
 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

ของ 

บริษทั ทักษณิคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คณะกรรมการบริษทั  ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ใหเ้กิดความโปร่งใส  
สุจริต  เท่ียงธรรม  ซ่ึงจะส่งเสริมใหบ้ริษทัมีความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  สร้างความสามารถในการแข่งขนั  
และเกิดประโยชน์แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ทางคณะกรรมการจึงก าหนดกรอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางการ
ท างาน   
 

 หลกัในการก ากบัดูแลกิจการ   แบ่งออกเป็น   5  หมวด  คือ   
1. สิทธิของผูถื้อหุน้ 
2. การปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั 
3. การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 
5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

 คณะกรรมการมุ่งหวงัใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งผูบ้ริหาร  พนกังาน  รวมทั้งคณะกรรมการเอง 
ไดป้ฎิบติัตามกรอบนโยบายท่ีวางไวอ้ยา่งเคร่งครัด  เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น  และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ทุกกลุ่ม  และค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
  

หมวด ที่  1 
สิทธิของผู้ถอืหุ้น 

 

 คณะกรรมการ  ไดว้างกรอบนโยบายในการดูแลและใหค้วามเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น ดงัน้ี 
1. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  และสิทธิในการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกท่าน  โดยหากผูถื้อ 

หุน้ท่านใดไม่สามารถมาเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตวัเอง  ก็สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทนได ้  
ซ่ึงบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ โดยการจดัส่งแบบฟอร์มมอบฉนัทะส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อม
หนงัสือนดัประชุม 

 

 และเพื่อใหส้ะดวกในการเดินทางแก่ผูถื้อหุน้  สถานท่ีจดัประชุมผูถื้อหุน้จะอยูภ่ายในกรุงเทพมหา-
นครเท่านั้น  และตอ้งเป็นสถานท่ีการคมนาคมสะดวก    
 

 2.   สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้ร่วมเป็นกรรมการในวาระ
การเลือกตั้งกรรมการ  บริษทัจะเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล  นอกจากน้ียงัเปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากบุคคลท่ีคณะกรรมการไดค้ดัเลือกเอาไว ้ โดยผูถื้อหุน้
สามารถแจง้ความประสงคม์าใหบ้ริษทัทราบ  ทางเวบ็ไซต ์บริษทั   www.scp.co.th  หรือทางบุคคลท่ีบริษทั
ก าหนดช่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อได ้ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไวก่้อนการประชุม 
 

http://www.scp.co.th/


 3.   สิทธิในการเสนอวาระการประชุม  หรือส่งค าถามเป็นการล่วงหนา้  ผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระ
การประชุมอ่ืนได ้ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการก าหนดไวแ้ลว้  หรือหากผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม
เก่ียวกบับริษทั  ก็สามารถเสนอไดเ้ป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม  แลว้ส่งมายงัเวบ็ไซตข์องบริษทั  หรือ
ส่งมายงับุคคลท่ีบริษทัก าหนดช่ือไว ้    
 

 หรือหากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัย  หรือมีค าถามอยา่งใด  ก็สามารถสอบถามในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้ ซ่ึง
บริษทัไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีท่ีช านาญการในเร่ืองนั้นๆ  ไวเ้พื่อตอบค าถาม  หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้นไวแ้ลว้  โดยค าถาม
และค าตอบจะถูกบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 
 

 4.   ผุถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บสิทธิขั้นพื้นฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 

หมวดที ่ 2 
การปฎบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบาย  เพื่อความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัดงัน้ี 
1. หา้มคณะกรรมการ  ผูบ้ริหาร  หรือพนกังาน  ใหข้่าวสารขอ้มูลแก่ผูถื้อหุน้เป็นรายบุคคล  หรือ 

รายกลุ่ม  ซ่ึงขอ้มูลข่าวสารนั้นจะมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั  หากบริษทัตอ้งการเปิดเผย
ขอ้มูลนั้นๆ  บริษทัก็จะเปิดเผยต่อท่ีสาธารณชน  หรือช่องทางต่างๆ  ท่ีจะท าให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บทราบ
โดยพร้อมกนั      
 

2. การเก็บรักษาขอ้มูลภายใน  อนัจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งเก็บรักษาไว ้ 
เป็นอยา่งดี  หากเก็บรักษาไวใ้นระบบอีเล็กโทรนิคส์ตอ้งมีระบบการป้องกนัขอ้มูล  และจ ากดัสิทธิผูใ้ช้
ระบบไวอ้ยา่งชดัเจน 
 

3. การใชข้อ้มูลภายในของบริษทัท่ีจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพย ์ จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจาก 
ผูบ้งัคบับญัชา  และไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้งัคบับญัชาเจา้ของขอ้มูลนั้น     
 

4. คณะกรรมการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีความประสงคจ์ะซ้ือ  หรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
จะตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการ หรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย  เป็นการล่วงหนา้ก่อนการซ้ือ  ขาย  หน่ึงวนั  
รวมทั้งหา้มท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลาก่อนมีประกาศขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลต่อราคา
หลกัทรัพย ์
 
 
 



หมวดที ่ 3 
การค านึงถงึบทบาทผู้มส่ีวนได้เสีย 

 

 คณะกรรมการตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกเหนือจากสิทธิของผูถื้อหุน้แลว้ 
อนัไดแ้ก่  ลูกคา้  คู่คา้  คู่แข่ง  เจา้หน้ี  และพนกังาน  รวมทั้งตระหนกัถึงความรับผดิชอบในการมีส่วนร่วม 
ช่วยเหลือสังคม  ซ่ึงคณะกรรมการไดร่้วมกนัก าหนดกรอบนโยบาย  ดงัน้ี 
 

สิทธิของลูกค้า 
 1.    เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้  และบริการท่ีมีคุณภาพดี  เหนือกว่ามาตรฐาน  และราคาท่ียุติธรรม  
บริษัทจึงมีระบบการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน  ตั้ งแต่ขบวนการจดัซ้ือวตัถุดิบต้องมีการคัดกรอง
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ  ทดสอบคุณภาพของวตัถุดิบ  รวมทั้งคดัเลือกผูข้าย  ตรวจสอบทุกขั้นตอนของการ
ผลิต  และทดสอบคุณภาพของสินค้าท่ีผลิตจากสายการผลิตจากทีมงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ
โดยเฉพาะ  นอกจากผลิตภณัท์สินคา้แล้ว  บริษทัค านึงถึงงานด้านบริการท่ีลูกคา้พึงได้รับอย่างรวดเร็ว
ทนัเวลา  จึงตอ้งจดัหารถบรรทุก  และเคร่ืองมือตอกให้เพียงพอ  รวมทั้งตอ้งสร้างพนัธมิตรทางการคา้  เพื่อ
รองรับในกรณีท่ีมีงานเร่งด่วน    
  

 หากลูกคา้ไดรั้บสินคา้  หรือบริการท่ีไม่มีคุณภาพ  บริษทัตอ้งชดเชยค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการใช้
สินคา้ หรือบริการนั้นๆ  หรือใหลู้กคา้เปล่ียนสินคา้ได ้
  

 2.   กระบวนการเสนอราคาใหลู้กคา้คดัเลือก   บริษทัตอ้งจดัท าดว้ยความโปร่งใส  ตอ้งไม่มีการติด
สินบนเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานท่ีมีอ านาจตดัสินใจในการสั่งซ้ือ     เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้ในราคาท่ี
ยติุธรรมคุม้ค่ากบัสินคา้  และบริการท่ีไดรั้บ 
 

สิทธิของคู่ค้า  เจ้าหนี ้
1. บริษทัตอ้งปฎิบติัต่อคู่คา้  ผูข้ายอยา่งเสมอภาค  และเป็นธรรม  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ 

สูงสุดของบริษทั  หา้มผูใ้ดกลัน่แกลง้  หรือกีดกนัผูค้า้รายใดรายหน่ึง   
 

 2    ปฎิบติัตามพนัธะสัญญาต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด  และดว้ยความเป็นธรรม     
 

สิทธิของคู่แข่งทางการค้า 
1. ประพฤติต่อกนัอยา่งมืออาชีพ  ภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัท่ีดี  รวมถึงการไม่ล่วงละเมิด 

ทรัพยสิ์นทางปัญญา  หรือลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น  
 

2. หา้มการดูหม่ินคู่แข่งขนั  ไม่ท าลายช่ือเสียง  กล่าวร้ายใหโ้ทษ  หรือแสวงหาขอ้มูลความลบั 



ของคู่แข่งดว้ยวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 
 

สิทธิของพนักงาน 
1. พนกังานตอ้งไดรั้บสิทธิในการพฒันาความรู้  ความสามารถ   เป็นการเพิ่มพนูศกัยภาพใหแ้ก่ตวั 

พนกังานเอง  รวมทั้งพนกังานตอ้งไดรั้บสวสัดิการต่างๆ  นอกเหนือจากเงินเดือน  ค่าแรง 
 

2. พนกังานตอ้งไดรั้บอตัราค่าแรงท่ีเป็นธรรม  อยา่งนอ้ยตามอตัราขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3. พนกังานตอ้งมีสิทธิไดรั้บการคุม้ครองความปลอดภยัในขณะอยูภ่ายในโรงงาน  และขณะ 
ท างาน   
 

4. บริษทัจะตอ้งไม่ท าการใดๆ  อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  หรือริดรอนสิทธิเสรีภาพ 
ของพนกังานทุกเช้ือชาติ  ทุกศาสนา 
 

5. บริษทัมีนโยบายค่าตอบแทนพนกังาน  ตามผลการด าเนินงานของบริษทัในแต่ละปี  และ 
ตามผลการประเมินการปฎิบติังานของพนกังาน  
 

ความรับผดิชอบต่อสังคม  ชุมชน  และส่ิงแวดล้อม  
1. ตอ้งไม่กระท าการใดๆ  อนัเป็นการรบกวนต่อสภาพแวดลอ้ม หรือชุมชนใกลเ้คียง  และตอ้ง 

พร้อมท่ีจะสนบัสนุนกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม  หรือชุมชน 
 

2.  ตอ้งไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  หรือลิขสิทธ์ิ 
 

3. ตอ้งไม่ติดสินบนเจา้พนกังานของภาครัฐ  อนัเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการทุตจริตในภายภาคหนา้ 
 

4.  ตอ้งไม่ติดสินบนบุคคลใดก็ตาม  เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั 
 

5. ตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งประหยดั  และรู้คุณค่า 
 

การต่อต้านการทุจริต  และการคอร์รัปช่ัน  
1. หา้มมิใหพ้นกังานใหส่ิ้งตอบแทน  ไม่วา่จะเป็นเงิน  หรือส่ิงของ  หรือประโยชน์อ่ืนใด  ใหแ้ก่ 

บุคคลภายนอก  หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐ  เพื่อใหใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ  ไม่วา่เพื่อผลประโยชน์ใดๆ  ก็ตาม 
 

2. หา้มพนกังานเรียกรับเงิน  หรือส่ิงของ  หรือผลประโยชน์ใดๆ  จากผูเ้ก่ียวขอ้งกบับริษทั  อนัจะ 
ท าใหเ้กิดการปฎิบติั  หรือละเวน้การปฎิบติัอนัมิชอบ 
 

3. ส่ิงของ  หรือเงินท่ีไดรั้บตามเทศกาล  ตอ้งน ามารวมเป็นของส่วนกลาง  และบริษทัจะเป็นผู ้



จดัสรรตามความเหมาะสมต่อไป 
 

 นอกจากน้ี  คณะกรรมการยงัเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ  หรือร้องเรียนใน
กรณีท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากเจา้หนา้ท่ีของบริษทั  หรือพบเห็นการทุจริต  หรือใชอ้ านาจโดยมิชอบ   
โดยสามารถท าหนงัสือร้องเรียนมายงัคณะกรรมการท่านใดท่านหน่ึง  หรือกรรมการผูจ้ดัการ  ส่งมายงั
ส านกังานใหญ่ของบริษทั   และบริษทัจะท าการรวบรวมขอ้เทจ็จริง  จดัใหมี้กระบวนการสอบสวนตาม
ความเหมาะสมต่อไป  และบริษทัจะไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแส  หรือผูร้้องเรียน  ก่อนไดรั้บความยนิยอม  
 

หมวดที ่ 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิไดรั้บข่าวสาร  ขอ้มูลของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใส  คณะกรรมการบริษทั
รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ  จะตอ้งมีการตรวจสอบ  สอบทานขอ้มูล  ก่อนแจง้ต่อสาธารณชน  และ
ก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัใหค้รบถว้น  ซ่ึงจะแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  รวมทั้ง
เปิดเผยไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน   
 

 นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัใหมี้นกัลงทุนสัมพนัธ์  เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถติดต่อไดโ้ดยสะดวก    โดย
นกัลงทุนสามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2711-5134 ต่อ 124 
 

หมวดที ่ 5   
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

 1.    คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัก าหนดนโยบายหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางช้ีแนะการด าเนินงานของบริษทั  และจดัท าคู่มือจรรยาบรรณ  เพื่อใหพ้นกังาน  ผูบ้ริหารทุกระดบั  
ยดึถือเป็นแนวทางปฎิบติั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  และวตัถุประสงคข์องบริษทั  เพื่อความเป็นธรรมกบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  โดยเปิดเผยไวท่ี้  www. scp.co.th 
 

 2.    คณะกรรมการมีความรับผดิชอบในการก ากบัดูแล  และติดตามผลการปฎิบติั  เพื่อใหเ้ป็นไป 
ตามนโยบาย  และคู่มือท่ีจดัท าไว ้
 

 3.    คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์  และพนัธกิจของบริษทั  และใหมี้การ 
ทบทวนทุกๆ  5 ปี 
 

4.  เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลกิจการ  คณะกรรมการพึงด ารงต าแหน่งกรรมการใน 
บริษทัจดทะเบียนไม่ควรเกิน   5  แห่ง 



5. คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบภายในจ านวน  3  ท่าน  และมีการ 
จดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

6. คณะกรรมการบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ  และคณะกรรมการตรวจสอบ 
อยา่งนอ้ยปีละ  4 คร้ัง  เพื่อพิจารณาและอนุมติังบการเงิน   /  แต่งตั้งกรรมการ  /  แต่งตั้งผูส้อบบญัชีหรือ 
เลิกจา้งผูส้อบบญัชี  / พิจารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  / พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ  พิจารณาอนุมติัจ่าย 
หรืองดจ่ายเงินปันผล  ก่อนน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
 

7. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

8. คณะกรรมการตอ้งพิจารณา  และอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อยา่งรอบ 
คอบดว้ยความสุจริต  เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั  และผูถื้อหุน้  กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งงดการ
ลงคะแนนเสียง  และงดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 

 9.   คณะกรรมการตอ้งปฎิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ตลอดจน
มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตย ์ สุจริต  และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
 
  
 
 
 
   


