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หมวด 1 

บททัว่ไป 

วิสยัทศัน์ 

ปี 2050 บำ้นทุกหลงัจำก SC ASSET คอืบำ้นทีม่อบเวลำเชำ้ทีด่ ี

ใหก้บัลกูคำ้กว่ำ 1 ลำ้นคน ทุกคนอยู่บำ้นอย่ำงปลอดภยัไรก้งัวล 

แบบ Worry Free Home และมคีุณภำพชวีติทีด่ ีดว้ยเวลำและพลงังำนทีม่ำกขึน้ 

สำมำรถทุ่มเทใหส้ิง่ทีร่กัและควำมฝัน บำงควำมฝัน อำจจะเป็นจดุเริม่ตน้ของกำร
ท ำใหโ้ลกใบนี้น่ำอยู่ขึน้ 

 

SC ASSET เป็นชื่อแรกทีผู่ค้นนึกถงึ 

เมือ่กลำ่วถงึทีอ่ยู่อำศยัคุณภำพสูง และมนีวตักรรมทีล่ ้ำสมยั ทุกๆ ปี 

พนกังำนมคีวำมภมูใิจทีไ่ดร้่วมสรำ้งจุดเริม่ตน้ 

ใหส้งัคมมคีุณภำพทีด่ยีิง่ขึน้ไป 
 

ภารกิจ 

สรำ้งทุกเชำ้ทีด่ ีใหล้กูคำ้ทุกคน 

เพรำะทุกชวีติ เริม่ตน้ขึน้ทุกเชำ้ทีบ่ำ้น SC 

ASSET จะพฒันำบำ้นทีรู่ใ้จผูอ้ยูอ่ำศยั 

เรำจะช่วยคดิแกไ้ขเรื่องรบกวนใจเกีย่วกบับำ้น 

สรำ้งควำมปลอดภยัและใหบ้รกิำรอย่ำงอบอุ่น ผูอ้ำศยัจะมคีุณภำพชวีติทีด่ ี

เพรำะมพีลงังำนและเวลำทีม่ำกขึน้ เพื่อทุ่มเทใหส้ิง่ทีร่กั 
 

เรำจะพฒันำบำ้นในทุกระดบัรำคำ เพื่อคนสว่นมำกจะไดม้ ี

“ทุกเชำ้ทีด่”ี และสงัคมจะเตบิโตอย่ำงมคีุณภำพจำกจุดเริม่ตน้น้ี
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นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

1. ด าาเนินธรุกิจภายใต้กลยทุธท์ัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 

บริษัทมีกำรวำงกลยุทธ์เพื่อกำรเติบโตทำงธุรกิจทัง้ระยะสัน้  และระยะยำว แต่ยังคงควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัว โดย
ค ำนึงถงึปัจจยัเสีย่งทัง้ภำยใน และภำยนอกอย่ำงครบถว้น 

2. ด าาเนินธรุกิจด้วยความโปรง่ใส 

บรษิัทมนีโยบำยในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใส (transparency) และตรวจสอบได้ใช้หลกัจรยิธรรม ต่อต้ำน ทุจรติ 

และคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนของกำรด ำเนินธุรกจิ 

3. ด าาเนินธรุกิจโดยค าานึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

บริษัทมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นให้เกิดผลกระทบในทำงลบให้น้อยที่สุด หรือไม่มีเลย ต่อผู้มีส่วนได้เสยี
ทัง้สงัคมใกล ้และไกล ทัง้ทำงตรง และทำงออ้ม และยงัมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งคุณค่ำร่วมกนัดว้ยควำมจรงิใจ 

4. ด าาเนินธรุกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบำยในกำรบรหิำรจดักำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตใิหม้ปีระสทิธภิำพสูงสดุ พรอ้มทัง้สรำ้งจติส ำนึกใน กำรปฏบิตักิำร 

ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และชุมชนใหน้้อยทีส่ดุหรอืไมม่เีลย 

 

หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

เอสซี แอสเสท ด ำเนินธุรกิจพฒันำอสงัหำริมทรพัย์ โดยบริษัทเชื่อมัน่ว่ำกำรที่องค์กรจะเติบโตอย่ำงยัง่ยนื  วิสยัทศัน์ ภำรกจิ 

กลยุทธ ์และแผนกำรด ำเนินงำนจะต้องขบัเคลื่อนไป เพื่อสรำ้งผลประกอบกำรทีด่ี พรอ้มกบักำรดูแลสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกำร
ด ำเนินกจิกำรดว้ยควำมโปร่งใส มธีรรมำภบิำล กำรเกือ้กลูต่อสงัคมรอบขำ้ง 

 

จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ  

บรษิทัไดก้ ำหนดและเผยแพร่จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิให้กบัผูเ้กีย่วขอ้ง กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบ 

เพื่อใหย้ดึปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เช่น แนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ลกูคำ้ พนกังำน เจำ้หนี้ คู่คำ้ 
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หมวด 2  

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ ีจงึมนีโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อส่งเสรมิให้
เกิดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่องในองค์กร  เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิง่ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำร ด ำเนินธุรกิจและเป็น
เครื่องมือสร้ำงควำมยัง่ยนืใหก้บักจิกำรในระยะยำว สร้ำงประโยชน์สงูสุดและสร้ำงควำม เชื่อมัน่ให้กบัผู้ถือหุ้นและผูล้งทุน
รำยของบริษัท ทัง้ยงัช่วยให้ผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนได้รบัทรำบและตรวจสอบ กำด ำเนินงำนของบริษัทได้สะดวก รวดเร็ว 

เท่ำเทยีมกนัและเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

บรษิัทเชื่อมัน่ว่ำระบบกำรบรหิำรจดักำรที่ด ีกำรมคีณะกรรมกำรบรษิัทและผู้บรหิำรที่มวีสิยัทศัน์ มคีวำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที่ 
มีกลไกกำรควบคุม  กำรถ่วงดุลอ ำนำจและกระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นส่วนส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนิน
ธุ รกิจ ใ ห้ เ ติบ โต อย่ ำ งยั ง่ ยืน แ ละ น ำ มำซึ่ ง ค วำมส ำ เร็จ ในกำรด ำ เนินธุ รกิจที่จ ะบรร ลุตำมภำรกิจและวิสัยทัศ น์ของ 

องคก์รใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล โดยครอบคลุมหลกัส ำคญัต่อไปนี้ 
 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเทำ่เทยีม 

3. บทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศและควำมโปร่งใส 

5. ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร
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สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1. สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถ้ือหุ้น 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัถงึหน้ำทีใ่นกำรสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกคนใหไ้ดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน ตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนดอย่ำงครบถว้น ไดแ้ก ่

• สิทธิความเป็นผู้ ถือหุ้น : หุ้นของบริษัทเ ป็นหุ้นสำมัญชนิดระบุชื่ อผู้ถือ เพียงประเภทเดียวไม่มีหุ้นบุ ริ มสิทธิ 
ได้ขออนุญำตเป็นบริษัทจดทะเบียนเสนอขำยหลักทรัพย์ประเภทหุ้นต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในกลุ่ม 

อุตสำหกรรมอสงัหำรมิทรพัยแ์ละก่อสรำ้ง หมวดธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์เขำ้ซือ้ขำยหุน้วนัแรก เมื่อวนัที ่13 พฤศจกิำยน 

2546 โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถถอืหุน้ของบรษิทัไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื  

(1) ถอืหุน้เป็นใบหุน้สำมญั 

(2) ถอืหุน้แบบไร ้ใบหุน้ โดยฝำกใบหุน้สำมญัตำมจ ำนวนทีม่สีทิธไิวใ้นชื่อ บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย จ ำกดั 
ผ่ำนกำรด ำเนินกำรของบรษิทัซึง่ผูถ้อืหุน้เป็นสมำชกิ  

• สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน และรบัโอนหุ้น รวมทัง้สิทธิได้รบัใบหุ้น: ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธิในกำรซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอน
หุ้นได้อย่ำงอสิระ นอกจำกนี้ยงัมสีทิธไิด้รบัใบหุ้นได้ตำมที่กฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิัทก ำหนด โดย บรษิัทมี บริษัท 
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (Thailand Securities Depository: TSD) ท ำหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหลกัทรพัย์
ของบรษิทั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนินกำรเกีย่วกบัทะเบยีนหุน้และหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

• สิทธิในการได้รบัข้อมูลท่ีถกูต้อง: ผู้ถือหุ้นทุกคนไม่ว่ำจะถอืหุน้มำกน้อยเพยีงใด มสีทิธใินกำรได้รบัขอ้มูลกจิกำรบรษิทั
ที่ถูกต้องจำกคณะกรรมกำร โดยไม่มกีำรปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้ควำมอนัควรต้องแจง้เกยวกบัฐำนะทำงกำรเงนิ  และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท    ข้อมูลทำงทะเบียนหรือเอกสำรของบริษัท  ข้อมูลกำรจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไร ขำดทุน 

รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรทีถู่กตอ้งตำมระเบยีบของบรษิทัได ้

• สิทธิในการได้รบัข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทนัเวลา : เพื่อเป็นกำรดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ใหไ้ดร้บัขอ้มูล
ของกจิกำรอย่ำงเพยีงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทยีมกนั โดยเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ ซึง่อำจกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์กำรตดัสนิใจ
ลงทุน หรอืสทิธปิระโยชน์ต่ำง ๆ ของผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศเกีย่วกบัเหตุกำรณ์ดงักล่ำวผ่ำนระบบข่ำว
ข อ ง ต ล ำ ด ห ลัก ท รัพ ย์แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย ทัน ที  แ ล ะ น ำ ข้อ มู ล ดัง ก ล่ ำ ว  ร ว ม ถึ ง ข่ ำ ว ส ำ ร ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บัน
เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถรบัรูข้อ้มลูของบรษิทัไดถู้กตอ้ง ทนัเวลำ 

• สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นทุกคนของบรษิัทมสีทิธิเขำ้ร่วมประชุม 

สำมำรถออกเสียงลงมติโดยเสมอภำคกันตำมจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยข้อบังคับของบริษัทก ำหนดให้ 1 หุ้นมี 1 

เสยีงในกำรลงคะแนนเสียงใดๆ และสำมำรถลงคะแนนเสยีงได้โดยอิสระอย่ำงไม่มีขอ้จ ำกดั ไม่ว่ำผู้ถือหุ้น จะเข้ำประชุม
ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระหรือบุคคลอื่นเข้ำประชุมแทน ผู้ถือหุ้นยังคงสำมำรถ แสดงเจตนำใน
สทิธขิองตนเองทีจ่ะลงคะแนนล่วงหน้ำในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) ในแต่ละวำระกำรประชุม ไดว้่ำจะออกเสยีงเหน็ด้วย 

ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้แสดงเจตนำใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมำในหนงัสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

บริษัทจะถือตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบฉันทะจะไม่มี สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมเป็นอย่ำงอื่นอกี 
ส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมบตัรลงคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนขณะลงทะเบยีนก่อนกำร ประชุม และได้
น ำ ร ะ บ บ  Barcode ม ำ ใ ช้ ใ น ก ำ ร ล ง ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ก ำ ร นั บ ค ะ แ น น เ สี ย ง ใ น แ ต่ ล ะ ว ำ ร ะ ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม 
ทัง้ได้เชิญที่ปรึกษำกฎหมำยซึ่ง เป็นบุคคลภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระและไม่มีประโยชน์ส่ วนได้เสียใดๆ  กับ 

บริษัทเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น  เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงในที่ประชุม  โดยบริษัทจะแสดงผลกำรลง 

คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทุกวำระทีม่กีำรลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผลทนัท ี
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• สิทธิในการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นหรอืมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

• สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งในผลก าาไรและเงินปันผลอยา่งเท่าเทียมกนั: ผูถ้อืหุน้ทุกคนของบรษิทั มสีทิธไิดร้บัสว่นแบ่ง
ในผลก ำไรของบรษิทัในรปูเงนิปันผล โดยบรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แต่ละคน 

• สิทธิในการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันในการรับซ้ือหุ้นคืนโดยบริษัท: ข้อบังคับบริษัท  ก ำหนดห้ำมมิให้ 
บรษิทัเป็นเจำ้ของหุน้หรอืรบัจ ำน ำหุน้ของบรษิทัเอง เวน้แต่ 
 

(1) เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทใน 

เรื่องสทิธกิำรออกเสยีงลงคะแนน และสทิธกิำรรบัเงนิปันผล และเหน็ว่ำตนไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม หรอื 

(2) เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริหำรทำงกำรเงิน  ในกรณีที่บริษัทมีก ำไรสะสมและสภำพคล่องส่วนเกิน  และกำรซื้อ 

หุน้คนืนัน้ไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหำทำงกำรเงนิ 
 

แต่ทัง้นี้ หุน้ทีบ่รษิทัรบัซือ้คนืดงักล่ำวนัน้จะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผล และบรษิทัจะตอ้งจ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในโครงกำรซือ้หุน้คนื ในกรณีทีบ่รษิทัไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยหุน้ทีซ่ือ้คนืไดภ้ำยในเวลำทีก่ ำหนดดงักล่ำว บรษิทัจะลดทุนทีช่ ำระแลว้โดยวธิตีดัหุน้จดทะเบยีนสว่นทีจ่ ำหน่ำย
ไม่ได ้ 

• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ: ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรบรษิทัทุกรปูแบบ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและค่ำตอบแทนอื่นๆ อำท ิค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม โบนสั บ ำเหน็จ และสทิธิ
ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งบรษิัทได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี โดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักล่ำว
ขำ้งต้น บรษิัทมนีโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนในกำรพจิำรณำ และในกำรก ำหนดเรื่องค่ำตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำ 
บริษัทได้น ำเสนอถึงนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้นด้วย 
นอกเหนือจำกกำรน ำเสนอถงึประเภทและจ ำนวนเงนิค่ำตอบแทน 

• สิทธิแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ: ขอ้บงัคบับรษิทัก ำหนดใหใ้นกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ใหก้รรมกำร
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรในขณะนัน้ และใหเ้ลอืกตัง้กรรมกำรแทน
กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระ โดยกรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูก เลอืกกลบัเขำ้มำรบัต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้
โดยผูถ้อืหุน้เป็นผูม้สีทิธเิลอืกกรรมกำรเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัผ่ำนทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้  
นอกจำกนัน้ ผูถ้อืหุน้ยงัมสีทิธถิอดถอนกรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยกำรลงคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมสีทิธิออกเสยีง และมหีุ้นนับรวมกนั ได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งจ ำ
ของนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

• สิทธิให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี: บรษิัทไดเ้สนอวำระพจิำรณำ แต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีอนุมตัิ โดยบริษัทจะแสดง
รำยละเอยีดเกีย่วกบัผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเขำ้รบักำรแต่งตัง้ รวมถงึรำยละเอยีดค่ำตอบแทน ผูส้อบบญัชอีย่ำงครบถ้วนเพื่อใหผู้้
ถอืหุน้พจิำรณำแต่งตัง้ทุกครัง้ โดยผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเพื่อพจิำรณำนัน้ บรษิทัไดค้ ำนึงถงึควำมเป็นอสิระของผูส้อบบญัชทีี่ไม่มี
สว่นไดเ้สยีหรอืมปีระโยชน์ขดักนักบักำรท ำหน้ำทีส่อบบญัชใีหก้บับรษิทั   

• สิทธิในการก าาหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบั และ/หรือหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั: ผู้ถือหุ้นของบรษิัทมสีทิธิ ก ำหนด
หรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรอืหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัไดต้ำมทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนดไวด้ว้ย คะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่ำสำมในสี ่(3/4) ของจ ำนวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

• สิทธิให้ความเหน็ชอบอนุมติัการท าารายการพิเศษ: ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมสีทิธอินุมตักิำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั หรอืกำร
ท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีม่ขีนำดรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎหมำยและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอื
พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบต่อเรื่องอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั  
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หำกมกีรณีผูถ้อืหุน้จะเขำ้ท ำขอ้ตกลงระหว่ำงกนั (Shareholders Agreement) บรษิทัจะใชค้วำมพยำยำมอย่ำงเตม็ที ่ในกำรดแูลมิ
ใหข้อ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้รำยอื่น 

 

นอกจำกนี้ บรษิทัยงัใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้มำกกว่ำทีก่ฎหมำยและเกณฑม์ำตรฐำนของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่กี ำหนดไวเ้ช่น กำร
อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ให้กบัผู้ถือหุ้นส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี กำรให้ควำมส ำคญักบักำรรบัทรำบข้อมูล
ขำ่วสำรของบรษิทัทีเ่ป็นปัจจบุนั รวดเรว็ และเพยีงพอของผูถ้อืหุน้ โดยผ่ำนกำรแจง้ขำ่ว และกำรใหข้อ้มลูส ำคญัทีเ่ป็นปัจจุบนัผำ่น
เวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิัท กำรจดัให้มจีดหมำยข่ำว (News letter) ถึงผู้ถือหุ้นและกำรจดัให้ผู้ถือหุ้นเขำ้เยี่ยมชม
กจิกำร (Site Visit) และรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

 

2. สิทธิในความเป็นเจา้ของกิจการ 

ผูถ้อืหุน้บรษิทัทุกคน มสีทิธใินควำมเป็นเจำ้ของกจิกำรบรษิทัเท่ำเทยีมกนัตำมจ ำนวนสดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทั โดยใชอ้ ำนำจ
ควบคุมบรษิัทผ่ำนกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรให้ท ำหน้ำที่แทน และมสีทิธเิสรภีำพในกำรตดัสนิใจเกี่ยว กบักำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคญัของบรษิทั ดงันี้ 
• สิทธิในการขายหรือโอนกิจการ: คณะกรรมกำรมบีทบำทหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรกจิกำรใหเ้จรญิเตบิโตตำมนโยบำยของผูถ้อื

หุน้ โดยไม่มอี ำนำจในกำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น กรณีจะขำยหรอืโอน
กจิกำรของบรษิทัใหบุ้คคลอื่นจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่อง จ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการซ้ือและรบัโอนกิจการ: กรณีบรษิทัประสงคจ์ะซือ้และรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นหรอืบรษิทัเอกชนมำเป็นของ
บรษิัท เป็นกำรเปลี่ยนแปลงส ำคญัในด้ำนกำรลงทุนและมคีวำมเสีย่งสูงเกินอ ำนำจคณะกรรมกำร กรณีจะซื้อและรบัโอน
กิจกำรของบริษัทอื่นมำเป็นของบริษัทจะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีไม่น้ อยกว่ำสำมในสีข่อง
จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการท าา แก้ไข และเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการ: คณะกรรมกำรไม่มีอ ำนำจในกำรท ำสญัญำ แก้ไข
สญัญำ หรอืเลกิสญัญำเกีย่วกบักำรเช่ำกจิกำรของบรษิทัทัง้หมดหรอืบำงส่วนที่ส ำคญั หรอืกำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่น เขำ้
จดักำรธุรกจิของบรษิทัหรอืกำรรวมกจิกำรกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั ลกัษณะทัง้หมดน้ี เป็นกำร
ตดัสนิใจเปลีย่นแปลงวตัถุประสงคข์องกจิกำรที่ส ำคญัของบรษิทัจะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีไม่
น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการให้บริษทัเพ่ิมทุนหรอืลดทุนจดทะเบียน: กำรเพิม่ทุนและลดทุนจดทะเบยีนมผีลกระทบต่อกจิกำร และผูถ้อืหุน้
ทุกคนในปัจจยับวกและลบ ผูถ้อืหุน้จงึเป็นผูต้ดัสนิใจตำมควำมเหน็ของคณะกรรมกำรว่ำเหน็ควร อนุมตัหิรอืไม่ โดยในกรณี
จะเพิม่ทุนหรอืลดทุนจะต้องได้รบัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสยีไม่น้อยกว่ำ  สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการให้บริษทัควบรวมกิจการ: คณะกรรมกำรไม่มอี ำนำจทีจ่ะใหก้จิกำรของบรษิทัควบรวมกบักจิกำร ของบรษิทัอืน่ 
หรอืกบับรษิทัเอกชนอื่น กำรจะควบรวมกนัเป็นบรษิทัใหม่ได ้ตอ้งกระท ำโดยอ ำนำจอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ของทัง้สองบรษิทั โดย
จะต้องได้รบัอนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ  จ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการเลิกกิจการ: เมื่อผูถ้อืหุน้พจิำรณำว่ำกจิกำรของบรษิทัภำยใต้กำรควบคุมบรหิำรจดักำรของคณะกรรมกำร  ไม่
สมควรทีจ่ะประกอบกจิกำรอกีต่อไป ผูถ้อืหุน้โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหเ้ลกิบรษิทัดว้ยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสำมใน
สีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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นโยบายการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 
 

บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรเคำรพในสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกรำย ทัง้นักลงทุนชำวไทย นักลงทุน
ต่ำงประเทศ นักลงทุนรำยย่อย และนักลงทุนสถำบนั และเพื่อเป็นกำรสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยไดม้โีอกำส  ใชส้ทิธแิละมี
ส่วนรวมในกำรตดัสนิใจเกีย่วกบัทศิทำงในกำรดูแลกจิกำรอย่ำงเตม็ที่ บรษิทัจงึก ำหนดนโยบำย กำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

1.  จดัใหม้กีระบวนกำรจดักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธภิำพ เป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทั 

2.  ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รบัขอ้มูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง เพยีงพอ และภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยจดัให้มหีนังสอืเชญิประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึง่ระบุวนั เวลำ สถำนทีป่ระชุม ระเบยีบวำระกำรประชุมและขอ้มลูประกอบพจิำรณำทุกวำระ อย่ำงครบถว้น เพยีงพอ
ต่อกำรตดัสนิใจ รวมถึงเอกสำร และหลกัฐำนที่ใชใ้นกำรมอบฉันทะ ขัน้ตอนกำรมอบฉันทะ โดยบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 14 วนั ก่อนวนัประชุม 

3. เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำรประกอบกำรประชุมทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษผ่ำนเวบ็ไซต์ ของบรษิทั
ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทัง้แจ้งให้ผู้ถือหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

4. ประกำศหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ลงในหนังสอืพมิพต์ิดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 7 

วนัท ำกำร  

5. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีใ่นกำรจดัประชุม โดยค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูถ้อืหุน้ ทีจ่ะเขำ้
ร่วมประชุม กล่ำวคอื บรษิทัจะจดัประชุมในวนัท ำกำรปกต ิโดยจะหลกีเลีย่งไม่จดัประชุมในวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ วนัหยุดท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์ หรอืวนัหยุดท ำกำรทีต่ดิต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป และบรษิทัจะใชส้ถำนทีจ่ดั ประชุมในเขตทอ้งทีอ่นัเป็น
ทีต่ัง้ของส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเดนิทำงมำเขำ้ร่วมประชุม ไดโ้ดยสะดวก โดยบรษิทัจะจดัสง่แผนที ่
ขอ้มูลกำรเดนิทำง และหมำยเลขโทรศพัท์ส ำหรบัสอบถำมขอ้มูลใหก้บั ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม และมอบหมำยให้
ฝ่ำยงำนเลขำนุกำรบรษิัท และฝ่ำยงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตัิงำน เป็นผู้ให้ขอ้มูล ประสำนงำน และอ ำนวยควำมสะดวกกบั
ผู้ถือหุ้นหรอืนกัลงทุน 

6. อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเวลำเริม่ประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่โมง 

7. เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้บุ คคลอื่น ที่ผู้ถือหุ้น
เหน็สมควร หรอืกรรมกำรอสิระตำมรำยชื่อทีบ่รษิทัก ำหนดใหเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน ผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัได้
สง่หนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ ำหนดโดยกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม 
โดยผู้ถือหุ้นจะออกเสยีงลงคะแนนล่วงหน้ำระบุมำในหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. หรอืจะให้ผู้รบัมอบฉันทะเป็นผู้ออกเสยีง
ลงคะแนนในที่ประชุมได้ทัง้สิ้น แต่ทัง้นี้กำรลงคะแนนเสียงใน แต่ละวำระกำรประชุม ในกรณีกำรมอบฉันทะนัน้ บริษัท
สนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ซึง่สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงไดเ้อง ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้แสดง
เจตนำใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มำในหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. บรษิทัจะถอืตำมควำมประสงคข์องผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีง ลงคะแนนในทีป่ระชุมเป็นอย่ำงอื่น 

8.  จัดให้มีบริกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม โดยไม่คิดค่ำบริกำร ณ จุด
ลงทะเบียนเพื่อลดภำระกำรจดัหำอำกรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น  และยงัอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้ำน โดยไม่มี
ข ัน้ตอนทียุ่่งยำกโดยไม่จ ำเป็นแก่ผูถ้อืหุน้ในกำรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ร่วมประชุมแทนรวมทัง้ไม่ ด ำเนินกำรใดอนัมลีกัษณะ
เป็นกำรกดีกนัหรอืสรำ้งอุปสรรคในกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงผูถ้อืหุน้ 
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9.  น ำระบบบำรโ์คด (Barcode) มำใช ้เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรประชุมผูถ้อืหุน้ในกำรลงทะเบยีนและ นบัคะแนนเสยีง 
ซึ่งช่วยลดระยะเวลำในขัน้ตอนดงักล่ำวให้รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยบรษิัทจะแสดงจ ำนวนผู้ถือหุ้นที่ เขำ้ร่วมประชุม และผลกำร
ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทุกวำระทีม่กีำรลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผลทนัท ี

10. เปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุ้นทุกรำยมสีทิธเิท่ำเทยีมกนัในกำรแสดงควำมคดิเหน็หรอืซกัถำมในแต่ละวำระ  โดยจดัสรร เวลำอย่ำง
เพยีงพอและเหมำะสม และจดบนัทกึขอ้ซกัถำมและขอ้เสนอแนะที่ส ำคญัจำกผูถ้อืหุน้ไวใ้นรำยงำน กำรประชุมผูถ้อืหุน้อย่ำง
ครบถว้น 

11. อ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึนกัลงทุนทีส่นใจ แต่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมได ้ใหม้โีอกำสชม
กำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัไดถ่้ำยทอดสดและบนัทกึกำรประชุมในลกัษณะ สือ่วดีทีศัน์ โดยไดเ้ผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงนักลงทุนสำมำรถเขำ้ชม ได้ที่ www.scasset.com หมวดนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์
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การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทตระหนักถึงกำรปกป้องสทิธขิองผู้ถือหุ้นทุกคน จงึมนีโยบำยปฏบิตัิต่อผู้ถือหุน้ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทยีมกนัและ เป็นธรรม 
เพื่อใหเ้กดิควำมเท่ำเทยีมกนัอย่ำงแทจ้รงิ รวมทัง้กำรใหส้ทิธต่ิำงๆ แก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้รำยย่อย ผูถ้อื
หุน้สถำบนั รวมถงึผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตต่ิำงไดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ท่ำเทยีมกนัในกำรใชส้ทิธขิองตน  ในฐำนะผูถ้อืหุน้ และไดร้บักำรดูแล
ผลประโยชน์อย่ำงถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อคุ้มครองผู้ถือหุ้นจำกกำร ถูกเอำเปรยีบหรอืจำกผู้มีอ ำนำจควบคุม โดย
บรษิทัไดด้ ำเนินกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 
• ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง: หุน้ของบรษิทัมปีระเภทเดยีว คอื หุน้สำมญัชนิดระบุชื่อในใบหุน้ โดย ผูถ้อืหุน้

ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่ำเทยีมกนัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ของตน คอื หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
• การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือมีคณุสมบติัเหมาะสมท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ: เพื่อส่งเสรมิ กำรก ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ ีบรษิทัไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลู ของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปี บญัช ีเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำย
ย่อยหรอืผูถ้อืหุน้สว่นน้อยของบรษิทั และมสีทิธอิอกเสยีง โดยอำจเป็นผูถ้อืหุน้ รำยเดยีว หรอืหลำยรำย นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่ำ 50,000 หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นและไม่มี ลกัษณะต้องหำ้ม ภำยใตห้ลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำยและขอ้บงัคบั
ของบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้ เป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยผูถ้อื
หุน้สำมำรถเสนอชื่อผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสม ทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุน้มำยังบรษิทั 
โดยใชแ้บบหนงัสอืเสนอชื่อผูท้ี ่มคีุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ (แบบ ข.) ซึง่สำมำรถดำวน์
โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.scasset.com หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” / “ขอ้มูลส ำหรบัผูถ้อืหุน้” / “กำรประชุมผูถ้อืหุน้” ซึง่บรษิทั
จะแจง้ ผลกำรพจิำรณำพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม: บรษิัทได้มอบหมำยให้ เลขำนุกำร
บรษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ เวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัชี เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยหรอื ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยของบรษิทั และมสีทิธิ
ออกเสยีง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ภำยใต้หลกัเกณฑ ์ทีบ่รษิทัก ำหนด ซึง่ไดเ้ผยแพร่รำยละเอยีด
ในเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถเสนอเพิม่เรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวำระกำรประชุมมำยงับรษิทั โดยใชแ้บบหนงัสอืเสนอ
เพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำ (แบบ ก.) ซึ่งสำมำรถ ดำวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ www.scasset.com หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” / 
“ขอ้มลูส ำหรบัผูถ้อืหุน้” / “กำรประชุม ผูถ้อืหุน้” ซึง่บรษิทัจะแจง้ผลกำรพจิำรณำพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิส่งค าาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม: บรษิทัค ำนึงถงึสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนั ของผู้
ถือหุ้นตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี จงึได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำมำยงับรษิัท อย่ำงน้อย 3 

เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีเพื่อสอบถำมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ในแต่ละวำระ หรอืขอ้มลูอื่นทีส่ ำคญัของ
บรษิทั ทัง้นี้ บรษิทัไดแ้สดงรำยละเอยีดขัน้ตอนกำรเสนอค ำถำมล่วงหน้ำไวท้ีเ่วบ็ไซต ์ของบรษิทั ซึง่ผูถ้อืหุน้ทุกคนสำมำรถสง่
ค ำถำมล่วงหน้ำมำยงับรษิทัโดยใชแ้บบหนังสอืส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุน้ประจ ำปี (แบบ ค.) ซึ่งสำมำรถ
ดำวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทั หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” / “ขอ้มูลส ำหรบัผูถ้อืหุน้” / “กำรประชุมผู้
ถือหุ้น” หรือส่งเป็นไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือทำงโทรสำรที่หมำยเลข 0-2949-2221 มำที่
เลขำนุกำรบรษิทั 

• หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม: บรษิทัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้แต่ละคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่
ค ำนึงว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรอืผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รบัขอ้มูล ประกอบวำระกำร
ประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ และแมว้่ำผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ของบรษิทัจะเป็นคนไทย แต่บรษิทัไดจ้ดัท ำ หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
และเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งเป็น 2 ภำษำ คือ ภำษำไทย และภำษำองักฤษ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมฉบบัสมบูรณ์ ทัง้ในรูปแบบ ภำษำไทย และภำษำองักฤษบนเวบ็ไซต์ 
www.scasset.com ของบรษิทัล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนั ก่อนวนัประชุม ผูถ้อืหุน้ และบรษิทัได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้
ถอืหุน้พรอ้มเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมอย่ำงเพยีงพอใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษำล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วนั โดย
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หนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ฉบบัภำษำองักฤษ จะถูกเผยแพร่พรอ้มกนักบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ฉบบัภำษำไทย ทัง้นี้ 
ขอ้มลูในหนงัสอืเชญิประชุม บรษิทั ไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบและมขีอ้มลูใน
แต่ละวำระกำรประชุม เพยีงพอต่อกำรตดัสนิใจ 

• การช้ีแจงขัน้ตอนและหลกัเกณฑท่ี์ใช้ในการประชุม: ทุกครัง้ก่อนทีก่ำรประชุมจะเขำ้สู่วำระกำรพจิำรณำ ฝ่ำยเลขำนุกำร
บรษิัทจะชี้แจง และอธบิำยขัน้ตอนกำรใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้  เพื่อให้ทรำบขัน้ตอนกำรใช้สทิธิ
สอบถำมขอ้สงสยั หรอืแสดงควำมคดิเหน็ต่อกรรมกำร กำรชีแ้จงของกรรมกำรในแต่ละวำระ รวมถงึกำรออกเสยีงลงคะแนน 
กำรนบัคะแนน และกำรแสดงผลคะแนนใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบขัน้ตอนก่อนกำรประชุม 

• การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน: บริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกกบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม  ได้ด้วย
ตนเอง โดยจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผูถ้อืหุน้สำมำรถก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนน เสยีงได้ กล่ำวคอื 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในแต่ละวำระ ซึ่งได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสอืเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (ส ำหรับ คัสโตเดียน) ทัง้แบบภำษำไทย และ
ภำษำองักฤษ ไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทั ในหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์” / “ขอ้มูลส ำหรบัผูถ้อืหุน้” / “หนังสอื
เชญิประชุม” / “หนังสอืมอบฉนัทะ” โดยผูถ้อืหุน้สำมำรถ มอบฉันทะใหก้บักรรมกำรอสิระคนใดคนหนึ่งในสองคน ทีบ่รษิทัได้
แจง้รำยชื่อพรอ้มรำยละเอยีดของกรรมกำร อสิระไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม หรอืบุคคลอื่นใดตำมทีผู่้ถอืหุน้ต้องกำรให้
เขำ้ประชุมและลงคะแนนเสยีง แทนได ้นอกจำกนัน้เพื่อควำมถูกต้อง และไม่เกดิปัญหำในกำรเขำ้ร่วมประชุมของผู้รบัมอบ
ฉันทะ บรษิัทได้แสดง รำยละเอยีดเกี่ยวกบักำรประชุม ก ำหนดกำรประชุม วำระกำรประชุม รวมถึงขัน้ตอน เอกสำร และ
หลกัฐำนทีต่อ้ง ใชใ้นกำรมอบฉนัทะไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมไิดก้ ำหนดเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑท์ี่
ต้อง ใหม้กีำรรบัรองเอกสำรโดยหน่วยงำนรำชกำร หรอืกฎเกณฑอ์ื่นทีก่่อใหเ้กดิควำมยุ่งยำกแก่ผูถ้ือหุน้ในกำรมอบ ฉันทะ 
และบรษิทัไดอ้ ำนวยควำมสะดวก โดยจดับรกิำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบ ฉันทะทีเ่ขำ้ร่วมประชุม 
และกำรถ่ำยเอกสำรทีต่้องใชแ้นบ โดยไม่คดิค่ำบรกิำร ณ จุดลงทะเบยีน เพื่อลดภำระกำร จดัหำอำกรแสตมป์ และกำรถ่ำย
ส ำเนำเอกสำรของผูถ้อืหุน้ 

• วาระการประชุมผูถ้ือหุ้น: ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัก ำหนดวำระหวัขอ้กำรประชุมไวช้ดัเจน และไดด้ ำเนินกำรประชุมผู้
ถือหุ้นตำมล ำดบัระเบยีบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม และไม่มวีำระอื่นๆ เพื่อกำรเพิ่มเรื่อง พิจำรณำวำระในที่
ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ แต่ทัง้นี้ บรษิทักไ็ม่จ ำกดัสทิธติำมกฎหมำย ของผูถ้อืหุน้ ซึง่มำประชุมและมหีุน้
นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด สำมำรถขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น
นอกจำกทีก่ ำหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมได ้

• การสอบถามคณะกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น: ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ บรษิัทมนีโยบำยให้ผู้ถือหุ้นทุก คนไม่
จ ำกดัว่ำจะถอืหุน้มำกหรอืน้อยเพยีงใด และไม่จ ำกดัว่ำเป็นผูถ้อืหุน้คนไทยหรอืต่ำงชำต ิเมื่อจบกำรชีแ้จง จำกกรรมกำรในแต่ละ
วำระกำรประชุม ประธำนทีป่ระชุมจะเปิดโอกำสใหผู้ถ้ือหุน้สอบถำมและแสดงควำมคดิเหน็ โดยใหย้กมอืขึน้พรอ้มชีแ้จง ชื่อ-
นำมสกุล และจ ำนวนหุน้ทีถ่อื ก่อนแสดงควำมคดิเหน็หรอืมคี ำถำม ในเวลำเพยีง พอไม่เร่งรบี โดยกรรมกำรจะตอบขอ้สงสยัทุก
ค ำถำมอนัเกีย่วกบักจิกำรของบรษิทัในวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้น รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีเป็นผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำติ 
บรษิทัจดัเตรยีมเจำ้หน้ำทีเ่ป็นล่ำมแปลค ำถำม-ค ำตอบ เป็นภำษำไทยใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกคนรบัทรำบพรอ้มกนั 

• การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น: ในกำรลงคะแนน และนบั
คะแนนเสยีง บรษิทัจดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงส ำหรบัทุกวำระ โดยไดน้ ำระบบ Barcode มำใชเ้พื่อช่วย อ ำนวยควำมสะดวก
แก่กำรประชุมผู้ถอืหุน้ ซึ่งท ำใหก้ำรลงคะแนน และนับคะแนนเสยีงในแต่ละวำระรวดเรว็ ยิง่ขึน้ โดยบรษิัทจะแสดงคะแนน
เสยีงของผู้ถือหุ้นในทุกวำระที่มกีำรลงมตใิหผู้้ถอืหุ้นทรำบผลทนัที และเพื่อ ควำมโปร่งใสในกำรลงคะแนนและนับคะแนน
เสยีงทุกครัง้ทีม่กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัไดเ้ชญิทีป่รกึษำกฎหมำย อสิระ ซึง่มคีวำมเป็นอสิระ ไม่มปีระโยชน์สว่นไดเ้สยีใดๆ 
กบับรษิทัเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้เขำ้มำท ำหน้ำทีใ่นกำร ตรวจสอบกำรลงคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม รวมทัง้ดูแลใหก้ำร
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำม กฎหมำย และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

• การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการในวาระการประชุม: คณะกรรมกำรมขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรทุกคนตอ้ง รำยงำนกำร
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มสี่วนไดเ้สยีใหค้ณะกรรมกำรทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรพจิำรณำวำระนัน้ ทัง้กำรประชุมคณะกรรมกำร บรษิทัและกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ โดยกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรผูม้สีว่นไดเ้สยีจะต้องรำยงำนขอ้มลู กำรมสีว่นไดเ้สยีใหค้ณะกรรมกำร
รบัทรำบก่อนเริม่วำระกำรประชุม และต้องไม่ร่วมกำรพจิำรณำและออกเสยีง ในวำระนัน้ เพื่อใหก้ำรประชุมสำมำรถพจิำรณำ
โดยโปร่งใสยุตธิรรม และเลขำนุกำรบรษิทัจะบนัทกึขอ้มลูนี้ไวใ้น รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้  
 

กรณีเป็นกำรประชุมผูถ้อืหุน้ กรรมกำรผูม้สีว่นไดเ้สยีจะรำยงำนขอ้มลูกำรมสีว่นไดเ้สยีใหค้ณะกรรมกำรและ เลขำนุกำรบรษิทั
รบัทรำบ ตัง้แต่ขณะก ำหนดวำระกำรประชุมผูถ้ือหุน้ โดยเลขำนุกำรบรษิัทจะแจง้ขอ้มูลกำรมี ส่วนได้เสยีของกรรมกำรใน
หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นวำระทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ และจะเชญิกรรมกำรผูม้สีว่นไดเ้สยี ออกจำกหอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่
วำระกำรประชุมนี้  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  ได้อย่ำงอิสระก่อนตัดสินใจลงคะแนน และ
เลขำนุกำรบรษิทัจะบนัทกึขอ้มลูไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้ฉบบัภำษำไทยและภำษำองักฤษทุกครัง้ 

• การแสดงผลการลงมติ: บรษิทัแสดงผลกำรออกเสยีงลงมตใินแต่ละวำระ หลงัจำกกำรลงมตทินัที และเมื่อ กำรประชุมแลว้
เสร็จ  บริษัทได้แจ้งผลกำรลงมติผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเว็บไซต์  
www.scasset.com ของบรษิทัภำยในวนัเดยีวกนัหลงัจำกปิดกำรประชุมผูถ้อืหุน้หรอือย่ำงชำ้ไม่เกนิ 09.00 นำฬกิำ ของวนั
ท ำกำรถดัไป 

• การเชิญผูส้อบบญัชีเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้น: บรษิทัเชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทัเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ทุกครัง้ที่
มีกำรประชุมเพื่อตอบขอ้สงสยัและค ำถำมเกี่ยวกบังบกำรเงินของบริษัท โดยเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น สำมำรถสอบถำมได้
โดยตรง นอกจำกนัน้ในระหว่ำงกำรประชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และ ตัง้ค ำถำมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระ
กำรประชุม หรือข้อมูลส ำคญัของบริษัทได้ โดยบริษัทจะบนัทกึประเด็นซกัถำม และข้อคิดเหน็ที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม 

• การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น: บรษิัทจดัใหม้กีำรถ่ำยทอดสดกำรประชุมและบนัทกึภำพกำรประชุมผูถ้ือหุน้  เผยแพร่
เป็น Clip File ผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์www.scasset.com ของบรษิทั เพื่อใหบ้รกิำรแก่ผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และ ผูท้ีส่นใจทีไ่ม่มโีอกำส
เขำ้ร่วมประชุมไดร้บัทรำบดว้ย 

• การจดัท าาและเผยแพรร่ายงานการประชุมผู้ถือหุ้น: เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบและตรวจสอบรำยละเอยีดกำรประชุม ผูถ้อืหุน้
ภำยในเวลำอนัสมควร และใหก้ำรรบัขอ้มลูระหว่ำงผูถ้อืหุน้ไทยกบัผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตเิป็นไปอย่ำงเท่ำเทยีมกนั บรษิทัมนีโยบำย
เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยขอ้มูลที่ส ำคญั ได้แก่ เนื้อหำสำระส ำคญัของวำระกำร
ประชุม มตทิีป่ระชุม พรอ้มผลคะแนน ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ค ำถำม ค ำชีแ้จง และกำรแสดงควำมคดิเหน็
ในทีป่ระชุม ทัง้ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษเผยแพร่พรอ้มกนั บนเวบ็ไซต ์www.scasset.com ของบรษิทัภำยใน 14 วนั 
นบัจำกวนัประชุม เพื่อเป็นช่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ ตรวจสอบขอ้มลูควำมถูกตอ้งได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหถ้งึกำรประชุม
ครัง้ต่อไป พรอ้มทัง้น ำสง่กระทรวงพำณิชย ์ภำยในเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

• การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อส่ือสารกบับริษทั: บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกฝ่ำยเขำ้ถงึขอ้มูลสำรสนเทศ ของบรษิทั 
รวมทัง้จดัใหม้ชี่องทำงสือ่สำรกบับรษิทัทีช่ดัเจนและหลำกหลำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ผ่ำนทำงเวบ็ไซต ์www.scasset.com ของ
บริษัท หรือผ่ำนทำงช่องทำงอื่นๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสำร ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยจดัให้มี
หน่วยงำน “นักลงทุนสมัพนัธ์” เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรสื่อสำรกบัผู้ถอืหุน้ นักลงทุน หน่วยงำนก ำกบัดูแล รวมถงึกำรให้
ขอ้มูลสำรสนเทศทัว่ไปแก่ผู้สนใจ และผู้มสี่วนได้เสยี โดยสำมำรถ ติดต่อได้ที่ บรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั 
(มหำชน) ชัน้ 10 เลขที่ 1010 อำคำรชินวตัรทำวเวอร์ 3 ถนนวิภำวดีรงัสติ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 
รหสัไปรษณีย ์10900 โทร. 0-2949-2344 หรอืที ่ir@scasset.com หรอืคน้หำขอ้มลูทีเ่วบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทั 
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บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัก ำหนดเป็นกรอบนโยบำยและแนวปฏบิตัขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำง ๆ เพื่อเป็นหลกัในกำรด ำเนินธุรกจิ อนัจะ สรำ้งคุณค่ำ
เพิม่แก่องคก์ร และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื ดงันี้ 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น  

บรษิทัมุ่งมัน่ในกำรเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนินธุรกจิ บนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และจรยิธรรม อนัดงีำม 
ด้วยควำมพยำยำมทีจ่ะพฒันำกจิกำรใหม้คีวำมเจรญิเตบิโต มัน่คง ปฏบิตัิตำมพนัธกจิทีใ่หไ้วก้บัผูถ้ือหุน้ เพื่อสร้ำงควำมพงึ
พอใจสงูสุด โดยค ำนึงถงึกำรสรำ้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้อย่ำงต่อเนื่อง เสมอภำค รวมทัง้ เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส
และเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทั รวมทัง้ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคนของบรษิทัด ำเนินกจิกำร และบรหิำรจดักำร บรษิทัใหเ้ป็นไป

ตำมวิสยัทศัน์ พนัธกิจ สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีซึ่งบริษัทได้ก ำหนดไว้ และ ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยจติอนับรสิุทธิ ์ดว้ยควำมระมดัระวงั รอบคอบ ปรำศจำกควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ส่วนตวั และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่และรำยย่อย เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้โดยรวม และสรำ้ง
ผลตอบแทนและเพิม่มลูค่ำใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงยัง่ยนื  

2. จดักำรดแูลไม่ใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัเสือ่มค่ำหรอืสญูหำยโดยมชิอบ  

3. รำยงำนสถำนภำพผลประกอบกำรและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัโดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนทรำบอย่ำง สม ่ำเสมอทุกไตรมำส 
เท่ำเทยีมกนั และครบถ้วนตำมควำมเป็นจรงิในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนำคตของบรษิทั ทัง้ที่เป็นด้ำนบวกและด้ำนลบ 
ผ่ำนหลำกหลำยช่องทำงซึง่ผูถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดง้่ำย  

4. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอเพิม่วำระกำรประชุมและชื่อผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้  เป็นกรรมกำร
ล่วงหน้ำ รวมทัง้สำมำรถส่งถำมล่วงหน้ำมำยังบริษัทก่อนกำรประชุมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้  ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
www.scasset.com ของบรษิทั และบรษิทัไดม้กีำรประชำสมัพนัธผ์่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่ำง สม ่ำเสมอเพื่อเรยีนเชญิผูถ้อื
หุน้ทีส่นใจสำมำรถแสดงควำมจ ำนงเขำ้เยีย่มชมโครงกำรของบรษิทัตำมควำมเหมำะสม  

5. ชีแ้จงรำยละเอยีดต่ำงๆ เกีย่วกบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึใหข้อ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งใหผู้ถ้อืหุน้ ตดัสนิใจใน
ทีป่ระชุมล่วงหน้ำอย่ำงเพยีงพอ  

6. บรหิำร จดักำร เพื่อใหบ้รษิทัมขีดีควำมสำมำรถสงูในกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัทัง้ในระยะสัน้ และระยะ
ยำวไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและมปีระสทิธผิล และมคีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัใหผ้ลประกอบกำร บรรลุเป้ำหมำย เพื่อจ่ำย
ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นเงนิปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไดทุ้กปี  

7. ดูแลไม่ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืของครอบครวั หรอืบุคคลใกลช้ดิจำก ขอ้มูล
ภำยในใดๆ ทีม่สีำระส ำคญัของบรษิทั ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน น ำไปเปิดเผย 

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อลูกค้า  
บรษิทัมนีโยบำยเกีย่วกบักำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ไวอ้ย่ำงชดัเจนเป็นรูปธรรมโดยค ำนึงถงึควำมตอ้งกำร
และควำมปลอดภยัของลูกคำ้ และเปิดเผยใหเ้ป็นทีท่รำบกนั คอื มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจใหก้บั
ลูกคำ้ ซึง่มผีลต่อควำมส ำเรจ็ของธุรกจิ บรษิทัจงึพยำยำมแสวงหำวธิกีำรทีจ่ะสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้ใหม้ปีระสิทธภิำพ
และมปีระสทิธผิลอยู่ตลอดเวลำ เพื่อรกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่ใีนระยะยำว โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 
1. ด ำเนินกำรก่อสรำ้งอสงัหำรมิทรพัยโ์ดยใชคู้่คำ้ซึง่เป็นผูร้บัเหมำทีไ่ดม้ำตรฐำนและมคีวำมรบัผดิชอบ  

2. สง่มอบสนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพตรงตำม หรอืสงูกว่ำควำมคำดหมำยของลกูคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม ซึง่สนิคำ้ และบรกิำร
ดงักล่ำวตอ้งปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพของลกูคำ้และไวว้ำงใจได ้

3. ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อป้องกนัมิให้ลูกค้ำเข้ำใจผิดเกี่ยวกบั คุณภำพ 
ปรมิำณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคำ้ หรอืบรกิำรนัน้ๆ โดยไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ  
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4. ส่งมอบสนิคำ้และบรกิำรทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยกำรสรำ้งสรรคน์วตักรรม งำนวจิยั และกำร พฒันำอย่ำง
ต่อเนื่อง โดยกำรพฒันำเทคโนโลยี รูใ้จ Living Solutions Platform ขึน้ เพื่อใหลู้กคำ้สำมำรถอยู่อำศยั ดว้ยชวีติทีสุ่ขสบำย
และปลอดภยั และตรงตำมควำมตอ้งกำรมำกขึน้  

5. ตดิต่อกบัลกูคำ้ดว้ยควำมสภุำพ มปีระสทิธภิำพ เป็นทีไ่วว้ำงใจของลกูคำ้ จดัใหม้รีะบบและกระบวนกำรทีใ่หล้กูคำ้ สำมำรถ
รอ้งเรยีนไดอ้ย่ำงเหมำะสม รวมทัง้จดัใหม้หีน่วยงำนทีร่บัผดิชอบในกำรใหข้อ้เสนอแนะ ค ำปรกึษำ วธิแีก ้ปัญหำทีร่วดเรว็ใน
กำรสนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ และจะด ำเนินกำรอย่ำงถงึทีสุ่ดเพื่อใหลู้กคำ้ไดร้บั ควำมพงึพอใจสงูสุดในสนิค้ำ
และบรกิำร  

6. รกัษำควำมลบัของลูกคำ้และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ และจะไม่เปิดเผย ขอ้มูลของ
ลกูคำ้โดยไม่ไดร้บัอนุญำตจำกลกูคำ้ หรอืจำกผูม้อี ำนำจของบรษิทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผย ต่อบุคคลภำยนอกที่
เกีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงหรอืด ำเนินกำรในทำงกฎหมำย  

7. จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรดูแลลูกคำ้ภำยหลงักำรขำยเพื่อสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดี เช่น จดัท ำเอกสำรแนะน ำทมีงำนบริกำร
ให้กบัลูกค้ำภำยหลงักำรโอนกรรมสทิธิ ์ติดตำมและสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกค้ำ และเสรมิสร้ำง ควำมสมัพนัธ์กบั
ลูกบ้ำน พฒันำระบบควำมปลอดภัยอย่ำงสูงสุดเพื่อกำรพกัอำศยั ตรวจสอบและแก้ไข ข้อบกพร่องให้เรียบร้อยภำยใน
ระยะเวลำกำรรบัประกนั ตลอดจนสอบถำมควำมพงึพอใจของลกูบำ้นภำยหลงังำน ซ่อมแซมเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 

 8. จดัให้มกีำรบรหิำรจดักำรควำมสมัพนัธก์บัลูกค้ำ โดยเริม่จำกกำรรบัฟังเสยีงจำกลูกค้ำ ผ่ำนช่องทำงที่หลำกหลำย กำร
พบปะพูดคุยกบัเจำ้หน้ำที ่Contact Centre 1749 เพื่อน ำเอำควำมเหน็ ขอ้ตชิม และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั สนิคำ้และบรษิทั
มำพฒันำและปรบัปรุง เพื่อใหไ้ดส้ิง่ทีด่แีละตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้มำกทีส่ดุ 

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน  

บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรอนัมคี่ำสูงสุด และเป็นปัจจยัส ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของบรษิัท จึงมุ่งพฒันำ เสริมสร้ำง
วฒันธรรมองคก์รและบรรยำกำศกำรท ำงำนทีด่ ีรวมทัง้สง่เสรมิกำรท ำงำนเป็นทมีและสรำ้งควำมรกั ควำมสำมคัคภีำยในบรษิทั 
ยดึมัน่ในกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนบนพืน้ฐำนของคุณธรรม และบนหลกัของสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัมนีโยบำยทีช่ดัเจนและเป็น
รปูธรรมเกีย่วกบัควำมปลอดภยั สขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน มกีำรดแูลเรื่อง ค่ำตอบแทนระยะสัน้และระยะยำว สวสัดกิำรของ
พนักงำน และกองทุนส ำรองเลีย้งชพี รวมถงึกำรฝึกอบรมพฒันำ ควำมรูแ้ละฝีมอืแรงงำนใหก้บัพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
แนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. ปฏบิตัต่ิอพนักงำนดว้ยควำมสุภำพ ใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและเคำรพในหลกัสทิธิมนุษยชน ตำมนโยบำย

ดำ้นสทิธมินุษยชนของบรษิทั  

2. แต่งตัง้และโยกยำ้ย รวมถงึใหร้ำงวลั หรอืพจิำรณำควำมดคีวำมชอบ และลงโทษพนกังำน กระท ำดว้ยควำมสจุรติ ยุตธิรรม
และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสมของพนกังำน และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั  

3. รบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะบนพืน้ฐำนควำมรูท้ำงวชิำชพีของพนกังำน  

4. มรีะบบในกำรรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสของกำรปฏบิตัทิีไ่ม่เหมำะสม รวมถงึมกีำรปกป้องพนกังำนไม่ให ้ถูกกลัน่
แกลง้ หรอืไดร้บัโทษจำกกำรรอ้งเรยีน (Whistleblower Policy)  

5. พฒันำควำมรูแ้ละศกัยภำพของพนกังำนทุกคนอย่ำงสม ่ำเสมอและต่อเน่ือง ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิทั เช่น ให ้ควำมรูท้ี่
เกี่ยวข้องกบัพนักงำนในด้ำนวิชำชีพ เทคโนโลยี กฎหมำย หรือสวสัดิกำรต่ำงๆ รวมทัง้กำรส่งพนักงำนไป อบรมกบั
หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยนอกบรษิทัทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตั ิหน้ำที ่โดยน ำควำมรูท้ี่
ไดม้ำใชก้บักำรท ำงำนหรอืปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึพฒันำทกัษะ ควำมคดิ เพื่อปรบัปรุงกำรท ำงำนทุกดำ้น
อย่ำงต่อเนื่อง สนบัสนุนควำมคดิเชงิสรำ้งสรรค ์เพิม่คุณค่ำเชงินวตักรรมใหก้บับรษิทั 

6. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและบริหำรค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกควำมเหมำะสมกับหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ และ
ควำมสำมำรถของพนกังำนเป็นรำยบุคคล รวมทัง้จดัใหม้สีวสัดกิำรทีเ่ป็นธรรม เหมำะสมแก่พนกังำนและ ดแูลปรบัปรุงอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อใหส้ำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัชัน้น ำทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมประเภทเดยีวกนั  
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7. สร้ำงเสรมิควำมร่วมมอืในกำท ำงำนเป็นทมี รกัษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงผู้ร่วมงำนด้วยกนัและระหว่ำงหวัหน้ำงำน และ
ผูป้ฏบิตังิำน ทัง้จำกกำรจดัฝึกอบรมและกำรจดักจิกรรมภำยในบรษิทั 

8. บรหิำรงำนตำมระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ตำมมำตรฐำน สำกล 
รวมทัง้ปลกูจติส ำนึกและสง่เสรมิในเรื่องกำรท ำงำนดว้ยควำมปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ 

9. จดัใหม้คีู่มอืพนักงำนซึง่เปิดเผยนโยบำยและแนวปฏบิตัอิย่ำงชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกีย่วกบักำรดูแลเรื่อง ควำมปลอดภยั
สวสัดกิำร และสทิธปิระโยชน์ของพนกังำน  

10. ยดึมัน่ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำนอย่ำงเคร่งครดั  

11. ส่งเสริมประสทิธิภำพในกำรท ำงำนและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประกอบกบัแนวคิด “Work Life Balance” ที่ ให้
ควำมส ำคญักบักำรใชช้วีติอย่ำงสมดุลของพนกังำน ระหว่ำง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กำรท ำงำน ครอบครวั และ สขุภำพ 

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

บรษิทัมนีโยบำยเกีย่วกบักำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อเจ้ำหนี้  ไม่ว่ำจะเป็นเจำ้หนี้ทำงกำรคำ้ หรอืเจำ้หนี้ สถำบนั
กำรเงนิในกำรช ำระหนี้ทีต่ดิคำ้งคนืใหต้รงก ำหนดเวลำทีต่กลง หรอืทีท่ ำสญัญำไว ้โดยไม่ใหม้กีำรผดินัด ช ำระหนี้เพื่อรกัษำ
ควำมน่ำเชื่อถือของบริษัทต่อเจ้ำหนี้และสถำบนักำรเงนิ ในกำรจดัล ำดบัให้บรษิัทเป็นลูกค้ำชัน้ดีเยี่ยม ตลอดเวลำในกำร
ประกอบธุรกจิ รวมถงึกำรปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่จำ้หนี้ก ำหนดอย่ำงเคร่งครดั โดยยดึหลกัปฏบิตั ิต่อเจำ้หนี้เพื่อใหเ้กดิควำมเป็น
ธรรมทัง้สองฝ่ำย โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 

1.  ใหข้อ้มูลของบรษิทัทีถู่กต้อง และจ ำเป็นเพยีงพอแก่เจำ้หนี้เพื่อกำรวเิครำะหก์ำรใหส้นิเชื่อ หรอืกำรตดัสนิใจโดย ถูกต้อง 
ไม่ปกปิดขอ้มลู หรอืขอ้เทจ็จรงิส ำคญัใด อนัอำจท ำใหเ้จำ้หนี้เสยีหำย 

2.  จดัท ำสญัญำกบัเจำ้หนี้ทุกประเภทถูกตอ้งตำมกฎหมำย เสมอภำค เป็นธรรม และไม่มลีกัษณะเป็นกำรเอำเปรยีบ คู่สญัญ 

3.  น ำสนิเชื่อทีเ่จำ้หนี้หรอืสถำบนักำรเงนิอนุมตัใิหกู้ม้ำใชต้ำมวตัถุประสงคข์องบรษิทัตำมทีไ่ดแ้สดงเจตนำไวต่้อเจำ้หนี้  หรอื
สถำบนักำรเงนิ  

4.  ช ำระหนี้คนืต่อเจำ้หนี้ตรงต่อเวลำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด  

5. รกัษำอตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนทุน (Interest Bearing Debt Ratio) ให้ไม่เกนิ 2 เท่ำ ซึ่งเป็นอตัรำที่เจ้ำหนี้สถำบนักำรเงนิ 

ก ำหนด  

6. เมื่อมเีหตุส ำคญัอนัอำจกระทบต่อสถำนะกำรเงนิโดยมนีัยส ำคญัและอำจกระทบต่อหนี้ทีต่้องช ำระ บรษิทัจะแจง้ใหเ้จำ้หนี้
ทรำบเพื่อร่วมกนัหำวธิป้ีองกนัหรอืแก้ไขเพื่อไม่ให้เกดิควำมเสยีหำย และบรษิัทจะปฏบิตัิตำมข้อก ำหนด เกี่ยวกบักำร
เปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเคร่งครดั ซึง่กรณีบรษิทัประสบปัญหำทำงกำรเงนิ หรอืเหตุส ำคญัอนัอำจ กระทบต่อสถำนะกำรเงนิโดย
มนียัส ำคญั หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้นัน้ บรษิทัจะก ำหนดใหม้แีผนกำร แกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ ซึง่ค ำนึงถงึควำม
เป็นธรรมต่อเจำ้หนี้ และผู้มสี่วนได้เสยี โดยใหฝ่้ำยบรหิำรต้องมหีน้ำที่ รำยงำนกำรแก้ไขปัญหำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง  

7.  ปฏบิตัิตำมเงื่อนไข ขอ้ก ำหนดของสญัญำทีเ่จำ้หนี้ หรอืสถำบนักำรเงินก ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครดั โดยเฉพำะ เงื่อนไขค ้ำ
ประกนัต่ำงๆ กำรบรหิำรเงนิทุนใหม้โีครงสรำ้งทีเ่หมำะสม รวมตลอดถงึกำรรกัษำคุณภำพทรพัยส์นิ ซึง่เป็นหลกัประกนัให้
เป็นไปตำมทีเ่จำ้หนี้ หรอืสถำบนักำรเงนิก ำหนดไว ้

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า  

บรษิทัก ำหนดนโยบำยและแผนกำรปฏบิตังิำนคดัเลอืกและปฏบิตัต่ิอคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค ำนึงถงึ ชื่อเสยีง
ควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัทิีส่ ำคญั รวมทัง้ปฏบิตัติำมพนัธะสญัญำกบัคู่คำ้ โดยยดึหลกั
ปฏบิตัเิพื่อใหค้วำมเป็นธรรมกบัคู่คำ้และเกดิประโยชน์กบัทุกฝ่ำย โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1.  ในกำรคดัเลอืกคู่คำ้ผูเ้ป็นผูร้บัเหมำ บรษิทัจะตัง้คณะกรรมกำรคดัเลอืกจำกคู่คำ้ผูเ้สนอผลงำนภำยใต้หลกัเกณฑ์ เงื่อนไข

เดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิควำมเป็นธรรมกบัทุกรำย  
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2.  เปิดโอกำสใหคู้่คำ้รำยใหม่สำมำรถเขำ้มำร่วมงำนเพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำดำ้นฝีมอืและเทคโนโลยใีหม่ๆ 

3.  ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และรำยงำนทีถู่กตอ้ง  

4.  ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

5.  สนับสนุนใหคู้่คำ้ของบรษิทัใหค้วำมร่วมมอืในกำรป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่  โดยไม่ใหส้นิบนในทุก รูปแบบ
แก่เจำ้หน้ำทีร่ฐั หรอืพนกังำนของบรษิทัเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อกำรท ำงำนทีไ่ม่ถูกตอ้งในทุกกรณี  

6.  ปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่ำงเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดได้ ต้องรบีแจง้คู่คำ้ เพื่อ
ร่วมกนัพจิำรณำหำแนวทำงแกไ้ขบนพืน้ฐำนควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ  

7. มกีำรประชุมกบัคู่คำ้ผูเ้ป็นผูร้บัเหมำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนใหถู้กตอ้ง เพื่อใหเ้กดิ ประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ำย  

8.  ก ำหนดเวลำในกำรจ่ำยเงนิค่ำสนิคำ้และค่ำจำ้งโดยชดัเจนและตรงต่อเวลำ  

9. ดแูลและช่วยเหลอืคู่คำ้ใหส้ำมำรถด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทัโดยไม่เอำเปรยีบทำงกำรคำ้  

10. มชี่องทำงใหคู้่คำ้สำมำรถรอ้งเรยีนจำกกำรถูกกลัน่แกลง้ หรอืไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรมในทุกกรณี โดยสำมำรถรอ้ง เรยีนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั เลขำนุกำรบรษิทัคนใดคนหนึ่งได ้หรอืแจง้ส ำนกัตรวจสอบภำยในของบรษิทั  

11. สนับสนุนและควบคุมให้คู่ค้ำปฏบิตัต่ิอพนักงำนของตนเองอย่ำงเป็นธรรมในกำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนและเคำรพในสทิธิ
มนุษยชนทุกดำ้น รวมถงึกำรไม่ใชแ้รงงำนเดก็ 

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูร้ว่มลงทุน  

กำรร่วมลงทุนเป็นกำรเสรมิควำมแขง็แกร่งใหก้บักำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั ทัง้ในดำ้นเงนิทุน และกำรแลกเปลีย่น วทิยำกำร
และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั อกีทัง้ยงัสำมำรถยกระดบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนของบรษิทั บรษิัทจงึให้ ควำมส ำคญั
กบัผู้ร่วมลงทุนทุกรำย โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. เคำรพสทิธขิองผูร้่วมลงทุนและปฏบิตัต่ิอผูร้่วมลงทุนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั และเป็นธรรม  

2. ใหค้วำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนกบัผูร้่วมลงทุน เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้จิกำรร่วมทุนของบรษิทัและ ผูร้่วมลงทุนมี
ศกัยภำพและบรรลุเป้ำหมำยทีก่ ำหนด  

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีำรแลกเปลีย่นควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และร่วมกนัก ำหนดแผนธุรกจิ กลยุทธร์่วมกนั เพื่อให้
กจิกำรร่วมทุนเกดิประโยชน์สงูสดุ  

4. จดัสรรประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงหมำะสม เป็นธรรม และโปร่งใส  

5. ติดตำมให้กำรด ำเนินงำนของกจิกำรร่วมทุนเป็นไปตำมกรอบของกฎหมำย นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิัท รวมทัง้แนวทำง
บรรษทัภบิำล และกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า  
บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกตกิำรของกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้สุจรติ เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป โดยยดึหลกัธรรมำภบิำล ทำงกำร
แขง่ขนัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งกฎหมำย จำรตีทำงกำรคำ้ และแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ ีทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสำกล ภำยใตก้รอบแห่ง
กฎหมำยที่เกี่ยวกบัหลกัปฏบิตัิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ซึ่งได้ก ำหนดแนวปฏบิตัิกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ เพื่อเป็นแนวทำงให้
พนักงำนไดย้ดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัใิห้ ถูกต้อง และเหมำะสมเพื่อไม่ใหม้พีฤตกิรรมกำรคำ้ ทีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Trade 

Practice) ต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้ของบรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป  

2. สนบัสนุนและสง่เสรมิกำรคำ้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผกูขำด หรอืก ำหนดใหคู้่คำ้ตอ้งท ำกำรคำ้กบับรษิทัเท่ำนัน้  

3. ไม่ละเมดิควำมลบัหรอืแสวงหำขอ้มูลที่เป็นควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่งดว้ยวธิทีีไ่ม่สุจรติ หรอืผดิกฎหมำย หรอื ขดัต่อ
จรยิธรรม  

4. ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวในทำงรำ้ย 

5. ไม่เขำ้ร่วมในสญัญำทำงกำรคำ้ หรอืกระท ำกำรใดโดยนัยทีอ่ำจก่อใหเ้กดิกำรแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืกำรผูกขำด ทำง
กำรคำ้  
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6. ไม่แขง่ขนัทำงกำรคำ้โดยกำรใสร่ำ้ยป้ำยส ีกลัน่แกลง้ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่  

7. ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของคู่แขง่ 
 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อนักลงทุน  
นักลงทุนเป็นช่องทำงแหล่งหำเงนิทุนหนึ่งของบรษิทัจดทะเบยีนและเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่ตี้นทุนต ่ำกว่ำกำรกูย้มืจำกสถำบนั
กำรเงนิ และสำมำรถสนบัสนุนกจิกำรบรษิทัใหเ้จรญิเตบิโต แขง่ขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นได ้บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญัต่อนัก
ลงทุน โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. ก ำกบัดแูลกำรประกอบกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดในทุกปี  

2. รำยงำนขอ้มลูกำรประกอบกจิกำรและขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยถูกตอ้งและโปร่งใสทุกไตรมำสใหน้กัลงทุนรบัทรำบ ขอ้มลู และ
เขำ้ใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละไตรมำส  

3. ให้นักลงทุนสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้โดยสะดวกทัง้ทำง  เว็บไซต์ของบริษัท ที่ 
www.scasset.com และทำงโทรศพัท ์รวมถงึช่องทำงสือ่สำรทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศอื่นๆ  

4. รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัสมดุล มเีสถยีรภำพมัน่คงต่อกำรประกอบกจิกำร 
 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน  
บรษิทัด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยใหค้วำมส ำคญัในกำร
สนบัสนุนกำรจดักจิกรรมทำงสงัคม และ/หรอืกำรมสีว่นร่วมในกำรด ำเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร พฒันำชุมชน และพฒันำ
ชวีติ รวมถึงส่งเสรมิควำมเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน เพื่อช่วยพฒันำชุมชนทีบ่รษิัทเขำ้ไปพฒันำทำงธุรกจิใหส้ำมำรถอยู่ร่วมโดย
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมร่วมกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. สรำ้งผลติภณัฑท์ีพ่กัอำศยัทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชน และหลกีเลีย่งกำรก่อมลภำวะในทุกรปูแบบ  

2. ส ำรวจ ตรวจสอบสภำพชุมชน และสงัคมโดยรอบที่ตัง้ของธุรกิจทัง้ใกล้และไกลว่ำได้รบัผลกระทบในทำงลบ จำกกำร
ด ำเนินกำรของธุรกิจหรือโครงกำรที่จะด ำเนินกำรในอนำคตมำกน้อยเพียงใด เพื่อน ำมำพิจำรณำแก้ไข/ ปรบัปรุงกำร
ด ำเนินกำร มใิหเ้กดิผลกระทบในทำงลบ และสรำ้งควำมเสยีหำยต่อชุมชนและสงัคมทัง้โดยทำงตรง และทำงออ้ม  

3. สนบัสนุนกำรด ำเนินกจิกรรมอำสำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพฒันำชุมชนและสงัคม  

4. สนบัสนุนกจิกรรมทีช่่วยเหลอืและปันโอกำสใหผู้ด้อ้ยโอกำสในสงัคมมชีวีติทีด่ขี ึน้ 

5. ร่วมกนัรกัษำสภำพแวดลอ้มในชุมชนและสงัคมใหส้ะอำด ปลอดภยัเพื่อกำรอยู่อำศยัร่วมกนั ตลอดจนกำรสนบัสนุนในดำ้น
กำรปรบัปรุงสภำวะแวดลอ้มของชุมชนขำ้งเคยีงใหถู้กสขุอนำมยัมำกยิง่ขึน้  

6. สนบัสนุนใหชุ้มชนและสงัคมมรีะบบสำธำรณูปโภคพืน้ฐำนต่ำงๆ อย่ำงเพยีงพอ เช่น สถำนศกึษำ สถำนพยำบำล ถนน เป็นตน้  

7. สนบัสนุนและมสีว่นร่วมในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์สำธำรณะ 
 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูส้อบบญัชีอิสระ 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตอสิระ เป็นผู้มสี่วนได้เสยีในกำรตรวจสอบบญัชตีำมผลประกอบกำรเพื่อแสดงผลกำรด ำเนินงำน และ
สถำนะทำงกำรเงนิโดยถูกตอ้งใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยทรำบสถำนะของบรษิทัในทุกไตรมำส โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตอสิระ จะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทมำก่อนไม่ว่ำจะเป็นผู้บรหิำร ลูกจ้ำง หรอืที่ปรกึษำ ของ

บรษิทั เพื่อใหเ้กดิควำมมัน่ใจต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยว่ำจะไดร้บัขอ้มลูจำกงบดุลกำรเงนิของบรษิทัทีถู่กตอ้ง ทุกไตรมำส 

2. ใหค้วำมอสิระต่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ในกำรตรวจสอบและสำมำรถเรยีกขอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทุกประเภทจำก หน่วยงำน
ของบรษิทัได ้ 

3. ในกรณีมีข้อท้วงติงจำกผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตอสิระ หรือมีหมำยเหตุในงบกำรเงินที่ควรได้รบักำรปรบัปรุงจำก  บรษิัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะดแูลใหม้กีำรแกไ้ขจำกฝ่ำยบรหิำรจดักำรใหลุ้ล่วงไป 
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• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อหน่วยงานภาครฐั  
บริษัทให้ควำมส ำคญักบัหน่วยงำนภำครฐัในฐำนะผู้มสี่วนได้เสยี โดยได้ก ำหนดแนวปฏบิตัิในกำรท ำธุรกรรมกบัรฐัไว้ ใน
นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ เพื่อให้พนักงำนด ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม รวมถึงกำรให้ ควำม
ร่วมมอืต่อหน่วยงำนภำครฐั ตำมกฎ ระเบยีบ ทีอ่อกบงัคบัใชก้บัหน่วยงำนภำครฐัทุกประกำร โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้  
1. ต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำง เคร่งครดั  

2. ใหค้วำมร่วมมอืต่อหน่วยงำนภำครฐั ตำมกฎ ระเบยีบ ทีอ่อกบงัคบัใชก้บัหน่วยงำนภำครฐัทุกประกำร  

3. ใหส้ ำนกัตรวจสอบภำยใน ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในว่ำไม่มกีำรฝ่ำฝืนตำมนโยบำยของบรษิทั 

• นโยบายและแนวปฏิบติัในการด าาเนินธรุกิจท่ีเป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อสงัคม  

กำรประกอบธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม โดยไม่เหน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่ำจไดม้ำโดยไม่ถูกตอ้งตำมครรลองคลองธรรม ย่อมสรำ้ง
ควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั อนัแสดงถงึควำมใส่ใจของบรษิทัต่อสงัคม และยงัจะน ำมำซึง่ผลดต่ีอกำรประกอบ
ธุรกจิในระยะยำว ดงันัน้ บรษิทัจงึตระหนกัและยดึมัน่เป็นหลกักำรของบรษิทัอยู่เสมอว่ำ บรษิทัจะกำ้วหน้ำพฒันำเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื และอยู่รอดในสงัคมไดจ้ะตอ้งเสนอสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ มคีวำมซื่อสตัย ์สจุรติในกำรประกอบอำชพี และรบัผดิชอบในกำร
พฒันำสงัคมสว่นรวมใหด้ยีิง่ขึน้ โดยไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 
1. หลกีเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืหำกพบว่ำมคีวำมขดัแยง้ทำงผล ประโยชน์

เกดิขึน้ กค็วรจดัใหม้กีระบวนกำรไกล่เกลีย่ทีเ่ป็นธรรมและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส ำคญัอย่ำงครบถว้น  

2. สง่เสรมิกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมกำรเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั  

3. ไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ  

4. จดัใหม้รีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีส่ำมำรถป้องกนักำรจ่ำยสนิบน กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืสำมำรถตรวจสอบพบได้ โดยไม่
ชกัชำ้ หำกเกดิกรณีดงักล่ำวขึน้ 

5. รณรงคใ์หพ้นกังำนเหน็ควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้กำรกรรโชก และกำรใหส้นิบนในทุกรปูแบบ 

6. ในทุกครัง้ก่อนด ำเนินกำรธุรกจิใดๆ บรษิทัจะส ำรวจและท ำควำมเขำ้ใจระเบยีบและขอ้กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนัมใิห้
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทักระทบต่อวถิสีงัคม หรอืชุมชนนัน้ๆ  

7. บรษิทัปลูกฝังจติส ำนึกและสรำ้งควำมตระหนักในเรื่องควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมใหพ้นักงำนของบรษิทัทุก
ระดบัอย่ำงต่อเนื่อง และใหค้วำส ำคญักบัคู่คำ้ทีย่ดึมัน่และมกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม  

8.  บรษิทัมนีโยบำยในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยของรฐั และเขำ้ร่วมเป็นภำคเีครอืขำ่ยในกำรดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคม  

9.  หำกมเีหตุกำรณ์ หรอืขำ่วใดเกดิขึน้และเกีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัจะรบีด ำเนินกำรสื่อสำรชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ และสถำนะของ
บรษิทั โดยไม่ปกปิดขอ้มลู หรอืบดิเบอืนขอ้มลูต่อสงัคมและชุมชนในโอกำสแรกทนัท ีเพื่อใหส้งัคม เขำ้ใจทรำบสถำนกำรณ์
ของบรษิทัอย่ำงทนัท่วงท ี 

10. พจิำรณำเลอืกและคดัสรรกำรออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีีช่่วยประหยดัพลงัมำใชใ้นผลติภณัฑ์ ที่พกัอำศยั
ของโครงกำรอยู่เสมอ รวมทัง้ได้ด ำเนินกำรศกึษำวจิยัทัง้จำกภำยใน และร่วมมอืกบัภำยนอกสรรสร้ำง ผลติภณัฑ์ที่พกั
อำศยัสเีขยีวอย่ำงต่อเนื่องจรงิจงั รวมทัง้ในกำรออกแบบโครงกำรต่ำงๆ บรษิัทจะค ำนึงถึงกำรประหยดัพลงังำน กำรลด
ภำวะโลกรอ้น และกำรก ำจดัของเสยีในโครงกำร และตดิตัง้อุปกรณ์บ ำบดัน ้ำเสยีใหส้ะอำดอยู่ในเกณฑม์ำตรฐำนก่อนปล่อย
ลงคคูลองสำธำรณะ 
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นโยบายการด าาเนินธรุกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทตระหนักดวี่ำ กำรเพิม่ขึน้ของประชำกรโลก บวกกบัปัจจยัควำมเจรญิเตบิโตทำงเศรษฐกจิ นอกจำกเป็นสำเหตุของกำร
บรโิภคทรพัยำกรธรรมชำติจ ำนวนมหำศำลเกนิกว่ำควำมจ ำเป็น ยงัก่อใหเ้กดิมลภำวะทัง้ทำงน ้ำ อำกำศ ขยะ สำรพษิ ฯลฯ ซึง่
ส่งผลใหเ้กดิภำวะโลกร้อนตำมมำ โดยภำวะโลกรอ้นดงักล่ำวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศต่อไป ดงันัน้ บรษิัทจงึก ำหนด
นโยบำยในเรื่องกำรด ำเนินธุรกิจภำยใต้มำตรฐำนสิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยกำรจดักำรด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติ 
สิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศ ดงันี้ 
1. กำรปฏบิตังิำนอนัเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัต้องไม่ต ่ำกว่ำเกณฑท์ีก่ฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมกฎหมำยที่

ควบคุมธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ อำท ิพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดล้อม แห่งชำติ พระรำชบญัญตัิ
จดัสรรทีด่นิ พระรำชบญัญตัอิำคำรชุด หรอืกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึขอ้ก ำหนด และมำตรฐำนทำงสิง่แวดลอ้ม  

2. สนับสนุนและส่งเสรมิในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำ และปรบัปรุงคุณภำพชวีติมนุษยด์ว้ยกำรจดักำรปัญหำ สิง่แวดลอ้ม โดย
ถอืว่ำกำรดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้มเป็นหน้ำทีร่่วมกนัของทุกคน  

3. จัดให้มีระบบกำรบริหำรงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม ควบคู่กับกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย และ ติดตำม
ประเมนิผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรปฏบิตัิงำนซึ่งเกี่ยวกบักำรก่อสร้ำงอำคำรสูงของบรษิทันัน้  ต้อง
เป็นไปตำมกฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ศกึษำหำควำมรูเ้กีย่วกบัประเดน็ สิง่แวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบต่ำงๆ ที่
จะเกดิขึน้  

4.  ไม่สนบัสนุนกำรใชว้สัดุก่อสรำ้งทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

5.  พฒันำสนิคำ้/บรกิำรทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวำมปลอดภยัในกำรใชง้ำน 

6.  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ควำมปลอดภยั และระบบสำธำรณสขุแก่พนกังำนและสำธำรณชน  

7.  สง่เสรมิใหล้กูคำ้ตระหนกัถงึขอ้พงึระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้มที่เกดิจำกกำรใชส้นิคำ้และบรกิำรของบรษิทั  

8.  จดัเตรยีมแผนฉุกเฉินเพื่อจดักำรกบัปัญหำเกีย่วกบัสิง่แวดล้อมทีอ่ำจเกดิขึน้  รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรรำยงำนต่อ หน่วยงำน
ก ำกบัดแูลทนัททีีเ่กดิเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

9.  สนับสนุนและกระตุ้นใหผู้ม้สี่วนได้เสยีกบับรษิทัทัง้ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และสงัคมชุมชนรอบโครงกำร และทีต่ัง้ของ บรษิทั
ค ำนึงและมคีวำมรูส้กึตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิง่แวดล้อม และมแีรงใจทีจ่ะช่วยบรษิทัในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยกนั 
เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืในทุกดำ้น  

10. จดัให้มมีำตรกำรกำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยยดึหลกัให้เกดิผลกระทบต่อผูม้สี่วนได้เสยีน้อยทีสุ่ด รวมถงึ
มำตรกำรตดิตำมและตรวจสอบผลงำนก่อสรำ้งอย่ำงต่อเนื่อง กำรตดิตัง้ระบบควบคุมประตูระบำยน ้ำ และบ่อบ ำบดัน ้ำเสยี และ
กำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำทิง้จำกโครงกำรของบรษิทัเพื่อป้องกนัภำวะน ้ำท่วมขงัและ มลภำวะทำงน ้ำ ซึง่เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ยู่
อำศยัภำยในโครงกำรตลอดจนชุมชนใกลเ้คยีงและสิง่แวดลอ้มโดยรอบ 
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นโยบายและแนวปฏิบติัในการจดัหาและคดัเลือกคู่ค้าของบริษทั 
 

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดหำและคัดเลือกคู่ค้ำของบริษัทได้ก ำหนดขึ้นเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัท จะ
ด ำเนินกำรคดัเลือกคู่ค้ำอย่ำงเป็นระบบ เป็นธรรม และโปร่งใส ค ำนึงถึงควำมต้องกำรทัง้ในด้ำนคุณภำพ จ ำนวน เวลำ กำร
ให้บรกิำร กำรส่งมอบ กำรบรกิำรหลงักำรขำย และเงื่อนไขอื่น ๆ และสนับสนุนคู่ค้ำในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำง ซื่อสตัย์ สุจรติ มี
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยจะไม่ท ำธุรกรรมกบัคู่ค้ำทีก่ระท ำผดิกฎหมำย หรอืม ีพฤติกรรมที่ส่อไปในทำง
ทุจรติ 
 

เกณฑใ์นการคดัเลือกคู่ค้าของบริษทัมีดงัน้ี 

1.  มปีระสบกำรณ์เพยีงพอ และผลงำนทีผ่่ำนมำมคุีณภำพ และตรงกบัควำมตอ้งกำรของบรษิทัด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัยสุ์จรติ 

2.  มคีวำมน่ำเชื่อถอื มปีระวตัแิละสถำนะทำงกำรเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้

3.  มศีกัยภำพและควำมพรอ้มในกำรจดัหำทมีงำนและแรงงำน เครื่องจกัร รวมถงึแหล่งวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรก่อสรำ้ง กำรผลติ 

4.  มคีวำมสำมำรถทีจ่ะสง่มอบงำนใหท้นัภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดได ้

5.   มกีำรรบัประกนัผลงำน และกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย 

6.  มีกระบวนกำรก่อสร้ำงที่เป็นระบบ หรือกำรผลิตที่ค ำนึงถึงสังคมและสงแวดล้อมตำมข้อกฎหมำย  อำทิ กำรไม่
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม กำรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และกำรไม่ละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ เป็นต้น และมีศักยภำพในกำร
ทีจ่ะพฒันำและเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัในระยะยำว 

7.   มนีวตักรรม สรำ้งสรรค ์กำรวจิยัและพฒันำ และน ำเทคโนโลยมีำใชป้ระกอบกำรผลติและกำรใหบ้รกิำร 

8.  ไม่ใชแ้รงงำนคนต่ำงดำ้วทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้มำท ำงำนในรำชอำณำจกัรไทยโดยชอบดว้ยกฎหมำย 
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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

บรษิัทมนีโยบำยสนับสนุนตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื  โดยได้รบัอนุมตัิแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน และขอ้เสนอแนวปฏบิตัต่ิอฝ่ำยบรหิำรและพนักงำนของบรษิทั โดยน ำแนวทำง กำรประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility) มำใช้กบัธุรกจิของบรษิัท โดยให้ประกอบธุรกจิด้วยควำมเป็นธรรม เพื่อสร้ำงให้เกดิควำม
เชื่อมัน่แก่ผูเ้กีย่วขอ้งอนัจะส่งผลดต่ีอกจิกำรในระยะยำว โดยไม่เหน็แก่ ประโยชน์อื่นทีอ่ำจไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่ถูกต้อง
ตำมท ำนองคลองธรรม ซึ่งแนวปฏบิตัิที่ส ำคญัขอ้หนึ่ง คอื กำรเคำรพในสทิธดิ้ำนทรพัย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น โดยบรษิัทไม่
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนที่มลีกัษณะเป็นกำร ละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำ ไม่ว่ำจะเป็นลิขสทิธิ ์สทิธิบตัร เครื่องหมำยกำรค้ำ 
ควำมลบัทำงกำรคำ้ และสทิธใิน ทรพัยส์นิทำงปัญญำอื่นทุกประเภท ในกำรปฏบิตังิำนอนัแสดงถงึควำมเคำรพในสทิธใินทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำ ของผูอ้ื่นนัน้ บรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิดงัน 

 

1.  ผลติภณัฑ์ของบรษิัทไม่ว่ำจะเป็นงำนสถำปัตยกรรม รูปแบบของบ้ำน กำรออกแบบคอนโดมเินียม บรษิัท สนับสนุนและ
สง่เสรมิใหเ้กดิงำนสรำ้งสรรคใ์หม่ๆ อยู่ตลอดเวลำ โดยไม่ละเมดิงำนลขิสทิธิข์องบุคคลอื่น  

2.  ส ำรวจ ตรวจสอบอย่ำงสม ่ำเสมอว่ำ ขอ้มูลสำรสนเทศ เอกสำร สื่อ สิง่พมิพ์ ที่จะน ำมำใชใ้นธุรกจิของบรษิัทเป็นงำน อนัมี
ลขิสทิธิข์องบุคคลอื่นหรอืไม่ หำกใช่ บรษิทัจะตรวจสอบขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขกำรใชข้องสิง่นัน้ และปฏบิตัติำม ใหถู้กต้อง
ดว้ยควำมเคำรพ  

3.  บรษิทัจะไม่ใชข้อ้มลูสำรสนเทศ เอกสำร สื่อ สิง่พมิพ ์ควำมลบัทำงกำรคำ้ทีม่ไิดร้บัอนุญำตใหใ้ชโ้ดยชอบดว้ย กฎหมำย หรอื
ไดม้ำโดยไม่ถูกต้อง หำกบรษิทัไดใ้ชข้อ้มูลสำรสนเทศ เอกสำร สื่อ สิง่พมิพ ์ของผูอ้ื่น บรษิทัจะ อำ้งองิแหล่งทีม่ำของขอ้มลู 
หรอืชื่อเจำ้ของผลงำน หรอืกำรแสดงลงิคเ์ชื่อมต่อไปยงังำนของเจำ้ของขอ้มลู  

4.  บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลคู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท เว้นแต่จะได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูลนัน้ หรือ
จ ำเป็นตอ้งปฏบิตัติำมค ำสัง่อนัเนื่องมำจำกขอ้ก ำหนดแห่งกฎหมำย หรอืค ำสัง่ของเจำ้หน้ำทีข่องรฐั หรอืศำล  

5.  บรษิทัหำ้มและไม่สนบัสนุนกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น  

6.  คอมพวิเตอรข์องพนักงำนทุกเครื่องจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรม์ำตรฐำนทีช่อบดว้ยกฎหมำยเท่ำนัน้  และกรณีซอฟต์แวรท์ี ่ตอ้งกำร
ใชง้ำนเฉพำะบำงเครื่อง บรษิทัจะตดิตัง้ซอฟตแ์วรอ์นัมลีขิสทิธิท์ีบ่รษิทัไดจ้ดัซือ้ โดยหน่วยงำนเทคโนโลย ีสำรสนเทศจะเป็น
ผูค้วบคุมและตดิตัง้ตำมทีจ่ดัซือ้  

7.  บรษิัทได้ก ำหนดเงื่อนไขส ำหรบัคู่ค้ำในเรื่องกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำของคนอื่นไวใ้นขอ้สญัญำ เพื่อห้ำมบรษิทัคู่คำ้
ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบุคคลอื่นดว้ย
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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ในสภำวะปัจจุบนั ดว้ยกำรแข่งขนัทำงธุรกจิมเีพิม่มำกขึน้ บรษิทัเชื่อมัน่ว่ำกำรบรหิำรงำนทีม่ปีระสทิธภิำพ สำมำรถ ตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของสงัคม และเขำ้ถงึขอ้มลูไดร้วดเรว็ จะท ำใหอ้งคก์รสำมำรถเพิม่ขดีควำมสำมำรถใน กำรแขง่ขนัได ้ดงันัน้กำรน ำ
เทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชเ้ป็นองค์ประกอบของกระบวนกำรบรหิำรงำน จะสำมำรถเพิม่ประสทิธภิำพในกำรผลติสนิค้ำ สร้ำง
ศกัยภำพ คุณค่ำเพิม่ และกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืให้กบัองคก์รได้ บรษิทัไดพ้จิำรณำควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ชใ้น
กำรด ำเนินธุรกจิ เช่น ควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรเขำ้ถงึขอ้มูล (Assess Risk) ควำมเสีย่งเกีย่วกบัควำมไม่ถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูล 
(Integrity Risk) หรอืควำมเสีย่งเกี่ยวกบักำรไม่สำมำรถใชข้อ้มูลหรอืระบบคอมพวิเตอร์ได้อย่ำงต่อเนื่องหรอืในเวลำทีต่้องกำร 
(Availability Risk) เป็นต้น โดยบรษิัทใหห้น่วยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศมหีน้ำทีเ่สนอมำตรกำรควบคุม และทบทวนปรบัปรุง
มำตรกำรควบคุมไม่ใหเ้กดิควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธ์ และเป็นไปตำมวิสยัทศัน์ และเป้ำหมำยหลกัของบรษิัท เพื่อเป็นกรอบ กำร
ด ำเนินงำน หรือกำรจัดกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่พนักงำนทุกระดับ  รวมถึงบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องกบั
สำรสนเทศของบรษิัทได้มแีผนงำน และควำมเข้ำใจในกำรปฏบิตัทิี่ชดัเจน โดยนโยบำยกำรก ำกบัดูแล และกำรบรหิำรจดักำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศได้ครอบคลุมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่งดำ้นควำมปลอดภยัของขอ้มูลและสำรสนเทศ  กำรจดัสรรและกำร
บรหิำรทรพัยำกรดำ้นสำรสนเทศใหม้คีวำมเพยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และกำร รกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ
ของบรษิทั เพื่อใหม้คีวำมปลอดภยั เป็นควำมลบั (Confidentiality) ถูกต้องเชื่อถอืได้ (integrity) และสำมำรถเขำ้ถงึไดต้ลอดเวลำ 
(Availability) โดยไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วกบักำร ก ำกบัดแูลและมำตรกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ ดงันี้ 

1.  เพื่อเป็นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศและขอ้มูลของบรษิัท พนักงำนทุกระดบัจะไม่ได้รบัอนุญำตให้เขำ้ถึง
ขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของตนเอง หรอืขอ้มูลทีต่นไม่มสีทิธิใ์นกำรใชง้ำนขอ้มูลนัน้ๆ ไม่ว่ำดว้ยวธิใีดก็
ตำม อกีทัง้พนกังำนตอ้งใชร้หสัประจ ำตวั (User) และรหสัผ่ำน (Password) ของตวัเองเท่ำนัน้ ในกำรเขำ้ใชข้อ้มลูระบบต่ำง ๆ 

2.  บรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรใชซ้อฟตแ์วรต่์ำงๆ บนคอมพวิเตอรข์องพนักงำน โดยก ำหนดใหต้ดิตัง้เฉพำะ ซอฟต์แวร์
มำตรฐำนเท่ำนัน้ สว่นพนกังำนคนใดทีจ่ ำเป็นตอ้งใชซ้อฟตแ์วรเ์พิม่เตมิส ำหรบักำรปฏบิตังิำนของ บรษิทัใหท้ำงหน่วยงำนทีม่ี
ควำมจ ำเป็นต้องใชข้ออนุมตัจิดัซื้อลขิสทิธิซ์อฟต์แวร ์และแจง้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ใหห้น่วยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศท ำ
กำรตดิตัง้ใหต่้อไป และในกรณีพนกังำนคนใดตอ้งกำรตดิตัง้ซอฟตแ์วร ์ใหม่ทัง้หมด (Format Hard Disk) ใหต้ดิต่อหน่วยงำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพื่อท ำกำรตดิตัง้ และมใิหพ้นกังำนตดิตัง้ซอฟตแ์วรใ์หม่ทัง้หมด หรอือพัเกรดซอฟตแ์วรบ์ำงส่วนดว้ย
ตวัเองเพรำะจะท ำใหม้ปัีญหำในเรื่องลขิสทิธิ ์ซอฟตแ์วร ์และปัญหำทำงดำ้นควำมปลอดภยัของคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้  

3.  หำ้มตดิตัง้ซอฟตแ์วรป์ระเภท Hacking Tools หรอืซอฟตแ์วรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรถอดรหสัขอ้มูลและตรวจสอบระบบกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัของขอ้มลู  

4.  ในกำรใช้งำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ บริษัทมีข้อก ำหนดห้ำมพนักงำนทุกระดับท ำกำรก ำหนดค่ำต่ำงๆ ทำงด้ำน 
Computer Network และติดตัง้ หรอืเปลี่ยนแปลง IP Address, Computer Name, Domain Name ของเครื่องคอมพวิเตอร์ 
โดยไม่ไดร้บัอนุญำต รวมทัง้หำ้มดงึขอ้มลู สง่ เขำ้ไปด ูหรอืมไีวค้รอบครองสิง่ทีไ่ม่สมควร หรอืเป็นกำรผดิกฎหมำย ตลอดจน
กระท ำกำรใดๆ ในลกัษณะ Online หรอืสง่ขอ้มลูซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม ของบรษิทั ไปยงัเครอืขำ่ยคอมพวิเตอรภ์ำยนอก 
หรอื Internet โดยใชเ้ครอืขำ่ยคอมพวิเตอรข์องบรษิทั  

5.  เพื่อเป็นกำรป้องกำรกำรตดิขดั หรอืกำรหยุดชะงกัของกระบวนกำรด ำเนินธุรกจิ หรอืกำรปฏบิตังิำนขององคก์ร ทีเ่ป็นผลมำ
จำกกำรล้มเหลว หรือควำมขดัข้องของระบบสำรสนเทศ และเพื่อให้สำมำรถกู้ระบบกลบัคืนมำได้ ภำยในระยะเวลำอนั
เหมำะสม บรษิัทได้ก ำหนดให้มกีำรส ำรองระบบสำรสนเทศ เพื่อให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และได้มกีำรส ำรองขอ้มูลใน
เครื่อง Server ลงเทปส ำรองอย่ำงสม ่ำเสมอ และมกีำรจดัเกบ็ไวภ้ำยนอกศูนยค์อมพวิเตอร์ หรอืหอ้ง Server รวมทัง้ไดจ้ดัให้
มกีำรทดสอบกำรกูค้นืขอ้มลูในโอกำสทีเ่หมำะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มลูที่ส ำรองไว ้สำมำรถกูค้นืไดอ้ย่ำงถูกตอ้งสมบรูณ์ 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

บรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของบุคคล ซึง่เป็นรำกฐำนหลกักำรแนวคดิ ทีบ่รษิทัยดึถอืใน
กำรปฏบิตัิต่อพนักงำน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิัทเชื่อว่ำกำรปฏบิตัิ เช่นนี้ จะช่วยส่งเสรมิสถำนที่
ท ำงำนทัง้ในองคก์รและนอกองคก์รใหเ้กดิจติส ำนึกและพลงัในกำรใหค้วำมร่วมมอื และสนบัสนุนใหเ้กดิควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นกำร
ท ำงำนและใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่ำย และเพื่อ ใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัปรำศจำกกำรละเมดิ
สทิธมินุษยชน บรษิทัจงึก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดำ้นสทิธมินุษยชนตำมกรอบ (UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights- UNGP) ขององคก์ำรสหประชำชำต ิเพื่อป้องกนักำรละเมดิสทิธมินุษยชนในทุกกำรปฏบิตังิำของบรษิทั ดงันี้ 

1.  สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสทิธมินุษยชน และปฏบิตัิต่อทุกคนกนัอย่ำงเท่ำเทยีมโดยไม่แบ่งแยกควำม  แตกต่ำง
ในทำงกำย จติใจ เชื้อชำติ สญัชำติ ศำสนำ เพศภำวะ ภำษำ อำยุ อตัลกัษณ์ทำงเพศ ควำมพกิำร กำรศกึษำ สถำนะทำง
สงัคม มำตดัสนิใจในกำรจำ้งงำน หรอืกำรพจิำรณำกำรท ำงำนของพนกังำนดงักล่ำว  

2.  หมัน่ตรวจตรำดูแลมใิหธุ้รกจิของบรษิทั เขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนับสนุน กำรบงัคบั
ใชแ้รงงำนหรอืแรงงำนต่ำงชำตทิีผ่ดิกฎหมำย ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเดก็ เป็นตน้  

3.  ปฏบิตัต่ิอพนักงำนทุกคนของบรษิทั โดยปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง เช่น กำรล่วงละเมดิทำงเพศ กำรข่มเหงทำงเพศ กำร
ลงโทษรุนแรง กำรท ำรำ้ยร่ำงกำยและจติใจ กำรขูเ่ขญ็ทำงร่ำงกำยและจติใจ หรอืกำรขม่เหงดว้ยวำจำ  

4.  ส่งเสรมิให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกระดบัชัน้สำมำรถและมคีวำมกล้ำในกำรแสดงควำมคดิเหน็ต่อกรรมกำร หรอืผู้บรหิำร
ระดบัสงูไดโ้ดยอสิระ  

5.  พฒันำพนักงำนเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พูนศกัยภำพอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมกีำรเรยีนรู้ และเลื่อน
ต ำแหน่งตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตั ิหรอืกดีกนัอย่ำงไม่เป็นธรรม  

6.  จดัให้มเีงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรมและเหมำะสมส ำหรบัพนักงำน และให้พนักงำนได้รบัค่ำตอบแทนที่เหมำะสม ตำม
ศกัยภำพ  

7.  จดัใหม้กีำรดแูลในเรื่องสวสัดกิำรแก่พนกังำนไม่น้อยกว่ำมำตรฐำนทีก่ฎหมำยก ำหนด  

8.  สง่เสรมิใหพ้นกังำนมดีุลยภำพในกำรใชช้วีติระหว่ำงชวีติกำรท ำงำนและชวีติสว่นตวั มกีำรพจิำรณำใชห้ลกัธรรม หลกัปรชัญำ
เศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิใหพ้นกังำนมโีอกำสบ ำเพญ็ประโยชน์ ท ำควำมดเีพื่อสงัคม รวมทัง้ กำรปฏบิตัติำมหลกัธรรม
ของศำสนำต่ำงๆ อย่ำงเท่ำเทยีมกนั  

9.  ใหข้อ้มลูส ำคญัแก่พนกังำนและตวัแทนพนกังำน เพื่อใหท้รำบผลกำรด ำเนินงำนและสภำพทีแ่ทจ้รงิขององคก์ร ธุรกจิ  

10.  สนับสนุนกำรหำรอื/ควำมร่วมมอืระหว่ำงนำยจำ้งกบัพนักงำน และตวัแทนพนักงำน เพื่อใหเ้กดิกำรพฒันำคุณภำพชวีติกำร
ท ำงำน  

11.  ปฏบิตัต่ิอขอ้มลูสว่นตวัของพนกังำนอย่ำงเป็นควำมลบั โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรอืใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของ พนกังำนโดย
ไม่ไดร้บัอนุญำต เวน้แต่เป็นกำรเปิดเผยโดยกฎหมำย ค ำสัง่เจำ้หน้ำที ่หรอืศำล หรอืกำรเปิดเผยนัน้ กระท ำไปเพื่อประโยชน์
ในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล  

12.  บรษิทัยดึเป็นแนวทำงปฏบิตัเิสมอว่ำ กำรสัง่งำน กำรปฏบิตังิำน และกำรสมัภำษณ์งำนจะตอ้งไม่ใช้ค ำพดู หรอื ท่ำทำงทีไ่ม่
เหมำะสม มลีกัษณะคุกคำม สอ่เสยีด ต่อพนกังำนหรอืบุคคลอื่น  

13.  ส่งเสรมิใหพ้นักงำนทุกคนยดึถอืปฏบิตัใินกำรเคำรพสทิธขิองผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั โดยเริม่จำกกำรไม่ใช้ค ำพูด กำรเขยีน วำจำ 
หรอือำกปักริยิำทีด่กูำ้วรำ้ว ลำมกอนำจำร คุกคำม กล่ำวรำ้ย ขม่ขู ่หรอืมคีวำมรูส้กึต่อตำ้น ในกำร ตดิต่อสือ่สำรกบัผูอ้ื่น 

14.  จดัให้มรีะบบกำรท ำงำนที่มุ่งเน้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนที่ท ำงำนอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรมรีะบบป้องกนั
มลพษิที่อำจเกดิขึน้ในระหว่ำงกำรปฏบิตัิงำน กำรจดัให้มสีถำนที่ท ำงำนที่สะอำดเพื่อควำมปลอดภยัจำก อนัตรำยที่อำจ
เกดิขึน้ทัง้จำกอุบตัภิยัและโรคภยั  
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15. ปรบัปรุงสภำพแวดลอ้มและเงื่อนไขในกำรท ำงำนใหพ้นกังำนมคีุณภำพชวีติทีด่ ีและไดม้โีอกำสแสดงศกัยภำพ ตลอดจนไดร้บั
โอกำสในกำรฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในกำรท ำงำน  

16. จดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินุษยชนของบรษิทั เพื่อใหท้รำบถงึควำมเสีย่ง และสำมำรถจดัท ำมำตรกำรป้องกนั 
หรอืลดผลกระทบจำกควำมเสีย่งดำ้นสทิธมินุษยชนในกำรด ำเนินงำนของบรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั
ปรำศจำกกำรละเมดิสทิธมินุษยชน  

17. จดัใหม้กีระบวนกำรแจง้เบำะแส / รอ้งเรยีนอย่ำงเหมำะสม โดยพนกังำนทุกคนของบรษิทั หรอืบุคคลภำยนอกทีพ่บเหน็ หรอื
ไดร้บักำรปฏบิตัทิีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืไม่เป็นธรรม สำมำรถแจง้เบำะแส หรอืรอ้งเรยีน ไปตำมช่องทำงทีบ่รษิทั
ไดจ้ดัไวต้ำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสของบรษิทั โดยบรษิทัจะคุม้ครอง ปกป้องผูแ้จง้ เบำะแส/รอ้งเรยีนและเรื่องทีร่อ้งเรยีนให้
เป็นควำมลบั ตำมแนวทำงทีบ่รษิทัก ำหนดไว ้รวมทัง้หำกกำรสอบสวน ปรำกฏว่ำมกีำรละเมดิสทิธมินุษยชนจรงิ บรษิทัจะ
พจิำรณำลงโทษพนักงำนผูก้ระท ำผดิตำมระเบยีบขอ้บงัคบัของ บรษิทัโดยเคร่งครดั รวมถงึจะใหก้ำรเยยีวยำต่อผูถู้กกระท ำ
แต่ละกรณีใหม้คีวำมเหมำะสม ตลอดจนหำแนวทำง ป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรละเมดิดำ้นสทิธมินุษยชนซ ้ำ
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นโยบายด้านการส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบ 
 

คณะกรรมกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งศกัยภำพดำ้นควำมคดิสรำ้งสรรคข์องผูบ้รหิำรและพนกังำนในทุกระดบั เพื่อสรำ้งผลงำน
ดำ้นนวตักรรมทีผู่บ้รหิำรและพนกังำนมสีว่นร่วมในควำมคดิสรำ้งสรรคใ์หเ้กดิมูลค่ำแก่กจิกำร ควบคู่ไปกบักำรสรำ้งคุณประโยชน์
ต่อมนุษย ์ลกูคำ้ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควบคู่ไปกบักำรมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1.  จดักจิกรรมควำมคดิสรำ้งสรรคใ์หผู้บ้รหิำรและพนกังำนมสีว่นร่วมในกำรเสนอควำมคดิ เพื่อสรำ้งนวตักรรม เสรมิคุณค่ำใหก้บั
โครงกำรหมู่บำ้น และอำคำรชุดอำศยัทุกปี และกำรร่วมทุนกบัพนัธมติรผูม้คีวำมเชีย่วชำญดำ้น กำรพฒันำนวตักรรมใหมห่รอื
ดำ้นเทคโนโลยเีพื่อสง่เสรมินวตักรรม  

2.  บรหิำรจดักำรภำยในองคก์รบรษิทั โดยใหผู้บ้รหิำรและพนกังำน น ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรบรหิำร จดักำรทัง้หมด 
เพื่อให้เกิดควำมรวดเร็ว ทนัสมยั เพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพฒันำกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้กิจกำรบรรลุ
วตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร  

3.  ดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรจดักำรและจดักำรทรพัยำกรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิำพ และเพยีงพอต่อกำรบรหิำรโครงกำรอสงัหำรมิทรพัย์
ของบรษิทั รวมถงึกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรดำ้นกำรเงนิใหม้คีวำมมัน่คง ควำมน่ำเชื่อถอื ในกำรลงทุนประกอบกจิกำร และ
กำรช ำระหนี้ใหม้ปีระสทิธภิำพ ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อกำรพฒันำทรพัยำกรตลอดสำย (Value chain) เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์
หลกัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื  

4.  ตดิตำมดูแลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยจดักำร ประกอบธุรกจิของบรษิทัอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม โดยทุกโครงกำรทีบ่รษิทัพฒันำ จะก ำหนดแผนด ำเนินกำรในเรื่องกำรใส่ใจ ดูแลต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม มใิห้
ไดร้บัผลกระทบเพิม่เตมิจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และช่วยพฒันำใหล้ดผลกระทบเดมิทีม่อียู่ใหเ้กดิควำมปลอดภยัใน
อำชวีอนำมยัของชุมชน 
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

บรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรให้ควำมสะดวกแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของบรษิัทได้อย่ำงสะดวก 
ทัว่ถงึ และเท่ำเทยีมกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ ทัง้ขอ้มลูทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และขอ้มลูอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั ทีม่คีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถงึ เท่ำเทยีมกนัและทนัเวลำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหน้กัลงทุนและผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบกำรตดัสนิใจลงทุน โดยผ่ำนช่องทำงและสือ่กำรเผยแพร่ขอ้มลูต่ำงๆ ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
กำรแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชน กำรพบปะนักวเิครำะห์ กำรออก Road Show ยงัต่ำงประเทศ รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนผ่ำนทำง
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่มทีัง้ภำษำไทยและ ภำษำองักฤษ ดงันี้ 
• จดัให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลรำยชื่อ บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม 

และจ ำนวนครัง้กำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะของกรรมกำรแต่ละรำย 
• บริษัทได้ก ำหนดให้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลผ่ำนรำยงำนประจ ำปี โดยได้เปิดเผยตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน

ก ำหนด ทัง้ในเรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีำรรำยงำนกำรเปิดเผยขอ้มูล เกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและ ผลกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทั 

• จดัใหม้กีำรรำยงำนผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูละกจิกำรผ่ำนทำงรำยงำนประจ ำปี 
• จดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ งบกำรเงนิ บทวเิครำะหฐ์ำนะกำรเงนิและค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร (MD&A) ทัง้ ประจ ำไตรมำส

และประจ ำปี โดยเปิดเผยผ่ำนระบบกำรเปิดเผยขอ้มูลและกำรรำยงำนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และยงัเปิดเผย
ในเวบ็ไซต ์www.scasset.com ของบรษิทั รวมทัง้ไดม้กีำรจดัใหม้รีำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำง
กำรเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรำยงำนของผูส้อบบญัช ีและเปิดเผยไวใ้นรำยงำน ประจ ำปี 

• จดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย โดยนอกจำกกำรเปิดเผยตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว บรษิัทยงัมชี่องทำงในกำร
สือ่สำรขอ้มลูและขำ่วสำรทีห่ลำกหลำย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทุนสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูของบรษิทัไดอ้ย่ำง สะดวกทัว่ถงึ และ
เท่ำเทยีมกนั บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรสือ่สำรขอ้มลูของบรษิทัผ่ำนช่องทำงทีห่ลำกหลำย ดงันี้ 
1.  จดัใหม้หีน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทำงในกำรตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทุน นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์

2.  แถลงแผนธุรกจิ และผลกำรด ำเนินงำนประจ ำไตรมำสแก่นกัลงทุนและนกัวเิครำะห ์โดยกำรจดังำนพบปะกบั นกัวเิครำะห ์
หรอืกำรเขำ้ร่วมงำน Opportunity Day 

3.  เผยแพร่ข่ำวผ่ำนสื่อมวลชนในรูปแบบต่ำงๆ หรอืจดัท ำจดหมำยข่ำวที่น ำเสนอถงึผลประกอบกำร หรอืฐำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทั 

4.  จดักจิกรรมพบพนักงำนเพื่อชีแ้จงนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิ และผลติภณัฑ์ใหม่ของบรษิัท ตลอดจนเผยแพร่
ขอ้มลูขำ่วสำรถงึพนกังำนผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์ำงๆ เช่น อนิทรำเน็ต อเีมลล ์และโซเชยีลมเีดยี 

5. บรษิทัใหแ้ก่นกัวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์(Site Visit) 

6.  รำยงำนประจ ำปี 

7.  เวบ็ไซต ์www.scasset.com 

• จดัใหม้นีโยบำยกำรกำรเปิดเผยตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัทีไ่ม่ใช่กำรเงนิ เช่น อำท ิส่วนแบ่งกำรตลำด หรอืกำร
รบัรูแ้บรนด ์(Brand Awareness) เป็นตน้ 

• จดัโครงกำรกำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำรของบรษิทั (Site Visit) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และนักลงทุน รวมทัง้สถำบนักำรเงนิ ไดเ้ขำ้เยีย่มชม
กระบวนกำรพฒันำโครงกำรของบรษิทั เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้และนักลงทุน รวมทัง้สถำบนักำรเงนิไดส้มัผสั และรบัรูถ้งึ
กระบวนกำรท ำงำนจรงิของบรษิทัทีย่ดึหลกัธรรมำภบิำล ควบคู่กบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) 
 

เพื่อใหข้อ้มลูมคีวำมถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยใหไ้ดร้บัขอ้มลูของบรษิทัโดยเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 

1.  ทุกไตรมำสเมื่อผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรแล้ว บรษิัทจะแจง้ผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนงบกำรเงนิของบรษิทั
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน ก.ล.ต และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ นักลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
ฝ่ำยรบัทรำบ  

2.  ช่องทำงสื่อสำรขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนงบกำรเงนิของบรษิทั และขอ้มูลอื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนของ
บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนช่องทำงกำรส่งข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเว็บไซต์ของบริษัทที่  
www.scasset.com ตลอดจนกำรแถลงขำ่วต่อสือ่มวลชน กำรพบปะนกัวเิครำะหเ์พื่อกำรสือ่สำรในสือ่ สำธำรณะ  

3.  ขอ้มูลทัง้หมดทีส่ือ่สำรต่อสำธำรณะจะตอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้นและโปร่งใสต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย 
โดยไม่มวีตัถุประสงคเ์พื่อกำรสรำ้งรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัในตลำดหลกัทรพัยใ์หผ้ดิไปจำกขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิตำมผลประกอบ
กจิกำร  

4.  บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relation) เพื่อสื่อสำรกบับุคคลภำยนอก เช่น ผูถ้อืหุน้ นักลงทุนสถำบนั 
นักลงทุนทัว่ไป นักวเิครำะห์ และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเท่ำเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกำสใหส้ำมำรถเขำ้พบผูบ้รหิำร
ของบรษิทัไดต้ำมควำมเหมำะสม ภำยใตห้ลกัเกณฑว์่ำขอ้มลูทีเ่ป็นขอ้มลูทีไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะแลว้ 

5.  บรษิทัมกีำรก ำหนดแนวปฏบิตัใินกำรใหข้อ้มลู และสือ่สำรขอ้มลูใดๆ ของบรษิทัผ่ำนช่องทำงสือ่ต่ำงๆ ไวอ้ย่ำง ชดัเจน ดงันี้ 
▪ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูใ้หข้อ้มลูสื่อในดำ้นนโยบำย ภำพรวมของธุรกจิ วสิยัทศัน์ กำรบรหิำร Branding และกำร

ประชำสมัพนัธอ์งคก์ร  

▪ ประธำนเจำ้หน้ำทีด่ำ้นสนับสนุนองคก์ร / หวัหน้ำคณะผูบ้รหิำรดำ้นกำรเงนิ เป็นผูใ้หข้อ้มูลสื่อในดำ้นสนิทรพัย์ เพื่อขำย 
สนิทรพัย์ให้เช่ำ ขอ้มูลกำรเงนิและกำรลงทุน โครงกำรใหม่ของบรษิทั และแนวคดิของแต่ละโครงกำร ที่น ำเสนอควำม
เคลื่อนไหวทำงกำรตลำดอุตสำหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง กำรบรหิำรลกูคำ้สมัพนัธ ์และควำมรบัผดิชอบ ของธุรกจิต่อสงัคม  

▪ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสนับสนุนองค์กร / หัวหน้ำคณะผู้บริหำรด้ำนกำรเงิน และ/ หรือ 
เลขำนุกำรบรษิัทเป็นบุคคลที่มีอ ำนำจในกำรเปิดเผยขอ้มูลกบัตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมรอบ
ระยะเวลำบญัช ีและกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมเหตุกำรณ์ 

▪ เลขำนุกำรบรษิัทเป็นผู้มหีน้ำที่ในกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง  ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6. ในทุกไตรมำส ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืประธำนเจำ้หน้ำทีด่ำ้นสนบัสนุนองคก์ร หรอืหวัหน้ำคณะผูบ้รหิำร ดำ้นกำรเงนิ 
ของบรษิทัจะมกีำรแสดงผลประกอบกำรของบรษิทัต่อสือ่มวลชน ใน 2 รปูแบบ คอื กำรจดัแถลงขำ่ว หรอืจดัท ำเป็นจดหมำย
ข่ำวแจง้ใหส้ื่อมวลชนทรำบ โดยในกำรใหข้อ้มูลต่อสำธำรณะนี้ บรษิัทจะใหค้วำมระมดัระวงัต่อขอ้มูลทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำม
เขำ้ใจผดิพลำด หรอืสอ่ไปในทำงจงใจสรำ้งรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทั ต่อสำธำรณะเป็นสำระส ำคญั 
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บทบาท อ าานาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หน้ำทีด่งัต่อไปนี้ เป็นอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 

1.  ก ำหนดวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร วสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ์ นโยบำย และทศิทำงกำรด ำเนินงำน ของ
บรษิทั และก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกจิกำรใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืและสอดคลอ้งกับกำรสรำ้งคุณค่ำ ใหท้ัง้กจิกำร 
ลูกคำ้ผูม้สี่วนไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล โดยมี
กำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสมกบัยุคสมยัทีเ่ปลีย่นแปลง  

2.  ตดิตำม ประเมนิผลและดูแลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินตำมเป้ำหมำย กลยุทธ ์และแผนกำรด ำเนินงำน เพื่อกำรปรบัปรุงและ
พฒันำขดีควำมสำมำรถใหแ้ข่งขนักบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นได้และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยป้องกนั  ไม่ใหเ้กดิผลกระทบใน
ระยะยำว รวมถงึเตรยีมควำมพรอ้มศกึษำสภำพแวดลอ้มของธุรกจิและสงัคม ใหบ้รษิทัสำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใต้ปัจจยักำร
เปลีย่นแปลง  

3.  ก ำหนดจ ำนวนและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ใหม้ขีนำดเหมำะสมไม่น้อยกว่ำ 5 คน และควบคุมมใิหจ้ ำนวนกรรมกำร
เกินกว่ำ 12 คน โดยมีสดัส่วนกรรมกำรที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง  เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจดักำร 
เหมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำบรษิทัสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีก่ ำหนด  

4.  ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั  (Duty of Care) และซื่อสตัย์ สุจริตต่อ
องคก์ร (Duty of Loyalty) และด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุ
ผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนด ำเนินกำร เช่น เรื่องที ่กฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี่
ประชุมผูถ้อืหุน้ กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรซือ้หรอืขำยสนิทรพัย์ ทีส่ ำคญัตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรอืตำมทีห่น่วยงำนรำชกำรอื่นๆ ก ำหนด เป็นตน้  

5.  ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงูใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวำมรู้  ทกัษะ ประสบกำรณ์ และ คุณลกัษณะที่
จ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด พจิำรณำโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและ ประเมนิผลกำรบรหิำรงำนและ
กำรพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู้ และทกัษะ แรงจูงใจทีเ่หมำะสม รวมทัง้ตดิตำม ดูแลใหม้กีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่งของ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นประจ ำทุกปี  

6.  ส่งเสรมิให้มกีำรสร้ำงสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ และน ำนวตักรรมหรอืเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม ให้ม ีประสทิธภิำพเพื่อ
ก่อใหเ้กดิมลูค่ำแก่ธุรกจิบรษิทั สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้น
ลบต่อต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตำม ดูแลให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรประกอบธุรกิจ  อย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม ในขัน้ตอนกำรด ำเนินธุรกจิ  

7.  จดัให้มรีะบบบญัช ีกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชทีีถู่กต้อง ครบถ้วน ทนัเวลำ และเชื่อถอืได้ รวมทัง้ ดูแลใหม้ี
กระบวนกำรในกำรประเมนิควำมเหมำะสมของกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน และกำรบรหิำร จดักำรควำมเสีย่งให้
มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

8.  ก ำหนดนโยบำยในเรื่องกำรจดัสรรและกำรบรหิำรทรพัยำกรดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ รวมทัง้ตดิตำม ทบทวน และพฒันำให้
สอดคลอ้งและเหมำะสมกบัควำมเสีย่งดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

9.  ก ำกบัดแูลนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ทีส่ ือ่สำรใน www.scasset.com ใหทุ้กคนในองคก์ร และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีนอกองคก์ร สนบัสนุนใหเ้กดิกำรปฏบิตัไิดจ้รงิ  

10.  ติดตำมดูแลไม่ให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิัทที่อำจเกดิขึน้ได้ระหว่ำงบรษิทักบัฝ่ำย
จดักำร คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกำสของบรษิทัในทำงไม่ควร 
และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร  
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11.  ดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัต่ำงๆ มคีวำมถูกต้อง เหมำะสม เพยีงพอ ทนัต่อ
เวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำนและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยตดิตำมกำรบรหิำรจดักำร ดำ้นกำรเงนิใหม้ปีระสทิธภิำพ
มสีภำพคล่องทำงกำรเงนิเพยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และมคีวำมสำมำรถในกำร ช ำระหนี้ โดยมแีผนกำรจดัหำแหล่งเงนิทุน
ทีม่ปีระสทิธภิำพในหลำยช่องทำงเพื่อป้องกนัปัญหำทำงกำรเงนิไม่ใหเ้กดิผลกระทบ 

12. ดแูลและสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทัผ่ำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ หรอืกำรประชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ โดยสือ่สำรใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบผลประกอบกำรของบรษิทัเป็นระยะทุกไตรมำส ทำง www.scasset.com  

13.  ก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุน้ใหผู้้ถอืหุน้รบัทรำบวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ  และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์
บรษิทั www.scasset.com เพื่อเอือ้ประโยชน์ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพในวนัประชุม และดแูล
ใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิำพ รวมถงึเปิดเผยมตทิีป่ระชุม และ
จดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น  

14.  ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่แีละจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิของบรษิัท และก ำกบัดูแล กจิกำรใหม้กีำร
ปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยและจรรยำบรรณดงักล่ำว ตลอดจนทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และจรรยำบรรณ
เป็นประจ ำทุกปี  

15.  รบัผดิชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร ใหป้ระกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมเคำรพสทิธิ และมคีวำม
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย  

16.  พจิำรณำในเรื่องทีม่สีำระส ำคญั เช่น แผนธุรกจิ กำรบรหิำรควำมเสีย่งทำงธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ โครงสรำ้งกำร
บรหิำรงำน และรำยกำรอื่นใดทีก่ฎหมำยก ำหนด  

17.  คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรอื อำจมอบอ ำนำจ
เพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจ ตำมทีก่ ำหนดภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิเพกิ
ถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ ำนำจนัน้ๆ ได ้

 

• อ ำนำจอนุมตัดิงัต่อไปนี้ บรษิทัสงวนไวใ้หเ้ป็นอ ำนำจอนุมตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัเทำ่นัน้ 

1.  อนุมตังิบประมำณกำรลงทุนในธรุกจิของบรษิทั โดยไม่จ ำกดัวงเงนิ 

2.  อนุมตัโิครงสร้ำงอ ำนำจกำรส ัง่จ่ำยรำยกำรทำงกำรเงนิ ได้แก่ งบลงทุน สนิทรพัยถ์ำวร ต้นทุนและค่ำใชจ้่ำย เงนิยมืทด
รอง ใหผู้้บรหิำรในแต่ละล ำดบั เพื่อใหม้คีวำมชดัเจนในกำรบริหำรตำมวงเงนิตัง้แต่ล ำดบัอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรหิำร / 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่ด้ำนสนับสนุนองค์กร / หวัหน้ำคณะผู้บรหิำร / รองหวัหน้ำคณะผู้บรหิำร / 

หวัหน้ำสำยงำน / ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย / ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 

3.   อนุมตัวิสิยัทศัน์ เป้ำหมำย กลยุทธ ์และแผนกำรด ำเนินงำนทำงธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ กำรด ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ที่
ส ำคญัของบรษิทั ตลอดจนนโยบำยทีส่ ำคญั อำท ินโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้ 

4.   อนุมัติหรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำมประกำศข้อก ำหนด 

และแนวทำงปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.   อนุมตัิแต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมและไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมที่ก ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทั มหำชนจ ำกดั 
พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกำศ ข้อบงัคบั และ/หรือ 
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกออก
ตำมวำระ และอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย 

6.  อนุมตักิำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

7.  อนุมตักิ ำหนดค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั 

8.  อนุมตักิ ำหนดวนัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีของบรษิทั 

9.  อนุมตัเิรื่องต่ำงๆ ตำมทีก่ฎหมำย หรอืกฎ ระเบยีบ ทีก่ ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั

http://www.scasset.com/


 

29 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมกำรทีม่คีวำมรู้ ควำมช ำนำญทีเ่หมำะสมเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยใน ดำ้นต่ำงๆ เพื่อช่วยใน
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทั ศกึษำรำยละเอยีดและกลัน่กรองงำนในขอบเขตที่คณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะรบัผิดชอบ 
เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 5 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมกำรบรหิำร 
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. คณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลและกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

5. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

1.  คณะกรรมการบริหาร: ประกอบดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรบรษิทัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะ กรรมกำร
บรษิทั โดยมอี ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยสำมคน ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมผู้ถือหุน้ของ
บรษิทัหรอืคณะกรรมกำร และตอ้งมกีรรมกำรอย่ำงน้อยหนึ่งคนมคีวำมรูค้วำมรูด้ำ้นบญัช/ีกำรเงนิ รวมทัง้กรรมกำรตรวจสอบ
ต้องมคีุณสมบตัิตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจได้รบัแต่งตัง้ใหม่ได้ โดยมอี ำนำจหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3.  คณะกรรมการสรรหาและก าาหนดค่าตอบแทน: ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 3 คน และเป็นกรรมกำรอสิระ
ทัง้หมด ซึง่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได้ 
โดยมอี ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

4.  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน: ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 3 คน โดยต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน  มีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได้ โดยมอี ำนำจหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษทัภิ
บำลและกำรพฒันำธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื 

5.  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง: ประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั ซึง่คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี และอำจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได้ โดยมอี ำนำจ หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบตำมกฎ
บตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหบ้รษิทัมเีลขำนุกำรบรษิทั โดยกำรแต่งตัง้จะค ำนึงถงึและปฏบิตัใิหเ้ป็นตำมหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมำย
ก ำหนด และแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี โดยต้องจบกำรศกึษำด้ำนกฎหมำย หรอืบญัช ีและได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำหน้ำที ่ดงันี้ 
1.  จดัท ำ และเกบ็รกัษำ ทะเบยีนกรรมกำร หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร หนังสอืนัด

ประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั  

2.  จดักำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ กฎเกณฑอ์ื่นๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  

3.  เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี ใหป้ระธำน
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 7 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้  

4.  ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด  

5.  เลขำนุกำรบรษิัทต้องปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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นโยบายด้านโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 
 

เพื่อให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปโดยมีประสทิธิภำพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อกำรน ำพำบริษัทสู่วตัถุประสงค์ และ
เป้ำหมำยหลกัทีว่ำงไว ้บรษิทัจงึไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นโครงสรำ้งไวด้งันี้ 

1.  กรรมกำรบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำย ทัง้ในดำ้นทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ควำมเชีย่วชำญหลำกหลำย ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว ผ่ำนกำรจดัท ำตำรำงควำมรูค้วำม ช ำนำญ (Board Skills Matrix) โดยไม่จ ำกดั
เพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ ทกัษะทำงวชิำชพี หรอืคุณสมบตัเิฉพำะดำ้นอื่น  

2.  เพื่อใหเ้กดิควำมคล่องตวัในกำรบรหิำรจดักำร คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ยประธำนกรรมกำร รองประธำน กรรมกำร 
และกรรมกำรอื่น ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมกบัขนำดของกจิกำร และกำรปฏบิตังิำนของบรษิทั โดยเมื่อรวมแลว้มจี ำไม่น้อยกว่ำ 5 

คน แต่ไม่เกนิ 12 คน และกรรมกำรบรษิทัไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ ในรำชอำณำจกัร  

3.  ตอ้งมกีรรมกำรทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิำร อย่ำงน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบกำรณ์กำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  

4.  บรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหโ้ครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระมำกกว่ำกึง่หนึ่ง เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำยมัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรสำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นฐำนะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ ไดอ้ย่ำงอสิระและมรีะบบ
กำรถ่วงดุลทีเ่หมำะสม และสง่เสรมิใหม้กีรรมกำรอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอย่ำงน้อย 1 คน  

5.  บริษัทก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรให้เป็นไปตำมที่พระรำชบญัญตัิบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัก ำหนด โดยกรรมกำรจ ำนวนหนึ่งในสำมของคณะกรรมกำรจะตอ้งหมุนเวยีนออกจำก ต ำแหน่งในทุกครัง้
ของกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี โดยให้กรรมกำรซึ่งอยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออก จำกต ำแหน่ง ในกรณีที่
กรรมกำรทีจ่ะพน้จำกต ำแหน่งดงักล่ำวไม่อำจแบ่งไดพ้อดหีนึ่งในสำม กใ็หอ้อกโดยจ ำนวน ใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัหนึ่งในสำม โดย
กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งอำจเข้ำกลบัด ำรงต ำแหน่งอีกได้ ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้
พจิำรณำสรรหำผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมให้ด ำรงต ำแหน่ง รวมทัง้ ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่เสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป อน่ึง บรษิทัไม่ไดก้ ำหนดจ ำนวนครัง้สงูสดุของกรรมกำรที่
ถูกแต่งตัง้กลบัเขำ้มำเป็นกรรมกำรใหม่ได ้รวมทัง้ไม่ไดก้ ำหนดคุณสมบตัใินเรื่องของอำยุกรรมกำร 
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นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) 
 

คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิัทที่ต้องสรรหำส ำหรบัผู้ที่จะมำปฏิบตัิ
หน้ำที่เป็นคณะกรรมกำร โดยควรประกอบด้วยกรรมกำรที่มีคุณสมบตัิหลำกหลำย ทัง้ในด้ำนทกัษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ควำมเชีย่วชำญหลำกหลำย ควำมสำมำรถเฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน ธุรกจิ และสอดคลอ้งกบักลยุทธ์
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว โดยไม่จ ำกดัเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ ทกัษะทำงวชิำชพี
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นโยบายการแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจดัการ 
 

เพื่อใหค้ณะกรรมกำรทุกคนมอีสิระในกำรแสดงควำมเหน็ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทั บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยแบ่งแยก
บทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรจดักำร โดยมกีำรมอบอ ำนำจจดักำรกจิกำรใหแ้ก่ฝ่ำยบรหิำรเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถปฏบิตัหิน้ำที ่อย่ำงเป็นอสิระอย่ำงแทจ้รงิจำกฝ่ำยบรหิำร  
 

ทัง้นี้ บริษัทก ำหนดบทบำทและหน้ำที่กำรด ำเนินกำรให้คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรจดักำร มีส่วนร่วมกนัและแบ่งแยกกนั 
เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนในกำรด ำเนินงำน ดงันี้ 
 

1.  เรือ่งท่ีคณะกรรมการดแูลให้มีการด าเนินการ 

▪ กำรก ำหนดวตัถุประสงคห์ลกั เป้ำหมำยหลกัในกำรประกอบธุรกจิ 

▪ กำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

▪ กำรดูแลโครงสร้ำง และกำรปฏบิตัิของคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมต่อกำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก ในกำร
ประกอบธุรกจิ 

▪ กำรสรรหำ พฒันำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและประเมนิผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

▪ กำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องมอืจงูใจใหบุ้คลำกรปฏบิตังิำนใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั
ขององคก์ร 

 

2.  เรือ่งท่ีคณะกรรมการพิจารณารว่มกบัฝ่ายจดัการ 

▪ กำรก ำหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้ำหมำย และแผนงำนประจ ำปี 
▪ กำรดแูลควำมเหมำะสมเพยีงพอของระบบบรหิำรควำมเสีย่งและระบบควบคุมภำยใน 
▪ กำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรทีเ่หมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบของฝ่ำยจดักำร 
▪ กำรก ำหนดกรอบกำรจดัสรรทรพัยำกร กำรพฒันำ และงบประมำณ เช่น นโยบำย แผนกำรบรหิำรจดักำรบุคคล และ

นโยบำยดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
▪ กำรตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำน 
▪ กำรดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงนิและกำรบรหิำรกำรเงนิมคีวำมน่ำเชื่อถอื 

 

3.  เรือ่งท่ีคณะกรรมการไม่รว่มด าาเนินการ 

▪ กำรจดักำรใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธ ์นโยบำย แผนงำนทีค่ณะกรรมกำรอนุมตัแิลว้ 

▪ กำรอนุมตัริำยกำรทีก่รรมกำรมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องดงักล่ำว 
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นโยบายการจ ากดัจ านวนบริษทัท่ีกรรมการจะด ารงต าแหน่ง และการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอ่ืน 

ของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนักถงึบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัหิน้ำที่อย่ำงมปีระสทิธภิำพของกรรมกำรแต่ละคน 
สบืเนื่องจำกกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัในจ ำนวนทีม่ำกเกนิไปอำจมผีลต่อประสทิธภิำพ และเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
กรรมกำร ดงันัน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกรรมกำรทุกคนสำมำรถอุทศิเวลำในกำรปฎบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัอย่ำงเตม็ที ่บรษิทัจงึไดก ำหนด
จ ำนวนบรษิทัทีก่รรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่ง ดงันี้ 

1.  กรรมกำรบรษิทัสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) แลว้ต้องไม่เกนิ 3 บรษิทัจดทะเบยีน และสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่ บรษิทัจดทะเบยีน และ
องคก์รอื่นอกีไม่เกนิ 5 แห่ง ดงันี้  
▪ บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น  ซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  และไม่ได้ประกอบธุรกิจด้ำน 

อสงัหำรมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกบับรษิทั และไม่เป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของบรษิทั หรอืไม่มคีวำมขดัแยง้ ทำงผลประโยชน์
กบับรษิทั  

▪ องคก์รหรอืสถำนสำธำรณกุศลทีท่ ำประโยชน์เพื่อสำธำรณะหรอืเพื่อกำรศกึษำ  

2.  กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) สำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน ไดเ้พยีง 1 

บรษิทั คอื บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) และด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่ บรษิทัจดทะเบยีน และ
องคก์รอื่นอกีไม่เกนิ 4 แห่ง ดงันี้  
▪ บรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอื่น ซึง่ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิดำ้นอสงัหำรมิทรพัยเ์ช่นเดยีวกบับรษิทั และเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำร

ของบรษิทั หรอืไม่มคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และต้องไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอื
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

▪ องคก์รหรอืสถำนสำธำรณกุศลทีป่ระโยท ำชน์เพื่อสำธำรณะหรอืเพื่อกำรศกึษำ 
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นโยบายการแยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
 

ประธำนกรรมกำรบรษิทัตอ้งไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) เพื่อใหม้กีำรถ่วงดุลนอ ำนำจ ซึง่กนัและกนั 
โดยแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ออกจำกกนัอย่ำงชดัเจน ดงันี้ 
 

ประธานกรรมการ มีหน้าท่ี 

1.  ก ำกบัดแูลกำรประชุมคณะกรรมกำร และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ โดยท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนกำรประชุม เพื่อ ใหก้ำรประชุมเป็นไป
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ถูกต้องตำมกฎหมำย และหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี และมกีำรลงมติ ในแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน 
โดยเฉพำะวำระกำรพจิำรณำทีม่นีัยส ำคญั ตลอดจนจดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอและส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกคนไดม้สีว่นร่วมใน
กำรอภปิรำยในประเดน็ส ำคญั โดยใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ และสำมำรถ ใหค้วำมเหน็ไดอ้ย่ำงมอีสิระ  

2.  ก ำกบั ตดิตำม และดูแลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงค์และ
เป้ำหมำยหลกัของบรษิทั  

3.  ก ำกบั ดูแลให้กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรที่มจีรยิธรรม และสอดคล้องกบั หลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

4.  ก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เพื่อใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำร
ประชุมบรษิทั 

 5.  เสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ำยบรหิำรจดักำร 

 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) มีหน้าท่ี 

1.  ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำคณะผูบ้รหิำรของบรษิทั โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรบรหิำร ในกำรด ำเนิน
กจิกำร และบรหิำรจดักำรธุรกจิของบรษิทัตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรบรหิำรมอบหมำยภำยใตง้บประมำณ
ที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงเคร่งครดั โดยถือประโยชน์ของบรษิัท และผู้ถือหุ้นอย่ำงดทีี่สุด เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้ 

2.  ก ำหนดงบประมำณ แผนกำรด ำเนินงำน แผนกำรลงทุนประจ ำปีของบรษิัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และ/หรอื 
คณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำต่อไป 

 3.  ก ำกบัดูแลให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัิหน้ำที่ตำมนโยบำยที่บรษิัทก ำหนดให้เกดิประสทิธภิำพสูงสุด และบรรลุ
เป้ำหมำยของบรษิทัทีก่ ำหนด  

4.  พจิำรณำน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ มำร่วมใช้ในกำรบรหิำรและประกอบกจิกำรเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรแข่งขนัและสร้ำงควำม
ปลอดภยั  

5.  ตรวจสอบ ตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของทมีบรหิำร เพื่อใหแ้น่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกลยุทธ์ และแผน
ธุรกจิทีว่ำงไว ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของบรษิทั 
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นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

เพื่อก ำหนดนโยบำยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถตดิตำมดูแล กำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและมปีระสทิธผิล บรษิทัมนีโยบำยเกีย่วขอ้งกบักำรประชุมคณะกรรมกำร ดงันี้ 

1.  ก ำหนดจ ำนวนครัง้ของกำรประชุม โดยพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร  และ
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ซึ่งบรษิัทก ำหนดให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 7 ครัง้ต่อปี เป็นอย่ำงน้อย 
(อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้) โดยฝ่ำยบรหิำรจะส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำรทรำบในเดอืนทีไ่ม่ไดม้ี
กำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก ำกบั ควบคุมและดูแล กำรปฏบิตัิงำนของฝ่ำยบรหิำรไดอ้ย่ำง
ต่อเนื่องและทนักำรณ์  

2.  ก ำหนดวำระและวนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั วนัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัชุดย่อย และวนัประชุมผูถ้อืหุน้ ประจ ำปีไว้
ล่วงหน้ำ โดยจะแจง้ใหก้รรมกำรทุกคนทรำบก ำหนดกำรดงักล่ำวล่วงหน้ำตัง้แต่ปลำยปีก่อนกำรประชุมในปีถดัไป เพื่อให้
กรรมกำรทุกคนสำมำรถจดัเวลำเขำ้ร่วมประชุมไดพ้รอ้มกนั และจะเผยแพร่ก ำหนดกำรประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี้ 
ก ำหนดกำรและวำระดงักล่ำวอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม และอำจมกีำรจดัประชุมเพิม่เตมิตำมควำมจ ำเป็น 

 3.  บรษิทัขอควำมร่วมมอืใหก้รรมกำรทุกคนใหค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็นและ ส ำคญัยิง่ แต่
ไม่ควรน้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมทัง้หมดในแต่ละปี  

4.  ในกำรออกเสียงลงคะแนน กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสยีงในกำรลงคะแนน โดยที่องค์ประชุมขัน้ต ่ำในขณะลงมติ ต้องมี
กรรมกำรอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

5.  ประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่ริหำรจะร่วมกนัพจิำรณำก ำหนดเลอืกเรื่องเขำ้วำระกำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่อ
พจิำรณำใหแ้น่ใจว่ำเรื่องทีส่ ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุมแลว้ โดยเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแต่ละคนมอีสิระในกำรเสนอ
เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเพิม่เตมิใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรพจิำรณำ ก ำหนดเป็นวำระกำรประชุมได ้โดยผ่ำนเลขำนุกำร
บรษิทั  

6.  ในกำรประชุมประธำนกรรมกำรบรษิทัจะท ำหน้ำทีดู่แลจดัสรรเวลำใหอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยบรหิำรจะเสนอเอกสำร และขอ้มลู 
เพื่อกำรอภปิรำยปัญหำส ำคญั และเพยีงพอส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ะอภปิรำยในประเดน็ที ่ส ำคญั โดยกรรมกำรทุกคน
มอีสิระในกำรแสดงควำมคดิเหน็ และใช้ดุลยพนิิจอย่ำงรอบคอบ โดยฝ่ำยเลขำนุกำร บรษิัทท ำหน้ำที่สนับสนุนขอ้มูลทำง
เอกสำร และบนัทกึรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผ่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรทุกครัง้  

7.  กรรมกำรทีอ่ำจมสี่วนไดเ้สยีในวำระกำรประชุมใด กรรมกำรคนนัน้จะออกจำกทีป่ระชุมเป็นกำรชัว่ครำว และงดออกเสยีงใน
วำระนัน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมสำมำรถพจิำรณำไดอ้ย่ำงอสิระ  

8.  กรรมกำรสำมำรถขอขอ้มูลที่จ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจ จำกเลขำนุกำรบรษิทั หรอืฝ่ำยบรหิำรจดักำรได้ ก่อนกำรตดัสนิใจลงมติ 
และในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำรอำจจดัให้มคีวำมเหน็อิสระจำกที่ปรึกษำหรือผู้ประกอบวิชำชพีภำยนอก โดยถือเป็น
ค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั  

9.  ในกำรประชุมคณะกรรมกำร บรษิทัก ำหนดใหผู้บ้รหิำรระดบัสงู หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมดว้ย เพื่อใหข้อ้มลูและตอบขอ้
ซกัถำม หรอืใหฝ่้ำยเลขำนุกำรบรษิทัตดิตำมสอบถำมขอ้มลู หรอืขอ้สงสยัจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อแจง้แก่คณะกรรมกำร
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด หรอืในกำรประชุมครัง้ถดัไป  

10. กรรมกำรอสิระทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร มโีอกำสประชุมระหว่ำงกนัเองโดยไม่มผีูบ้รหิำร ตำมควำมจ ำเป็น อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 

ครัง้ รวมปีละไม่น้อยกว่ำ 4 ครัง้ เพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ และประเดน็ต่ำง ๆ  เกีย่วกบั
หวัขอ้วำระตำมหนงัสอืเชญิประชุมก่อนหน้ำกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครัง้ และแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทรำบถงึผล
กำรประชุมดว้ย 

 

 

 



 

36 

 

 

11. ประธำนกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้เลขำนุกำรบรษิัทท ำกำรนัดหมำย จดัเตรยีมเอกสำรประกอบกำรประชุม และจดัส่ง
หนังสอืเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรก่อนกำรประชุม  โดยระบุวนั เวลำ สถำนที่ และวำระ กำรประชุม ให้แก่
กรรมกำรทุกคนไดร้บัล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ในรปูแบบเอกสำรปกต ิหรอืสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัได้
มเีวลำทีเ่พยีงพอศกึษำวำระกำรประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ ำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมกำรสำมำรถจดัใหม้กีำรประชุมผ่ำนสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ำมเงื่อนไข ขัน้ตอน และวธิกีำรทีก่ฎหมำยก ำหนด  

12. ก ำหนดใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ท ำหน้ำทีบ่นัทกึและจดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรทีม่เีนื้อหำและสำระส ำคญัครบถ้วน 
ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม และเสนอใหค้ณะกรรมกำรรบัรองกำรประชุม รวมถงึมหีน้ำที ่จดัเกบ็รำยงำนกำร
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคู่กบั
กำรจดัเกบ็เอกสำรต้นฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐำนของบรษิทัต่อไปโดยกรรมกำรทุกคนสำมำรถขอตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
จำกฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัไดโ้ดยตลอด 
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นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
 

บรษิทัไดจ้ดัท ำกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ มุ่งเน้นใหส้ง่ผล
สะทอ้นถงึประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและน ำผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพื่อปรบัปรุงกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดยจัดท ำเป็น 2 ลักษณะ คือ กำรประเมินผลคณะกรรมกำรทัง้คณะ และกำรประเมินผล
คณะกรรมกำรรำยบุคคล โดยแบ่งกำรประเมนิออกเป็น 3 แบบ ดงันี้ 
 

▪ กำรประเมนิผลปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรทัง้คณะ  

▪ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล (ประเมนิตนเอง) 
▪ กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมนิกรรมกำรท่ำนอื่น) 

 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
1.  คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิละทบทวนแบบประเมนิผลเพื่อใหเ้กดิควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และสอดคลอ้งกบั หลกัเกณฑ์

ทีห่น่วยงำนก ำกบัดแูลก ำหนด  

2.  เลขำนุกำรบรษิทัจะน ำส่งแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรจ ำนวนทัง้ 4 แบบ ใหก้รรมกำรทุกคนประเมนิผล
งำนประจ ำปี โดยแบ่งเป็น 

▪ แบบประเมนิผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำร (ทัง้คณะ) 
▪ แบบประเมนิผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรเป็นรำยบุคคล (ประเมนิตนเอง) 
▪ แบบประเมนิผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมนิกรรมกำรท่ำนอื่น) 
▪ แบบประเมนิผลกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรชุดย่อย (รำยคณะ) 

3.  หลงัจำกทีก่รรมกำรแต่ละคนประเมนิผลงำนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะน ำส่งแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนกลบัมำยงัเลขำนุกำร
บรษิทั เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมกำรแต่ละคน และสรุปผลวเิครำะหก์ำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
บรษิทัในรอบปี  

4.  เลขำนุกำรบรษิทัรำยงำนผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท
ครัง้แรกของปี เพื่อด ำเนินกำรปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

1.  เกณฑก์ำรเประเมนิคะแนนเป็นดงันี้ 
 

คะแนนท่ีได้รบั (%) เกณฑท่ี์ได้ 
85 – 100 ดมีำก – ดเียีย่ม 

75 - 85 ด ี

65 - 75 ค่อนขำ้งด ี

50 - 65 พอสมควร 
ต ่ำกว่ำ 50 ควรปรบัปรุง 

 

2.  แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำร  (ทัง้คณะ) ประกอบด้วยหัวข้อพิจำรณำ  6 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้ำง 

และคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร / บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร / กำรประชุมคณะกรรมกำร / กำร
ท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร /ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำรและกำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผูบ้รหิำร 
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3.  แบบประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล  (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วยหวัข้อพิจำรณำ 6 หวัข้อ ได้แก่ 
ควำมรับผิดชอบต่อกำรตัดสินใจและกำรกระ ท ำของตนเอง  สำมำรถอธิบำยกำรตัดสินใจได้ / ควำมรับผิดชอบ 

ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยขดีควำมสำมำรถและประสทิธภิำพทีเ่พยีงพอ / กำรปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม 

และสำมำรถมีค ำอธิบำยได้ / มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ และมีกำร เปิดเผยข้อมูล / 

มวีสิยัทศัน์ในกำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่แก่กจิกำรในระยะยำว และกำรมจีรยิธรรม/จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ 

4. แบบประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนคณะกรรมกำรรำยบุคคล (ประเมนิกรรมกำรท่ำนอื่น) ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบรษิัททุกคน
จะต้องประเมนิกรรมกำรบรษิัทท่ำนอื่นเป็นรำยบุคคลครบทุกคนในคณะกรรมกำร ประกอบด้วยหวัขอ้ พจิำรณำ 9 หวัขอ้ 
ได้แก่ ควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัธุรกจิของบรษิัทเป็นอย่ำงดี / ให้ควำมเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำง ๆ ที่ไม่ขดัต่อหลกักำร
ปฏบิตัิที่ดแีละเป็นประโยชน์ต่อบรษิัท / แสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระและสร้ำงสรรค์ในมุมมองต่ำง ๆ / ให้ขอ้มูลหรอื
ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร / มีควำมรบัผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท โดยให้
ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ที่น ำไปสูก่ำรปฏบิตัทิีถู่กตอ้งและเสมอภำค / กรรมกำรไม่เขำ้ประชุมในวำระนัน้ หรอืงดออกเสยีง 
กรณีที่อยู่ในฐำนะผู้มีส่วนได้เสยี หรือมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ / ศึกษำข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมที่จดัส่งให้
ล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม / เขำ้ร่วมประชุมตำมเวลำที่ก ำหนดไวอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ หำกมคีวำมจ ำเป็นจะขอลำกำรประชุมต่อ
ประธำนกรรมกำรล่วงหน้ำ และ กำรใหเ้กยีรตแิละเคำรพสทิธกิรรมกำรท่ำนอื่น 

5.  คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้กีำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะของบรษิทั เพื่อช่วย
ตดิตำมและก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ โดยกำรประเมนิคณะกรรมกำรชุดย่อย ใชก้ระบวนกำรและ
หลกัเกณฑก์ำรประเมนิเดยีวกนักบักำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั  

 

แบบประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 คณะ (ยกเวน้คณะกรรมกำรตรวจสอบ) มหีลกัเกณฑ ์กำรประเมนิใน
ดำ้นควำมรบัผดิชอบตำมหน้ำที ่ซึง่ประกอบไปดว้ยหวัขอ้พจิำรณำ 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรำ้งและ คุณสมบตั ิ/ บทบำทหน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบ / กำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หส้อดคลอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและ กำรประชุม  
 

แบบประเมนิกำรปฏบิตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีลกัเกณฑ์กำรประเมนิในด้ำนควำมรบัผดิชอบตำมหน้ำที่ ซึ่ง
ประกอบไปดว้ยหวัขอ้พจิำรณำ 3 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรำ้งและคุณสมบตั ิ/ กำรประชุม และบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
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นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

1.  ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติให้จดัตัง้คณะอนุกรรมกำร
ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ซึง่ประกอบดว้ย  

(1) ประธำนกรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ)  
(2) ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ)  
(3) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสิระ)  

2.  เมื่อคณะอนุกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนเสรจ็สิน้แล้วจะเสนอผลกำรพจิำรณำใหค้ณะกรรมกำรสรรหำ  และก ำหนด
ค่ำตอบแทนพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นตวัเงนิ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป  

3.  จดัใหม้กีำรประเมนิปีละ 2 ครัง้ คอืครัง้ที ่1 เมื่อครบรอบกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เดอืนมกรำคม - มถุินำยน (สิน้สุด ณ วนัที ่
30 มถุินำยน) และครัง้ที ่2 เมื่อครบรอบกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั - เดอืนกรกฎำคม - ธนัวำคม (สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม) 

 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

แบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร แบง่ออกเป็น 6 หมวด ดงันี้ 

1.  กำรบรหิำรงำนตำมเป้ำหมำยแผนธุรกจิ  

2.  กำรบรหิำรงำนดำ้นกำรตลำด และดำ้นลกูคำ้สมัพนัธ ์ 

3.  กำรบรหิำรงำนดำ้นกำรเงนิ กำรลงทุน และค่ำใชจ้่ำย  

4.  กำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล และสรำ้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  

5.  กำรก ำกบัดแูลกจิกำรใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ตีำมหลกับรรษทัภบิำล  

6.  กำรบรหิำร และด ำเนินงำนตำมนโยบำยของผูถ้อืหุน้และคณะกรรมกำรบรษิทั
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 

บรษิทัมหีลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดยค ำนึงถงึควำมเหมำะสม
กบัประสบกำรณ์ ภำระ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย ซึง่สำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสำหกรรมในประเภทและมขีนำดใกล้เคยีงกนั เพื่อจูงใจให้กรรมกำรปฏบิตัิงำนใหก้บั
บรษิทัใหบ้รรลุเป้ำหมำยและเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ผ่ำนกระบวนกำรทีโ่ปร่งใสเป็นทีม่ ัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ 

1.  ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนท ำหน้ำทีพ่จิำรณำทบทวนควำมเหมำะสม
และสอคคล้องกบัสถำนะทำงกำรเงินและเป้ำหมำยระยะยำวของบรษิัท โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสม ภำระ หน้ำที่ ควำม
รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมำย ผลงำน ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบัจำกกรรมกำร และสำมำรถเทยีบเคยีงได้กบับรษิัทที่จด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่อยู่ในอุตสำหกรรมและมขีนำดใกลเ้คยีงกนั และเหมำะสมเพยีงพอทีจ่ะดแูล
และรกัษำกรรมกำร และจูงใจให้กรรมกำรปฏิบตัิงำนกบับริษัทให้ บรรลุเป้ำหมำยและมีประสทิธิภำพ โดยค่ำตอบแทน
กรรมกำรแบ่งเป็น 4 สว่น คอื เบีย้ประชุมรำยเดอืน เงนิเดอืน เบีย้ประชุม และโบนสั โดยไม่มคี่ำตอบแทนอื่น ๆ  

2.  กรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยให้ด ำรงต ำแหน่งในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ กจ็ะไดร้บัค่ำตอบแทนเพิม่ตำมหน้ำที่ และควำม
รบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้  

3.  กระบวนกำรก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น ผู้พิจำรณำและ
น ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อให้ควำมเหน็ชอบ ก่อนน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิำรณำ
อนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม  

4.  คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้รีำยงำนเกีย่วกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 

 

รปูแบบค่าตอบแทน 

บรษิทัไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) และผูบ้รหิำรระดบัสงูไวท้ัง้ค่ำตอบแทนในรปูแบบทีเ่ป็น
ตวัเงนิ คอืเงนิเดอืน โบนัส (โดยไม่มคี่ำตอบแทนเบีย้ประชุม) และค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิช่ตวัเงนิไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดย
ค ำนึงถงึควำมเหมำะสม ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนผลงำน หรอืประโยชน์ที่
คำดว่ำจะได้รบัในระดบัที่เหมำะสมเพยีงพอที่จะดูแลและรกัษำผู้บริหำรที่มคีุณสมบตัิที่บริษัทต้องกำร  และมีควำมส ำคญัต่อ
ควำมส ำเร็จระยะสัน้และระยะยำวของบริษัท โดยต้องอยู่ในระดับที่สำมำรถเทียบเคียงได้กบับริษัทที่จดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่อยู่ในอุตสำหกรรมและมขีนำดใกลเ้คยีงกนั 
 

ทัง้นี้ นโยบำยค่ำตอบแทนประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) และผูบ้รหิำรระดบัสงูไดม้กีำรก ำหนดไวท้ัง้ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
และค่ำตอบแทนอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ โดยถูกก ำหนดขึน้ในรปูแบบของค่ำตอบแทนในระยะสัน้ และในระยะยำว ดงันี้ 
 

1. ค่าตอบแทนระยะสัน้ (Short term Incentive) ไดก้ ำหนดขึน้เพื่อจุดประสงคใ์นกำรสรำ้งก ำลงัใจ และแรงจงูใจใหเ้กดิกำรสรำ้ง
ผลงำน กล่ำวคอื หำกผลกำรด ำเนินงำนของผูบ้รหิำรอยู่ในเกณฑด์ ีกเ็ป็นทีแ่น่ชดัว่ำจะเป็นปัจจยัหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหผ้ลประกอบกำร
ของบรษิทัใหด้ขีึน้ตำมไปดว้ย โดยค่ำตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรปูแบบตวัเงนิและค่ำตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรูปแบบอื่นทีม่ใิช่
ตวัเงนิ ดงันี้  
▪ ค่ำตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรปูแบบตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและโบนสัตำมผลงำนซึง่สอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรของบรษิทั

ในแต่ละปี และกำรปรบัขึน้ของอตัรำเงินเดอืนส ำหรบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ตลอดจนผูบ้รหิำรระดบัสงูตำมผล
กำรปฏบิตังิำนของแต่ละบุคคล โดยอำศยัระบบ Balanced Scorecard (BSC) และกำรใช ้Objective Key Results (OKRs) 

ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธิใ์หส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัมำเป็นกลไกส ำคญัในกำรพจิำรณำ 

▪ ค่ำตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรูปแบบอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ ไดแ้ก่ สทิธปิระโยชน์ต่ำงๆทีบ่รษิทัไดใ้หแ้ก่ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) หรอืผูบ้รหิำรระดบัสงู 

2. ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) นโยบำยค่ำตอบแทนระยะยำว ก ำหนดขึ้นเพื่อเป็นกำรตอบแทนกำร
ปฏบิตัิงำนด้วยควำมตัง้ใจ อกีทัง้ยงัถือเป็นกำรจูงใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในระยะยำว ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรรกัษำบุคลำกรที่มี
คุณภำพไวก้บับรษิทัในระยะยำว เพื่อใหส้ำมำรถท ำประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่บรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำอนุมตัแิต่
ละครำวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP) เป็นต้น 

 

กระบวนการในการก าาหนดค่าตอบแทน 

บรษิทัมกีำรก ำหนดกระบวนกำรในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) และผูบ้รหิำรระดบัสงู โดย
แยกตำมต ำแหน่งของแต่ละบุคคลไดอ้ย่ำงชดัเจน ดงันี้ 
1  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO): กำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนจะพจิำรณำโดยค ำนึงผลกำรด ำเนินงำนของประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร (CEO) ซึ่งพจิำรณำและประเมนิโดยคณะอนุกรรมกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร (CEO) 

ประกอบดว้ย 

- ประธำนกรรมกำรบรษิทั (กรรมกำรอสิระ)  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ (กรรมกำรอสิระ) และ  

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 

โดยจะน ำเสนอผลกำรพจิำรณำและประเมนิดงักล่ำวใหแ้ก่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพจิำรณำค่ำตอบแทนทัง้ที่
เป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนิ และทัง้ในรปูแบบระยะสัน้ และระยะยำวเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

2  ผูบ้ริหารระดบัสูง: กำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
ผูพ้จิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยพจิำรณำจำกภำระหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำรแต่ละ
บุคคล ประกอบกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 
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นโยบายการส่งเสริมพฒันาความรู้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนกำรพฒันำศกัยภำพของกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ผูบ้รหิำรระดบัสงู และ
เลขำนุกำรบรษิทั เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบักฎหมำย และควำมเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ และมคีวำมรูใ้หม่ๆ ทีท่นัสมยัต่อยุคดจิทิลัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลำและรวดเรว็ โดย
เพิม่ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนบรษิทัไปสู่เป้ำหมำย ดงันี้ 

1.  ก ำหนดให้กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืผู้บรหิำรระดบัสูงที่เขำ้ปฏงิำนใหม่ต้องได้รบักำรปฐมนิเทศ  เพื่อสร้ำง
ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจในธุรกจิ และทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ซึง่เป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มก่อนกำรปฏบิัตหิน้ำที ่และ
สนับสนุนกำรท ำงำนให้มีประสทิธิภำพ โดยกำรปฐมนิเทศจะประกอบด้วยเรื่องต่ำง ๆ เช่น ธุรกิจ ของบริษัท แผนกำร
ด ำเนินงำน เป้ำหมำย วิสยัทศัน์ พนัธกิจของบริษัท โครงสร้ำงองค์กรและกำรถือหุ้น นโยบำย กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ เป็นตน้  

2.  ก ำหนดใหก้รรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้อบรมหลกัสตูรหรอืเขำ้ร่วมกจิกรรมสมัมนำทีเ่ป็นกำร
เพิม่พูนควำมรูใ้นกำรปฏบิตังิำนทัง้ภำยนอก และภำยในองคก์รอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิม่ควำมรูใ้นกำรบรหิำรจดักำร เช่น กำร
เขำ้รบักำรอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิัทไทย (IOD) ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) หรอืองคก์รอสิระต่ำงๆ รวมทัง้หลกัสตูรอื่นทีจ่ดัโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้  และน ำควำมรู้ที่ได้จำก กำรฝึกอบรมมำใช้ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ และพฒันำองคก์รใหเ้ตบิโตอย่ำงมัน่คงต่อไป  

3.  ส่งเสรมิใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้รบักำรดูงำนและฝึกอบรมควำมรูใ้หม่ๆ จำก ต่ำงประเทศ เพื่อ
เรยีนรูท้กัษะและเทคโนโลยใีหม่ๆ น ำมำประยุกตใ์ชก้บักจิกำรเป็นระยะ  

4.  ส่งเสรมิให้ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และผู้บรหิำรระดบัสูงศกึษำเพิม่เตมิเอกสำร บทควำมของผู้เชีย่วชำญดำ้น กำรตลำด 
ดำ้นกลยุทธ์ ดำ้นบรหิำรจดักำร ดำ้นเทคโนโลย ีและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ เพื่อเสรมิควำมรูใ้หเ้ขำ้ใจ และน ำมำถ่ำยทอด
ควำมรูร้ะหว่ำงผูบ้รหิำรและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำใหเ้รยีนรูไ้ปดว้ยกนั 
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นโยบายการสรรหากรรมการ 
 

บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท โดยได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ และเงื่อนไขกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท รวมทัง้

คุณสมบตัขิองกรรมกำร และกระบวนกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ไวอ้ย่ำงชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมกำร บรษิทัจะพจิำรณำถงึควำม

เหมำะสมของโครงสรำ้งและองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรตำมนโยบำยควำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทั ให้

สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นในคุณสมบตั ิทกัษะทำงวชิำชพีและควำมเชีย่วชำญ

เฉพำะดำ้นของกรรมกำรทีบ่รษิทัยงัขำดอยู่ตำม Board Skill Matrix รวมถงึคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ทีส่อดคลอ้ง และส่งเสรมิ

กบักลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวโดยไม่จ ำกดัเพศ เชือ้ชำต ิศำสนำ ซึง่ในบำงกรณีบรษิทัไดใ้ช้

ฐำนขอ้มลูกรรมกำร (Director Pool) เพื่อช่วยประกอบกำรตดัสนิใจในกำรสรรหำ 
 

1. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีใ่นกำรสรรหำบุคคลทีม่คีวำมรู้ ควำมสำมำรถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั
มคีุณสมบตัิตำมทีบ่รษิทัต้องกำรมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทแทนกรรมกำรบรษิทัทีล่ำออก หรอืครบก ำหนดออกตำมวำะ 
หรอืกรณีอื่นใดที่ท ำใหไ้ม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีต่่อได้ และเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท และ/ หรอืน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
อนุมตัติำมแต่กรณี ทัง้นี้ บรษิทัมกีระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำร โดยพจิำรณำดงันี้ 
 

คณุสมบติัของกรรมการท่ีเหมาะสม 

1.  สำมำรถอุทศิเวลำในกำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงเตม็ที ่และสำมำรถท ำประโยชน์ใหก้บับรษิทัได ้ 

2.  มคีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ ควำมสำมำรถทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัมคีุณสมบตัติำมทีบ่รษิทัตอ้งกำร สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษัททัง้ระยะสัน้และระยะยำว และมทีกัษะเฉพำะด้ำนที่สำมำรถเสรมิประสทิธภิำพควำมรู้  และ
ประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรในสว่นทีย่งัขำดอยู่ โดยพจิำรณำตำม Board Skill Matrix ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท ำขึน้  

3.  มปีระวตักิำรท ำงำนทีซ่ื่อสตัย ์โปร่งใส  

4.  เป็นบุคคลทีไ่ม่มลีกัษณะต้องหำ้ม ตำมพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ขอ้บงัคบัของบรษิทั และหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน และต้องไม่มสีถำนะขำด
ควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 

5.  ไม่ประกอบกจิกำร หรอืเป็นกรรมกำร หรอืเป็นผูบ้รหิำรในองคก์รทีป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั  

6.  ไม่เคยเป็นพนกังำนหรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 3 ปีทีผ่่ำนมำ  

7.  หำกเป็นกรรมกำรอสิระ ตอ้งมคีุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระตำมทีบ่รษิัทก ำหนด 
 

หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการโดยโปรง่ใส 

1.  เมื่อมกีรรมกำรลำออกจำกต ำแหน่ง หรอืกรณีบรษิทัพจิำรณำทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรว่ำ ควรสรรหำกรรมกำรทีม่ี
ทกัษะจ ำเป็นเฉพำะตำมตำรำงควำมรูเ้ฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) ของบรษิทัเพิม่เตมิ คณะกรรมกำร
บรษิทัจะร่วมกนัพจิำรณำในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร เพื่อมมีตใิหค้ณะกรรมกำร สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนรบัหน้ำทีใ่น
กำรสรรหำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่ยังขำดอยู่  เพื่อให้ตรงควำมต้องกำรของโครงสร้ำงกรรมกำร 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบรษิทัซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทัง้หมด จงึมคีวำมเป็นอสิระในกำร
สรรหำ พจิำรณำคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคล ผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบตำมทกัษะทีข่ำดอยู่ใน
โครงสร้ำงกรรมกำรเพื่อคดัเลือก เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ ก่อนน ำเสนอรำยชื่อกรรมกำร
ดงักลำ่วต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมกำรต่อไป  

2.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก ำหนดคุณลกัษณะเฉพำะของบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมกำร เช่น ควำมมวีฒุิ
ภำวะ มีภำวะควำมเป็นผู้น ำ วิสยัทศัน์กว้ำงไกล กล้ำที่จะแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง และเป็นอิสระ โดยได้พิจำรณำ
ประกอบกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และแผนงำนในอนำคต 
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3.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก ำหนดองค์ประกอบของควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนที่จ ำเป็นต้องมใีน
คณะกรรมกำร ตลอดจนค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมช ำนำญที่ยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำร โดยใช้ตำรำงควำมรู้เฉพำะด้ำนของ
คณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำร ซึง่บรษิทัไดจ้ดัท ำ Board Skill Matrix 

เพื่อก ำหนดควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรอืควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นทีจ่ ำเป็น โดยแบ่งเป็น 9 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นกำรบรหิำรและกำร
จดักำร ด้ำนกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนสถำปัตยกรรม ด้ำนกำรเงิน ด้ำนบญัชี ด้ำนกำรตลำด ด้ำน
กฎหมำย และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ  

4.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะใช้ช่องทำงสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรในหลำยช่องทำง โดยเปิดโอกำส
ให้ผู ้ถือหุ้นสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสมที่ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร ได้ทำง www.scasset.com 

และได้ใชฐ้ำนขอ้มลูกรรมกำรอำชพีในท ำเนียบ (Director Pool) ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) เป็น
ขอ้มูลเปรยีบเทยีบในกำรสรรหำกรรมกำรใหม่ หรอืพจิำรณำกรรมกำรรำยเดมิ เพื่อ เสนอใหด้ ำรงต ำแหน่งต่ออกีวำระหนึ่ง 
หรอืใหก้รรมกำรแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมำะสมได ้ทัง้นี้เพื่อใหก้ำรสรรหำไดบุ้คคลทีม่คีวำมรู ้และคุณสมบตัติรงกบับุคคล
ทีม่คีุณสมบตัขิำดอยู่ในโครงสรำ้งกรรมกำรมำกทีส่ดุ 

 

กระบวนการแต่งตัง้กรรมการ 

1.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพจิำรณำสรรหำผูท้ี่มคีุณสมบตัิที่เหมำะสมจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรจำก
หลำกหลำยช่องทำงทีบ่รษิทัได้ก ำหนดไว ้และเมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน สำมำรถสรรหำบุคคลทีม่ี
คุณสมบตัเิหมำะสมไดแ้ลว้ จะด ำเนินขัน้ตอนกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ ดงันี้  

กรณีกรรมกำรลำออก  

น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำง และแจ้งมติกำรแต่งตัง้ 
พรอ้มประวตักิรรมกำรใหม่ใหต้ลำดหลกัทรพัยท์รำบโดยทนัท ี 

กรณีกรรมกำรครบก ำหนดออกตำมวำระ หรอืเป็นกำรสรรหำกรรมกำรใหม่เพิม่เตมิจำกโครงสรำ้งกรรมกำรเดมิ  

น ำเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูพ้จิำรณำเลอืกตัง้กรรมกำร โดยจะแสดง
ประวตัแิละคุณสมบตัขิองกรรมกำรทีส่รรหำเพิม่เตมิใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำโดยละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุม  พรอ้มควำมเหน็
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนกำรประชุม ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั ตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดอยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 2.  ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้กรรมกำรตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ ำนวนทีใ่กลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมกำรทีจ่ะตอ้งออก จำกต ำแหน่งในปีแรก
และปีที ่2 ภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลำกกนัว่ำผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรทีอ่ยู่ในต ำแหน่ง
นำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง และกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนี้อำจถูกเลอืก เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

3.  ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลง เพรำะเหตุอื่นนอกจำกออกตำมวำระใหค้ณะกรรมกำรมมีตดิว้ยคะแนน ไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 
4 ของกรรมกำรที่เหลืออยู่  เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม  ตำมมำตรำ 68 แห่ง
พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 เขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุม คณะกรรมกำรครำวถดัไป เวน้แต่วำระ
ของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขำ้เป็นกรรมกำรแทนดงักล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงวำระทีย่งั
เหลอือยู่ของกรรมกำรทีต่นแทน  

4.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปนี้  
(1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีถ่อื  

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ  (1) เพื่อที่จะเลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น 

กรรมกำรกไ็ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดก็ได ้ 

(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพึงมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีง เท่ำกนัเกนิจ ำนวน
กรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด 
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5.  ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทั ในกำรลงมตเิลอืกตัง้กรรมกำร บรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำและออกเสยีง โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเลอืกตัง้
กรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยก ำหนดใหก้ำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรต้องใชค้ะแนนเสยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ซึง่มำ
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

2. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

กำรสรรหำกรรมกำรอสิระของบรษิทัเป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำร ผ่ำนกระบวนกำรแต่งตัง้กรรมกำร
ของบรษิทั รวมถงึต้องเป็นบุคคลซึง่มคีุณสมบตัเิป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั ประกอบกบัมคีุณสมบตัิ
ของกรรมกำรอสิระตำมค ำนิยำมทีบ่รษิทัก ำหนด ดงันี้ 

 

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

กรรมกำรอสิระของบรษิทั ตอ้งเป็นกรรมกำรทีม่คีุณสมบตั ิ(ซึง่มคีวำมเขม้งวดกว่ำหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน) 
ดงันี้ 

 

1.  ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บัรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรรำยนัน้ ๆ ดว้ย  

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รบัเงนิเดือนประจ ำ หรือผู้มอี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื ของผูม้อี ำนำจควบคมุ
ของบรษิทั  

3.  ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำมำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของกรรมกำรรำยอื่น ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำรเสนอให้
เป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับริษทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุม
ของบรษิทั รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้นีำจอ ำควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  

5.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของ
บรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  

6.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึง่รวมถงึทีป่รกึษำกฎหมำย หรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิ
กว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย  

7.  ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  

8.  ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดียวกนั และเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุน้สว่นทีม่นียัในหำ้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สีว่นร่วมบรหิำรงำน ลกูจำ้ง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บั เงนิเดอืนประจ ำ หรอื
ถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนั และ
เป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย  

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั  

10. สำมำรถเขำ้ร่วมกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัเพื่อตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ ไดอ้ย่ำงเป็นอสิระ  

11. สำมำรถดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนั และสำมำรถดแูลไม่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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นโยบายการจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารสงูสดุและผูบ้ริหาร 
 

ระดบักรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

เมื่อต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ซึง่เป็นต ำแหน่งผูบ้รหิำรสงูสุดของบรษิทัว่ำงลง หรอืผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งได ้บรษิทัจะมรีะบบกำรใหผู้บ้รหิำรในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรองเป็นผูร้กัษำกำร ในต ำแหน่งจนกว่ำจะ
มีกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลที่มคีุณสมบตัิตำมหลกัเกณฑ์ที่บริษัก ำหนด โดยกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่ ีคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์เหมำะสมต่อไป 
ดงันัน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัจะมผีูบ้รหิำรสงูสดุผูม้คีวำมรู้ ควำมสำมำรถเพยีงพอต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่จงึไดก้ ำหนดแผนสบืทอดต
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) ดงันี้ 
1.  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสม

กบัวฒันธรรมองค์กร คุณลกัษณะเชงิพฤติกรรม และต้องเป็นผู้ที่มวีสิยัทศัน์ที่เหมำะสมและ จ ำเป็นในกำรด ำรงต ำแหน่ง
ผูบ้รหิำรสงูสดุของบรษิทั  

2.  มกีำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนและควำมรูค้วำมสำมำรถของผู้บรหิำรที่มคีุณสมบตัใิหเ้ท่ ำกบัระดบัศกัยภำพทีบ่รษิทัต้องกำร 
เพื่อสำมำรถก ำหนดแผนพฒันำศกัยภำพในกำรพฒันำรำยบุคคล เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถของผูบ้รหิำรทีม่คีุณสมบตัิให้มี
ศกัยภำพเทยีบเท่ำกบัทีบ่รษิทัคำดหวงั และเพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่ 

3.  ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคลและธุรกำรดูแลและตดิตำมกำรอบรม และพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของผูส้บืทอด
ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

4.  ก ำหนดให้มกีำรทบทวนแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรหรอืผู้บรหิำรสูงสุดของบรษิัท เมื่อบรบิทกำร
ประกอบธุรกจิเปลีย่นแปลงไป หรอืคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพจิำรณำควำมเหมำะสมทีเ่ปลีย่นแปลงไป
จำกเดมิ 

 

ระดบัผูบ้ริหาร 

เมื่อต ำแหน่งระดบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ผูจ้ดักำรแผนกขึน้ไปว่ำงลง หรอืผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งได ้บรษิทัจะ
น ำเสนอผูส้บืทอดต ำแหน่งทีไ่ดค้ดัเลอืกไวต่้อประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยงำน หรอืประธำนเจำ้หน้ำที่ บรหิำรแต่งตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่ง
แทนต่อไป ดงันัน้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัจะไดผู้บ้รหิำรทีห่มำะสมกบัต ำแหน่ง จงึไดก้ ำหนดแผนสบืทอดต ำแหน่งโดยมกีระบวนกำร
ดงันี้ 
1.  บรษิทัพจิำรณำก ำหนดควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ทกัษะบุคลกิภำพ และทศันตขิองแต่ละต ำแหน่งงำน เพื่อคดัเลอืก

ผูบ้รหิำรทีม่คีวำมเหมำะสมและสอดคลอ้งตำมทีก่ ำหนด เพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลไดเ้หมำะสมกบักำรเป็นผู้
สบืทอดต ำแหน่ง  

2.  ก ำหนดให้มีแผนพฒันำศกัยภำพของผู้บริหำร โดยพฒันำควำมรู้ฝึกอบรมผู้ที่ถูกคดัเลือว่ำเป็นผู้สบืทอดต ำแหน่งก่อนที่
ผูบ้รหิำรเดมิจะมกีำรเกษยีณ หรอืลำออกจำกต ำแหน่ง 

3.  ประเมนิควำมพร้อมของอตัรำก ำลงัคน เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิัททัง้ในระยะสัน้ และในระยะยำว โดยมกีำร
เตรยีมพฒันำหรอืสรรหำพนกังำน เพื่อเตรยีมทดแทนพนกังำนผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำรทีจ่ะพน้จำก กำรด ำรงต ำแหน่ง 

4.  คดัเลอืกประเมนิผลงำน และประเมนิศกัยภำพของพนกังำน เพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรจะเป็นผูส้บืทอดต ำแหน่งเพื่อ
เรยีนรูง้ำนล่วงหน้ำ  

5.  กรณีประเมนิผลงำนและศกัยภำพของพนักงำนผู้สบืทอดต ำแหน่ง และผลประเมนิไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวงัของบรษิทั 
บรษิทัจะด ำเนินกำรคดัเลอืกผูส้บืทอดต ำแหน่งใหม ่หรอืสรรหำและคดัเลอืกจำกบุคคลภำยนอกองคก์รต่อไป 
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หมวด 3 

นโยบายการก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้ก ำหนดให้มนีโยบำยกำรก ำกบัดูแลบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม เพื่อเป็นกลไกในกำรก ำกบัดูแลที่ท ำให้
สำมำรถควบคุมกำรก ำกบักำรด ำเนินกำรของบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และจดัให้มมีำตรกำรที่เพยีงพอและเหมำะสมในกำร
ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัผลตอบแทน และผลประโยชน์จำกกำรลงทุนนัน้ อนั
สำมำรถเพิม่ควำมเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้ ดงันี้ 

1.  บรษิัทย่อยของบรษิทัทุกบรษิทัจะปฏบิตักิำรด ำเนินธุรกจิใหส้อดคล้องกบันโยบำยของบรษิทัแม่ คอืบรษิัท เอสซ ีแอสเสท 
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  

2.  บรษิทัในฐำนะผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรของบรษิทัทีม่คีุณวุฒแิละ
ประสบกำรณ์เหมำะสมกบักจิกำรนัน้ เขำ้เป็นกรรมกำรของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ตำมสดัส่วนกำรถอืครองหุน้ เวน้แต่
บรษิทัย่อยดงักล่ำวเป็นบรษิัทขนำดเลก็ช่วยสนับสนุนกจิกำรของบรษิทั (Operating Arms) คณะกรรมกำรจะมอบหมำยให้
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร (CEO) เป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้  

3.  กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่บริษัทแต่งตัง้มีหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลให้บริษัทย่อยบริษัทตำมกฎหมำย 
ข้อบงัคบั กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณ ในกำรด ำเนินธุรกิจ 
นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และนโยบำยอื่นทีส่อดคลอ้งกบับรษิทั  

4  กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีบ่รษิทัแต่งตัง้สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจโดยค ำนึงถงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทั บรษิทัย่อย หรอืบรษิทั
ร่วมในกำรพจิำรณำออกเสยีงลงมตใินกำรประชุมเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิปกตแิละกำรบรหิำรจดักำรทัว่ไป โดยจะตอ้ง
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทัง้รำยไตรมำส และรำยปี ให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ เพื่อให้สำมำรถติดตำมตรวจสอบกำร
ปฏบิตังิำนของบรษิทัในบรษิทัย่อยได ้ 

5.  กรรมกำรและผูบ้รหิำรทีบ่รษิทัแต่งตัง้ต้องก ำกบัดูแลใหก้ำรเขำ้ท ำรำยกำรหรอืด ำเนินกำรใด ๆ ดงัต่อไปนี้ ต้องไดร้บัควำม
เหน็ชอบ / อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ก่อนทีจ่ะด ำเนินกำรขออนุมตัจิำกทีป่ระชุม
คณะกรรมกำร และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำวในกำรท ำรำยกำรนัน้  

 -  กำรเพิม่ทุน / ลดทุนซึง่ไม่เป็นไปตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้  

 -  บรษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั   

 - รำยกำรทีเ่กีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย  

 -  รำยกำรอื่นใดทีม่ใิช่ธุรกจิปกตซิึง่มผีลต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั  

6.  กำรประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลอื่น เช่น ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัมอบฉันทะไปร่วม
กำรประชุมในฐำนะผู้ถอืหุน้ โดยผู้รบัมอบฉันทะจำกบรษิทัมหีน้ำทีใ่นกำรออกเสยีงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถอืหุน้  ในวำระต่ำงๆ 
โดยเฉพำะวำระส ำคญัตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็ชอบแลว้ เช่น กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรหรอืประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร กำรเพิม่ทุนหรอื ลดทุน กำรบรหิำรงำน เป็นตน้  

7.  กรรมกำรหรอืผู้บรหิำรที่บรษิัทแต่งตัง้ต้องรบัผิดชอบให้มีกำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำน ขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงิน เฉพำะ
กจิกำรและฐำนะทำงกำรเงนิรวม รำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรอืกำรได้มำจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ และรำยกำรอื่นๆ ที่ส ำคญั
ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดทุกประกำร 

8.  กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรทีบ่รษิทัแต่งตัง้ตอ้งดูแลรบัผดิชอบใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง กำรป้องกนั
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่พยีงพอ เหมำะสม มปีระสทิธผิล เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นไปตำมนโยบำยบรษิทั เพื่อรกัษำ
ประโยชน์ในทรพัยส์นิกำรลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และใหก้ำรประกอบกำรของบรษิทัย่อย และบรษิัท
ร่วมเป็นไปตำมเป้ำหมำยแผนทำงธุรกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเป็นไปตำมกฎหมำย โดยมีฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยในท ำหน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ รำยงำน และประเมนิผล กำรควบคุมภำยในของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมต่อคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอควำมเหน็ต่อ คณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป  

9.  ก ำหนดให้บรษิทัย่อยต้องมผีู้สอบบญัชรีบัอนุญำตรำยเดยีวกบับรษิัทแม่ เพื่อเปิดโอกำสให้ผูส้อบบญัชสีำมำรถ ตรวจสอบ
รำยกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ รวมทัง้แสวงหำหลกัฐำนทีเ่หมำะสมอย่ำงเพยีงพอในกำรแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวมของทัง้
บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม  

10. ในกรณีทีบ่รษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมมกี ำลงัพนักงำนไม่เพยีงพอ หรอืจ ำเป็นต้องใชบุ้คลำกรพเิศษทีบ่รษิทัมบีุคคลเหล่ำนัน้
เป็นพนกังำนอยู่ บรษิทัจะสนบัสนุนจดัสง่พนักงำนเขำ้ช่วยใหค้ ำปรกึษำ และปฏบิตังิำนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมชัว่ครำว
เท่ำทีจ่ ำเป็น แต่ยงัคงมสีถำนภำพเป็นพนกังำนของบรษิทัอยู่ โดยไม่มกีำรขำดจำกกำรเป็นพนกังำนของบรษิทั  

11.  กรรมกำรบรหิำรผูเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะไดร้บัค่ำตอบแทนจำกเบีย้ประชุมในฐำนะกรรมกำรบรหิำรของ
บรษิทัเท่ำนัน้ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
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 หมวด 4 

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
 

นโยบายการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
 

บรษิทัยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม และ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรใหค้วำมเป็นธรรมและปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัทัง้ในดำ้นกำรไดร้บั
สทิธต่ิำงๆ และกำรได้รบัขอ้มูล ด้วยบรษิัทตระหนักถงึควำมส ำคญัของกำรเกบ็รกัษำ กำรจดักำร กำรเผยแพร่ขอ้มูลภำยในใน
ลกัษณะทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ขอ้มูลกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัยซ์ึง่
บรษิทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลำดหลกัทรพัย์ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ไว ้และ
อำจน ำมำซึง่ควำมไม่เป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ไดห้ำกไม่มกีำรควบคุมทีม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอ โดยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน
ของบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ ถอืเป็นกำรกระท ำผดิวนิยัทีต่อ้งรบัโทษตำมระเบยีบกำรบรหิำรงำนบุคคลของบรษิทั และอำจ
ได้รบัโทษตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไว้หำกกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำย ทัง้นี้ บรษิัทได้ก ำหนดขอ้ควรปฏบิตัิเพื่อป้องกนักำรใช้ 
ขอ้มลูภำยใน ดงันี้ 
 

หลกัปฏิบติัการควบคมุเกบ็รกัษาและป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูลบัหรอืข้อมูลภายใน 

1.  ก ำหนดใหบ้นัทกึกำรเกบ็ขอ้มลูทุกประเภทอยู่ในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส่วนกลำง โดยหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบต่อขอ้มลู
ใดตอ้งมหีน้ำทีต่รวจสอบกำรเกบ็บนัทกึขอ้มลูใหถู้กตอ้ง ครบถว้น รวดเรว็ต่อกำรเรยีกใชข้อ้มลู  

2  ก ำหนดรหสัชัน้ควำมลบัในกำรเขำ้ถงึขอ้มลู ส ำหรบัขอ้มลูแต่ละประเภทตำมระดบัควำมส ำคญั และหำ้มบุคคล หรอืหน่วยงำน
อื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเขำ้ถงึขอ้มลูควำมลบัหรอืขอ้มลูภำยใน 

 3.  จ ำกดัจ ำนวนบุคคลที่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลควำมลบั หรือข้อมูลภำยในเท่ำที่จ ำเป็นโดยอนุญำตให้เฉพำะบุคคลที่มหีน้ำที่
เกี่ยวข้องกบัขอ้มูลควำมลบัโดยตรงเท่ำนัน้ที่เข้ำถึงขอ้มูลได้ ส่วนผู้บริหำรบุคคลอื่นจะต้องได้รบัอนุญำตจำกบริษัทเป็น
รำยบุคคลและรำยกรณีไป ทัง้นื้เพื่อควบคุมกำรใชข้อ้มลูและสำมำรถตรวจสอบกำรรัว่ไหลได้  

4.  ก ำหนดให้ผู้บรหิำร พนักงำนผู้จดัเกบ็ขอ้มูลควำมลบัมหีน้ำที่โดยตรงในกำรควบคุมและรกัษำขอ้มูลควำมลบัหรอื  ขอ้มูล
ภำยในมใิหร้ัว่ไหล โดยมหีน่วยงำนของส ำนกัตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีต่รวจสอบขัน้ตอนกำรปฏบิตัอิกีขัน้หนึ่ง เพื่อรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีมกีำรแอบใชข้อ้มลูควำมลบัหรอืขอ้มลูภำยในอนัขดัต่อนโยบำยของบรษิทั  

5.  ปลกูฝังควำมซื่อสตัยใ์หพ้นกังำนทุกคนยดึถอืเป็นวฒันธรรมองคก์รผ่ำนกำรสือ่สำรทำง www.scasset.com และกำรฝึกอบรม
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนตระหนกัถงึหน้ำทีใ่นกำรรกัษำขอ้มูลควำมลบัของบรษิทั ตลอดจนช่วยกนัควบคุมดูแล
ไม่ใหม้กีำรฝ่ำฝืน  

6.  หำ้มพนักงำนทุกคนตดิต่อสื่อสำรกบัสื่อมวลชนและบุคคลภำยนอกอื่นเกีย่วกบัข้อมูลภำยในของบรษิทั นอกจำกหน่วยงำน
สือ่สำรองคก์รทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบโดยตรงเท่ำนัน้ ในกรณีจะมกีำรแถลงผลประกอบกำร จะมกีำรแจง้ใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยรบัทรำบผลประกอบกำรของบรษิทัก่อนทีจ่ะแจง้ต่อสือ่มวลชน  

7.  เมื่อบรษิัทได้ทรำบขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับริษัทรัว่ไหลสู่สำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลจรงิหรอืเทจ็ อนัอำจมผีลกระทบ
อย่ำงมนียัส ำคญัต่อรำคำหรอืมลูค่ำของหลกัทรพัยข์องบรษิทั บรษิทัจะแจง้ขำ่วหรอืชีแ้จง้ขอ้มลู ควำมจรงิดงักล่ำวผ่ำนระบบ
ของตลำดหลกัทรพัยท์นัท ี 

8.  ห้ำมไม่ให้พนักงำนทุกคนเข้ำถึงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ของพนักงำนคนอื่น โดยก ำหนดตัง้รหัสผ่ำนส ำหรับอุปกรณ์
อเิลค็ทรอนิกสท์ัง้หมด และตดิตัง้ระบบซอฟตแ์วรค์วบคุมกำรปฏบิตัขิองพนกังำนทุกคน 

9.  ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนงดและหลกีเลีย่งกำรซือ้ขำยทีด่นิหรอืลงทุนในธุรกจิใกลบ้รเิวณทีบ่รษิทัจะลงทุนซือ้ทีด่นิ
ท ำโครงกำรเพื่อป้องกนัปัญหำผลประโยชน์ทบัซอ้น  
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10.  จดัให้มรีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์และขอ้มูลสำรสนเทศ โดยใหก้รรมกำร ผู้บรหิำรและพนักงำนทุก
ระดบัยดึถือและน ำไปปฏบิตัิเพื่อป้องกนัมใิห้ขอ้มูลและข่ำวสำรที่ส ำคญัถูกเปิดเผยหรอืมีกำรเข้ำถึง แหล่งขอ้มูลโดยไม่มี
อ ำนำจ กรณีทีม่กีำรน ำขอ้มลูบรษิทัไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืกระท ำกำรอนัอำจเป็นกำร
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ถอืเป็นควำมผดิอย่ำงรำ้ยแรงและอำจถูกลงโทษ ทำงวนิยั  

11. ใหห้น่วยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศพจิำรณำทบทวนมำตรกำรควบคุมเป็นระยะ เมื่อระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเปลีย่นแปลง 
เพื่อใหก้ำรจดัเกบ็และควบคุมขอ้มลูเป็นปัจจุบนัและมคีวำมปลอดภยัตลอดเวลำ 

 

หลกัปฏิบติัการจดัการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) 

1.  ก ำหนดเป็นเงื่อนไขในสญัญำจ้ำงเกี่ยวกบักำรรกัษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบั โดยก ำหนดห้ำมใช้ขอ้มูลควำมลบัหรอืขอ้มูล
ภำยใน เพื่อกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทั หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และหำ้มเปิดเผยขอ้มูลควำมลบัต่อบุคคลภำยนอก แม้
ภำยหลงัพน้สภำพกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั รวมทัง้ได้ก ำหนดใหบ้รษิทัในฐำนะนำยจำ้งสำมำรถ
เขำ้ถึงขอ้มูลกำรสื่อสำรทัง้หมดทีพ่นักงำนมกีำรบนัทกึไว้ เพื่อให้สำมำรถตดิตำม ควบคุมกำรใชข้อ้มูลควำมลบัของบรษิทั
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

2.  กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท หำกมีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำภำยนอก บริษัทได้ก ำหนดให้ที่ปรึกษำต้องจดัท ำสญัญำ รกัษำ
ควำมลบั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำขอ้มลูภำยใน และขอ้มลูควำมลบัของบรษิทัจะไม่ถูกเปิดเผยหรอืถูกน ำไปในทำงทีไ่ม่ชอบ หรอืใชใ้น
กำรแสวงหำผลประโยชน์ใดๆ  

3.  จดัอบรม และสื่อสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในองค์กร เพื่อปลูกฝังให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ตระหนักถึง
ควำมส ำคญัในกำรรกัษำขอ้มลูควำมลบัของบรษิทั และผลกระทบของกำรเปิดเผยขอ้มลูลบัอย่ำงไม่เหมำะสม 
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มาตรการห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย ์
 

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ซึง่อยู่ในต ำแหน่งหรอืสำยงำนทีร่บัผดิชอบขอ้มูลภำยใน หรอืทีส่ำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูภำยในของ
บรษิทัทีม่นียัส ำคญัทีอ่ำจส่งผลต่อกำรเปลีย่นแปลงของรำคำซือ้ขำยหลกัทรพัย ์รวมทัง้คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉนัสำมภีรรยำ และ
บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ นิตบิุคคลทีบุ่คลลดงักล่ำวถอืหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละ 30 ต้องงดกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 

เดอืนก่อนทีบ่รษิทัจะมกีำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำน ขอ้มูล งบกำรเงนิ หรอืขอ้มูลภำยในแก่สำธำรณชนและภำยใน 24 ชัว่โมง
หลงักำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำว  

 

ทัง้นี้ ก ำหนดให้ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำที่แจ้งให้กรรมกำร ผู้บริหำร รวมถึงพนักงำนซึ่งอยู่ในต ำแหน่งหรือสำยงำนที่
รบัผิดชอบขอ้มูลภำยใน หรือที่สำมำรถเขำ้ถึงข้อมูลภำยในของบริษัททรำบ เพื่องดเว้นกำรซื้อ-ขำยหลกัทรพัย์ ในช่วงเวลำ
ดงักล่ำว 
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นโยบายการแจ้งและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยแ์ละสญัญาซ้ือขายล่วงหน้าของบริษทั 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย ์และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของกรรมกำร และผูบ้รหิำร
ระดบัสูงของบรษิัท เพื่อให้แน่ใจว่ำนักลงทุนสำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวกำรถือหุ้นของกรรมกำร  หรอืผู้บรหิำรซึ่งอยู่ใน
ต ำแหน่งหรอืฐำนะทีอ่ำจล่วงรูข้อ้มูลภำยในของบรษิทัและอำจหำประโยชน์จำกขอ้มูลนัน้ก่อนที ่ขอ้มูลจะเปิดเผยเป็นกำรทัว่ไป 
ดงันี้ 
1.  กรรมกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรกของบรษิทั หำกประสงคจ์ะซือ้-ขำยหลกัทรพัย์ และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ

ของบรษิทั จะต้องด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคจ์ะซือ้-ขำยหลกัทรพัยบ์รษิทัล่วงหน้ำก่อนท ำกำรซือ้-ขำยอย่ำงน้อย 1 วนัท ำ
กำรใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบผ่ำนบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมำย ดงันี้  
(1)  ในกรณีกรรมกำรและผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บรหิำร 4 รำยแรก ประสงค์จะซื้อ-ขำยหลกัทรพัย์บรษิทั ให้แจ้งควำมประสงค์

ล่วงหน้ำต่อเลขำนุกำรบรษิทั  

(2)  ในกรณีเลขำนุกำรบรษิทัประสงคจ์ะซือ้-ขำยหลกัทรพัยบ์รษิทั ใหแ้จง้ควำมประสงคล่์วงหน้ำต่อประธำนกรรมกำรบรษิทั 

2.  กรรมกำร และผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำร 4 รำยแรกของบริษัท มีหน้ำที่ต้องจดัท ำและรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัยบ์รษิทั และสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำของตน คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ บุตรทีย่งั ไม่บรรลุนิตภิำวะ 
หรอืนิตบิุคคล ซึง่กรรมกำร ผูด้ ำรงต ำแหน่งผูบ้รหิำร 4 รำยแรก คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิำวะถอืหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด และมสีดัส่วนกำรถอืหุน้มำกทีสุ่ดในนิตบิุคคล
นัน้ ดว้ยแบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกส์ (แบบ 59) ผ่ำนทำงระบบ Online ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับแต่วนัทีม่กีำร ซือ้ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์หรอืสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ
ของบรษิทั  

ทัง้นี้  หลักทรัพย์ หมำยควำมรวมถึง หุ้น หลักทรัพย์แปลงสภำพ หรือสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำตำมค ำนิยำมที่ประกำศ 

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด  

3.  กรณีกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร 4 รำยแรกรำยใหม่ ซึง่บรษิทัได้ด ำเนินกำรแจง้รำยชื่อเพื่อน ำเขำ้สู่ระบบขอ้มูลรำยชื่อกรรมกำร
และผูบ้รหิำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) แลว้ แต่ยงัไม่ปรำกฏชื่อในระบบ
ขอ้มลูรำยชื่อนัน้ หำกกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร  

4  รำยแรกคนดงักล่ำวไดม้กีำรซือ้ ขำย โอน หรอื รบัโอนหลกัทรพัย์ หรอืสญัญำซือ้ขำยล่วงหน้ำต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลง
กำรถือครองหลกัทรพัย์หรือสญัญำซื้อขำยล่วงหน้ำนัน้ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่มีกำรซื้อ ขำย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัยห์รอืสญัญำซือ้ขำย ล่วงหน้ำของบรษิทั 4 เมื่อมกีำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยบ์รษิทัต่อส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว ให้กรรมกำร หรือผู้บริหำร 4 รำยแรกผู้ซื้อ-ขำย
หลกัทรพัย์ของบรษิัทจดัส่งส ำเนำรำยงำนดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ ผ่ำนเลขำนุกำรบรษิัท ตำมแบบฟอร์มที่
ก ำหนดในวนัเดยีวกบัทีร่ำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) เพื่อกำรรำยงำน
ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร และเกบ็เป็นหลกัฐำนต่อไป  

5  เลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่รำยงำนข้อมูลกำรซื้อ -ขำยหลักทรัพย์บริษัท / กำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลง
หลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้รหิำร 4 รำยแรกต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบทุกครัง้ทีม่กีำรประชุมคณะกรรมกำร 
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หมวด 5 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

  (Conflict of Interest) 
 

      นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัยดึมัน่และด ำเนินนโยบำยโดยตลอดว่ำกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัจะกระท ำดว้ยควำมเป็นธรรม ซื่อสตัย ์
สจุรติ โปร่งใส และตรวจสอบได ้จงึไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิขอ้หำ้ม และขอ้พจิำรณำต่ำง ๆ ภำยใตห้ลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบั
ทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด เพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของ บรษิทัมคีวำมเขำ้ใจวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อ
ป้องกนัมใิหม้กีำรด ำเนินกำรทีม่คีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ดงันี้ 
1.  หำ้มใชโ้อกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำน ในบรษิทัแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวั หรอืของ ครอบครวั หรอื

บุคคลใกลช้ดิ ไม่ว่ำจะเป็นดำ้นกำรเงนิ หรอื ดำ้นธุรกจิอื่นใดกต็ำม  

2.  หำ้มไม่ใหกู้ย้มืเงนิหรอืเรีย่ไรเงนิจำกลูกคำ้หรอืผู้ท ำธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นกำรกูย้มืเงนิจำกธนำคำรหรอื สถำบนัทำงกำร
เงนิ ในฐำนะลกูคำ้ของธนำคำร หรอืสถำบนักำรเงนิดงักล่ำว  

3.  หำ้มไม่ใหป้ระกอบธุรกจิสว่นตวัใดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่และเวลำท ำงำนของบรษิทั  

4.  หำ้มไม่ใหท้ ำธุรกจิใดๆ กบับรษิทัในนำมสว่นตวั ครอบครวั หรอืนิตบิุคคลใดๆ ทีต่นมสีว่นไดเ้สยี หรอืกำรประกอบ กจิกำรใด
อนัเป็นกำรแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัท ไม่ว่ำกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนักงำนดงักล่ำวจะไดร้บัประโยชน์ โดยตรงหรอืโดย
ออ้มกต็ำม  

5.  กรณีทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนรำยใดท ำธุรกจิใดๆ กบับรษิทัทัง้ในนำมส่วนตวั ครอบครวั หรอืในนำมนิตบิุคคลใดๆ 
ทีต่นมสีว่นไดเ้สยี กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนรำยนัน้จะตอ้งเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวตำม หลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก ำหนด  

6.  หลกีเลีย่งหรอืงดกำรซื้อขำยที่ดนิหรอืลงทุนในธุรกจิใกลบ้รเิวณทีบ่รษิทัจะลงทุนที่เป็นไปในทำงที่ส่อว่ำจะหำ  ผลประโยชน์
ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น  

7.  หลกีเลีย่งกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยง/รำยกำรระหว่ำงกนักบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อประโยชน์ของบรษิทั ภำยใต้
หลกัเกณฑ์และระเบียบข้อบงัคับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด  

8. หำ้มมใิหก้รรมกำร หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มกีรรมกำรเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืเป็นกรรมกำรของบรษิทัดงักล่ำวเป็นคู่คำ้กบั บรษิทั 
เวน้แต่กำรท ำธุรกรรมดงักล่ำวจะไดปิ้ดเผยและปฏบิตัติำมกฎระเบยีบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแห่งประเทศไทย รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

9.  ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร ตอ้งเปิดเผยและน ำสง่ขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งตำมวธิกีำรทีบ่รษิทั
ก ำหนด 

10. กรณีที่กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรคนใดมสี่วนได้เสยีในวำระกำรพจิำรณำเรื่องทีบ่รษิทัจะเขำ้ท ำรำยกำรเรื่องใด ห้ำมกรรมกำร 
หรอืผูบ้รหิำรคนนัน้ มสีว่นร่วมในกำรประชุมพจิำรณำหรอือนุมตัใินเรื่องนัน้ๆ เพื่อใหก้รรมกำร หรอืผูบ้รหิำรคนอื่นทีไ่ม่มสีว่น
ไดเ้สยีเป็นผูพ้จิำรณำ  

11. ในกำรอนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั / รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีจ่ะต้องอนุมตัโิดยที ่ประชุมผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวำระดงักล่ำว 

12. ในกำรท ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บรษิทัก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้มำมบีทบำทส ำคญั โดย
ก ำหนดใหใ้นทุกรำยกำรจะต้องผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนว่ำ รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำม
หลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นรำยกำรทีเ่หมำะสม เป็นธรรม ตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัเพื่อน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจ
อนุมตัต่ิอไป 
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นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 
 

เพื่อควำมโปร่งใสและสอดคล้องกบันโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ของบรษิทั  บรษิัทได้ก ำหนดระเบยีบ
ปฏบิตัิให้กรรมกำรและผู้บรหิำรต้องรำยงำนให้บรษิัททรำบถึงกำรมสี่วนได้เสยีของตนหรอืของบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง ซึ่งมี
ส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิัทและบรษิทัย่อย  ตำมพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ เพื่อให้บรษิัทมขีอ้มูลประกอบกำรด ำเนินกำรตำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั / รำยกำร
ระหว่ำงกนั ซึ่งอำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และอำจน ำไปสู่กำรถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ได้ รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลป้องกนัไม่ให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และบุคคลที่มี ควำมเกี่ยวขอ้ง เขำ้ร่วมกระบวนกำรตดัสนิใจใน
กำรพจิำรณำธุรกรรมระหว่ำงบรษิัทกบัผู้ที่มสี่วนได้เสยี หรอืมสี่วนเกี่ยวขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีำรดงันี้ 
1.  ใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรรำยงำนใหบ้รษิทัทรำบถงึกำรมสีว่นไดเ้สยีของตน หรอืของบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง กรณีเป็นส่วน

ได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย โดยกรอกแบบแจ้งรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร ตำมแบบทีบ่รษิทัก ำหนด ภำยในระยะเวลำดงันี้  
▪ รำยงำนครัง้แรก : ใหร้ำยงำนภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 4 รำยแรก  

▪ รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรมสีว่นไดเ้สยี : ใหร้ำยงำนภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู 

2. ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรส่งแบบแจง้รำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีของตนหรอืของบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งใหเ้ลขำนุกำรบรษิัท  
ภำยในเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ 1.  

3.  ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัด ำเนินกำร ดงันี้ 
▪ จดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วนัท ำ

กำรนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำนนัน้  
▪ เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีก่รรมกำรและผูบ้รหิำรรำยงำนต่อบรษิทั  
▪ เปิดเผยขอ้มลูกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรและผูบ้รหิำรในรำยงำนประจ ำปี  

4.  กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรรำยใดเป็นผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัรำยกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ ตอ้งรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีต่อ 
เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธ์ หรอืกำรมสีว่นไดส้ว่นเสยีของตนในรำยกำรดงักล่ำวอย่ำงน้อยก่อนกำร
พิจำรณำในวำระดงักล่ำว และบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้นัน้  ๆ โดยต้องไม่เข้ำร่วมในกำร
พจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัธิุรกรรมดงักล่ำว 
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หมวด 6              

นโยบายการท าารายการท่ีเก่ียวโยงกนั / รายการระหว่างกนั 
 

เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรประกอบธุรกจิ ไม่ใหเ้กดิกำรเอำเปรยีบไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มจำกกรรมกำร ผูบ้รหิำรและผูถ้อืหุ้นที่
มอี ำนำจควบคุมกจิกำร และปรำศจำกควำมขดักนัแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุม้ครองสทิธผิูถ้อืหุน้สว่นน้อยใหเ้กดิควำมเท่ำเทยีมกนั 
เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย บรษิทัมนีโยบำยกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั / รำยกำรระหว่ำงกนั รวมถงึ
กำรเปิดเผยขอ้มลู ดงันี้ 

1.  กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั/ รำยกำรระหว่ำงกนัทุกรำยกำร คณะกรรมกำรบรษิัทจะต้องก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติำม
กฎหมำย ประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ละประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้งทุกประเภท รวมถงึ
เปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรำยทรำบ  

2.  กรณีบรษิทัประสงคจ์ะท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั กำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำว บรษิทัและบรษิทัย่อยตอ้ง
กระท ำโดยถอืเสมอืนกำรตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคลลกำยนอก โดยใชเ้กณฑร์ำคำและขอ้ตกลงทำงกำรคำ้เช่นเดยีวกบัทีใ่ช้
กบัลูกค้ำทัว่ไป โดยต้องมลีกัษณะเป็นไปตำมเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผล ยุติธรรม ตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกตธิุรกจิ
กำรค้ำ (Fair and at arm’s length basis) ภำยใต้หลักเกณฑ์และระเบียบ  ข้อบังคับที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด และตอ้งเป็นกำรกระท ำเพื่อประโยชน์
ของธุรกจิของบรษิทัเป็นสำระส ำคญั โดยบรษิทัจะหลกีเลีย่งไม่มรีำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอื
ทำงกำรเงนิ  

3.  กำรพจิำรณำอนุมตัใินแต่ละรำยกำร ฝ่ำยจดักำรจะน ำเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบพจิำรณำใหค้วำมเหน็ ถงึควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรและควำมเหมำะสมของรำคำในกำรอนุมตัิรำยกำรระหว่ำงกนันัน้  ก่อนน ำเสนอขออนุมตัิจำก
คณะกรรมกำร หรอืผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบและใหค้วำมเหน็ที่เหมำะสม
ส ำหรบัรำยกำรทีเ่กดิขึน้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำข้อก ำหนดและเงื่อนไขของรำยกำรนัน้ๆ เป็นไปตำมมำตรฐำนของตลำด 
และรำคำของรำยกำรทีเ่กดิขึน้เป็นรำคำทีผ่่ำนกำรประเมนิและเปรยีบเทยีบกบัรำคำตลำดแล้ว  ในกรณีที่ไม่สำมำรถเทยีบ
รำคำตลำดได ้คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งแน่ใจว่ำรำคำนัน้สมเหตุผล และรำยกำรดงักล่ำวนัน้สรำ้งประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั
และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

4.  หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่สำมำรถประเมินรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันได้  หรือไม่สำมำรถหำรำคำตลำดที่ใช้ในกำร
เปรยีบเทยีบได้ บรษิัทจะจดัหำผู้เชี่ยวชำญอสิระที่ได้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ไม่น้อยกว่ำ 3 รำย เพื่อประเมนิรำคำตลำด เพื่อใหไ้ดม้ำซึง่รำคำและเงื่อนไขทีเ่หมำะสม ไม่เกนิ
กว่ำค่ำเฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

5.  บริษัทจด ำเนินกำรเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำให้ควำมเหน็ถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร  และควำม
เหมำะสมของรำคำในกำรอนุมตัริำยกำรระหว่ำงกนันัน้ ก่อนน ำเสนอขออนุมตัจิำกคณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ตำมแต่กรณี  

6  กรณีตอ้งขออนุมตักิำรท ำรำยกำรจำกคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะขออนุมตักิำรเขำ้ท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำว 
โดยด ำเนินกำรต่อไปนี้ 
▪ ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัใหอ้อกจำกกำรร่วมประชุมชัว่ครำวเพื่อใหก้รรมกำรท่ำนอื่น

พจิำรณำโดยอสิระ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมในวำระนัน้ 

▪ ด ำเนินกำรเปิดเผยมติที่มีสำรสนเทศกำรเข้ำท ำรำยกำรตำมรำยละเอียด ได้แก่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และ
ควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบำยกำรก ำหนดรำคำและมูลค่ำของรำยกำร รวมทัง้ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทเกี่ยวกบัรำยกำรดงักล่ำว ตลอดจนรำยละเอยีดอื่นตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก ำหนด ต่อตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในวนัทีค่ณะกรรมกำรมมีตอินุมตัเิขำ้ท ำรำยกำร หรอืภำยใน 9.00 น. ของวทั ำกำรถดัไป 
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▪ ในกรณีทีบ่รษิทัต้องขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น บรษิทัจะจดัใหม้ทีีป่รกึษำกำรเงนิอสิระเพื่อแสดงควำมเหน็เกี่ยวกบั
กำรเขำ้ท ำรำยกำรต่อผูถ้อืหุน้ 

▪ มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรอนุมตัติอ้งมคีะแนนเสยีงไมต ่ำกว่ำ 3 ใน 4 ขอจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยจะไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

 

7.  บริษัทจะสำมำรถเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัได้ตัง้แต่วนัที่คณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น  (แล้วแต่กรณี) ได้อนุมตัิ กำรท ำ
รำยกำรแลว้เป็นตน้ไปเท่ำนัน้  

8.  บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในรำยงำนประจ ำปีทีผ่่ำนกำรรบัรองตรวจสอบจำกผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ำกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่ำวไม่มกีำรขดักนัแห่งผลประโยชน์  
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หมวด 7 

นโยบายการจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ 
 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสทิธภิำพ และลดกำรเกดิผลกระทบทำงลบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ำรเตบิโตทำงธุรกจิควบคู่ไปกบักำรดูแล รกัษำสิง่แวดลอ้ม 
บริษัทจึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดกำรใช้
ทรพัยำกรธรรมชำตทิีม่อียูอ่ย่ำงจ ำกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ และเพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกำรลดปัญหำดำ้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สง่เสรมิ
กำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนปกป้องระบบนิเวศ และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ให้
เป็นไปตำมเจตจ ำนงคใ์นกำรเป็นองคก์รทีด่ ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึสิง่แวดลอ้มใหม้สีภำพทีด่ ีดงันี้ 
1.  กำรปฏบิตัิงำนอนัเกี่ยวข้องกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทต้องปฏบิตัิตำมที่กฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมกฎหมำยที่

ควบคุมธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย์ ขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงสิง่แวดลอ้ม หรอืกฎหมำยดำ้นกำรอนุรกัษ์ ทรพัยำกรชวีภำพที่
เกีย่วขอ้ง โดยถอืเป็นมำตรฐำนขัน้ต ่ำ และตอ้งด ำเนินกำรใหส้อคลอ้งตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทีบ่รษิทัได้ก ำหนดไว ้

 2.  น ำแนวคดิอำคำรสเีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและประโยชน์สงูสุดจำกกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตใินกำรสร้ำงผลติภณัฑท์ี่
พกัอำศยั โดยพจิำรณำเลอืกและคดัสรรกำรออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีีช่่วยประหยดั พลงังำนมำใชใ้นหอ้งชุด
และบ้ำนพกัอำศยัของโครงกำร รวมถึงในกำรออกแบบโครงกำรต่ำงๆ บรษิัทจะค ำนึงถึงกำรออกแบบโครงสร้ำงและกำร
เลอืกใชว้สัดุกำรประหยดัพลงังำนเพื่อกำรลดภำวะโลกรอ้น โดยในส่วนกำรก ำจดัของเสยีในโครงกำร จะตดิตัง้อุปกรณ์บ ำบดั
น ้ำเสยีใหส้ะอำดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน ้ำสำธำรณะ  

3.  ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนกำรผลติทีม่มีำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยค ำนึงถงึกำรลดปรมิำณกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำตใิหม้ำก
ทีส่ดุ โดยกำรเลอืกใชว้สัดุซึง่เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม หรอืไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

4.  ในกำรก่อสรำ้งโครกำรหอ้งชุดและทีพ่กัอำศยั บรษิทัจะใหผู้ร้บัเหมำรกัษำต้นไมข้นำดใหญ่ใหค้งสภำพเดมิ และงำนก่อสรำ้ง
ต้องจดัใหม้มีำตรกำรป้องกนัเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ  ในห่วงโซ่อุปทำน โดยในทุก
โครงกำรที่จะก่อสร้ำงจะเลอืกพื้นทีก่่อสร้ำงอย่ำงเหมำะสม จดัให้มกีำรบรหิำรงำนด้ำนสิง่แวดล้อมตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
ควบคู่กบักำรบรหิำรโครงกำรก่อสรำ้งทีอ่ยู่อำศยั และตดิตำมประเมนิผลกำรด ำเนินกำรดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ  

5.  ก่อนกำรก่อสร้ำง โครงกำรจะสื่อสำรและสร้ำงควำมสมัพนัธก์บัชุมชน หำรอืกบัผูม้สี่วนได้เสยีทีไ่ดผ้ลกระทบโดยตรงอย่ำง
สม ่ำเสมอในกำรพฒันำโครงกำรของบรษิทั เพื่อหำมำตรกำรป้องกนัทีเ่หมำะสม ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเพื่อใหเ้กดิ
ควำมร่วมมอืในกำรอนุรกัษ์ ดแูลรกัษำ และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัจำกควำมควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ  

6.  เสรมิสรำ้งพฒันำองคค์วำมรู้ ควำมตระหนกั และควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ สิง่แวดลอ้ม และระบบ
นิเวศ รวมถึงกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ ให้แก่พนักงำนทุกระดบั และผูร้บัเหมำ รวมถงึพนักงำนของ
บรษิัทคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง 
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หมวด 8                

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการส่งเสริม 

ให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตลอดจนสงัคม ชุมชน และ สิง่แวดลอ้ม 
อกีทัง้ยงัตระหนักดถีงึควำมส ำคญัของกำรใชท้รพัยำกรใหเ้กดิประโยชน์ และมปีระสทิธภิำพสงูสุด โดยมผีลกระทบต่อสงัคม และ
สงิแวดลอ้มน้อยทีส่ดุ ดว้ยบรษิทัเชื่อมัน่ว่ำกำรบรหิำรจดักำรและจดัสรรทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลจะสำมำรถ
น ำพำองคก์รบรรลุเป้ำหมำยในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรและเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัจงึก ำหนดนโยบำยกำรใชท้รพัยำกรอยำ่ง
มปีระสทิธภิำพ ซึ่งครอบคลุมทรพัยำกรทุกด้ำนที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิ รวมถึงทรพัยำกรด้ำนกำรเงิน (financial capital) 

ทรัพยำกรด้ำนกำรผลิต (manufactured capital) ทรัพยำกรภูมิปัญญำ (intellectual capital) ทรัพยำกรด้ำนบุคคล (human 

capital) ทรพัยำกรดำ้นสงัคม และควำมสมัพนัธ ์(social and relationship capital) ตลอดจนทรพัยำกรธรรมชำต ิ(natural capital) 

โดยก ำหนดใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนมหีน้ำทีต่้องช่วยกนัควบคุม และส ำนึกในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงรูคุ้ณค่ำ ตลอดจนลดกำรใช้ 
ทรพัยำกรธรรมชำติ ใหค้วำมร่วมมอืและสนับสนุนในกำรน ำทรพัยำกรธรรมชำตทิีใ่ชแ้ลว้กลบัมำใชใ้หเ้กดิประโยชน์ ลดปรมิำณ
ของเสยีต่ำงๆ เพื่อป้องกนัหรอืลดกำรเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัไดม้กีำรสง่เสรมิใหพ้นกังำนทุกคนรูถ้งึคุณค่ำของกำร
ใชท้รพัยำกร เพื่อใหน้ ำมำซึง่กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเกดิประโยชน์สงูสุด ควบคู่ไปกบัปลูกฝังและพฒันำสร้ำง
แนวทำงเพื่อป้องกนั หรอืลดกำรเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงเป็นรปูธรรม โดยมแีนวปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ดงันี้ 
 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านการเงิน (Financial Capital)  

ทรพัยำกรด้ำนกำรเงนิเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรประกอบกจิกำรใหเ้จรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื บรษิทัจงึใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำร
ทรพัยำกรดำ้นกำรเงนิใหเ้กดิควำมสมดุลในทุกมติดิงันี 
1.  บรษิทัจะจดัหำเงนิทุนในหลำกหลำยรบูแบบ โดยจะพจิำรณำถงึเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีห่ลำกหลำยและในสดัสว่นทีเ่หมำะสม 

โดยครื่องมอืทำงกำรเงนิหลกัทีบ่รษิทัน ำมำใชเ้พื่อเป็นเงนิทุนในกำรด ำเนินธุรกจิ คอื กำรออกหุน้สำมญัขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้และ
นกัลงทุน กำรกูย้มืเงนิจำกสถำบนักำรเงนิและกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ เช่น ตัว๋แลกเงนิ และหุน้กู ้ 

2.  บรหิำรจดักำรใหก้ำรใชเ้งนิในกำรประกอบกจิกำรมปีระสทิธภิำพสงูสุดไม่เกนิค่ำเฉลีย่มำตรฐำนในอุตสำหกรรมเดยีวกนั เพื่อ
ลดค่ำใชจ้่ำยหรอืตน้ทุนทำงกำรเงนิ (financial cost)  

3.  ควบคุมป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ (financial risk) โดยไดผ้สมผสำนกำรใชเ้ครื่องมอืทำงกำรเงนิใหเ้หมำะสมใน
แต่ละช่วงเวลำ พจิำรณำถงึผลกระทบระยะยำวของกำรใชเ้ครื่องมอืทำงกำรเงนิแต่ละประเภท รวมถงึระยะเวลำครบก ำหนด 
และภำวะผกูพนัของเครื่องมอืทำงกำรเงนินัน้ใหเ้หมำะสมสำมำรถรองรบักำรเตบิโตของธุรกจิของบรษิทัได้  

4.  รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิต่อบุคคลภำยนอกตลอดเวลำไม่ว่ำจะเป็นเจำ้หนี้สถำบนักำรเงนิ เจำ้หนี้ทำงกำรคำ้ จะตอ้ง
ไดร้บักำรช ำระเงนิตรงตำมเวลำตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำหรอืบนัทกึขอ้ตกลง 
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• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านการผลิต (Manufactured Capital) 

1.  สง่เสรมิใหเ้ลอืกใชว้สัดุพืน้ฐำนในกำรก่อสรำ้งโครงกำร โดยคดัเลอืกจำกวสัดุภำยในประเทศเป็นล ำดบัแรก และพยำยำมเลอืก
วสัดุทีไ่ม่มปัีจจยักระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Procurement) เพื่อสง่เสรมิเศรษฐกจิภำยในประเทศและป้องกนัผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม  

2.  ก ำหนดใหม้กีำรน ำระบบกำรบรหิำรคุณภำพกำรผลติโดยรวม (Total Quality Management) มำใชเ้พื่อปรบัปรุงกระบวนกำร
ก่อสรำ้ง รวมถงึกำรส ำรวจและรวบรวมปัญหำทีเ่กีย่วกบังำนก่อสรำ้ง เพื่อใหไ้ดแ้นวทำงแกไ้ขและพฒันำกระบวนกำรในกำร
เพิม่ประสทิธภิำพกำรก่อสร้ำงโครงกำรมำกขึ้น เพื่อสร้ำงสนิค้ำและบรกิำรที่มคีุณภำพอนัสำมำรถสร้ำงควำมพงึพอใจให้
ผูบ้รโิภคไดต้รงควำมตอ้งกำรมำกขึน้ และเป็นกำรใชท้รพัยำกรดำ้นกำรผลติอย่ำงมปีระสทิธภิำพดว้ย  

3.  ก่อตัง้โครงกำร SC LAB เพื่อเป็นศูนย์วิจัยทดสอบวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่ำงๆ วัสดุก่อสร้ำง ตลอดจนเป็นกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต วิธีกำรในทุกขัน้ตอนของกำรก่อสร้ำงไม่ให้เกดิข้อบกพร่องในกำรก่อสร้ำงจริง  โดย SC LAB สำมำรถ
ส่งเสรมิและสรำ้งระบบกำรเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิำพสงูขึน้ และท ำใหคุ้ณภำพของกระบวนกำรท ำงำน รวมถงึวสัดุก่อสรำ้งอนั
ถอืเป็นปัจจยัหลกัในกำรผลติสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัมคีุณภำพมำกขึน้ 

 

•  แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรภมิูปัญญา (Intellectual Capital) 

1.  ส่งเสริมทรพัยำกรภูมิปัญญำให้กว้ำงขึ้นและสอดคล้องกบัสภำวะทำงสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  โดยจดัให้มี
หลักสูตร Innovation Workshop ขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่ำวเป็นกำรพัฒนำควำมรู้ให้กบัผู้บริหำรและ  พนักงำน โดยเชิญ
ผูเ้ชีย่วชำญเกีย่วกบัธุรกจิ Startup ของประเทศไทยมำเป็นวทิยำกร และใหค้วำมรูก้บัพนักงำนในแง่มุมกำรคดิและวเิครำะห์
ใหม่ๆ รวมทัง้วธิกีำรสรำ้งสรรคแ์ละพฒันำผลงำน ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำน โดยกำรใชน้วตักรรมและน ำเทคโนโลยใีหม่ๆ ใน
ปัจจุบนัมำใช ้โดยกำรน ำเสนอควำมคดิเหน็ทีส่ำมำรถต่อยอดเป็นกำรพฒันำโครงกำรใหก้บับรษิทั  

2.  จดักิจกรรมเพื่อกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนทุกหน่วยงำน สำมำรถน ำเสนอควำมคิด หรือแนวคิด เชิง
สรำ้งสรรคใ์นกำรพฒันำโครงกำรของบรษิทั อนัเป็นกำรส่งเสรมิและกระตุ้นใหพ้นักงำนเกดิกำรเรยีนรู้ พฒันำ โดยประยุกต์
นวตักรรม และเทคโนโลยผีสมผสำนเขำ้กบัสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทั  

3.  ส่งเสรมิควำมรูผู้บ้รหิำรและพนักงำนใหไ้ดเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยขีองต่ำงประเทศใหม่ๆ โดยจดัใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนเขำ้ศกึษำ
ดงูำนต่ำงประเทศ เกีย่วกบักำรออกแบบสนิคำ้และบรกิำร โดยพนกังำนไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคและเสรมิสรำ้งประสบกำรณ์ใหม่ และ
เสรมิสรำ้งแรงบนัดำลในกำรคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ ทีเ่หมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค เพื่อน ำมำพฒันำบำ้นและหอ้ง
ชุดพกัอำศยัในโครงกำร รวมถงึบรกิำรใหก้บับรษิทัต่อไป 

 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรบุคคล (Human Capital) 

1.  ก ำหนดใหม้กีำรจดัอบรมควำมรูท้ำงวชิำชพีและควำมคดิสรำ้งสรรคใ์นหลกัสตูรกำรพฒันำต่ำงๆ เป็นระยะอย่ำงต่อเนื่องให้
ผูบ้รหิำรและพนักงำนทัง้องคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนมคีวำมรูท้ำงวชิำชพีและเขำ้ใจในเรื่องกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย และ
ระเบียบขอ้ปฏบิตัิ และสำมำรถปฏบิตัิงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพเป็นไปตำมแนวทำงที่บรษิัทก ำหนด โดยหลกัสูตรกำร
พฒันำดำ้นกำรปฏบิตังิำนตำมสำยอำชพีเพื่อสง่เสรมิศกัยภำพและควำมกำ้วหน้ำของพนกังำนทุกระดบั โดยไดจ้ดัใหผู้บ้รหิำร 
หรอืพนักงำนอำวุโสผูส้อนและร่วมกนัพฒันำงำนในสำยวชิำชพีนัน้  และยงัจดัอบรมหลกัสูตรพฒันำดำ้นภำวะผู้น ำและกำร
บรหิำรจดักำร เพื่อสง่เสรมิและพฒันำพนักงำนใหรู้แ้ละมภีำวะผูน้ ำเพื่อรองรบักำรเตบิโตในต ำแหน่งงำน รวมทัง้เตรยีมควำม
พรอ้มใหพ้นกังำนไดเ้ตรยีมตวัเพื่อควำม พรอ้มรบัภำระหน้ำทีใ่นต ำแหน่งงำนทีส่งูขึน้  

2.  สร้ำงวฒันธรรมองค์กรผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ โดยจดัให้มกีจิกรรมกำรสร้ำงควำมผูกพนัของพนักงำนกบัองค์กร  (Employee 

Engagement) เพื่อมุ่งเน้นพฒันำทัง้ดำ้นศกัยภำพควบคู่ไปกบักำรสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีวำมมุ่งมัน่ ในกำรสรำ้งผลงำนใหก้บั
องคก์ร ซึง่ท ำใหพ้นกังำนสำมำรถน ำเอำศกัยภำพสงูสดุของตนมำใชส้ ำหรบักำรสรำ้งประโยชน์ใหก้บัองคก์ร 
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3.  สง่เสรมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนออกก ำลงักำย เพื่อรกัษำสขุภำพใหแ้ขง็แรง  

4.  ใสใ่จดแูลพนกังำนรวมถงึครอบครวัของพนกังำน โดยมอบทุนกำรศกึษำส ำหรบัพนกังำนและบุตรของพนกังำน เพื่อช่วยเหลอื
และสรำ้งแรงจงูใจใหพ้นกังำนมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำควำมสำมำรถ ควำมรู ้ทกัษะและประสบกำรณ์ใหม้หีลำยหลำยมำกขึน้ เพื่อให้
มศีกัยภำพมำกพอในกำรรบัผดิชอบในงำนและรองรบัธุรกจิของบรษิทัทีเ่ตบิโตต่อไป 

 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านสงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) 

1.  พฒันำบำ้นและหอ้งชุดในทุกโครงกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของมนุษยเ์ป็นศูนย์กลำง มปีระโยชน์ต่อกำรใชส้อยใน
ชวีติจรงิ และมคีุณภำพเป็นปัจจยัหลกั  

2.  สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้กบัผูบ้รโิภคในสนิคำ้บรษิทัผ่ำนคุณภำพสนิค้ำและบรกิำรที่ผู้บรโิภคสำมำรถรบัรู้ได้จำกกำร  ใชง้ำน
และบรกิำรของบรษิัทอนัเป็นปัจจยับวกส ำคญัใหผู้บ้รโิภคเกดิกำรแนะน ำ และบอกต่อในกลุ่มผูบ้รโิภคกนัเองอนัเป็นกำร
สร้ำงแบรนด์ SC Asset และชื่อเสยีงองคก์รใหจ้ดจ ำ และขยำยฐำนผูบ้รโิภคมำกขึน้ซึง่จะท ำใหบ้รษิทัเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื  

3.  สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คำ้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มใหไ้ดร้บัควำมเป็นธรรมและประโยชน์เท่ำเทยีมกนั  

4.  ดูแลรบัผิดชอบกำรพัฒนำโครงกำรของบริษัท ไม่ให้กระทบหรือเพิ่มภำระต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยมีส่วนต้องดูแล
รบัผดิชอบใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Capital) 

1.  ส่งเสริม วำงมำตรกำร และจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงำนมุ่งมัน่และร่วมมือกนัประหยัดทรพัยำกร และพลังงำน และใช้
ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลัง 3Rs คือ ลดกำรใช้ (Reduce) กำรใช้ซ ้ำ (Re-use) และกำรน ำมำใช้ใหม่ 
(Recycle)  

2.  สง่เสรมิใหล้ดกำรใชก้ระดำษและเอกสำรในกำรประชุม ภำยใตแ้นวคดิ “Green Meeting” โดยจดัเตรยีมเอกสำรกำรประชมุใน
รูปแบบเอกสำรอเิลก็ทรอนิคส์ และสำมำรถดำวน์โหลด และ/หรอืเปิดอ่ำนได้จำกอุปกรณ์พกพำแบบไร้สำยต่ำงๆ ได้อย่ำง
สะดวก  

3.  จดัใหม้รีะบบ “E-Document” เพื่อน ำระบบกำรท ำงำนแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขำ้มำใชใ้นกระบวนกำรท ำงำนเพื่อเพิม่ควำมสะดวก
รวดเรว็ และลดขัน้ตอนกำรท ำงำน ลดปรมิำณกำรใชเ้อกสำรกระดำษและวสัดุสิน้เปลอืงดว้ยกำร ใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีว โดย
บรษิัทด ำเนินกำรลงทุนในระบบกำรจดัเกบ็เอกสำรใหส้ำมำรถบนัทกึเอกสำรในรูปไฟล์ ขอ้มูลในแหล่งเกบ็ขอ้มูลกลำง ซึ่ง
รวบรวมขอ้มลูของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัมำเกบ็ไวใ้นระบบเครอืขำ่ยออนไลน์ทีทุ่กหน่วยงำนภำยในองคก์รสำมำรถเรยีกดู
ไดผ้่ำนระบบเดยีวกนั  

4.  จดัให้มีระบบงำนจดัซื้อจดัจ้ำงออนไลน์ระหว่ำงบริษัทและคู่ค้ำของบริษัทในชื่อระบบงำน  “Supply Chain” โดยเป็นกำร
ด ำเนินกำรตัง้แต่กระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้ง กำรจดัส่ง รวมถงึกำรช ำระเงนิ ผ่ำนระบบออนไลน์ เพื่อสรำ้งควำมน่ำเชื่อถอืและ
น่ำไว้วำงใจให้กบัคู่คำ้และระบบกำรจดัซื้อจดัจำ้งของบรษิทั ตลอดจนเพื่อลดขัน้ตอนและระยะเวลำในกำด ำเนินงำนต่ำงๆ 
ของทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

5.  จดัให้มโีครงกำรอนุรกัษ์พลงังำนลดกำรใช้ไฟฟ้ำอำคำร ด้วยระบบ BAS (Building Automation System) เพื่อกำรบรหิำร
จดักำรอำคำรใหเ้กดิกำรประหยดัพลงังำน โดยระบบดงักล่ำวจะควบคุมวำงแผนทัง้ส่วน Software และ ส่วน Peopleware 

ก ำหนดเวลำกำรท ำงำนอุปกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังำนไฟฟ้ำมำก และรณรงคก์ำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ ผ่ำนสือ่ประชำสมัพนัธภ์ำยใน
อำคำร รวมถงึ E-mail ของผูเ้ช่ำอำคำร เพื่อเป็นกำรสรำ้งจติส ำนึก  

6.  พฒันำเทคโนโลยใีนระบบกำรท ำงำนดว้ยกำรลงทนุโครงกำร Virtual Machine System (VMS) ซึง่เป็นกำรน ำระบบ Software 

มำใชท้ ำใหส้ำมำรถรองรบัระบบปฏบิตักิำรและระบบงำนแอพพลเิคชัน่ไดห้ลำยๆ ระบบภำยใน เซริฟ์เวอรเ์ดยีวกนัท ำใหร้ะบบ
กำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคำ้และบรกิำรของบรษิทัมคีวำมปลอดภยั รวดเรว็ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วน และสำมำรถท ำ
ใหล้ดกำรใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำ รวมถงึท ำใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพมำกขึน้
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หมวด 9 

การควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัสนับสนุนใหม้กีำรควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพภำยใต้ค่ำใชจ้่ำยทีเ่หมำะสมและมกีำรบรหิำร ควำมเสีย่ง
เพื่อลดควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ โดยมกีำรตรวจสอบภำยในเพื่อใหก้ำรช่วยเหลอืผูป้ฏบิตังิำนทุกระดบั ใหส้ำมำรถปฏบิตัหิน้ำที่
ของตนใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูร้บัผดิชอบ และมสี ำนักตรวจสอบภำยในซึง่เป็น
หน่วยงำนหนึ่งในบรษิทัท ำหน้ำทีใ่นกำรวเิครำะห์ ใหค้ ำปรกึษำ ใหข้อ้เสนอแนะ และใหข้อ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมทีส่อบทำน รวมถงึ
กำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และ สง่เสรมิกำรก ำกบัดแูลกจิกำร  
 

ทัง้นี้คณะกรรมกำรบรษิทัจะดแูลใหส้ ำนกัตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถท ำหน้ำทีต่รวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่ำงเตม็ที่ 
และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บรหิำรระดบัสูงอย่ำงสม ่ำเสมอ และยงัมหีน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำร
ปฏบิตัติำมกฎเกณฑข์องหน่วยงำนทำงกำรทกี ำกบัดแูลกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 

 

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดให้มสี ำนักตรวจสอบภำยใน ซึ่งมคีวำมเป็นอสิระในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลที่จ ำเป็นในกำรตรวจสอบ และ
รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยไดม้กีำรก ำหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบไวใ้นกฎบตัร
ของส ำนกัตรวจสอบภำยใน ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำทีต่รวจสอบ 
ตดิตำม ควบคุม ประเมนิผลและให้ค ำปรกึษำแนะน ำ เพื่อใหเ้กดิกำรถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่ำงกนัอย่ำงเหมำะสมทีจ่ะใหเ้กดิ
ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลในกำรปฏบิตังิำนของบรษิัทที่จะบรรลุผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ โดยใช้วธิอีย่ำงเป็น
ระบบในกำรประเมนิและปรบัปรุงประสทิธผิลของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ระบบกำรควบคุม และระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
ตำมมำตรฐำนกำรปฏบิตัิงำนวชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) ซึ่ง
รวมถงึกำรปฏบิตั ิตำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั (Compliance Audit) 
 

การควบคมุภายใน 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทีด่ที ัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำนทีม่ปีระสทิธภิำพ จงึได้
ก ำหนดภำระ หน้ำที่ อ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผู้ปฏิบตัิงำน ผู้บริหำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน เพื่อให้เกิดกำร
ควบคุมดูแลกำรใชท้รพัยส์นิของบรษิัทให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมกีำรแบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชดัเจน บรษิัทได้จดัใหม้รีะบบกำร
ควบคุมภำยในซึ่ งอ้ำงอิงตำมม ำตร ฐำน สำ ก ลของ  The Committee Of Sponsoring Organizations Of the Tread way 

Commission (COSO) ที่ครอบคลุมทุกด้ำนทัง้ด้ำนกำรเงนิ กำรด ำเนินงำน และกำรก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน เพื่อให้เกดิควำม
มัน่ใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำหำกมกีำร ปฏบิตังิำนตำมแลว้จะท ำใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดด้งันี้ 
1.  แผนงำน โครงกำร และเป้ำหมำยของบรษิทัไดด้ ำเนินกำรบรรลุตำมทีก่ ำหนดไว ้ 

2.  ขอ้มลูทีม่สีำระส ำคญัทัง้ดำ้นกำรเงนิ กำรบรหิำร และกำรด ำเนินงำนมคีวำมถูกตอ้ง  

3.  กำรด ำเนินงำนของบรษิทัและกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนเป็นไปตำมนโยบำยและขอ้ก ำหนดของบรษิทัรวมทัง้สอดคลอ้งกบั
กฎหมำยขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง  

4.  กำรบรหิำรทรพัยส์นิและทรพัยำกรของบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และคุม้ค่ำรวมทัง้มกีำรดแูล ป้องกนัให้
มคีวำมปลอดภยัอย่ำงเพยีงพอ  

5.  มกีำรปรบัปรุงคุณภำพกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่องในทุกกระบวนกำรและกจิกรรมควบคุม 
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ส ำนักตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมเหมำะสม ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบกำรควบคุมภำยในและน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในกำรสอบทำนกำรปฏบิตัติำมระบบ เพื่อใหเ้กดิกำรควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมทุกๆ ดำ้น ไดแ้ก่ 
 

(1) ด้าน Management Control โดยส ำนักตรวจสอบภำยในมกีำรด ำเนินกำรตำมพนัธกจิ ควบคุมให้ฝ่ำยบริหำรมกีำรจดัท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ และมีกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน เสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และมกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรเป็นประจ ำทุกเดอืน  

(2) ด้าน Operation Control มกีำรตรวจสอบกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในกำรปฏบิตัิกำรด้ำนต่ำงๆ เช่น ระบบต้นทุน ระบบ
จดัซือ้ ระบบขำย ระบบบญัช ีและระบบบรกิำรลูกคำ้ เป็นต้น โดยใชร้ะบบ SC System ระบบ SAP (Systems Applications and 

Products) ระบบ Housing ระบบ Customer Care System (CCS) ระบบ Call Center ระบบ Inventory และ E-Slip Online ซึ่ง
เป็นระบบกำรสง่ใบรบัเงนิเดอืนทำงผ่ำนทำงเวบ็ไซตภ์ำยใน www.intra.scasset.com ของบรษิทั เป็นตน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นระบบที่
บรษิทัพฒันำขึน้เองเพื่อใชใ้นระบบกำรปฏบิตักิำร เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิควำมพงึพอใจของลกูคำ้หรอืผูใ้ชบ้รกิำร  

(3) ด้าน Financial Control ส ำนักตรวจสอบภำยในมกีำรตรวจสอบให้บรษิัทซึ่งใช้ระบบ SAP และระบบ SC System ในกำร
ควบคุมดำ้นงบประมำณ วเิครำะหอ์ตัรำส่วนทำงกำรเงนิ เพื่อบอกสญัญำณเตอืนภยัทำงกำรเงนิ และดำ้นบญัช ีและกำรเงนิส่วน
อื่นๆ ด ำเนินกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  
 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้ควำมส ำคญักบักำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิำพและ  ประสทิธผิล 
ดงัต่อไปนี้  
 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบรษิทัสง่เสรมิใหเ้กดิกำรควบคุมภำยใน มสีภำพแวดลอ้มของกำรควบคุมทีด่โีดยใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบั
ได้ปฏิบตัิงำนโดยยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม มีควำมซื่อสตัย์ มีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรและสภำพแวดล้อมที่ดี
เอือ้อ ำนวยใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในด ำเนินไปอย่ำงมปีระสทิธผิลตำมทีบ่รษิทัมุ่งหวงั ก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบอย่ำง
ชดัเจน มเีป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิที่ผ่ำนกำรพจิำรณำ โดยคณะกรรมกำรบรษิัทชดัเจนและวดัผลได้ มกีำรให้ผลตอบแทนที่
สมเหตุสมผลโดยพจิำรณำทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอก กำรจดัโครงสรำ้งขององคก์รช่วยใหฝ่้ำยบรหิำรสำมำรถด ำเนินงำน
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัมนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรในด้ำนธุรกรรมดำ้นกำรเงนิ กำรจดัซื้อ 
และกำรบริหำรทัว่ไปที่รัดกุม และพฒันำระบบใหม่ขึ้นใช้เองให้เกิดกำรควบคุมที่ดียิ่งขึ้นให้ครบทุก  Module ของระบบ SC 

System ซึง่เป็นระบบทีค่วบคุมกำรใชง้บประมำณ กำรควบคุมต้นทุน กำรจ่ำยช ำระค่ำใชจ้่ำย ฯลฯ และตรวจสอบควำมถูกต้อง 

ของขอ้มลูไดร้วดเรว็อย่ำงเป็นระบบบนฐำนขอ้มูลเดยีวกนั โดยเน้นกำรจดัเกบ็ขอ้มลูเพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรและบรหิำรงำนอย่ำง
มปีระสทิธภิำพ มกีำรก ำหนดจรยิธรรมและขอ้หำ้มอนัเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและ
พนักงำนปฏบิตัเิพื่อไม่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ซึง่เผยแพร่คู่มอืผ่ำนเวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทัและสง่ 
E-mail ประชำสมัพนัธถ์งึพนกังำนทุกคนสม ่ำเสมอ 

 

(2) ด้านการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คณะกรรมกำรบริษัทให้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ซึ่งมีกำรปรับเปลี่ยนให้เหมำะสม อย่ำงสม ่ำเสมอให้มี
กระบวนกำรประเมนิควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมภำยใตก้รอบกำรปฏบิตังิำนตำมคู่มอืนโยบำย และแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk 

Management Policy) เผยแพร่ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบโดยทัว่กนั สำมำรถเขำ้ดไูดท้ีเ่วบ็ไซตภ์ำยใน www.intra.scasset.com 

ขององคก์ร โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดมำตรกำรจดักำรควำมเสีย่งและ
น ำไปปฏบิตั ิตดิตำมเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นสำเหตุของปัจจยัเสีย่ง ซึง่มขี ัน้ตอนกำรจดักำรควำมเสีย่งทีช่ดัเจนและปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่
เสมอ โดยก ำหนดใหส้ ำนักตรวจสอบภำยในท ำหน้ำทีต่ดิตำมผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและรำยงำนต่อคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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(3) ด้านมาตรการการควบคมุ (Control Activities) 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก ำหนดกจิกรรมควบคุมทีม่สีำระส ำคญัของแต่ละระบบงำน และจดัใหม้กีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ำยบรหิำรใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรตดัสนิใจและแก้ปัญหำในกำรด ำเนินธุรกจิได้อย่ำงเหมำะสม โดยมกีำรก ำหนด
โครงสรำ้งกำรบรหิำรเพื่อแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนไว้ และแยกออกจำกกนัโดยเดด็ขำดระหว่ำงหน้ำที่
อนุมตั ิบนัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มูลสำรสนเทศและกำรดูแลจดัเกบ็ทรัพยส์นิอย่ำงชดัเจน เพื่อใหเ้กดิกำรสอบทำนงำนซึง่กนัและ
กนั มกีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่วงเงนิอนุมตั ิและอ ำนำจด ำเนินกำรของแต่ละระดบัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงเป็นขัน้ตอน
และแจง้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกระดบัรบัทรำบซึง่สำมำรถเขำ้ดูขอ้มลูไดท้ีเ่วบ็ไซต์ภำยใน www.intra.scasset.com ของบรษิทั 
มกีำรดูแลป้องกนัทรพัยส์นิของกจิกำรไม่ใหส้ญูหำย หรอืใชไ้ปในทำงทีไ่ม่เหมำะสม กรณีทีบ่รษิทัมกีำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจตำมขัน้ตอนและตดิตำมใหป้ฏบิตัติำม
เงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลำที่มผีลผูกพนับรษิัททุกกรณี ไม่มขีอ้ยกเว้น และกระท ำโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีในธุรกรรมนัน้ 
บรษิทัมอบหมำยใหส้ ำนกับญัชแีละส ำนกักฎหมำยเป็นผูพ้จิำรณำเสนออนุมตัธิุรกรรมตำมเกณฑต์ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ให้มกีำรอนุมตัิทุกรำยกำรผ่ำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิทัมำตรกำรดงักล่ำวครอบคลุมผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ไม่สำมำรถน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัได ้มกีำรตดิตำมดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัร่วมอย่ำงสม ่ำเสมอ มกีำรก ำหนด
วธิกีำร เพื่อใหแ้น่ใจว่ำบรษิทัไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 (4) ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดใหม้กีำรพฒันำและปรบัปรุงระบบสำรสนเทศและระบบขอ้มูลอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่ส่วนใหญ่เป็นระบบที่
บรษิทัพฒันำขึน้เองใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรใชข้อ้มูลของหน่วยงำนต่ำงๆ และสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทั มแีผนก
ระบบฐำนขอ้มลูดูแลกำรจดัท ำขอ้มลูทีส่ ำคญัต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจไดอ้ย่ำงเหมำะสมเพยีงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ มรีูปแบบ
เขำ้ใจง่ำยและทนัต่อเหตุกำรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดัสนิใจทัง้ต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัเกบ็ไวเ้ป็น
หมวดหมู่ กรรมกำรบรษิทัไดร้บัหนังสอืนดัประชุมพรอ้มเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนวนัประชุมล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  7 วนัและ
รำยงำนกำรประชุมมกีำรบนัทกึขอ้ซกัถำม ควำมเหน็ หรอืขอ้สงัเกตทีส่ ำคญัทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ย ผูบ้รหิำรและพนกังำนทุก
ระดบัมีควำมระมดัระวงัในกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศ ตำมที่ก ำหนดไว้ในจรรยำบรรณของบริษัทและมีนโยบำยกำรรกัษำควำม
ปลอดภยัของ ขอ้มลูและสำรสนเทศโดยใหทุ้กคนปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั นอกจำกนี้บรษิทัจดัใหฝ่้ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นผู ้ดแูล
ระบบกำรรกัษำควำมปลอดภัยของระบบคอมพวิเตอร์ที่มปีระสทิธภิำพ รวมทัง้มีกำรพฒันำและปรบัปรุงระบบ ร่วมกบัส ำนัก
ตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมแผนฉุกเฉินส ำหรบัระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพื่อป้องกนัขอ้มลูสญูหำย โดยอยู่
ภำยใต้นโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลและสำรสนเทศของบรษิัท ส่วนกำรบนัทกึบญัชไีด้ปฏบิตัิตำมนโยบำยบญัชตีำม
หลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและเหมำะสมกบัลกัษณะธุรกจิของบรษิทั และไม่เคยไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชใีนควำมบกพร่องในกำร
จดัเกบ็เอกสำรประกอบกำรบนัทกึบญัช ี
 

(5) ด้านระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

บรษิทัมรีะบบกำรตดิตำมและกำรประเมนิผลทีด่ ีโดยมกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและมกีำรประชุมกรรมกำรบรหิำร และมกีำร
ประชุมย่อยระหว่ำงฝ่ำยบรหิำร เพื่อพจิำรณำและตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำรว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรอืไม่ และมี
กำรปรบัเปลีย่นกลยุทธแ์ละปรบัปรุงเป้ำหมำยให้สอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ ทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้จดัใหส้ ำนักตรวจสอบภำยใน
ท ำหน้ำทีต่รวจสอบและประเมนิผลกำรควบคุมภำยในทัว่ทัง้องคก์รและตดิตำมควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องและรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ไดม้กีำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไว ้และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำ
ทุกไตรมำส
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การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบรษิทั ใหค้วำมส ำคญัเกีย่วกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นอย่ำงมำก โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งเป็นผู้ดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมุ่งหวงัให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นเครื่องมอืเพื่อลดควำมเสยีหำยที่อำจเกดิขึน้ให้
บรษิทัมกีำรเตบิโตทีย่ ัง่ยนืและสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบดว้ยกรรมกำร
อสิระและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำหนดขอบเขต และคู่มอืนโยบำยและแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk 

Management Policy) ของบรษิัท และประเมนิควำมเสีย่ง พร้อมทัง้บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ รวมถงึ
ตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั โดยใหผู้บ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นร่วมต่อกำรจดักำรควำมเสีย่ง เพื่อทีจ่ะช่วย
ผลกัดนัใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

1.  ก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management Committee) ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัโดย
ใหม้ผีูบ้รหิำรระดบัสงูร่วมเป็นคณะกรรมกำร  

2.  ให้มีกระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงบริษัทที่เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ดีตำมแนวปฏบิัติสำกล และมีกำรปฏบิตัิงำนด้ำนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร โดยถอืเป็นควำมรบัผดิชอบของพนกังำนทุกระดบัในทศิทำงเดยีวกนั โดยน ำระบบกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรตดัสนิใจ กำรวำงแผนกลยุทธ ์กำรวำงแผนงบประมำณ แผนงำน กำรด ำเนินงำนและวดัผล
งำนของบรษิทั  

3.  มกีำรก ำหนดแนวทำงป้องกนัและบรรเทำควำมเสีย่งจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทั เพื่อลดควำมเสยีหำย หรอืควำมสญูเสยีที่
อำจจะเกดิขึน้ รวมถงึกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

4.  มกีำรจดัระบบกำรรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหผู้บ้รหิำร คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

5.  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งจะก ำกบัดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย รวมทัง้กลัน่กรองให้
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และตดิตำม เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล  

6.  มกีำรสอบทำน ทบทวนนโยบำยและขอบเขตกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงน้อยปีละครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำนโยบำย และขอบเขต
กำรบรหิำรควำมเสีย่งทีใ่ชอ้ยู่ยงัคงสอดคลอ้งและเหมำะสมกบัสภำพกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัในปัจจุบนั 
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หมวด 10 

การด าเนินงานด้านภาษี 
 

นโยบาย 

บริษัทให้ควำมส ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรด้ำนภำษีให้ถูกต้องตำมที่กฎหมำย ก ำหนด ซึ่งเป็นภำรกิจที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ง 
เช่นเดยีวกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นอื่นๆ 
 

แนวทางปฏิบติั 

1.  ผูบ้รหิำรและพนกังำน มหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมทีก่ฎหมำยภำษีก ำหนด  

2.  บรษิัทใหผู้ป้ฏบิตัิงำนด้ำนภำษีเขำ้อบรมกฎหมำยภำษีใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจทีถู่กต้อง อนัจะท ำให้
สำมำรถปฏบิตัไิดถู้กตอ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

3.  ในกรณีทีม่ธีุรกรรมใหม่เกดิขึน้ บรษิทัจะมกีำรประชุมหำรอืเพื่อใหท้รำบภำระภำษทีีถู่กต้องตำมทีก่ฎหมำย ก ำหนดจำกกำร
ท ำธุรกรรมดงักล่ำวตลอดจนไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินเรื่องดงักล่ำวต่อไป  

4.  บรษิัทได้จดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อท ำหน้ำที่บรหิำรควำมเสีย่งด้ำนภำษีและควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ ในกำร
ประกอบธุรกจิ 
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หมวด 11 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และ
จดัสรรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ทัง้นี้กำรจ่ำยเงนิปันผลอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัผลประกอบกำร แผนกำรขยำย
ธุรกจิ สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต โดยใหอ้ ำนำจคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ และภำยหลงั 
จำกนัน้จะต้องน ำเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น เว้นแต่ เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล คณะกรรมกำรบรษิทัมี
อ ำนำจอนุมตัไิดต้ำมขอ้บงัคบัของบรษิทั และเมื่อบรษิทัไดจ้่ำยเงนิปันผลแลว้ ใหร้ำยงำนกำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวใหท้ีป่ระชุม
สำมญัผูถ้อืหุน้ทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
 

บรษิทัก ำหนดใหเ้ป็นหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน ทีจ่ะตอ้งรบัทรำบท ำควำมเขำ้ใจ และ
ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัอย่ำงเคร่งครดั ผูบ้รหิำรทุกระดบัในบรษิทัจะต้องดูแลรบัผดิชอบและถอืเป็น
เรื่องส ำคญัทีจ่ะด ำเนินกำรใหพ้นักงำนภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ของบรษิทัอย่ำงจรงิจงั 
 

กำรฝ่ำฝืนกำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรจะไดร้บัโทษทำงวนิัยอย่ำงเคร่งครดั และหำกมกีำรกระท ำทีเ่ชื่อไดว้่ำผดิ
กฎหมำย กฎเกณฑ ์ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของรฐั บรษิทัจะสง่เรื่องใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัด ำเนินกำรต่อไป โดยไม่ชกัชำ้  
 

กรณีทีก่รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนตอ้งกำรค ำแนะน ำ หรอืหำรอืในกำรปฏบิตังิำน หรอืในกำรปฏบิตัตินใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย
กำรก ำกบัดแูลกจิกำร บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทำงทีป่ลอดภยั โดยสำมำรถสอบถำมไดโ้ดยตรงต่อเลขำนุกำร บรษิทัผ่ำนทำง E-mail 

ที ่companysecretary@scasset.com 

 

 


