยผูถ้ ือหุน้
สามารถแจ้งความประสงค์มาให้บริ ษทั ทราบ ทางเว็บไซต์ บริ ษทั www.scp.co.th หรื อทางบุคคลที่บริ ษทั
กาหนดชื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ก่อนการประชุม

3. สิ ทธิในการเสนอวาระการประชุม หรื อส่ งคาถามเป็ นการล่วงหน้า ผูถ้ ือหุ น้ สามารถเสนอวาระ
การประชุมอื่นได้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกาหนดไว้แล้ว หรื อหากผูถ้ ือหุ น้ ต้องการส่ งคาถาม
เกี่ยวกับบริ ษทั ก็สามารถเสนอได้เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม แล้วส่ งมายังเว็บไซต์ของบริ ษทั หรื อ
ส่ งมายังบุคคลที่บริ ษทั กาหนดชื่อไว้
หรื อหากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัย หรื อมีคาถามอย่างใด ก็สามารถสอบถามในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้ ซึ่ง
บริ ษทั ได้จดั เจ้าหน้าที่ที่ชานาญการในเรื่ องนั้นๆ ไว้เพื่อตอบคาถาม หรื อชี้แจงผูถ้ ือหุ ้นไว้แล้ว โดยคาถาม
และคาตอบจะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
4. ผุถ้ ือหุ น้ จะต้องได้รับสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด

หมวดที่ 2
การปฎิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการได้กาหนดนโยบาย เพื่อความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันดังนี้
1. ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน ให้ข่าวสารข้อมูลแก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นรายบุคคล หรื อ
รายกลุ่ ม ซึ่ งข้อมูลข่าวสารนั้นจะมี ผลกระทบต่อราคาหลักทรั พย์ของบริ ษทั หากบริ ษทั ต้องการเปิ ดเผย
ข้อมูลนั้นๆ บริ ษทั ก็จะเปิ ดเผยต่อที่สาธารณชน หรื อช่องทางต่างๆ ที่จะทาให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกท่านได้รับทราบ
โดยพร้อมกัน
2. การเก็บรักษาข้อมูลภายใน อันจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต้องเก็บรักษาไว้
เป็ นอย่างดี หากเก็บรักษาไว้ในระบบอีเล็กโทรนิคส์ ตอ้ งมีระบบการป้ องกันข้อมูล และจากัดสิ ทธิ ผใู้ ช้
ระบบไว้อย่างชัดเจน
3. การใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่จะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการอนุมตั ิจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และได้รับความยินยอมจากผูบ้ งั คับบัญชาเจ้าของข้อมูลนั้น
4. คณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีความประสงค์จะซื้ อ หรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั
จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการ หรื อผูท้ ี่คณะกรรมการมอบหมาย เป็ นการล่วงหน้าก่อนการซื้ อ ขาย หนึ่งวัน
รวมทั้งห้ามทาการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนมีประกาศข้อมูลสาคัญที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์

หมวดที่ 3
การคานึงถึงบทบาทผู้มสี ่ วนได้ เสีย
คณะกรรมการตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม นอกเหนือจากสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
อันได้แก่ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง เจ้าหนี้ และพนักงาน รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่ วม
ช่วยเหลือสังคม ซึ่ งคณะกรรมการได้ร่วมกันกาหนดกรอบนโยบาย ดังนี้

สิทธิของลูกค้า
1. เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้า และบริ การที่มีคุณภาพดี เหนื อกว่ามาตรฐาน และราคาที่ยุติธรรม
บริ ษ ัท จึ ง มี ร ะบบการตรวจสอบคุ ณ ภาพทุ ก ขั้น ตอน ตั้ง แต่ ข บวนการจัด ซื้ อ วัตถุ ดิบ ต้องมี ก ารคัดกรอง
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบ รวมทั้งคัดเลือกผูข้ าย ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ
ผลิ ต และทดสอบคุ ณ ภาพของสิ น ค้า ที่ ผ ลิ ต จากสายการผลิ ต จากที ม งานด้า นการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
โดยเฉพาะ นอกจากผลิ ตภัณท์สินค้า แล้ว บริ ษ ทั ค านึ งถึ งงานด้านบริ การที่ลู กค้าพึงได้รับ อย่างรวดเร็ ว
ทันเวลา จึงต้องจัดหารถบรรทุก และเครื่ องมือตอกให้เพียงพอ รวมทั้งต้องสร้างพันธมิตรทางการค้า เพื่อ
รองรับในกรณี ที่มีงานเร่ งด่วน
หากลูกค้าได้รับสิ นค้า หรื อบริ การที่ไม่มีคุณภาพ บริ ษทั ต้องชดเชยค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากการใช้
สิ นค้า หรื อบริ การนั้นๆ หรื อให้ลูกค้าเปลี่ยนสิ นค้าได้
2. กระบวนการเสนอราคาให้ลูกค้าคัดเลือก บริ ษทั ต้องจัดทาด้วยความโปร่ งใส ต้องไม่มีการติด
สิ นบนเจ้าหน้าที่หรื อพนักงานที่มีอานาจตัดสิ นใจในการสั่งซื้ อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ นค้าในราคาที่
ยุติธรรมคุม้ ค่ากับสิ นค้า และบริ การที่ได้รับ

สิทธิของคู่ค้า เจ้ าหนี้
1. บริ ษทั ต้องปฎิบตั ิต่อคู่คา้ ผูข้ ายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ห้ามผูใ้ ดกลัน่ แกล้ง หรื อกีดกันผูค้ า้ รายใดรายหนึ่ง
2 ปฎิบตั ิตามพันธะสัญญาต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด และด้วยความเป็ นธรรม

สิทธิของคู่แข่ งทางการค้า
1. ประพฤติต่อกันอย่างมืออาชี พ ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงการไม่ล่วงละเมิด
ทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น
2. ห้ามการดูหมิ่นคู่แข่งขัน ไม่ทาลายชื่อเสี ยง กล่าวร้ายให้โทษ หรื อแสวงหาข้อมูลความลับ

ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

สิทธิของพนักงาน
1. พนักงานต้องได้รับสิ ทธิในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เป็ นการเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่ตวั
พนักงานเอง รวมทั้งพนักงานต้องได้รับสวัสดิการต่างๆ นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าแรง
2. พนักงานต้องได้รับอัตราค่าแรงที่เป็ นธรรม อย่างน้อยตามอัตราขั้นต่าที่กฎหมายกาหนด
3. พนักงานต้องมีสิทธิได้รับการคุม้ ครองความปลอดภัยในขณะอยูภ่ ายในโรงงาน และขณะ
ทางาน
4. บริ ษทั จะต้องไม่ทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน หรื อริ ดรอนสิ ทธิ เสรี ภาพ
ของพนักงานทุกเชื้ อชาติ ทุกศาสนา
5. บริ ษทั มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในแต่ละปี และ
ตามผลการประเมินการปฎิบตั ิงานของพนักงาน

ความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
1. ต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อม หรื อชุมชนใกล้เคียง และต้อง
พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่จะเป็ นประโยชน์ต่อสังคม หรื อชุมชน
2. ต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิ ทธิ์
3. ต้องไม่ติดสิ นบนเจ้าพนักงานของภาครัฐ อันเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการทุตจริ ตในภายภาคหน้า
4. ต้องไม่ติดสิ นบนบุคคลใดก็ตาม เพื่อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของบริ ษทั
5. ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และรู ้คุณค่า

การต่ อต้ านการทุจริต และการคอร์ รัปชั่น
1. ห้ามมิให้พนักงานให้สิ่งตอบแทน ไม่วา่ จะเป็ นเงิน หรื อสิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด ให้แก่
บุคคลภายนอก หรื อเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ ไม่วา่ เพื่อผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม
2. ห้ามพนักงานเรี ยกรับเงิน หรื อสิ่ งของ หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากผูเ้ กี่ยวข้องกับบริ ษทั อันจะ
ทาให้เกิดการปฎิบตั ิ หรื อละเว้นการปฎิบตั ิอนั มิชอบ
3. สิ่ งของ หรื อเงินที่ได้รับตามเทศกาล ต้องนามารวมเป็ นของส่ วนกลาง และบริ ษทั จะเป็ นผู้

จัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มสามารถติดต่อ หรื อร้องเรี ยนใน
กรณี ที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หรื อพบเห็นการทุจริ ต หรื อใช้อานาจโดยมิชอบ
โดยสามารถทาหนังสื อร้องเรี ยนมายังคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ ส่ งมายัง
สานักงานใหญ่ของบริ ษทั และบริ ษทั จะทาการรวบรวมข้อเท็จจริ ง จัดให้มีกระบวนการสอบสวนตาม
ความเหมาะสมต่อไป และบริ ษทั จะไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรื อผูร้ ้องเรี ยน ก่อนได้รับความยินยอม

หมวดที่ 4
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริ ษทั อย่างถูกต้อง โปร่ งใส คณะกรรมการบริ ษทั
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการตรวจสอบ สอบทานข้อมูล ก่อนแจ้งต่อสาธารณชน และ
กากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญให้ครบถ้วน ซึ่งจะแสดงไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั รวมทั้ง
เปิ ดเผยไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีนกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผลู ้ งทุนสามารถติดต่อได้โดยสะดวก โดย
นักลงทุนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2711-5134 ต่อ 124

หมวดที่ 5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันกาหนดนโยบายหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็ น
แนวทางชี้แนะการดาเนินงานของบริ ษทั และจัดทาคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงาน ผูบ้ ริ หารทุกระดับ
ยึดถือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริ ษทั เพื่อความเป็ นธรรมกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย โดยเปิ ดเผยไว้ที่ www. scp.co.th
2. คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการกากับดูแล และติดตามผลการปฎิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบาย และคู่มือที่จดั ทาไว้
3. คณะกรรมการมีส่วนร่ วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริ ษทั และให้มีการ
ทบทวนทุกๆ 5 ปี
4. เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพในการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการพึงดารงตาแหน่งกรรมการใน
บริ ษทั จดทะเบียนไม่ควรเกิน 5 แห่ง

5. คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในจานวน 3 ท่าน และมีการ
จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
6. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน / แต่งตั้งกรรมการ / แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีหรื อ
เลิกจ้างผูส้ อบบัญชี / พิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี / พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาอนุมตั ิจ่าย
หรื องดจ่ายเงินปั นผล ก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ
7. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
8. คณะกรรมการต้องพิจารณา และอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบ
คอบด้วยความสุ จริ ต เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยต้องงดการ
ลงคะแนนเสี ยง และงดการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
9. คณะกรรมการต้องปฎิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุ จริ ต และรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั

