นโยบายการจ่ ายเงินปันผลสํ าหรับบริษทั
นโยบายการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
นโยบายการลงทุนในบริษทั ย่ อย และ/หรื อ บริษทั ร่ วม
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่ างกันหรื อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

อนุมตั ิโดยทีก่ ารประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 20 กันยายน 2561
บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
STC CONCRETE PRODUCT PUBBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลสําหรับบริษัท
บริ ษทั จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลังการ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั อย่างไร
ก็ตาม บริ ษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กาํ หนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจําเป็ นในการใช้เงินเพื่อบริ หารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงภาวะ
เศรษฐกิจ

นโยบายการกํากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อความโปร่ งใส และป้ องกันการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่ วนตนจากการใช้ข ้อมูล ภายในของบริ ษทั ที่ ยงั ไม่ ได้เปิ ดเผยต่ อสาธารณชน บริ ษ ัท ได้กาํ หนด
นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผย ดังนี้
1.

ห้ามมิ ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และลูกจ้างของบริ ษทั รวมถึ งคู่สมรสและบุ ตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติ

ภาวะของบุคคลดังกล่าว นําความลับ และ/หรื อข้อมูลทางธุ รกิจของบริ ษทั ไปเปิ ดเผยหรื อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลอื่ น ใด โดยเฉพาะคู่ แ ข่ งทางการค้า ไม่ ว่าโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม และไม่ ว่าจะได้รั บ
ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม รวมถึงการนําไปใช้เพื่อทําธุรกิ จแข่งขันกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ถึงแม้จะพ้นสภาพ
การเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ไปแล้ว
2.

ให้ความรู ้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงินที่ เป็ น

ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งจัดทํา และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรื อผูท้ ี่
อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิ ติบุคคลที่กรรมการและผูบ้ ริ หาร คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุ ้นเกิ นร้อยละ 30 ของจํานวนสิ ทธิ ออก
เสี ยงทั้งหมดของนิ ติบุคคลดังกล่าว ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และ
บทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.

กําหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ น

ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า จัดทําและนําส่ งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินฉันสามี
ภริ ยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผูบ้ ริ หาร คู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวเป็ นผูถ้ ือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจํานวนสิ ทธิออกเสี ยงทั้งหมดของ
นิติบุคคลดังกล่าว ส่ งผ่านมายังเลขานุการบริ ษทั ก่อนนําส่ งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทุกครั้ง โดยให้จดั ทําและนําส่ งภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับแต่วนั ที่มีการซื้ อ ขาย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์
นั้น

4.

กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึ งผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับบริ หารในสายงานบัญชี หรื อการเงิ นที่ เป็ น

ระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเทียบเท่า และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสหรื อผูท้ ี่อยูก่ ินฉันสามีภริ ยา และบุตรที่ยงั
ไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะของบุ คคลดังกล่ าว ที่ ได้รับ ทราบข้อ มูล ภายในที่ เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งมี ผลต่อ การเปลี่ ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงินหรื อเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะ
การเงิน และสถานะของบริ ษทั จนกว่าบริ ษทั จะได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริ ษทั จะแจ้งให้กรรมการและ
ผูบ้ ริ หาร รวมถึงผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับบริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูจ้ ดั การฝ่ ายขึ้นไปหรื อเที ยบเท่า งด
การซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้กาํ หนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่ มตั้งแต่
การตักเตือนเป็ นหนังสื อ ตัดค่าจ้าง พักงานชัว่ คราวโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรื อให้ออกจากงาน ซึ่ งการลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย และ/หรื อ บริษัทร่ วม
บริ ษทั จะลงทุนในบริ ษทั ที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริ ษทั หรื อกิจการที่
มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน หรื อกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริ ษทั อันจะทําให้บริ ษทั มีผลประกอบการหรื อผลกําไรเพิ่มมาก
ขึ้น หรื อลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั โดยสามารถสนับสนุนการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ให้มี
ความครบวงจรมากยิง่ ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจ
อื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรื อธุรกิจอื่นของบริ ษทั หากคณะกรรมการเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุรกิจที่มีศกั ยภาพและการ
ลงทุ นดังกล่าวเป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวม ทั้งนี้ การพิจารณาการลงทุ นจะกระทําโดยผ่านการพิจารณา
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั และ/หรื อ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แล้วแต่กรณี
ในการกํา กับ ดู แ ลบริ ษัท ย่อ ยและบริ ษัท ร่ ว ม บริ ษ ั ท จะส่ ง กรรมการหรื อผู ้บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนิ นธุรกิจเพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมนั้นๆ เพื่อ
กําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั จะต้องทําหน้าที่ในการกํากับดูแลบริ ษทั ย่อย และ/หรื อบริ ษทั ร่ วม ให้บริ หารจัดการ หรื อดําเนินงาน ต่างๆ
ตามนโยบายที่บริ ษทั กําหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ/
บริ ษทั ที่ อนุ มตั ิในเรื่ องที่สําคัญของบริ ษทย่
ั อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั และเพื่อการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั

มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกันหรื อรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
การทํารายการระหว่างกันในอดีตที่ผา่ นมาได้มีการพิจารณาอนุมตั ิโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เนื่องจากบริ ษทั
ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไม่มีขอ้ กําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าทํารายการระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
การคุม้ ครองผูล้ งทุนในกรณี ที่มีการทํารายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั
จะดําเนินการโดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษทั เป็ นสําคัญ และเพื่อให้มน่ั ใจว่าการทํารายการระหว่างกันหรื อรายการที่
เกี่ยวโยงกันทุกรายการของบริ ษทั เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดย
พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบราคากับ
บุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี
ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุมตั ิการทํา
รายการระหว่างกันดังกล่าว
ในกรณี ที่เป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ในอนาคต บริ ษทั มีนโยบายในการกําหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่ งจะต้องมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่
วิญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตน
มี ส ถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ ง และไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด การถ่ า ยเทผลประโยชน์ และหาก
คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิในหลักการการทํารายการข้างต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั สามารถดําเนิ นการทํารายการที่ มี
ลักษณะเป็ นไปตามกรอบที่กาํ หนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ตอ้ งนํารายการดังกล่าวเสนอขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั
อีกก่อนการทํารายการ และบริ ษทั จะจัดทํารายงานสรุ ปการทําธุ รกรรมรายการระหว่างกันหรื อรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน เพื่อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั และการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในทุกไตรมาส
ทั้งนี้
บัญชีของบริ ษทั

บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ

นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริ ษทั และ/หรื อบริ ษทั ย่อยมีความจําเป็ นต้องทํารายการระหว่างกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บริ ษทั จะต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันตามที่
บริ ษทั กําหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสิ นใจเข้า
ทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สูงสุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกราย ทั้งนี้ หากมี
รายการระหว่างกันของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรื ออาจมีความหรื ออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติใน
อุตสาหกรรม และมีการเปรี ยบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรื อราคาตลาด ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริ ษทั จะให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี และหากหุน้ สามัญของบริ ษทั ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว คณะกรรมการบริ ษทั จะต้องดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
และการได้มาหรื อจําหน่าย
ทรัพย์สินที่สาํ คัญของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมทั้งปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาํ หนดโดยสมาคมนักบัญชี นอกจากนี้
บริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ
56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด
อย่างไรก็ดี บริ ษทั จะดําเนินการทํารายการข้างต้นด้วยความโปร่ งใสและปฏิบตั ิตามนโยบายการทํารายการระหว่าง
กันของบริ ษทั และสอดคล้องกับข้อกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่ วยงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด

