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สารจากประธานกรรมการบริษทั 
 

คณะกรรมการบรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) เชื่อมัน่วา่การกํากบัดูแลกจิการทีด่ซีึง่ประกอบ

ไปด้วยการมคีณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารที่มวีสิยัทศัน์  มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที่ มรีะบบการบรหิาร

จดัการที่ด ีมกีลไกการควบคุม การถ่วงดุลอํานาจ ตลอดจนการเคารพในสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น 

และมคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี เป็นส่วนสาํคญัในการนํามาซึง่ความสาํเรจ็ในการดําเนินธุรกจิทีจ่ะบรรลุ

ตามภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนํามาซึ่งความมัน่คง และ

ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่บรษิัทในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  ซึ่งการจดัการที่ดไีด้เริม่จากการกําหนดนโยบายซึ่ง

สง่เสรมิธรรมาภบิาลของบรษิทั โดยยดึหลกัการดาํเนินธุรกจิภายใตห้ลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยี

ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการสรา้งความสมดุลระหว่างธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

 

คณะกรรมการบรษิทัจะใช้ความพยายามอย่างที่สุด ที่จะดูแลให้มกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best Practices 

for Directors of Listed Companies) และหลัก เกณ ฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกํากับดูแลกิจการ 

ทีด่ ี(Good Corporate Governance) ทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หแ้นวทางไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยจะ

ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงให้เหมาะสมกบัเวลาและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประโยชน์และความ

คาดหวังของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือ และความมัน่ใจแก่

สาธารณชนในการลงทุน ซึ่งทําให้มูลค่าของกจิการสงูขึน้ เป็นทีย่อมรบั และสามารถแข่งขนัไดใ้นสภาพตลาด

การแข่งขนัเสร ีเกดิพนัธะผูกพนัต่อผูบ้รหิารในการใชอ้ํานาจภายในขอบเขต รวมถงึกรอบความรบัผดิชอบของ

คณะผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทั ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมส่วนรวม ทัง้ยงัเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบ

การทาํงานดา้นต่างๆ ขององคก์ร 

 

บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะธํารงรกัษาไว้ซึ่งการกํากบัดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบรษิัทได้พัฒนาและปรบัปรุง

นโยบายกาํกบัดูแลกจิการฉบบัน้ี เพื่อใชเ้ป็นกรอบ และแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยยดึหลกัมาตรฐานการปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล 

ทีแ่สดงถงึเจตนารมณ์อนัชดัเจน ทีจ่ะให้การบรหิารจดัการทีด่เีป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้การเคารพใน

สทิธเิท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ และความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ทีเ่ป็นปัจจยัสาํคญัในการเพิม่มูลค่าให้แก่

องคก์ร และผลตอบแทนสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ในระยะยาว เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่าผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้ไดร้บัการดแูลอย่างดทีีส่ดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (นายรฐั กติตเิวชโอสถ) 

         ประธานกรรมการ 
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หมวด 1 

บททัว่ไป 
วิสยัทศัน์ 

ปี 2050 บา้นทุกหลงัจาก SC ASSET 

คอืบา้นทีม่อบเวลาเชา้ทีด่ ีใหก้บัลกูคา้กว่า 1 ลา้นคน 

ทุกคนรูส้กึปลอดภยั มคีณุภาพชวีติทีด่ ี

ดว้ยเวลาและพลงังานทีม่ากขึน้ สามารถทุ่มเทใหส้ิง่ทีร่กัและความฝัน 

บางความฝัน อาจจะเป็นจดุเริม่ตน้ของการทาํใหโ้ลกใบนี้น่าอยูข่ ึน้ 

 

SC ASSET เป็นชือ่แรกทีผู่ค้นนึกถงึ 

เมือ่กล่าวถงึทีอ่ยูอ่าศยัคณุภาพสงู และมนีวตักรรมทีล่ํ้าสมยั 

ทุกๆปี พนกังานมคีวามภมูใิจทีไ่ดร้ว่มสรา้งจุดเริม่ตน้ 

ใหส้งัคมมคีณุภาพทีด่ยี ิง่ข ึน้ไป 

 

ภารกิจ 

สรา้งทุกเชา้ทีด่ ีใหล้กูคา้ทุกคน 

เพราะทุกชวีติ เริม่ตน้ขึน้ทุกเชา้ทีบ่า้น 

SC ASSET จะพฒันาบา้นทีรู่ใ้จผูอ้ยู่อาศยั 

เราจะชว่ยคดิแกไ้ขเรื่องรบกวนใจเกีย่วกบับา้น 

สรา้งความปลอดภยัและใหบ้รกิารอย่างอบอุ่น 

ผูอ้าศยัจะมคุีณภาพชวีติทีด่ ีเพราะมพีลงังานและเวลาทีม่ากขึน้  

เพื่อทุ่มเทใหส้ิง่ทีร่กั 

 

เราจะพฒันาบา้นในทุกระดบัราคา เพื่อคนสว่นมากจะไดม้ ี

“ทุกเชา้ทีด่”ี 

และสงัคมจะเตบิโตอย่างมคีุณภาพจากจุดเริม่ตน้น้ี 
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นโยบายการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน  

1. ดาํเนินธรุกิจภายใต้กลยุทธท์ัง้ระยะสัน้ และระยะยาว 

บรษิัทมกีารวางกลยุทธเ์พื่อการเตบิโตทางธุรกจิทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว แต่ยงัคงความยดืหยุ่นในการ

ปรบัตวั โดยคาํนึงถงึปัจจยัเสีย่งทัง้ภายใน และภายนอกอย่างครบถว้น 

2. ดาํเนินธรุกิจด้วยความโปรง่ใส  

บรษิัทมีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส (transparency) และตรวจสอบได้ ใช้หลกัจริยธรรม 

ต่อตา้นทุจรติ และคอรร์ปัชัน่ในทุกขัน้ตอนของการดาํเนินธุรกจิ 

3. ดาํเนินธรุกิจโดยคาํนึงถึงผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

บรษิัทมนีโยบายในการดําเนินธุรกจิโดยมุ่งเน้นให้เกดิผลกระทบในทางลบใหน้้อยที่สุด หรอืไม่มเีลย ต่อผู้มี

ส่วนไดส้่วนเสยี ทัง้สงัคมใกล ้และไกล ทัง้ทางตรง และทางออ้ม และยงัมุ่งมัน่ในการสรา้งคุณค่าร่วมกนั

ดว้ยความจรงิใจ 

4. ดาํเนินธรุกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม  

บรษิัทมนีโยบายในการบรหิารจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด พรอ้มทัง้สรา้งจติสาํนึก

ในการปฏบิตักิาร ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และชุมชนใหน้้อยทีส่ดุหรอืไม่มเีลย 

หลกัการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
เอสซี แอสเสท ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์ โดยบรษิัทเชื่อมัน่ว่าการที่องค์กรจะเติบโตอย่างยัง่ยืน 

วสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยุทธ ์และแผนการดําเนินงานจะต้องขบัเคลื่อนไป เพื่อสรา้งผลประกอบการทีด่ ีพรอ้มกบั

การดแูลสงัคมสิง่แวดลอ้ม และการดาํเนินกจิการดว้ยความโปร่งใส มธีรรมาภบิาล การเกือ้กลูต่อสงัคมรอบขา้ง  

 

จรรยาบรรณในการประกอบธรุกิจ 
บรษิัทได้กําหนดและเผยแพร่จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจให้กับผู้เกี่ยวข้อง กรรมการ ผู้บริหารและ

พนกังานทุกคนรบัทราบ เพื่อใหย้ดึปฏบิตัโิดยเคร่งครดั เช่น แนวปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ พนกังาน เจา้หน้ี คู่คา้  
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หมวด 2 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีจงึมนีโยบายส่งเสรมิใหเ้กดิการกาํกบั

ดูแลกิจการที่ดอีย่างต่อเน่ืองในองค์กร เน่ืองจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจและเป็น

เครือ่งมอืสรา้งความยัง่ยนืใหก้บักจิการในระยะยาวสรา้งประโยชน์สงูสุดและสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้และ 

ผู้ลงทุนทุกรายของบรษิัท ทัง้ยงัช่วยให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนได้รบัทราบและตรวจสอบการดําเนินงานของ

บรษิทัไดส้ะดวก รวดเรว็ เท่าเทยีมกนัและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

บริษัทเชื่อมัน่ว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสยัทัศน์ มีความ

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่มกีลไกการควบคุม การถ่วงดุลอํานาจและกระบวนการกํากบัดูแลกจิการเป็นสว่นสาํคญัและ

จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนซึ่งความสําเรจ็ในการดําเนินธุรกิจที่จะบรรลุตามภารกิจและ

วสิยัทศัน์ขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยครอบคลุมหลกัสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

2. การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีม 

3. บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. การเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศและความโปร่งใส 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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สิทธิของผูถื้อหุ้น 

1.  สิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึหน้าทีใ่นการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกคนใหไ้ดร้บัสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน

ตามทีก่ฎหมายกาํหนดอย่างครบถว้น ไดแ้ก่  

• สิทธิความเป็นผูถื้อหุ้น : หุน้ของบรษิทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุื่อผูถ้อืเพยีงประเภทเดยีวไม่มหีุน้บุรมิสทิธ ิได้

ขออนุญาตเป็นบรษิัทจดทะเบยีนเสนอขายหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมอสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสรา้ง หมวดธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์เขา้ซือ้ขายหุน้วนัแรก เมื่อวนัที ่13 

พฤศจกิายน 2546 

โดยผูถ้อืหุน้สามารถถอืหุน้ของบรษิทัไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื 

(1) ถอืหุน้เป็นใบหุน้สามญั 

(2) ถอืหุน้แบบไรใ้บหุน้ โดยฝากใบหุน้สามญัตามจาํนวนทีม่สีทิธไิวใ้นชือ่ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั ผ่านการดาํเนินการของบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูถ้อืหุน้เป็นสมาชกิ 

• สิทธิในการซ้ือ ขาย โอน และรบัโอนหุ้นรวมทัง้สิทธิได้รบัใบหุ้น : ผู้ถอืหุ้นทุกคนมสีทิธใินการซือ้ ขาย 

โอน หรอืรบัโอนหุ้นได้อย่างอสิระ นอกจากน้ียงัมีสทิธไิด้รบัใบหุ้นได้ ตามที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิัท

กําหนด โดยบรษิัทมี บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั (Thailand Securities Depository : 

TSD) ทําหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิัทเพื่ออํานวยความสะดวกให้กบัผู้ถอืหุน้ในการดําเนินการ

เกีย่วกบัทะเบยีนหุน้และหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

• สิทธิในการได้รบัข้อมูลท่ีถกูต้อง : ผูถ้อืหุน้ทุกคนไม่ว่าจะถอืหุน้มากน้อยเพยีงใด มสีทิธใินการไดร้บัขอ้มูล

กจิการบรษิทัทีถู่กตอ้งจากคณะกรรมการ โดยไม่มกีารปกปิดขอ้มลูหรอืขอ้ความอนัควรตอ้งแจง้เกีย่วกบัฐานะทาง

การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทั ขอ้มูลทางทะเบยีนหรอืเอกสารของบรษิทั ขอ้มูลการจดัทํางบดุลและ

บญัชกีําไรขาดทุน รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืรายงานการประชุมคณะกรรมการทีถู่กต้องตามระเบยีบของ

บรษิทัได ้

• สิทธิในการได้รบัข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ทนัเวลา : เพื่อเป็นการดูแลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

ให้ได้รบัขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา และเท่าเทยีมกนั โดยเมื่อเกดิเหตุการณ์ซึ่งอาจกระทบต่อ

ราคาหลกัทรพัย์ การตดัสนิใจลงทุน หรอืสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ

เกี่ยวกบัเหตุการณ์ดงักล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยโดยทนัท ีและนําขอ้มูล

ดงักล่าว รวมถึงข่าวสารที่เป็นปัจจุบนั เปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท เพื่อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถรบัรูข้อ้มูลของ

บรษิัทได้ถูกต้อง ทนัเวลา  

• สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น : ผู้ถอืหุ้นทุกคนของบรษิัททีม่สีทิธิ

เข้าร่วมประชุมสามารถออกเสยีงลงมติโดยเสมอภาคกนัตามจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยข้อบังคบัของบริษัท

กาํหนดให ้1 หุน้ ม ี1 เสยีงในการลงคะแนนเสยีงใดๆ และสามารถลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยอสิระอย่างไม่มขีอ้จํากดั 

ไม่ว่าผูถ้ือหุ้นจะเขา้ประชุมด้วยตนเอง หรอืมอบฉันทะให้กรรมการอสิระหรอืบุคคลอื่นเขา้ประชุมแทน ผู้ถอืหุ้น

ยงัคงสามารถแสดงเจตนาในสทิธขิองตนเองทีจ่ะลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) ในแต่ละ

วาระการประชุมได้ว่าจะออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง และในกรณีที ่ ผูถ้อืหุน้แสดง

เจตนาใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) บรษิทัจะถอืตามความประสงคข์อง

ผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุเป็นอยา่งอืน่อกี 

สาํหรบัการออกเสยีงลงคะแนน บรษิัทได้จดัเตรยีมบตัรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนขณะลงทะเบียนก่อนการ

ประชุม และไดนํ้าระบบ Barcode มาใชใ้นการลงทะเบยีนและการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุม ทัง้ได้
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เชญิทีป่รกึษากฎหมายซึง่เป็นบุคคลภายนอกทีม่คีวามเป็นอสิระและไม่มปีระโยชน์สว่นไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทัเป็น

ตวัแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในที่ประชุม โดยบรษิัทจะแสดงผลการลงคะแนน

เสยีงของผู้ถอืหุน้ในทุกวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบผลทนัท ี

• สิทธิในการเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นหรอืมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  

• สิทธิในการได้รบัส่วนแบ่งในผลกําไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั : ผู ้ถ ือหุ ้นทุกคนของบรษิทั  

มสีทิธไิดร้บัสว่นแบ่งในผลกาํไรของบรษิทัในรปูเงนิปันผล โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลตามสดัส่วนการถอืหุน้ของ

ผู้ถือหุ้นแต่ละคน  

• สิทธิในการได้รบัการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัในการรบัซ้ือหุ้นคืนโดยบริษทั : ขอ้บงัคบับรษิทั กําหนดหา้ม

มใิหบ้รษิทัเป็นเจา้ของหุน้หรอืรบัจาํนําหุน้ของบรษิทัเอง เวน้แต่ 

(1) เพื่อรกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ดว้ยกบัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่อนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัในเรื่อง

สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน และสทิธกิารรบัเงนิปันผล และเหน็ว่าตนไม่ไดร้บัความเป็นธรรม หรอื 

(2) เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบรหิารทางการเงนิ ในกรณีทีบ่รษิทัมกีําไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกนิ และการซือ้

หุน้คนืนัน้ไม่เป็นเหตุใหบ้รษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ  

แต่ทัง้น้ี หุน้ทีบ่รษิทัรบัซือ้คนืดงักล่าวนัน้จะไม่ถูกนับเป็นองคป์ระชุม ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน และไม่มสีทิธิ

ไดร้บัเงนิปันผล และบรษิทัจะตอ้งจาํหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในโครงการซือ้หุน้คนื ในกรณีที่

บรษิทัไม่สามารถจาํหน่ายหุน้ทีซ่ือ้คนืไดภ้ายในเวลาทีก่าํหนดดงักล่าว บรษิทัจะลดทุนทีช่าํระแลว้โดยวธิตีดัหุน้จด

ทะเบยีนสว่นทีจ่าํหน่ายไม่ได ้

• สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ : ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิในการพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัทุกรูปแบบ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและค่าตอบแทนอื่นๆ อาท ิค่าตอบแทนประจํา เบี้ย

ประชุม โบนสั บาํเหน็จ และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ซึง่บรษิทัไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี โดย

การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งต้น บรษิทัมนีโยบายและหลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนในการพจิารณา และ

ในการนําเสนอเรื่องค่าตอบแทนให้ผูถ้ือหุ้นพจิารณา โดยบรษิทัไดนํ้าเสนอถงึนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการเพื่อประกอบการพจิารณาของผูถ้อืหุน้ดว้ย นอกเหนือจากการนําเสนอถงึประเภทและจํานวนเงนิ

ค่าตอบแทน  

• สิทธิแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ : ขอ้บงัคบับรษิัทกําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี

ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ 

และใหเ้ลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระ โดยกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งตามวาระอาจ

ถูกเลอืกกลบัเขา้มารบัตําแหน่งใหมก่ไ็ด ้โดยผูถ้อืหุน้เป็นผูม้สีทิธเิลอืกกรรมการเขา้มาดาํรงตําแหน่งในบรษิทัผ่าน

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนัน้ ผู้ถือหุ้นยงัมสีทิธถิอดถอนกรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยการ

ลงคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัได้

ไม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

• สิทธิให้ความเหน็ชอบแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี : บรษิัทได้เสนอวาระ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี

อนุมัติ โดยบริษัทจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตัง้รวมถึงรายละเอียด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชอีย่างครบถว้นเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ทุกครัง้ โดยผูส้อบบญัชทีีเ่สนอเพื่อพจิารณา

นัน้ บรษิทัไดค้าํนึงถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชทีีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีหรอืมปีระโยชน์ขดักนักบัการทาํหน้าทีส่อบ

บญัชใีหก้บับรษิทั 
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• สิทธิในการกาํหนดหรอืแก้ไขข้อบงัคบั และ/หรือหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั : ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัมี

สทิธกิาํหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบั และ/หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัไดต้ามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดไวด้ว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจาํนวนเสยีงผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

• สิทธิให้ความเหน็ชอบอนุมติัการทํารายการพิเศษ การทํารายการเกี่ยวโยงกนัหรอืการทํารายการไดม้า

หรอืจําหน่ายไปซึ่งสนิทรพัยท์ีม่ขีนาดรายการเป็นไปตามทีก่ําหนดในกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้ง หรอื

พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อเรื่องอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

• หากมกีรณีผู้ถือหุ้นจะเขา้ทําขอ้ตกลงระหว่างกนั (Shareholders Agreement) บรษิัทจะใช้ความพยายามอย่าง

เตม็ทีใ่นการดแูลมใิหข้อ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้นัน้ สง่ผลกระทบอย่างมนียัสาํคญัต่อบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้รายอื่น 

นอกจากน้ี บรษิัทยงัให้สทิธแิก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่กฎหมายและเกณฑ์มาตรฐานของการกํากบัดูแลกิจการที่ดี

กาํหนดไว ้เช่น การอํานวยความสะดวกต่างๆ ให้กบัผู้ถือหุ้นสาํหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี การให้

ความสําคญักบัการรบัทราบขอ้มูลข่าวสารของบรษิทัที่เป็นปัจจุบนั รวดเรว็ และเพยีงพอของผูถ้ือหุ้น โดยผ่าน

การแจ้งข่าว และการให้ข้อมูลสําคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท การจดัให้มี

จดหมายข่าว (News letter) ถึงผู้ถือหุ้น และการจดัให้ผู้ถือหุ้นเขา้เยี่ยมชมกจิการ (Site Visit) และรบัทราบผล

การดาํเนินงานของบรษิทั   

2.  สิทธิในความเป็นเจา้ของกิจการ 

ผูถ้อืหุน้บรษิทัทุกคน มสีทิธใินความเป็นเจา้ของกจิการบรษิทัเท่าเทยีมกนัตามจาํนวนสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั 

โดยใช้อํานาจควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทน และมสีทิธเิสรภีาพในการตดัสนิใจ

เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัของบรษิทั ดงัน้ี 

• สิทธิในการขายหรอืโอนกิจการ: คณะกรรมการมบีทบาทหน้าทีใ่นการบรหิารกจิการใหเ้จรญิเติบโตตาม

นโยบายของผู้ถอืหุ้น โดยไม่มอีํานาจในการขายหรอืโอนกจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่สาํคญัให้แก่

บุคคลอื่น กรณีจะขายหรอืโอนกจิการของบรษิัทให้บุคคลอื่นจะต้องได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นมคีะแนน

เสยีไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการซื้อและรบัโอนกิจการ: กรณีบรษิทัประสงคจ์ะซือ้และรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นหรอื

บรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั เป็นการเปลีย่นแปลงสําคญัในดา้นการลงทุนและมคีวามเสีย่งสงูเกนิอํานาจ

คณะกรรมการ กรณีจะซือ้และรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่นมาเป็นของบรษิทัจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้มคีะแนนเสยีไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

• สิทธิในการทํา แก้ไข และเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการ: คณะกรรมการไม่มอีํานาจในการทํา

สญัญา แก้ไขสญัญา หรอืเลกิสญัญาเกี่ยวกบัการเช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่สําคญัหรอืการ

มอบหมายให้บุคคลอื่น เขา้จดัการธุรกจิของบรษิัทหรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงค์จะแบ่ง

กําไรขาดทุนกนัลกัษณะทัง้หมดน้ี เป็นการตัดสนิใจเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงค์ของกจิการที่สําคญัของบรษิัท

จะต้องไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นมคีะแนนเสยีไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น

ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการให้บริษัทเพ่ิมทุนหรือลดทุนจดทะเบียน: การเพิม่ทุนและลดทุนจดทะเบยีนมผีลกระทบต่อ

กจิการและผูถ้อืหุน้ทุกคนในปัจจยับวกและลบ ผูถ้อืหุน้จงึเป็นผูต้ดัสนิใจตามความเหน็ของคณะกรรมการว่าเหน็

ควรอนุมตัหิรอืไม่ โดยในกรณีจะเพิม่ทุนหรอืลดทุนจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีไม่น้อย

กว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

http://www.scasset.com/
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• สิทธิในการให้บริษทัควบรวมกิจการ: คณะกรรมการไม่มอีํานาจทีจ่ะใหก้จิการของบรษิทัควบรวมกบั

กจิการของบรษิทัอื่น หรอืกบับรษิทัเอกชนอื่นการจะควบรวมกนัเป็นบรษิทัใหม่ได ้ต้องกระทําโดยอํานาจ

อนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ของทัง้สองบรษิทั โดยจะต้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า

สามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• สิทธิในการเลิกกิจการ : เมื่อผู้ถือหุ้นพจิารณาว่ากจิการของบรษิัทภายใต้การควบคุมบรหิารจดัการของ

คณะกรรมการ ไม่สมควรทีจ่ะประกอบกจิการอกีต่อไป ผูถ้อืหุน้โดยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหเ้ลกิบรษิทัดว้ย

คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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นโยบายการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น 

 

บรษิทัตระหนกัถงึความสาํคญัต่อการเคารพในสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้นกัลงทุนชาวไทย 

นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบนั และเพื่อเป็นการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายได้มี

โอกาสใช้สทิธแิละมีส่วนรวมในการตดัสนิใจเกี่ยวกบัทิศทางในการดูแลกจิการอย่างเตม็ที่ บรษิัทจึงกําหนด

นโยบายในการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

1. จดัใหม้กีระบวนการจดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทีโ่ปร่งใส มปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

ของบรษิทั 

2. ดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รบัข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพยีงพอ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยจดัให้ม ี

หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวนั เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและขอ้มูลประกอบ

พจิารณาทุกวาระอย่างครบถว้น เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ รวมถงึเอกสาร และหลกัฐานทีใ่ชใ้นการมอบฉนัทะ 

ขัน้ตอนการมอบฉนัทะ โดยบรษิทัจะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม  

3. เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษผ่าน

เวบ็ไซต์ของบรษิัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุน้ พรอ้มทัง้แจง้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบผ่าน

ระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

4. ประกาศหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ลงในหนังสอืพมิพต์ดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้

ไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการ  

5. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะกาํหนดวนั เวลา และสถานทีใ่นการจดัประชุม โดยคาํนึงถงึความสะดวกของ

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม กล่าวคอื บรษิทัจะจดัประชุมในวนัทําการปกต ิโดยจะหลกีเลีย่งไม่จดัประชุมใน

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ หรอืวนัหยุดทําการที่ติดต่อกนัตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป 

และบรษิัทจะใช้สถานที่จดัประชุมในเขตทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ของสํานักงานใหญ่ของบรษิัท  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถเดนิทางมาเขา้ร่วมประชมุไดโ้ดยสะดวก โดยบรษิทัจะจดัสง่แผนที ่ขอ้มลูการเดนิทาง และหมายเลข

โทรศพัทส์าํหรบัสอบถามขอ้มลูใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม และมอบหมายใหฝ่้ายงานเลขานุการ

บรษิทั และฝ่ายงานกํากบัดูแลการปฏบิตังิาน เป็นผูใ้หข้อ้มูล ประสานงาน และอํานวยความสะดวกกบัผูถ้อืหุน้

หรอืนกัลงทุน 

6. อํานวยความสะดวกใหผู้ถ้ือหุน้สามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเวลาเริม่ประชุมไม่น้อยกว่า  

2 ชัว่โมง  

7. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้

บุคคลอื่นทีผู่ถ้อืหุน้เหน็สมควร หรอืกรรมการอสิระตามรายชื่อทีบ่รษิทักําหนดใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออก

เสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัไดส้่งหนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่ําหนดโดยกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณิชยใ์หแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุม โดยผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนน

ล่วงหน้าระบุมาในหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. หรอืจะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเป็นผูอ้อกเสยีงลงคะแนนในที่

ประชุมไดท้ัง้สิน้ แต่ทัง้นี้การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชุมในกรณีการมอบฉันทะนัน้ บรษิทั

สนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่สามารถกาํหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงไดเ้อง ใน

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้แสดงเจตนาใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมาในหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. บรษิทัจะถอืตาม

ความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมเป็นอย่างอื่น 

8. จดัให้มีบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม โดยไม่คิด

ค่าบรกิาร ณ จุดลงทะเบยีนเพื่อลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถ้อืหุน้ และยงัอํานวยความสะดวกให ้

ผูถ้ือหุ้นในทุกๆ ด้าน โดยมขี ัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากโดยไม่จําเป็นแก่ผู้ถอืหุน้ในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเขา้ร่วม
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ประชุมแทนรวมทัง้ไม่ดําเนินการใดอันมีลกัษณะเป็นการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร

ระหว่างผูถ้อืหุน้  

9. นําระบบบารโ์คด (Barcode) มาใช ้เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ือหุน้ในการลงทะเบยีนและ

นับคะแนนเสยีง ซึง่ช่วยลดระยะเวลาในขัน้ตอนดงักล่าวใหร้วดเรว็ยิง่ขึน้ โดยบรษิัทจะแสดงจํานวนผูถ้ือหุ้นที่

เขา้ร่วมประชุม และผลการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทุกวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบผลทนัท ี

10. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามในแต่ละวาระ โดย

จดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอและเหมาะสม และจดบนัทกึขอ้ซกัถามและขอ้เสนอแนะทีส่าํคญัจากผูถ้อืหุน้ไวใ้น

รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างครบถว้น  

11. อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมถงึนกัลงทุนทีส่นใจ แต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม

ได ้ใหม้โีอกาสชมการถ่ายทอดสดการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้โดยบรษิทัไดถ่้ายทอดสดและบนัทกึการประชุมใน

ลกัษณะสื่อวดีทีศัน์ โดยได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ซึง่ผู้ถือหุน้และผู้มสี่วนได้เสยี รวมถึงนักลงทุน

สามารถเขา้ชมไดท้ี ่www.scasset.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์  
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การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

บรษิัทตระหนักถึงการปกป้องสทิธขิองผู้ถอืหุ้นทุกคน จงึมนีโยบายปฏบิตัิต่อผู้ถอืหุน้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั

และเป็นธรรม เพื่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัอย่างแทจ้รงิ รวมทัง้การใหส้ทิธต่ิางๆ แก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ทัง้ผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ ผูถ้อืหุ้นรายย่อย ผูถ้ือหุน้สถาบนั รวมถึงผูถ้อืหุ้นต่างชาตต่ิางไดร้บัการปฏบิตัทิี่เท่าเทยีมกนัในการใช้

สทิธขิองตนในฐานะผู้ถอืหุ้น และได้รบัการดูแลผลประโยชน์อย่างถูกต้อง เป็นธรรม และโปร่งใส เพื่อคุ้มครอง

ผู้ถือหุ้นจากการถูกเอาเปรียบหรือจากผู้มีอํานาจควบคุม โดยบริษัทได้ดําเนินการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทยีมกนั ดงัน้ี 

• ประเภทของหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง : หุ้นของบรษิทัมปีระเภทเดยีว คอื หุ้นสามญัชนิดระบุชื่อในใบ

หุน้ โดยผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่าเทยีมกนัตามสดัสว่นการถอืหุน้ของตน คอื หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง  

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ :  เพื่อ

ส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบผ่านระบบ

เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนั

สิน้สุดรอบปีบญัช ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยหรอืผู้ถือหุ ้นส่วนน้อยของบรษิัท และมสีทิธอิอกเสยีง 

โดยอาจเป็นผู้ถอืหุน้รายเดยีว หรอืหลายราย นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 50,000 หุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มคุีณสมบตัิ

ครบถ้วนและไม่มลีกัษณะต้องห้าม ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทได้กาํหนดไว ้เพื่อเขา้

รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุน้สามารถเสนอชื่อ

ผูม้คุีณสมบตัิเหมาะสมที่จะไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้นมายงับรษิัท โดยใช้

แบบหนงัสอืเสนอชื่อผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า (แบบ ข.) ซึง่สามารถดาวน์

โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์www.scasset.com หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ”์ / “ขอ้มูลสาํหรบัผูถ้อืหุน้” / “การประชุมผูถ้อืหุ้น”  ซึ่ง

บรษิทัจะแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม : บรษิทัไดม้อบหมายให้

เลขานุการบรษิัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืนก่อนวนัสิน้สุดรอบปีบญัช ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้รายย่อยหรอื

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบรษิัท และมสีทิธอิอกเสยีง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้

หลกัเกณฑ์ที่บรษิัทกําหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอยีดในเวบ็ไซต์ของบรษิัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิม่

เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมายงับรษิทั โดยใชแ้บบหนงัสอืเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้า (แบบ ก.) 

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เวบ็ไซต์ www.scasset.com หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” / “ข้อมูลสําหรบัผู้ถือหุ้น” / “การ

ประชุมผูถ้อืหุน้”  ซึง่บรษิทัจะแจง้ผลการพจิารณาพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนการประชุม : บรษิทัคาํนึงถงึสทิธแิละความเท่า

เทยีมกนัของผู้ถอืหุ้นตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีจงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถส่งคําถามล่วงหน้า

มายงับรษิทัอย่างน้อย 3  เดอืน ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัช ีเพื่อสอบถามขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ใน

แต่ละวาระ หรอืขอ้มูลอื่นทีส่าํคญัของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทัไดแ้สดงรายละเอยีดขัน้ตอนการเสนอคําถามล่วงหน้าไว้

ที่เว็บไซต์ของบรษิัท ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายังบรษิัทโดยใช้แบบหนังสอืส่งคําถาม

ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ือหุ้นประจําปี (แบบ ค.) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทีเ่วบ็ไซต์ www.scasset.com 

ของบรษิัท หมวด “นักลงทุนสมัพนัธ์” / “ขอ้มูลสําหรบัผู้ถือหุ ้น” / “การประชุมผู้ถือหุ้น” หรอืส่งเป็นไปรษณีย์ 

หรอืไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) หรอืทางโทรสารที่หมายเลข 0-2949-2221 มาที่เลขานุการบรษิัท 

• หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม : บรษิทัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้แต่ละคนอย่างเท่า

เทยีมกนั โดยไม่คํานึงว่าจะเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผู้ถือหุ ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ ้นทุกคนจะ

ได้รบัข ้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของบรษิัทจะเป็นคนไทย  

http://www.scasset.com/
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แต่บริษัทได้จดัทําหนังสอืเชญิประชุมผู ้ถ ือหุ ้น และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งเป็น 2 ภาษา คอื ภาษาไทย และ

ภาษาองักฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุน้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิโดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่หนังสอืเชญิ

ประชุมฉบับสมบูรณ์ ทัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และบรษิัทได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสาร

ประกอบวาระการประชุมอย่างเพยีงพอให้ผู ้ถือหุ้นศกึษาล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วนั โดย

หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ ือหุ ้นฉบบัภาษาองักฤษจะถูกเผยแพร่พร้อมกนักบัหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบบั

ภาษาไทย ทัง้น้ี ขอ้มลูในหนังสอืเชญิประชุม บรษิทัไดแ้จง้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ให้

ผูถ้อืหุน้ทราบและมขีอ้มลูในแต่ละวาระการประชุมเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

• การช้ีแจงขัน้ตอนและหลกัเกณฑท่ี์ใช้ในการประชุม : ทุกครัง้ก่อนทีก่ารประชุมจะเขา้สู่วาระการพจิารณา 

ฝ่ายเลขานุการบรษิัทจะชี้แจง และอธบิายขัน้ตอนการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถอืหุน้ทุกครัง้ เพื่อให้

ทราบขัน้ตอนการใชส้ทิธสิอบถามขอ้สงสยั หรอืแสดงความคดิเหน็ต่อกรรมการ การชีแ้จงของกรรมการในแต่ละ

วาระ รวมถึงการออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนนให้ผูถ้ือหุน้ทราบขัน้ตอนก่อนการ

ประชุม 

• การมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุมแทน : บรษิทัได้อํานวยความสะดวกกบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วม

ประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสยีงได ้กล่าวคอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงในแต่ละวาระ ซึง่ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนังสอื

เชญิประชุมผูถ้อืหุน้ หรอืผูถ้ือหุน้สามารถดาวน์โหลดหนังสอืมอบฉันทะทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค (สาํหรบั 

คัสโตเดียน) ทัง้แบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท ในหมวด  

“นักลงทุนสมัพนัธ”์ / “ขอ้มูลสาํหรบัผูถ้อืหุน้” / “หนังสอืเชญิประชุม” /  “หนังสอืมอบฉันทะ” โดยผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉันทะให้กบักรรมการอสิระคนใดคนหน่ึงในสองคน ที่บรษิัทได้แจง้รายชื่อพรอ้มรายละเอยีดของกรรมการ

อสิระไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุม หรอืบุคคลอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการให้เขา้ประชุมและลงคะแนนเสยีง

แทนได ้นอกจากนัน้เพื่อความถูกตอ้ง และไม่เกดิปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ บรษิทัไดแ้สดง

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม กําหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถงึขัน้ตอน เอกสาร และหลกัฐานทีต่อ้ง

ใชใ้นการมอบฉนัทะไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม และเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมไิดก้าํหนดเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑท์ีต่อ้ง

ให้มกีารรบัรองเอกสารโดยหน่วยงานราชการ หรอืกฎเกณฑ์อื่นทีก่่อให้เกดิความยุ่งยากแก่ผู้ถอืหุน้ในการมอบ

ฉันทะ และบรษิัทได้อํานวยความสะดวก โดยจดับรกิารปิดอากรแสตมป์ในหนังสอืมอบฉันทะให้แก่ผู้รบัมอบ

ฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชุม และการถ่ายเอกสารทีต่อ้งใชแ้นบ โดยไม่คดิค่าบรกิาร ณ จุดลงทะเบยีน เพื่อลดภาระการ

จดัหาอากรแสตมป์ และการถ่ายสาํเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ 

• วาระการประชุมผู้ถือหุ้น : ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกําหนดวาระหัวข้อการประชุมไว้ชัดเจน และได้

ดําเนินการประชุมผูถ้อืหุ้นตามลําดบัระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม และไม่มวีาระอื่นๆ เพื่อการเพิม่

เรื่องพิจารณาวาระในที่ประชุมอีกโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า แต่ทัง้น้ี บรษิัทก็ไม่จํากดัสทิธิตาม

กฎหมายของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้

ทัง้หมด สามารถขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่าํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมได ้

• การสอบถามคณะกรรมการในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น : ในการประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ บรษิทัมนีโยบายใหผู้ถ้อื

หุน้ทุกคนไม่จาํกดัว่าจะถอืหุน้มากหรอืน้อยเพยีงใด และไม่จํากดัว่าเป็นผูถ้อืหุน้คนไทยหรอืต่างชาต ิเมื่อจบการ

ชีแ้จงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความ

คดิเหน็ โดยให้ยกมอืขึน้พรอ้มชีแ้จง ชื่อ-นามสกุล และจํานวนหุ้นที่ถือ ก่อนแสดงความคดิเหน็หรอืมคีําถาม ใน

เวลาเพยีงพอไม่เร่งรบี โดยกรรมการจะตอบขอ้สงสยัทุกคําถามอนัเกี่ยวกบักจิการของบรษิัทในวาระนัน้ และ

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในกรณีเป็นผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิบรษิทัจดัเตรยีมเจา้หน้าทีเ่ป็นล่ามแปล

คาํถาม-คาํตอบเป็นภาษาไทยใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุกคนรบัทราบพรอ้มกนั 
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• การลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น : ในการ

ลงคะแนนและนับคะแนนเสยีง บรษิทัจดัใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ โดยไดนํ้าระบบ Barcode มาใช้

เพื่อช่วยอํานวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งทําให้การลงคะแนน และนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

รวดเรว็ยิง่ขึน้ โดยบรษิทัจะแสดงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทุกวาระทีม่กีารลงมตใิหผู้ถ้อืหุน้ทราบผลทนัท ีและ

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนนและนับคะแนนเสยีงทุกครัง้ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทได้เชญิที่ปรกึษา

กฎหมายอสิระ ซึ่งมคีวามเป็นอสิระ ไม่มปีระโยชน์ส่วนได้เสยีใดๆ กบับรษิทัเป็นตวัแทนของผูถ้ือหุ้นเขา้มาทํา

หน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงในที่ประชุม รวมทัง้ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

• การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการในวาระการประชมุ : คณะกรรมการมขีอ้กาํหนดใหก้รรมการทุกคนตอ้ง

รายงานการมสี่วนไดเ้สยีใหค้ณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการพจิารณาวาระนัน้ ทัง้การประชุมคณะกรรมการบรษิทั

และการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยการประชุมคณะกรรมการบรษิทั กรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีจะตอ้งรายงานขอ้มลูการมสีว่นได้

เสยีให้คณะกรรมการรบัทราบก่อนเริม่วาระการประชุม และต้องไม่ร่วมการพจิารณาและออกเสยีงในวาระนัน้ เพื่อให้

การประชุมสามารถพิจารณาโดยโปร่งใสยุติธรรม และเลขานุการบรษิัทจะบันทึกข้อมูลน้ีไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการทุกครัง้ 

กรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้มีส่วนได้เสยีจะรายงานข้อมูลการมีส่วนได้เสยีให้คณะกรรมการและ

เลขานุการบรษิัทรบัทราบ ตัง้แต่ขณะกําหนดวาระการประชุมผู้ถือหุน้ โดยเลขานุการบรษิัทจะแจง้ขอ้มูลการมี

สว่นไดเ้สยีของกรรมการในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ไวใ้นวาระทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ และจะเชญิกรรมการผูม้สี่วนได้

เสยีออกจากหอ้งประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่วาระการประชุมน้ี เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสอบถามและแสดงความคดิเหน็

ได้อย่างอสิระก่อนตดัสนิใจลงคะแนน และเลขานุการบรษิทัจะบนัทกึขอ้มูลไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุ้นทัง้ฉบบั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษทุกครัง้ 

• การแสดงผลการลงมติ : บรษิทัแสดงผลการออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระ หลงัจากการลงมตทินัท ีและเมื่อการ

ประชุมแล้วเสรจ็ บรษิัทไดแ้จ้งผลการลงมติผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทัภายในวนัเดยีวกนัหลงัจากปิดการประชุมผูถ้อืหุน้หรอือย่างชา้ไม่เกนิ 09.00 

นาฬกิา ของวนัทาํการถดัไป 

• การเชิญผู้สอบบญัชีเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้น : บรษิทัเชญิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ทีม่กีารประชุมเพื่อตอบขอ้สงสยัและคําถามเกีย่วกบังบการเงนิของบรษิัท โดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้น

สามารถสอบถามได้โดยตรง นอกจากนัน้ในระหว่างการประชุม ผู้ถอืหุ้นทุกคนสามารถแสดงความคดิเหน็และตัง้

คําถามใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุม หรอืขอ้มูลสาํคญัของบรษิัทได ้โดยบรษิทัจะบนัทกึประเดน็ซกัถามและ

ขอ้คดิเหน็ทีส่าํคญัไวใ้นรายงานการประชุม 

• การถ่ายทอดการประชุมผู้ถือหุ้น : บรษิทัจดัใหม้กีารถ่ายทอดสดการประชุมและบนัทกึภาพการประชุมผูถ้อืหุน้

เผยแพร่เป็น Clip File ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิทั เพื่อใหบ้รกิารแก่ผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และ 

ผูท้ีส่นใจทีไ่ม่มโีอกาสเขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบดว้ย 

• การจดัทาํและเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น : เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ทราบและตรวจสอบรายละเอยีดการ

ประชุมผูถ้อืหุน้ภายในเวลาอนัสมควร และใหก้ารรบัขอ้มูลระหว่างผู้ถือหุ้นไทยกบัผู้ถือหุ้นต่างชาติเป็นไปอย่าง

เท่าเทยีมกนั บรษิัทมนีโยบายเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถอืหุน้อย่างครบถว้น ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีส่าํคญั 

ไดแ้ก่ เน้ือหาสาระสาํคญัของวาระการประชุม มตทิีป่ระชุม พรอ้มผลคะแนน ทัง้เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออก

เสยีง คาํถาม คําชี้แจง และการแสดงความคดิเหน็ในที่ประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษเผยแพร่

พร้อมกนั บนเวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิัทภายใน 14 วนั นับจากวนัประชุม เพื่อเป็นช่องทางให ้
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ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบขอ้มลูความถูกต้องได ้โดยไม่จําเป็นต้องรอใหถ้งึการประชุมครัง้ต่อไป พรอ้มทัง้นําส่ง

กระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาทีก่ฎหมายกาํหนด 

• การเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อส่ือสารกบับริษัท : บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นทุกฝ่ายเขา้ถึงขอ้มูล

สารสนเทศของบรษิัท รวมทัง้จดัให้มชี่องทางสื่อสารกบับรษิัทที่ชดัเจนและหลากหลายอย่างเท่าเทยีมกนั  

ผ่านทางเว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท หรือผ่านทางช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศพัท์ โทรสาร ไปรษณีย ์ 

หรือไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกส ์(Email) โดยจดัใหม้หีน่วยงาน “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ เป็นหน่วยงานกลางในการสือ่สารกบั

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกํากบัดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทัว่ไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสยี โดย

สามารถตดิต่อไดท้ี ่บรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ชัน้ 10 เลขที ่1010 อาคารชนิวตัรทาวเวอร ์3 

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 โทร. 0-2949-2344 หรือที ่

ir@scasset.com หรอืคน้หาขอ้มลูทีเ่วบ็ไซต ์www.scasset.com ของบรษิทั 
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บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทักาํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏบิตัขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเป็นหลกัในการดาํเนินธุรกจิ 

อนัจะสรา้งคุณค่าเพิม่แก่องคก์ร และการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงัน้ี  

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น   

บรษิทัมุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการดําเนินธุรกจิ บนพืน้ฐานของความซื่อสตัยส์ุจรติ และจรยิธรรม

อนัดงีาม ด้วยความพยายามที่จะพฒันากจิการให้มคีวามเจรญิเติบโต มัน่คง ปฏบิตัติามพนัธกจิที่ใหไ้วก้บัผูถ้ือหุ้น 

เพื่อสรา้งความพงึพอใจสูงสุด โดยคํานึงถึงการสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผู้ถือหุน้อย่างต่อเน่ือง เสมอภาค รวมทัง้

เปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใสและเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 

1. กาํหนดใหก้รรมการบรษิัท รวมทัง้ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนของบรษิทัดําเนินกจิการ และบรหิารจดัการ

บรษิัทให้เป็นไปตามวสิยัทศัน์ พนัธกจิ สอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ดีซึ่งบรษิัทได้กําหนดไว ้ 

และปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ดว้ยจติอนับรสิุทธิ ์ดว้ยความ

ระมดัระวงั รอบคอบ ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตวั และเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้รายใหญ่และ

รายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม และสรา้งผลตอบแทนและเพิม่มลูค่าใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายอย่าง

ยัง่ยนื  

2. จดัการดแูลไม่ใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัเสือ่มค่าหรอืสญูหายโดยมชิอบ 

3. รายงานสถานภาพผลประกอบการและสถานะทางการเงนิของบรษิัทโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบอย่าง

สมํ่าเสมอทุกไตรมาส เท่าเทยีมกนั และครบถ้วนตามความเป็นจรงิในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตของ

บรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นดา้นบวกและดา้นลบ ผ่านหลากหลายช่องทางซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย 

4. เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมสีทิธเิสนอเพิม่วาระการประชุมและชื่อผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมที่จะไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการล่วงหน้า รวมทัง้สามารถสง่คาํถามล่วงหน้ามายงับรษิทัก่อนการประชุมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ได้

ผ่านทางเว็บไซต์ www.scasset.com ของบริษัท และบรษิัทได้มีการประชาสมัพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบรษิัท

อย่างสมํ่าเสมอเพื่อเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถแสดงความจํานงเขา้เยีย่มชมโครงการของบรษิทัตามความ

เหมาะสม 

5. ชีแ้จงรายละเอยีดต่างๆ เกีย่วกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึใหข้อ้มลูทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งใหผู้ถ้อืหุน้

ตดัสนิใจในทีป่ระชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

6. บรหิาร จดัการ เพื่อให้บรษิัทมขีดีความสามารถสูงในการดําเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัททัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาวได้อย่างมีประสทิธิภาพและมีประสิทธิผล และมีความสามารถในการแข่งขนัให้ผล

ประกอบการบรรลุเป้าหมาย เพื่อจ่ายผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นเงนิปันผลตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลได้

ทุกปี 

7. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรอืของครอบครวั หรอืบุคคล

ใกลช้ดิจากขอ้มูลภายในใดๆ ทีม่สีาระสาํคญัของบรษิัท ซึง่ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน นําไปเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก และ/หรอืดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scasset.com/


 

18 

• นโยบายปฏิบติัต่อลูกค้าเพื่อการพฒันาสู่ความยัง่ยืน   

บรษิทัมุ่งเน้นการออกแบบและพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยก่อสรา้งโครงการบา้นและหอ้งชุด โดยยดึหลกัความต้องการ    

ของมนุษยเ์ป็นศนูยก์ลาง (Human Centric) เพื่อสรา้งความพงึพอใจและความแตกต่างใหล้กูคา้สว่นใหญ่ ดว้ยนวตักรรม

และเทคโนโลยทีนัสมยัใหส้นิคา้มคุีณภาพและตอบสนองความตอ้งการ ไดม้าตรฐานตลอดจนมบีรกิารหลงัการขายอย่าง

ต่อเน่ือง  โดยใหข้อ้มูลรายละเอยีดวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชแ้ละวธิกีารใช ้การรกัษาอย่างถูกวธิ ีไม่โฆษณาหลอกลวงใหลู้กคา้

หลงเชื่อในคุณสมบตัขิองสนิคา้และบรกิาร อกีทัง้ยงัใหลู้กคา้ประเมนิความพงึพอใจของสนิคา้และบรกิารของบรษิทัทุก

ครัง้ทีซ่ือ้หรอืใชบ้รกิาร นํามาวเิคราะหค์วามตอ้งการของลกูคา้เพื่อพฒันาและปรบัปรุง เพื่อตอบสนองความตอ้งการสรา้ง

ความพงึพอใจ และบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลูกคา้ตลอดภายหลงัการขายหรอืบรกิารให้ลูกคา้พงึพอใจและสรา้ง

ความเชื่อมัน่สามารถบอกต่อใหก้บัลกูคา้ท่านอื่นซือ้และใชบ้รกิาร จากบรษิทัเพื่อการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื 

แนวปฏบิตัต่ิอลกูคา้เพื่อการพฒันาสูค่วามยัง่ยนื 

1. มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพของสนิคา้และบรกิารให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย ดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนื 

โดยเฉพาะในด้านการประหยดัพลงังาน และใช้พลงังานสะอาดทดแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย โดยยึดหลักความต้องการของมนุษย์เป็น

ศนูยก์ลาง (Human-centric) และดาํเนินการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัยโ์ดยใชคู้่คา้ซึง่เป็นผูร้บัเหมาที่

ไดม้าตรฐาน 

2. ส่งมอบสนิค้าและบรกิารทีม่คุีณภาพตรงตามโฆษณาและมคีวามปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของ

ลกูค ้และตรงตามหรอืสงูกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรมและไม่เอาเปรยีบลูกคา้ดว้ยการ

กาํหนดเงื่อนไขทางการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืละเมดิกฎหมาย  

3. เปิดเผยให้ขอ้มูลรายละเอยีดของวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งของสนิคา้และบรกิารที่ถูกต้องรวมถงึวธิกีารใช้

และการรกัษาทีเ่พยีงพอ เพื่อมใิหล้กูคา้เขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้ หรอืบรกิาร 

โดยมชี่องทางรบัฟัง  ความคดิเหน็ลูกค้าหลายช่องทาง ผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ตลอดจน Call 

Centre 1749 

4. สรา้งสรรคน์วตักรรม งานวจิยั และเทคโนโลยทีนัสมยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึใหล้กูคา้

ใหค้ะแนนประเมนิความพงึพอใจของสนิคา้และบรกิาร เพื่อนํามาใชว้เิคราะหเ์พื่อพฒันาและปรบัปรุงสนิค้า

และบรกิารใหเ้กดิการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อสามารถส่งมอบสนิคา้และบรกิารทีต่อบสนองความต้องการ

ของลกูคา้ตลอดไป 

5. ปฏิบัติลูกค้าด้วยความสุภาพให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและให้การรบัประกนัสินค้าและบรกิารภายใต้

เงื่อนไขเวลาทีเ่หมาะสม 

6.  จัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางทัง้ส่งถึงกรรมการโดยตรง 

เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายในและโทรศัพท์ Call Center 1749  รวมทัง้จัดให้มีหน่วยงานที่

รบัผดิชอบในการให้ขอ้เสนอแนะ คําปรกึษาวธิแีก้ปัญหาที่รวดเรว็ในการสนองตอบต่อความต้องการของ

ลกูคา้ และจะดาํเนินการอย่างถงึทีส่ดุเพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสดุในสนิคา้และบรกิาร 

7. มีบริการภายหลังการขายเพื่อซ่อมบํารุงและให้คําแนะนําการใช้อุปกรณ์ โดยไม่คิดค่าบริการภายใน

ระยะเวลารบัประกนั และภายหลงัจากนัน้ยงัคงใหบ้รกิารซ่อมบํารุงโดยอตัราค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรม เพื่อสรา้ง

ความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

8. รกัษาความลบัของลกูคา้และไม่นําขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ทีไ่ม่ไดใ้หค้วามยนิยอมไปใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเอง หรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

9.  จดัใหม้รีะบบการบรหิารดูแลลูกคา้ภายหลงัการขายเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ีรวมถงึการจดักจิกรรมทาง

สงัคม และสิง่แวดลอ้มร่วมกนั เพื่อมสี่วนร่วมในการรกัษาภาวะโลกรอ้นจากการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกให้

ลดลงและเพื่อสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้กบับรษิทั  
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• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อพนักงาน 

 บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอนัมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจยัสําคัญต่อความสําเร็จของบรษิัท จึงมุ่งพัฒนา 

เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการทํางานทีด่ ีรวมทัง้ส่งเสรมิการทํางานเป็นทมีและสรา้งความรกัความ

สามคัคภีายในบรษิัท และยดึมัน่ในการปฏบิตัิต่อพนักงานบนพื้นฐานของคุณธรรม และบนหลกัของสทิธมินุษยชน 

โดยบรษิัทมนีโยบายที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัความปลอดภยั สุขอนามยัในสถานที่ทํางาน มกีารดูแลเรื่อง

ค่าตอบแทนระยะสัน้และระยะยาว สวสัดกิารของพนักงาน และกองทุนสํารองเลี้ยงชพี รวมถึงการฝึกอบรมพฒันา

ความรูแ้ละฝีมอืแรงงานใหก้บัพนกังานอย่างต่อเน่ือง โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี   

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและเคารพในหลักสิทธิ

มนุษยชน ตามนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของบรษิทั 

2. แต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถงึใหร้างวลั หรอืพจิารณาความดคีวามชอบ และลงโทษพนักงาน กระทําดว้ยความ

สุจรติยุติธรรมและตัง้อยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของพนักงาน และระเบียบ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั 

3. รบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะบนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

4. มรีะบบในการรอ้งทุกข ์รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสของการปฏบิตัทิีไ่มเ่หมาะสม รวมถงึมกีาร ปกป้องพนกังาน

ไม่ใหถู้กกลัน่แกลง้ หรอืไดร้บัโทษจากการรอ้งเรยีน (Whistleblower Policy)  

5. พฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนักงานทุกคนอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั 

เช่น ใหค้วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานในดา้นวชิาชพี เทคโนโลย ีกฎหมาย หรอืสวสัดกิารต่างๆ รวมทัง้การสง่

พนกังานไปอบรมกบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบรษิทัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน

การปฏบิตัหิน้าที ่โดยนําความรูท้ีไ่ดม้าใชก้บัการทาํงานหรอืปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึ พฒันา

ทกัษะ ความคดิ เพื่อปรบัปรุงการทํางานทุกดา้นอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนความคดิเชงิสรา้งสรรค ์เพิม่คุณค่า

เชงินวตักรรมใหก้บับรษิทั 

6. ประเมนิผลการปฏบิตังิานและบรหิารค่าตอบแทน โดยพจิารณาจากความเหมาะสมกบัหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 

และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทัง้จดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่ป็นธรรมและ เหมาะสมแก่พนักงาน

และดูแลปรบัปรุงอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหส้ามารถเทยีบเคยีงได้กบับรษิัทชัน้นําทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมประเภท

เดยีวกนั 

7. สรา้งเสรมิความร่วมมอืในการทาํงานเป็นทมี รกัษาความสมัพนัธร์ะหวา่งผูร่้วมงานดว้ยกนัและระหวา่งหวัหน้า

งานและผูป้ฏบิตังิาน ทัง้จากการจดัฝึกอบรมและการจดักจิกรรมภายในบรษิทั   

8. บรหิารงานตามระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตาม

มาตรฐานสากล รวมทัง้ปลกูจติสาํนึกและสง่เสรมิในเรื่องการทาํงานดว้ยความปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะ   

9. จดัให้มคีู่มอืพนักงานซึ่งเปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกบัการดูแลเรื่อง

ความปลอดภยั สวสัดกิาร และสทิธปิระโยชน์ของพนกังาน  

10.  ยดึมัน่ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

11. ส่งเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและผลการดําเนินงานของบริษัทประกอบกับแนวคิด “Work Life 

Balance” ทีใ่หค้วามสาํคญักบัการใชช้วีติอย่างสมดุลของพนกังาน ระหว่าง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ การทาํงาน 

ครอบครวั และสขุภาพ  
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• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี   

บรษิัทมีนโยบายเกี่ยวกบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อเจ้าหน้ี ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้ีทางการค้า หรือ

เจา้หน้ีสถาบนัการเงนิในการชําระหน้ีทีต่ดิคา้งคนืใหต้รงกําหนดเวลาทีต่กลง หรอืทีท่ําสญัญาไว ้โดยไม่ใหม้กีาร

ผดินัดชําระหน้ีเพื่อรกัษาความน่าเชื่อถือของบรษิัทต่อเจ้าหน้ีและสถาบนัการเงนิ ในการจดัลําดบัให้บรษิัทเป็น

ลกูคา้ชัน้ดเียีย่มตลอดเวลาในการประกอบธุรกจิ รวมถงึการปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่จา้หน้ีกําหนดอย่างเคร่งครดั โดย

ยดึหลกัปฏบิตัต่ิอเจา้หน้ีเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี   

1. ให้ขอ้มูลของบรษิ ัทที่ถูกต้อง และจําเป็นเพยีงพอแก่เจ ้าหนี้เพื่อการวเิคราะห์การให้สนิเชื่อ หรอืการ

ตดัสนิใจโดยถูกต้อง ไม่ปกปิดขอ้มูลขอ้มูล หรอืขอ้เทจ็จรงิสาํคญัใด อนัอาจทาํให้เจ้าหน้ีเสยีหาย 

2. จดัทําสญัญากบัเจ้าหน้ีทุกประเภทถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาค เป็นธรรม และไม่มลีกัษณะเป็นการเอา

เปรยีบคู่สญัญา 

3. นําสนิเชื่อทีเ่จา้หน้ีหรอืสถาบนัการเงนิอนุมตัใิหกู้ม้าใชต้ามวตัถุประสงคข์องบรษิทัตามทีไ่ดแ้สดงเจตนาไวต่้อ

เจา้หน้ีหรอืสถาบนัการเงนิ 

4. ชาํระหน้ีคนืต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขทีก่าํหนด 

5. รกัษาอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนทุน (Interest Bearing Debt Ratio) ใหไ้ม่เกนิ 2 เท่า ซึ่งเป็นอตัราทีเ่จา้หน้ีสถาบนั

การเงนิกาํหนด 

6. เมื่อมเีหตุสาํคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงนิโดยมนียัสาํคญัและอาจกระทบต่อหน้ีทีต่อ้งชาํระ บรษิทัจะแจง้

ให้เจ้าหน้ีทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และบริษัทจะปฏิบัติตาม

ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเคร่งครดั ซึง่กรณีบรษิทัประสบปัญหาทางการเงนิ หรอืเหตุสาํคญั

อนัอาจกระทบต่อสถานะการเงนิโดยมนีัยสาํคญั หรอืความสามารถในการชําระหน้ีนัน้ บรษิัทจะกําหนดให้มี

แผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ ซึง่คํานึงถงึความเป็นธรรมต่อเจา้หน้ี และผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยใหฝ่้ายบรหิาร

ตอ้งมหีน้าทีร่ายงานการแกไ้ขปัญหาใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างต่อเน่ือง 

7. ปฏบิตัติามเงื่อนไข ขอ้กําหนดของสญัญาทีเ่จา้หน้ี หรอืสถาบนัการเงนิกําหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ

เงื่อนไขคํ้าประกนัต่างๆ รวมตลอดถงึการรกัษาคุณภาพทรพัย์สนิซึ่งเป็นหลกัประกนัให้เป็นไปตามทีเ่จา้หน้ี 

หรอืสถาบนัการเงนิกาํหนดไว ้

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่ค้า 

บรษิทักําหนดนโยบายและแผนการปฏบิตังิานคดัเลอืกและปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึ

ชื่อเสยีงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั และประเพณีปฏบิตัทิีส่าํคญั รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญากบั

คู่คา้ โดยยดึหลกัปฏบิตัเิพื่อใหค้วามเป็นธรรมกบัคู่คา้และเกดิประโยชน์กบัทุกฝ่าย โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี   

1. ในการคัดเลือกคู่ค้าผู้เป็นผู้รบัเหมา บริษัทจะตัง้คณะกรรมการคัดเลือกจากคู่ค้าผู้เสนอผลงานภายใต้

หลกัเกณฑเ์งื่อนไขเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัทุกราย  

2. เปิดโอกาสใหคู้่คา้รายใหม่สามารถเขา้มาร่วมงานเพื่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นฝีมอืและเทคโนโลยใีหม่ๆ  

3. ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และรายงานทีถู่กตอ้ง 

4. ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในทางการคา้กบัคู่คา้ 

5. สนับสนุนใหคู้่คา้ของบรษิัทให้ความร่วมมอืในการป้องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยไม่ให้สนิบนในทุก

รปูแบบแก่เจา้หน้าทีร่ฐั หรอืพนกังานของบรษิทัเพื่อเอือ้ประโยชน์ต่อการทาํงานทีไ่ม่ถูกตอ้งในทุกกรณี 

6. ปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้

คู่คา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขบนพืน้ฐานความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

7. มกีารประชุมกบัคู่คา้ผูเ้ป็นผูร้บัเหมาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อสรา้งความเขา้ใจในการทํางานใหถู้กต้อง เพื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
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8. กาํหนดเวลาในการจ่ายเงนิค่าสนิคา้และค่าจา้งโดยชดัเจนและตรงต่อเวลา  

9. ดูแลและช่วยเหลอืคู่คา้ใหส้ามารถดําเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืควบคู่ไปกบัธุรกจิของบรษิทัโดยไม่เอาเปรยีบทาง

การคา้  

10. มชี่องทางใหคู้่คา้สามารถรอ้งเรยีนจากการถูกกลัน่แกลง้ หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในทุกกรณี โดยสามารถ

ร้องเรยีนต่อคณะกรรมการบรษิัท เลขานุการบรษิัทคนใดคนหน่ึงได้ หรอืแจ้งสํานักตรวจสอบภายในของ

บรษิทั   

11. สนับสนุนและควบคุมให้คู่ค้าปฏิบตัิต่อพนักงานของตนเองอย่างเป็นธรรมในการจ่ายเงนิค่าตอบแทนและ

เคารพในสทิธมินุษยชนทุกดา้น รวมถงึการไม่ใชแ้รงงานเดก็ 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูร้ว่มลงทุน 

การร่วมลงทุนเป็นการเสรมิความแขง็แกร่งใหก้บัการดําเนินกจิการของบรษิทั ทัง้ในดา้นเงนิทุน และการ

แลกเปลีย่นวทิยาการและทคโนโลยทีีท่นัสมยั อกีทัง้ยงัสามารถยกระดบัความสามารถในการดําเนินงานของ

บรษิทั บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญักบัผูร่้วมลงทุนทุกราย โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1.  เคารพสทิธขิองผูร่้วมลงทุนและปฏบิตัต่ิอผูร่้วมลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรม 

2.  ให้ความร่วมมอืในการดําเนินงานกบัผู้ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้กจิการร่วมทุนของบรษิทัและ 

ผูร่้วมลงทุนมศีกัยภาพและบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนด  

3.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และร่วมกนักําหนดแผนธุรกจิ กลยุทธ์

ร่วมกนั เพื่อใหก้จิการร่วมทุนเกดิประโยชน์สงูสดุ 

4.  จดัสรรประโยชน์ร่วมกนัอย่างหมาะสม เป็นธรรม และโปร่งใส  

5.  ตดิตามใหก้ารดาํเนินงานของกจิการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย นโยบายต่างๆ ของบรษิทั รวมทัง้

แนวทางบรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า   

บรษิทัปฏบิตัติามกรอบกตกิารของการแข่งขนัทางการคา้สุจรติ เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล

ทางการแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารตีทางการค้า และแนวทางการปฏบิตัทิี่ด ีทีส่อดคลอ้งกบัหลกั

สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทีเ่กีย่วกบัหลกัปฏบิตักิารแขง่ขนัทางการคา้ ซึง่ไดก้าํหนดแนวปฏบิตักิารแขง่ขนั

ทางการค้าเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานได้ยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิให้ ถูกต้อง และเหมาะสมเพื่อไม่ให้มี

พฤตกิรรมการคา้ทีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair Trade Practice) ต่อคู่แขง่ทางการคา้ของบรษิทั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี   

1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป 

2. สนบัสนุนและสง่เสรมิการคา้เสร ีเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืกาํหนดใหคู้่คา้ตอ้งทาํการคา้กบับรษิทัเท่านัน้ 

3. ไม่ละเมดิความลบัหรอืแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวธิทีีไ่ม่สจุรติ หรอืผดิกฎหมาย 

หรอืขดัต่อจรยิธรรม 

4. ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางรา้ย 

5. ไม่เขา้ร่วมในสญัญาทางการคา้ หรอืกระทาํการใดโดยนยัทีอ่าจก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม หรอืการ

ผกูขาดทางการคา้ 

6. ไม่แขง่ขนัทางการคา้โดยการใสร่า้ยป้ายส ีกลัน่แกลง้ หรอืบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิของคู่แขง่ 

7. ไม่กระทาํการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของคู่แขง่ 
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• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อนักลงทุน 

นักลงทุนเป็นช่องทางแหล่งหาเงนิทุนหน่ึงของบรษิทัจดทะเบยีนและเป็นแหล่งเงนิทุนทีม่ตี้นทุนตํ่ากว่าการกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิ และสามารถสนบัสนุนกจิการบรษิทัใหเ้จรญิเตบิโต แขง่ขนักบัผูป้ระกอบการรายอื่นได ้บรษิทั

จงึใหค้วามสาํคญัต่อนกัลงทุน โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1. กาํกบัดแูลการประกอบกจิการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่าํหนดในทุกปี 

2. รายงานขอ้มูลการประกอบกจิการและขอ้มูลทางการเงนิโดยถูกต้องและโปร่งใสทุกไตรมาสให้นักลงทุน

รบัทราบขอ้มลู และเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานในแต่ละไตรมาส 

3. ใหน้กัลงทุนสามารถตดิต่อสือ่สารกบัฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธข์องบรษิทัไดโ้ดยสะดวกทัง้ทาง เวบ็ไซต์ของบรษิทั 

ที ่www.scasset.com และทางโทรศพัท ์รวมถงึช่องทางสือ่สารทางเทคโนโลยสีารสนเทศอื่นๆ 

4. รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัสมดุล มเีสถยีรภาพ มัน่คงต่อการประกอบกจิการ 

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อชุมชน 

บรษิัทดําเนินธุรกิจอย่างคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม และยึดมัน่ในความรบัผิดชอบต่อสงัคม โดยให้

ความสาํคญัในการสนับสนุนการจดักจิกรรมทางสงัคม และ/หรอืการมสี่วนร่วมในการดําเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการพฒันาชุมชน และพฒันาชวีติ รวมถงึสง่เสรมิความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน เพื่อช่วยพฒันาชุมชนทีบ่รษิทัเขา้

ไปพฒันาทางธรุกจิใหส้ามารถอยู่ร่วมโดยก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมร่วมกนั โดยมแีนวปฏบิตัดิงัน้ี 

1. สรา้งผลติภณัฑท์ีพ่กัอาศยัทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิมลพษิต่อชุมชน และหลกีเลีย่งการก่อมลภาวะในทุกรปูแบบ 

2. สาํรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชน และสงัคมโดยรอบทีต่ัง้ของธุรกจิทัง้ใกลแ้ละไกลว่าไดร้บัผลกระทบในทางลบจาก

การดําเนินการของธุรกิจหรือโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด เพื่อนํามาพิจารณาแก้ไข/

ปรบัปรุงการดําเนินการ มใิห้เกดิผลกระทบในทางลบ และสรา้งความเสยีหายต่อชุมชนและสงัคมทัง้โดยทางตรง

และทางออ้ม 

3. สนบัสนุนการดาํเนินกจิกรรมอาสาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม 

4. สนบัสนุนกจิกรรมทีช่่วยเหลอืและปันโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสในสงัคมมชีวีติทีด่ขี ึน้ 

5. ร่วมกนัรกัษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสงัคมให้สะอาด ปลอดภยัเพื่อการอยู่อาศยัร่วมกนั ตลอดจนการ

สนบัสนุนในดา้นการปรบัปรุงสภาวะแวดลอ้มของชุมชนขา้งเคยีงใหถู้กสขุอนามยัมากยิง่ขึน้ 

6. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น สถานศึกษา 

สถานพยาบาล ถนน เป็นตน้ 

7. สนบัสนุนและมสีว่นร่วมในการบาํเพญ็ประโยชน์สาธารณะ  

• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อผูส้อบบญัชีอิสระ 

ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตอิสระ เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในการตรวจสอบบัญชีตามผลประกอบการเพื่อแสดงผลการ

ดาํเนินงานและสถานะทางการเงนิโดยถูกต้องใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายทราบสถานะของบรษิทัในทุกไตรมาส 

โดยมแีนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

1.  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอสิระ จะต้องไม่เป็นผู้เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทมาก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้บรหิาร ลูกจ้าง หรอืที่

ปรกึษาของบรษิัท เพื่อให้เกดิความมัน่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายว่าจะได้รบัขอ้มูลจากงบดุลการเงนิของ

บรษิทัทีถู่กตอ้งทุกไตรมาส 

2.  ใหค้วามอสิระต่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ในการตรวจสอบและสามารถเรยีกขอขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทุกประเภท

จากหน่วยงานของบรษิทัได ้

3.  ในกรณีมขีอ้ทว้งตงิจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอสิระ หรอืมหีมายเหตุในงบการเงนิทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุงจาก

บรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบจะดแูลใหม้กีารแกไ้ขจากฝ่ายบรหิารจดัการใหลุ้ล่วงไป 
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• นโยบายและแนวปฏิบติัต่อหน่วยงานภาครฐั 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัหน่วยงานภาครฐัในฐานะผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดก้ําหนดแนวปฏบิตัใินการทําธุรกรรมกบั

รฐัไวใ้นนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รปัชนั เพื่อให้พนักงานดําเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึง

การใหค้วามร่วมมอืต่อหน่วยงานภาครฐั ตามกฎ ระเบยีบ ทีอ่อกบงัคบัใชก้บัหน่วยงานภาครฐัทุกประการ โดยมี

แนวปฏบิตัดิงัน้ี   

1. ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัและการควบคุมภายในเพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั 

2. ใหค้วามร่วมมอืต่อหน่วยงานภาครฐั ตามกฎ ระเบยีบ ทีอ่อกบงัคบัใชก้บัหน่วยงานภาครฐัทุกประการ 

3. ใหส้าํนกัตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการควบคุมภายในว่าไม่มกีารฝ่าฝืนตามนโยบายของบรษิทั 

• นโยบายและแนวปฏิบติัในการดาํเนินธรุกิจท่ีเป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม โดยไมเ่หน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้าโดยไม่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรม 

ย่อมสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัอนัแสดงถงึความใสใ่จของบรษิทัต่อสงัคม และยงัจะนํามาซึง่

ผลดต่ีอการประกอบธุรกจิในระยะยาว ดงันัน้ บรษิัทจงึตระหนักและยดึมัน่เป็นหลกัการของบรษิัทอยู่เสมอว่า 

บรษิทัจะกา้วหน้าพฒันาเตบิโตอย่างยัง่ยนื และอยู่รอดในสงัคมไดจ้ะต้องเสนอสนิคา้ทีม่คุีณภาพ มคีวามซื่อสตัย์

สจุรติในการประกอบอาชพี และรบัผดิชอบในการพฒันาสงัคมสว่นรวมใหด้ยีิง่ขึน้ โดยไดก้าํหนดแนวปฏบิตัไิวด้งัน้ี 

1. หลกีเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืหากพบว่ามีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์เกิดขึ้น กค็วรจดัให้มกีระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สําคญัอย่าง

ครบถว้น 

2. สง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 

3. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา  

4. จดัใหม้รีะบบการบรหิารจดัการทีส่ามารถป้องกนัการจ่ายสนิบน การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืสามารถตรวจสอบ

พบไดโ้ดยไมช่กัชา้ หากเกดิกรณีดงักล่าวขึน้ 

5. รณรงคใ์หพ้นกังานเหน็ความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้การกรรโชก และการใหส้นิบน

ในทุกรปูแบบ 

6. ในทุกครัง้ก่อนดําเนินการธุรกจิใดๆ บรษิัทจะสาํรวจและทําความเขา้ใจระเบยีบและขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพื่อป้องกนัมใิหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทักระทบต่อวถิสีงัคม หรอืชุมชนนัน้ๆ 

7. บรษิทัปลูกฝังจติสาํนึกและสรา้งความตระหนักในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหพ้นักงาน

ของบริษัททุกระดับอย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคัญกับคู่ค้าที่ยึดมัน่และมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมและ

รบัผดิชอบต่อสงัคม  

8. บรษิทัมนีโยบายในการปฏบิตัติามนโยบายของรฐั และเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยในการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคม  

9. หากมเีหตุการณ์ หรอืข่าวใดเกดิขึน้และเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั บรษิัทจะรบีดําเนินการสื่อสารชี้แจงขอ้เทจ็จรงิ 

และสถานะของบรษิทั โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรอืบดิเบอืนขอ้มูลต่อสงัคมและชุมชนในโอกาสแรกทนัท ีเพื่อให้

สงัคมเขา้ใจทราบสถานการณ์ของบรษิทัอย่างทนัท่วงท ี

10.  พจิารณาเลอืกและคดัสรรการออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีีช่่วยประหยดัพลงัมาใชใ้นผลติภณัฑ ์

ที่พักอาศยัของโครงการอยู่เสมอ รวมทัง้ได้ดําเนินการศึกษาวิจยัทัง้จากภายใน และร่วมมือกบัภายนอก 

สรรสร้างผลติภัณฑ์ที่พักอาศยัสเีขยีวอย่างต่อเน่ืองจรงิจงั รวมทัง้ในการออกแบบโครงการต่างๆ บรษิัทจะ

คาํนึงถงึการประหยดัพลงังาน การลดภาวะโลกรอ้น และการกาํจดัของเสยีในโครงการ และตดิตัง้อุปกรณ์บาํบดั

น้ําเสยีใหส้ะอาดอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก่อนปล่อยลงคคูลองสาธารณะ  

 

 



 

24 

• นโยบายการดาํเนินธรุกิจภายใต้มาตรฐานส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทตระหนักดวี่า การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก บวกกบัปัจจยัความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ นอกจากเป็น

สาเหตุของการบรโิภคทรพัยากรธรรมชาตจิํานวนมหาศาลเกนิกว่าความจําเป็น ยงัก่อให้เกดิมลภาวะทัง้ทางน้ํา 

อากาศ ขยะ สารพษิ ฯลฯ ซึง่ส่งผลให้เกดิภาวะโลกรอ้นตามมา โดยภาวะโลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษย ์

และระบบนิเวศต่อไป ดงันัน้ บรษิัทจงึกาํหนดนโยบายในเรื่องการดําเนินธุรกจิภายใต้มาตรฐานสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง

สอดคลอ้งกบันโยบายการจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศ ดงัน้ี  

1.  การปฏบิตังิานอนัเกีย่วขอ้งกบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัตอ้งไม่ตํ่ากวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายกําหนด และเป็นไป

ตามกฎหมายที่ควบคุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พระราชบญัญัติจดัสรรที่ดิน พระราชบญัญัติอาคารชุด หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ขอ้กาํหนดและมาตรฐานทางสิง่แวดลอ้ม  

2.  สนับสนุนและสง่เสรมิในการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และปรบัปรุงคุณภาพชวีติมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหา

สิง่แวดลอ้ม โดยถอืว่าการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มเป็นหน้าทีร่่วมกนัของทุกคน  

3.  จดัใหม้รีะบบการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสม ควบคู่กบัการบรหิารโครงการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั และ

ตดิตามประเมนิผลการดาํเนินการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ โดยการปฏบิตังิานซึง่เกีย่วกบัการก่อสรา้งอาคารสงู

ของบรษิัทนัน้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ศกึษาหาความรู้เกี่ยวกบัประเด็น

สิง่แวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ 

4. ไม่สนบัสนุนการใชว้สัดุก่อสรา้งทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

5.  พฒันาสนิคา้/บรกิารทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 

6.  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสขุแก่พนกังานและสาธารณชน 

7.  สง่เสรมิใหล้กูคา้ตระหนกัถงึขอ้พงึระวงัดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการใชส้นิคา้และบรกิารของบรษิทั 

8.  จดัเตรยีมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกบัปัญหาเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้จดัใหม้รีะบบการรายงาน

ต่อหน่วยงานกาํกบัดแูลทนัททีีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

9.  สนับสนุนและกระตุ้นใหผู้้มสี่วนได้เสยีกบับรษิัททัง้ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และสงัคมชุมชนรอบโครงการ และ

ทีต่ัง้ของบรษิทัคาํนึงและมคีวามรูส้กึตระหนกัถงึความสาํคญัของสิง่แวดลอ้ม และมแีรงใจทีจ่ะช่วยบรษิทั ในการ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มดว้ยกนั เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืในทุกดา้น 

10. จดัใหม้มีาตรการการดาํเนินงานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยยดึหลกัใหเ้กดิผลกระทบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีน้อย

ทีส่ดุ รวมถงึมาตรการตดิตามและตรวจสอบผลงานก่อสรา้งอย่างต่อเน่ือง การตดิตัง้ระบบควบคุมประตูระบาย

น้ําและบ่อบําบดัน้ําเสยี และการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิง้จากโครงการของบรษิทัเพื่อป้องกนัภาวะน้ําท่วมขงั

และมลภาวะทางน้ํา ซึง่เกดิประโยชน์ต่อผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการตลอดจนชุมชนใกลเ้คยีงและสิง่แวดลอ้ม

โดยรอบ 
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นโยบายในการจดัหา คดัเลือก และปฏิบติัต่อคู่ค้า 

 

บรษิัทมุ่งเน้นให้คู่ค้าดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงด้านสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืน ซึ่งมีผลกระทบประเด็นด้าน

เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (ESG) เพื่อใหคู้่คา้เติบโตอย่างยัง่ยนืไปพรอ้มๆ กนั การจดัหา

ตัง้แต่การประเมนิคู่ค้ารายใหม่ไปจนถงึการประเมนิผลการดําเนินงานของคู่ค้าหลงัการซื้อขาย ส่งเสรมิความ

ร่วมมอืกนัระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อเติบโตร่วมกนั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทจะ

ดําเนินการจดัหาคดัเลือกและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส คํานึงถึงความต้องการทัง้ในด้าน

คุณภาพ จํานวน เวลา การใหบ้รกิาร การส่งมอบ การบรกิารหลงัการขาย และเงื่อนไขอื่นๆ และสนับสนุนคู่คา้

ในการดาํเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัย ์สจุรติ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยจะไม่ทาํธุรกรรมกบัคู่คา้

ทีก่ระทาํผดิกฎหมาย หรอืมพีฤตกิรรมทีส่อ่ไปในทางทุจรติโดยยดึหลกัดงัน้ี 

1. คาํนึงถงึความเสมอภาคและความซื่อสตัยใ์นการดําเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ โดยการ

ปฏบิตัติามกฎหมายและกตกิาทีก่าํหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ  

2. สง่เสรมิกระบวนการดา้นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของคู่คา้  

3. ส่งเสรมิคู่คา้ให้มแีนวปฎิบตัิด้านอาชวี สุขอนามยั ความปลอดภยั และอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมเพื่อความ

ยัง่ยนื ตามนโยบายของบรษิทั 

4. สง่เสรมิคู่คา้ทีม่กีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งตามหลกัการ Green Procurement ทีค่รอบคลุมประเดน็ดา้น 

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

5. มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคู่คา้อย่างสมํ่าเสมอ โดยความเป็นธรรม 

แนวปฏบิตัต่ิอคูค่า้ 

  - เกณฑใ์นการจดัหาคดัเลอืกคู่คา้ของบรษิทัมดีงัน้ี 

       1.  มปีระสบการณ์เพยีงพอ และผลงานที่ผ่านมามคุีณภาพ และตรงกบัความต้องการของบรษิทั ดําเนิน

ธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ไม่มปีระวตัมิขีอ้พพิาทดา้นผลกระทบสิง่แวดลอ้มกบัชุมชน 

2.  มคีวามน่าเชื่อถอื มปีระวตัิและสถานะทางการเงนิที่เชื่อถอืได ้และมคีวามมุ่งมัน่จรงิจงัในการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มเพื่อความยัง่ยนืตามนโยบายของบรษิทัและหน่วยงานรฐั โดยเฉพาะการช่วยบรหิารจดัการ

ปัญหาการลดปล่อยก๊าซคารบ์อนหรอืก๊าซเรอืนกระจก การใชพ้ลงัสะอาดทดแทนและการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าและน้ําใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ รวมถงึการจดัการปัญหาขยะและของเสยีไม่ใหเ้กดิมลพษิ 

3.  มศีกัยภาพและความพรอ้มในการจดัหาทมีงานและแรงงาน เครื่องจกัร รวมถงึแหล่งวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการ

ก่อสรา้งการผลติตามหลกัการก่อสรา้งอาคารสเีขยีว หรอือาคารประหยดัพลงังาน 

4.  มคีวามสามารถทีจ่ะส่งมอบงานให้ทนัภายในระยะเวลาทีก่ําหนดได้ และมกีารรบัประกนัผลงาน และ

การใหบ้รกิารหลงัการขาย 

5.  มกีระบวนการก่อสรา้งทีเ่ป็นระบบ หรอืการผลดิทีค่ํานึงถงึสงัคมและดา้นสิง่แวดลอ้ม เพื่อความยัง่ยนื

ตามนโยบายของบรษิทัและตามกฎหมาย อาทกิารไม่ทาํลายสิง่แวดลอ้ม การไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน 

และการไม่ละเมดิ ทรพัยส์นิทางปัญญา เป็นต้น และมศีกัยภาพในการทีจ่ะพฒันาและเตบิโตไปพรอ้ม

กบับรษิทัในระยะยาว 

6.  มนีวตักรรม สรา้งสรรค ์การวจิยัและพฒันา และนําเทคโนโลยมีาใชป้ระกอบการผลดิและการใหบ้รกิาร 

 7.  ไม่ใชแ้รงงานคนต่างดา้วทีไ่มไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้มาทาํงานในราชอาณาจกัรไทยโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
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-  เปิดโอกาสใหคู้่คา้รายใหม่สามารถเขา้ร่วมงานเพื่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นฝีมอืและเทคโนโลยใีหม่ๆ โดย 

ไม่ปิดกัน้ 

-  ในการจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั จะมหีลกัเกณฑแ์น่นอน แจง้ใหคู้่คา้ทราบก่อนปฏบิตังิาน เพื่อใหเ้กดิความ

โปร่งใส และเป็นธรรม โดยไม่สามารถเลอืกปฏบิตั ิ

-  ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากบัคู่ค้า และสนับสนุนให้คู่ค้าของ

บริษัทให้ความร่วมมอืในการปฏบิตัติามนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั 

-  ปฏบิตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั ในกรณีที่ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขขอ้ใดได้ 

ต้องรีบแจง้คู่คา้ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขบนพืน้ฐานความสมัพนัธท์างธุรกจิทีเ่ป็นธรรม 

-  พฒันาระบบ Supply Chain เพื่อให้คู่ค้าสามารถทําเอกสารการค้าระหว่างกนัผ่านระบบและตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของการเบกิจ่าย 

-  มชี่องทางใหคู้่คา้สามารถรอ้งเรยีนจากการถูกกลัน่แกลง้ หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมในทุกกรณี 

-  สนับสนุนและควบคุมใหคู้่คา้ปฏบิตัต่ิอพนักงานของตนเองอย่างเป็นธรรมในการจ่ายเงนิค่าตอบแทนและ

เคารพในสทิธมินุษยชนทุกดา้น รวมถงึการไม่ใชแ้รงงานเดก็ 

-  มกีารประชุมกบัคู่ค้าผู้เป็นผู้รบัเหมาทุกเดอืน และจดัให้มกีารประชุมนัดพบผู้รบัเหมาครัง้ใหญ่ประจําปี 

เพื่อสรา้ง ความเขา้ใจในการทาํงานใหถู้กตอ้ง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 

-  สนบัสนุนและควบคุมใหคู้่คา้ตอ้งจดัอบรมพนักงานและแรงงานของตนในดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั

และสภาพแวดลอ้มตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ

-  รกัษาความลบัของคู่คา้อย่างจรงิจงัและสมํ่าเสมอ รวมถงึไม่นําขอ้มูลของคู่ค้ามาใชเ้พื่อประโยชน์ตนเอง

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
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นโยบายการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของคู่ค้า 

 

บรษิัทส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของคู่ค้าควบคู่กบัการรกัษาสมัพนัธภาพที่ดกีบัคู่ค้า 

โดยตระหนักว่าคู่คา้เป็นผู้มสี่วนได้เสยีที่สาํคญัซึ่งจะช่วยให้บรษิัทเติบโตอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื บรษิัทจงึมี

แนวทางในการดูแลคู่ค้าผ่านกจิกรรมในโครงการต่างๆ รวมทัง้ส่งเสรมิใหคู้่ค้าได้รบัการพฒันาศกัยภาพ

ความรู้ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพความสามารถในการดําเนินธุรกจิร่วมกนัในการ

ปฏบิตั ิงานทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต ให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยบรษิ ัทมแีนวทางส่งเสรมิ

กระบวนการด้านการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของคู่ค้า ดงัน้ี 

1. ผู้รบัเหมารายใหม่ทัง้หมดจะต้องผ่านการอบรมกระบวนการทาํงานตามมาตรฐานก่อสร้างจากบริษัท

ก่อนเริ ่มงาน รวมทัง้ผู ้ควบคุมงานของผู ้รบัเหมารายเดมิจะต้องร่วมการฝึกอบรมกบับรษิ ัทอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2. บรษิัทจะส่งเสรมิ สนับสนุนให้คู่ค ้าได้รบัการพฒันาศกัยภาพและความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดย

มุ ่งเน้นการยกระดบัความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ และการใช ้เทคโนโลยใีหม่ๆ เพื่อให ้การทํางานมี

ประสทิธภิาพสูงสุด 

3. จดัใหม้กีารอบรมหรอืสมัมนาในหลกัสูตรที่เหมาะสม เพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญให้แก่

ผู้รบัเหมา รวมทัง้แรงงานของผู้รบัเหมาด้วย โดยการจดัตัง้ Construction Academy เป็นศูนยก์ลาง

เรยีนรู้ร่วมกบัผู้รบัเหมา ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏบิตัิ เน้นความรู้ที่สามารถนําไปปฏบิตัิได้จรงิโดยไม่

คดิค่าใช้จ่าย 

4. เปิดโอกาสใหคู้่ค้าได้แสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏบิตัิ เพื่อ

ร่วมกนัพฒันาคุณภาพของสนิคา้ บรกิาร และนวตักรรม สง่เสรมิใหเ้กดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพรอ้มกนั 

5. บรษิัทจะจดัให้มกีระบวนการประเมนิและติดตามผลของการฝึกอบรม หรอืหลกัสูตรต่างๆ ที่บรษิัทได้

จดัให้แก่คู่ค้า นํามาปรบัปรุง และหาแนวทางพฒันาการทาํงานร่วมกนั เพื่อส่งมอบสนิค้าที่มคุีณภาพสูง

ขึน้ให้แก่ลูกค้าและเสรมิศกัยภาพในการสร้างโอกาสทางธุรกจิให้เติบโตอย่างแขง็แกร่ง 

6. คู่ค้าที่ผ่านการประเมนิการพฒันาศกัยภาพและความสามารถจะได้รบัการส่งเสรมิพฒันาความรู้ร่วมกนั

และพจิารณาให้ร่วมงานกบับรษิัทอย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ ให้เกดิความยัง่ยนื 

7. บรษิัทจะจดัประชุมร่วมกบัคู่ค้าเป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อสื่อสารและสร้างความเขา้ใจใน

ประเดน็การพฒันาศกัยภาพร่วมกนัให ้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ก ้าวทนัต่อเทคโนโลยทีี่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เพื่อให้เกดิความยัง่ยนืตลอดไป 
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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  

ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

 

บรษิัทมีนโยบายสนับสนุนตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดย

ได้รบัอนุมตัแินวทางการดําเนินงาน และขอ้เสนอแนวปฏบิตัต่ิอฝ่ายบรหิารและพนักงานของบรษิทั โดยนําแนว

ทางการประกอบธุรกจิเพื่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) มาใช้กบัธุรกจิของบรษิัท โดยให้ประกอบ

ธุรกจิด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างให้เกดิความเชื่อมัน่แก่ผู้เกี่ยวขอ้งอนัจะส่งผลดต่ีอกจิการในระยะยาว โดย 

ไม่เหน็แก่ประโยชน์อื่นทีอ่าจไดม้าจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ซึง่แนวปฏบิตัทิี่สาํคญั

ข้อหน่ึง คือ การเคารพในสิทธิด้านทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มี

ลกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นลขิสทิธิ ์สทิธบิตัร เครื่องหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ 

และสทิธใินทรพัย์สนิทางปัญญาอื่นทุกประเภท ในการปฏบิตัิอนัแสดงถึงความเคารพในสทิธใินทรพัย์สนิทาง

ปัญญาของผูอ้ื่นนัน้ บรษิทัไดด้าํเนินการ ดงัน้ี 

1. ผลติภณัฑ์ของบรษิัทไม่ว่าจะเป็นงานสถาปัตยกรรม รูปแบบของบ้าน การออกแบบคอนโดมเินียม บรษิัท

สนบัสนุนและสง่เสรมิใหเ้กดิงานสรา้งสรรคใ์หม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยไม่ละเมดิงานลขิสทิธิข์องบุคคลอื่น 

2. สาํรวจ ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอว่า ขอ้มูลสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ์ ทีจ่ะนํามาใชใ้นธุรกจิของบรษิัท

เป็นงานอนัมลีขิสทิธิข์องบุคคลอื่นหรอืไม่ หากใช่ บรษิทัจะตรวจสอบขอ้กาํหนดและเงื่อนไขการใชข้องสิง่นัน้ 

และปฏบิตัติามใหถู้กตอ้งดว้ยความเคารพ 

3. บรษิทัจะไม่ใชข้อ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ ์ความลบัทางการคา้ทีม่ไิดร้บัอนุญาตใหใ้ชโ้ดยชอบดว้ย

กฎหมาย หรอืไดม้าโดยไม่ถูกตอ้ง หากบรษิทัไดใ้ชข้อ้มลูสารสนเทศ เอกสาร สื่อ สิง่พมิพ ์ของผูอ้ื่น บรษิทัจะ

อา้งองิแหล่งทีม่าของขอ้มลู หรอืชื่อเจา้ของผลงาน หรอืการแสดงลงิคเ์ชื่อมต่อไปยงังานของเจา้ของขอ้มลู 

4. บรษิทัจะไม่เปิดเผยขอ้มูลคู่คา้ ลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของขอ้มูล

นัน้ หรอืจําเป็นต้องปฏบิตัติามคําสัง่อนัเน่ืองมาจากขอ้กําหนดแห่งกฎหมาย หรอืคําสัง่ของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

หรอืศาล 

5. บรษิทัหา้มและไม่สนบัสนุนกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานใชซ้อฟตแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น 

6. คอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกเครื่องจะติดตัง้ซอฟต์แวร์มาตรฐานที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ และกรณี

ซอฟต์แวรท์ี่ต้องการใช้งานเฉพาะบางเครื่อง บรษิัทจะติดตัง้ซอฟต์แวร์อนัมลีิขสทิธิท์ี่บรษิัทได้จดัซื้อ โดย

หน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นผูค้วบคุมและตดิตัง้ตามทีจ่ดัซือ้ 

7. บรษิทัไดก้าํหนดเงื่อนไขสาํหรบัคู่คา้ในเรื่องการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของคนอื่นไวใ้นขอ้สญัญา เพื่อหา้ม

บรษิทัคู่คา้ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นดว้ย  
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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ในสภาวะปัจจุบัน ด้วยการแข่งขนัทางธุรกิจมีเพิ่มมากขึ้น บรษิัทเชื่อมัน่ว่าการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพ 

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว จะทําให้องค์กรสามารถเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขนัได้ ดงันัน้การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นองค์ประกอบของกระบวนการ

บรหิารงาน จะสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติสนิคา้ สรา้งศกัยภาพ คุณค่าเพิม่ และการเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ใหก้บัองคก์รได ้บรษิทัไดพ้จิารณาความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นการดําเนินธุรกจิ เช่น ความเสีย่ง

เกีย่วกบัการเขา้ถงึขอ้มูล (Assess Risk) ความเสีย่งเกีย่วกบัความไม่ถูกต้องครบถ้วนของขอ้มลู (Integrity Risk)  

หรอืความเสีย่งเกี่ยวกบัการไม่สามารถใช้ขอ้มูลหรอืระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเน่ืองหรอืในเวลาที่ต้องการ 

(Availability Risk) เป็นต้น โดยบรษิัทให้หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่เสนอมาตรการควบคุมและ

ทบทวนปรบัปรุงมาตรการควบคุมไม่ใหเ้กดิความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  บรษิทัจงึไดก้ําหนดนโยบาย

การกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่สอดคลอ้งกบักลยุทธ ์และเป็นไปตามวสิยัทศัน์ และ

เป้าหมายหลกัของบรษิัท เพื่อเป็นกรอบการดําเนินงาน หรอืการจดัการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่

พนกังานทุกระดบั รวมถงึบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารสนเทศของบรษิทัไดม้แีผนงาน และความเขา้ใจในการ

ปฏิบตัิที่ชดัเจน โดยนโยบายการกํากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศได้ครอบคลุมถึงการ

บริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ การจัดสรรและการบริหารทรพัยากรด้าน

สารสนเทศให้มคีวามเพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ และการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศของ

บรษิทั เพื่อใหม้คีวามปลอดภยั เป็นความลบั (Confidentiality) ถูกตอ้งเชื่อถอืได ้(integrity) และสามารถเขา้ถงึได้

ตลอดเวลา (Availability) ตลอดจนบรษิัทได้กําหนดแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวกบัการกํากบัดูแลและมาตรการบรหิาร

จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี  

1.  เพื่อเป็นการรกัษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและข้อมูลของบรษิัท พนักงานทุกระดบัจะไม่ได้รบั

อนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง หรอืขอ้มูลทีต่นไม่มสีทิธิใ์นการใช้

งานขอ้มูลนัน้ๆ ไม่ว่าดว้ยวธิใีดกต็าม อกีทัง้พนกังานตอ้งใชร้หสัประจําตวั (User) และรหสัผ่าน (Password) 

ของตวัเองเท่านัน้ ในการเขา้ใชข้อ้มลูระบบต่างๆ  

2.  บรษิัทได้กําหนดแนวปฏบิตัิในการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ บนคอมพวิเตอร์ของพนักงาน โดยกําหนดให้ติดตัง้

เฉพาะซอฟต์แวร์มาตรฐานเท่านัน้ ส่วนพนักงานคนใดที่จําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสําหรับการ

ปฏบิตังิานของบรษิทั ใหท้างหน่วยงานทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งใชข้ออนุมตัจิดัซือ้ลขิสทิธิซ์อฟต์แวร ์และแจง้เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศทาํการตดิตัง้ใหต่้อไป และในกรณีพนกังานคนใดตอ้งการ

ติดตัง้ซอฟต์แวร์ใหม่ทัง้หมด (Format Hard Disk) ให้ติดต่อหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทําการ

ตดิตัง้ และมใิหพ้นักงานตดิตัง้ซอฟต์แวรใ์หม่ทัง้หมด หรอือพัเกรดซอฟตแ์วรบ์างสว่นดว้ยตวัเองเพราะจะทํา

ใหม้ปัีญหาในเรือ่งลขิสทิธิซ์อฟตแ์วร ์และปัญหาทางดา้นความปลอดภยัของคอมพวิเตอรเ์กดิขึน้ 

3.  หา้มตดิตัง้ซอฟต์แวรป์ระเภท Hacking Tools หรอืซอฟต์แวรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการถอดรหสัขอ้มลูและตรวจสอบ

ระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

4.  ในการใช้งานระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์บรษิัทมขีอ้กําหนดห้ามพนักงานทุกระดบัทําการกําหนดค่าต่างๆ 

ทางด้าน Computer Network และติดตัง้ หรอืเปลีย่นแปลง IP Address, Computer Name, Domain Name 

ของเครื่องคอมพวิเตอร์ โดยไม่ได้รบัอนุญาต รวมทัง้ห้ามดงึขอ้มูล ส่ง เขา้ไปดู หรอืมไีวค้รอบครองสิง่ที่ไม่

สมควรหรอืเป็นการผดิกฎหมาย ตลอดจนกระทาํการใดๆ ในลกัษณะ Online หรอืสง่ขอ้มลูซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบั

กจิกรรมการของบรษิทั ไปยงัเครอืขา่ยคอมพวิเตอรภ์ายนอก หรอื Internet โดยใชเ้ครอืข่ายคอมพวิเตอรข์อง

บรษิทั 
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5.  เพื่อเป็นการป้องการการติดขดั หรือการหยุดชะงกัของกระบวนการดําเนินธุรกิจ หรอืการปฏิบตัิงานของ

องค์กร ที่เป็นผลมาจากการล้มเหลว หรือความขดัข้องของระบบสารสนเทศ และเพื่อให้สามารถกู้ระบบ

กลบัคนืมาไดภ้ายในระยะเวลาอนัเหมาะสม บรษิัทได้กําหนดให้มกีารสํารองระบบสารสนเทศ เพื่อให้อยู่ใน

สภาพพรอ้มใชง้าน และไดม้กีารสาํรองขอ้มลูในเครื่อง Server ลงเทปสาํรองอย่างสมํ่าเสมอ และมกีารจดัเกบ็

ไว้ภายนอกศูนย์ คอมพิวเตอร์ หรอืห้องServer รวมทัง้ได้จดัให้มีการทดสอบการกู้คืนข้อมูลในโอกาสที่

เหมาะสมเพื่อใหม้ัน่ใจว่าขอ้มลูทีส่าํรองไว ้สามารถกูค้นืไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบรูณ์ 
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นโยบายความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(IT Security Policy) 

 
ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสาํคญัและจาํเป็นต่อการพฒันาธุรกจิใหเ้ตบิโตมัน่คง อกีทัง้ปัจจุบนั

ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่ม สามารถกํากับดูแลและบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้เป็นไปด้วยดี มีมาตรการป้องกนัและจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศทีเ่หมาะสม สง่ผลใหธุ้รกจิดาํเนินไปดว้ยความยัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค ์

เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนได้รบัทราบและถือปฏบิตัิแนวทางตามนโยบายอย่าง

เคร่งครดั โดยได ้กําหนดมาตรฐานและแนวทางปฏบิตั ิให ้ผู ้บรหิาร พนักงานผู ้ใช ้ รวมถึงผู ้ด ูแลระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศให้มคีวามเขา้ใจและตระหนักถึงความสาํคญัของความมัน่คงปลอดภยัด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของบรษิัทและบรษิัทย่อยในกลุ่ม เพื่อให้มคีวามมัน่คงปลอดภยัในการใช้งาน สามารถสนับสนุน

การดําเนินธุรกจิของบรษิัทได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกดิความเชื่อมัน่ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย สาํหรบั

การกาํกบัดูแลด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิความปลอดภยัของขอ้มูล มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. ด้านโครงสร้างความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร (Organization of Information 

Security) จดัใหม้ผีูม้อีาํนาจหน้าที ่เพื่อใหก้ารปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความปลอดภยัของขอ้มูลและ

สารสนเทศของบรษิัทเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทําให้มัน่ใจว่าขอ้มูลและสารสนเทศของบรษิัทมกีารบรหิาร

จดัการ ผูร้บัผดิชอบ และมาตรการดแูลรกัษาความปลอดภยัอย่างด ี

2. ด้านความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร (Human Resource Security) 

เพื่อให้พนักงาน และผู้ที่ทําสญัญาจ้างเขา้ใจในหน้าที่ความรบัผิดชอบของตนเองและมีความเหมาะสมตาม

บทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้บัพจิารณาจา้งงานของบรษิทั 

3. ดา้นการบรหิารจดัการทรพัยส์นิ (Asset Management) เพื่อใหข้อ้มูลและทรพัย์สนิของบรษิัท

ไดร้บัการป้องกนัและปกป้องอย่างเหมาะสม 

4. ดา้นการควบคุมการเขา้ถงึ (Access Control) เพื่อควบคุมกาํกบัดแูลการใชง้านขอ้มลูและระบบ

สารสนเทศให้เกดิความปลอดภยั โดยกําหนดสทิธผิูไ้ด้รบัอนุญาตให้เขา้ถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และมี

ระบบป้องกนัผูไ้ม่มสีทิธใินการเขา้ถงึระบบ 

5. ดา้นการเขา้รหสัขอ้มูล (Cryptography) กํากบัดูแลให้มกีารเขา้รหสัขอ้มูลอย่างเหมาะสมและ

ไดผ้ล เพื่อป้องกนัความลบั การปลอมแปลง หรอืความถูกตอ้งของสารสนเทศ 

6. ด้านความมัน่คงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and environmental 

security) กําหนดเขตบรเิวณและควบคุมการเขา้ออกในบรเิวณพืน้ทีเ่พื่อเป็นมาตรฐานในการรกัษาความมัน่คง

ปลอดภยัทางกายภาพทีเ่กีย่วกบัสถานทีซ่ึง่เป็นทีต่ัง้และพืน้ทีใ่ชง้าน ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจน

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์ขอ้มลู และสารสนเทศซึง่เป็นทรพัยส์นิของบรษิทัใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยั 
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7. ด้านความมัน่คงปลอดภัยสําหรับการดําเนินงาน (Operations Security) บริหารจัดการ 

เปลี่ยนแปลงระบบงานและขดีความสามารถของระบบ เพื่อให้การปฏบิตัิงานกบัอุปกรณ์ประมวลสารสนเทศ

เป็นไปอย่างถูกตอ้งและมคีวามมัน่คงปลอดภยั 

8. ด้านความมัน่คงปลอดภยัสําหรบัการสื่อสารขอ้มูล (Communications security) โดยกําหนด

มาตรการเครอืขา่ย (Network controls) และความมัน่คงปลอดภยัสาํหรบับรกิารเครอืขา่ย (Security of network 

services) การถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศ (Information transfer) เพื่อป้องกันข้อมูลในระบบเครือข่าย และ

ป้องกนัโครงสรา้งพืน้ฐานทีส่นบัสนุนโครงสรา้งเครอืขา่ยของบรษิทั 

9. ด้านการจัดหา การพัฒนา และบํารุงรักษาระบบ (System acquisition, development and 

maintenance) โดยตรวจสอบและวเิคราะห ์เพื่อกําหนดความต้องการดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศใน

การพฒันาและการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่ามกีารสร้างความปลอดภยัสารสนเทศให้กบัระบบสารสนเทศ ตลอด

วงจรการพฒันาระบบ ซึง่รวมถงึความตอ้งการดา้นความปลอดภยัสารสนเทศทีใ่หบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยสาธารณะ 

10. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Information security in supplier relationship) 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผู้ให้บรกิารภายนอกองค์กรจะไม่ก่อให้เกดิความเสีย่งในความมัน่คงปลอดภัยของ

ข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ผู้ให้บรกิารภายนอกจะได้รบัการดูแลจากเจ้าหน้าที่บริษัทให้ปฏิบัติ

ภายใตข้อบเขตของขอ้ตกลงหรอืสญัญาระหว่างกนั เพื่อใหม้กีารป้องกนัทรพัยส์นิขององคก์ร ทีม่กีารเขา้ถงึโดย

ผูใ้หบ้รกิารภายนอก 

11. ด้านการบริหารจัดการเหตุการณ์ความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security 

Incident Management) โดยกําหนดให้ผู้ใช้งานต้องรายงานเหตุการณ์ที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทํางาน

ผดิปกติหรอืเกดิความผดิพลาด ต่อฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) โดยทนัที เพื่อให้เหตุการณ์และจุดอ่อนที่

เกี่ยวข้องกบัความมัน่คงปลอดภัยต่อระบบสารสนเทศของสํานักงาน ได้รบัการดําเนินการที่ถูกต้องในช่วง

ระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

12. ดา้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศของการบรหิารจดัการเพื่อสรา้งความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

(Information security aspects of business continuity management) โดยบรหิารจดัการใหม้กีารวางแผนงาน

ความต่อเน่ือง การตรวจสอบ การทบทวน และการประเมนิความต่อเน่ืองดา้นตวามมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ 

เพื่อป้องกนัการหยุดชะงกัในการดําเนินงานของบรษิทั ทีเ่ป็นผลมาจากความลม้เหลว หรอืการหยุดทํางานของ

ระบบ 

13. ดา้นการปฏบิตัติามขอ้กําหนด (Compliance) โดยกําหนดใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกคนต้อง

รบัทราบและปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบั และกฎหมายทีบ่งัคบัใชโ้ดยเคร่งครดั รวมถงึขอ้ผูกพนั

ทางสญัญา การเคารพในสทิธทิรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่นทีจ่ะไม่ถูกละเมดิในทุกกรณี เพื่อหลกีเลีย่งการ

ฝ่าฝืนกฎหมายทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง พระราชบญัญตั ิระเบยีบขอ้บงัคบัรวมทัง้สญัญาต่าง ๆ 

14. ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายความมัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อใหท้นัต่อเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง ปีละ 1 ครัง้ 
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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัต่อศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์และสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของบุคคล ซึง่เป็นรากฐานหลกัการแนวคดิที่

บรษิัทยดึถือในการปฏบิตัต่ิอพนักงาน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั โดยบรษิัทเชื่อว่าการปฏบิตัิ

เช่นน้ี จะช่วยส่งเสรมิสถานที่ทํางานทัง้ในองค์กรและนอกองค์กรให้เกดิจติสํานึกและพลงัในการให้ความร่วมมือ 

และสนับสนุนให้เกดิความคดิสรา้งสรรค์ในการทํางานและให้บรกิารแก่ลูกค้า และผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย และ

เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดําเนินธุรกจิของบรษิัทปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชน บรษิัทจงึกําหนดนโยบายและแนว

ปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนตามกรอบ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights- UNGP) ของ

องคก์ารสหประชาชาต ิเพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนในทุกการปฏบิตังิาของบรษิทั ดงัน้ี  

1.  สนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน และปฏบิตัต่ิอทุกคนกนัอย่างเทา่เทยีมโดยไม่แบ่งแยกความ

แตกต่างในทางกาย จติใจ เชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศภาวะ ภาษา อายุ อตัลกัษณ์ทางเพศ ความพกิาร 

การศกึษา สถานะทางสงัคม มาตดัสนิใจในการจา้งงาน หรอืการพจิารณาการทาํงานของพนกังานดงักล่าว 

2.  หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบรษิัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการล่วงละเมิดสทิธิมนุษยชน เช่น ไม่

สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงานหรอืแรงงานต่างชาตทิีผ่ดิกฎหมาย ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้  

3.  ปฏบิตัิต่อพนักงานทุกคนของบรษิัท โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เช่น การล่วงละเมดิทางเพศ การข่มเหง

ทางเพศ การลงโทษรุนแรง การทําร้ายร่างการและจติใจ การขู่เขญ็ทางร่างกายและจติใจ หรอืการข่มเหงด้วย

วาจา  

4.  ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานทุกระดบัชัน้สามารถและมคีวามกลา้ในการแสดงความคดิเหน็ต่อกรรมการ

หรอืผูบ้รหิารระดบัสงูไดโ้ดยอสิระ 

5.  พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิม่พูนศกัยภาพอย่างเท่าเทยีมกนั โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมกีาร

เรยีนรู ้และเลื่อนตําแหน่งตามความเหมาะสม โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิหรอืกดีกนัอย่างไม่เป็นธรรม 

6.  จดัให้มเีงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและเหมาะสมสําหรบัพนักงาน และให้พนักงานได้รบัค่าตอบแทนที่

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

7. จดัให้มีการดูแลในเรื่องสวสัดิการแก่พนักงานไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกาํหนด  

8. ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว มีการพิจารณาใช้

หลกัธรรม หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิใหพ้นักงานมโีอกาสบําเพญ็ประโยชน์ ทําความดเีพื่อ

สงัคม รวมทัง้การปฏบิตัติามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทยีมกนั 

9.  ใหข้อ้มลูสาํคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังาน เพื่อใหท้ราบผลการดาํเนินงานและสภาพทีแ่ทจ้รงิขององคก์ร

ธุรกจิ 

10. สนับสนุนการหารอื/ความร่วมมอืระหว่างนายจ้างกบัพนักงาน และตวัแทนพนักงาน เพื่อใหเ้กดิการพฒันา

คุณภาพชวีติการทาํงาน 

11. ปฏบิตัต่ิอขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานอย่างเป็นความลบั โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคล

ของพนักงานโดยไม่ได้รบัอนุญาต เวน้แต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย คําสัง่เจา้หน้าที่ หรอืศาล หรอืการ

เปิดเผยนัน้ กระทาํไปเพื่อประโยชน์ในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 

12. บรษิัทยดึเป็นแนวทางปฏบิตัิเสมอว่า การสัง่งาน การปฏบิตัิงาน และการสมัภาษณ์งานจะต้องไม่ใชค้ําพูด 

หรอืท่าทางทีไ่ม่เหมาะสม มลีกัษณะคุกคาม สอ่เสยีด ต่อพนกังานหรอืบุคคลอื่น 
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13. ส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนยดึถอืปฏบิตัใินการเคารพสทิธขิองผูอ้ื่นเช่นเดยีวกนั โดยเริม่จากการไม่ใช้คําพูด 

การเขยีน วาจา หรอือากปักริยิาที่ดูกา้วรา้ว ลามกอนาจาร คุกคาม กล่าวรา้ย ข่มขู่ หรอืมคีวามรูส้กึต่อต้าน 

ในการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่น 

14. จดัให้มรีะบบการทํางานทีมุ่่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานที่ทํางานอย่างเหมาะสม เช่น การมี

ระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงาน การจดัให้มีสถานที่ทํางานที่สะอาดเพื่อความ

ปลอดภยัจากอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ทัง้จากอุบตัภิยัและโรคภยั 

15. ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทํางาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดง

ศกัยภาพ ตลอดจนไดร้บัโอกาสในการฝึกฝนและเพิม่พนูทกัษะในการทาํงาน 

16. จดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งด้านสทิธมินุษยชนของบรษิัท เพื่อใหท้ราบถงึความเสีย่ง และสามารถจดัทํา

มาตราการป้องกนั หรอืลดผลกระทบจากความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนในการดําเนินงานของบรษิัท เพื่อให้

มัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัปราศจากการละเมดิสทิธมินุษยชน 

17. จดัใหม้กีระบวนการแจง้เบาะแส / รอ้งเรยีนอย่างเหมาะสม โดยพนักงานทุกคนของบรษิทั หรอืบุคคลภายนอก 

ที่พบเหน็ หรอืได้รบัการปฏบิตัิที่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน หรอืไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งเบาะแส หรอื

ร้องเรยีน ไปตามช่องทางที่บรษิัทได้จดัไว้ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสของบรษิัท โดยบรษิัทจะคุ้มครอง 

ปกป้องผู้แจง้เบาะแส/รอ้งเรยีนและเรื่องทีร่้องเรยีนให้เป็นความลบั ตามแนวทางทีบ่รษิัทกําหนดไว้ รวมทัง้

หากการสอบสวนปรากฏว่ามกีารละเมดิสทิธมินุษยชนจรงิ บรษิทัจะพจิารณาลงโทษพนกังานผูก้ระทาํผดิตาม

ระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทัโดยเคร่งครดั รวมถงึจะใหก้ารเยยีวยาต่อผู้ถูกกระทําแต่ละกรณีให้มคีวามเหมาะสม 

ตลอดจนหาแนวทางป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิดา้นสทิธมินุษยชนซํ้า  
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นโยบายด้านการส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบกิจการอย่างมีความรบัผิดชอบ 

 

คณะกรรมการให้ความสําคญัต่อการสร้างศกัยภาพด้านความคดิสร้างสรรค์ของผู้บรหิารและพนักงานในทุก

ระดบัเพื่อสร้างผลงานดา้นนวตักรรมที่ผู้บรหิารและพนักงานมสี่วนร่วมในความคดิสร้างสรรค์ให้เกดิมูลค่าแก่

กจิการ ควบคู่ไปกบัการสรา้งคุณประโยชน์ต่อมนุษย ์ลกูคา้ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งควบคู่ไปกบัการมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. จดักจิกรรมความคดิสรา้งสรรคใ์หผู้บ้รหิารและพนักงานมสีว่นร่วมในการเสนอความคดิ เพื่อสรา้งนวตักรรม 

เสรมิคุณค่าใหก้บัโครงการหมู่บา้น และอาคารชุดอาศยัทุกปี และการร่วมทุนกบัพนัธมติรผูม้คีวามเชีย่วชาญ

ดา้นการพฒันานวตักรรมใหม่ดา้นเทคโนโลยเีพื่อสง่เสรมินวตักรรม  

2. บรหิารจดัการภายในองคก์รบรษิทั โดยปัจจุบนัไดใ้หผู้บ้รหิารและพนกังาน นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้น

การบรหิารจดัการทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ ทนัสมยั เพิม่โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการดําเนินงาน

การบรหิารความเสีย่ง ใหก้จิการบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการ 

3. ดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัการ และจดัการทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ และเพยีงพอต่อการบรหิารโครงการ

อสงัหารมิทรพัยข์องบรษิทั รวมถงึการบรหิารจดัการทรพัยากรดา้นการเงนิใหม้คีวามมัน่คง ความน่าเชื่อถอื 

ในการลงทุนประกอบกจิการ และการชําระหน้ีให้มปีระสทิธภิาพ ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อการพฒันาทรพัยากร

ตลอดสาย (Value chain) เพื่อบรรลุวตัถุประสงคห์ลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

4. ตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการ ประกอบธุรกจิของบรษิทัอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ต่อ

ผูบ้รโิภค สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยทุกโครงการทีบ่รษิทัพฒันา จะกาํหนดแผนดาํเนินการในเรื่องการใสใ่จ

ดแูลต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม มใิหไ้ดร้บัผลกระทบเพิม่เตมิจากการดําเนินงานของบรษิทั และช่วยพฒันาใหล้ด

ผลกระทบเดมิทีม่อียู่ใหเ้กดิความปลอดภยัในอาชวีอนามยัของชุมชน 
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การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัในการใหค้วามสะดวกแก่ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูของบรษิทั ได้

อย่างสะดวก ทัว่ถึง และเท่าเทยีมกนั โดยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ ผลการดําเนินงาน 

และขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทั ทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทัว่ถงึ เท่าเทยีมกนัและ

ทนัเวลาอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อใหน้ักลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน โดยผ่านช่องทางและ

สื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การพบปะ

นกัวเิคราะห ์การออก Road Show ยงัต่างประเทศ รายงานประจาํปี ตลอดจนผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่มทีัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัน้ี  

• จดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลรายชื่อ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของ

การประชุม และจาํนวนครัง้การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะของ

กรรมการแต่ละราย  

• บรษิทัได้กําหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลผ่านรายงานประจําปี โดยได้เปิดเผยตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทุนกําหนด ทัง้ในเรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูล เกีย่วกบัฐานะการเงนิและ

ผลการดาํเนินงานของบรษิทั  

• จดัใหม้กีารรายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูละกจิการผ่านทางรายงานประจาํปี  

• จดัทํารายงานทางการเงนิ งบการเงนิ บทวเิคราะหฐ์านะการเงนิและคาํอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD&A) ทัง้ประจํา

ไตรมาสและประจําปี โดยเปิดเผยผ่านระบบการเปิดเผยขอ้มูลและการรายงานของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และยงัเปิดเผยในเวบ็ไซต์ www.scasset.com ของบรษิัท รวมทัง้ได้มกีารจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิแสดงควบคู่ไปกบัรายงานของผู้สอบบญัช ีและได้เปิดเผยในรายงาน

ประจาํปี  

• จดัให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย โดยนอกจากการเปิดเผยตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทยงัมี

ช่องทางในการสื่อสารขอ้มูลและข่าวสารทีห่ลากหลาย เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ หรอืผูล้งทุนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของ

บรษิัทได้อย่างสะดวกทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั บรษิัทได้จดัให้มีการสื่อสารขอ้มูลของบรษิัทผ่านช่องทางที่

หลากหลาย ดงัน้ี    

1. จดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน นักวิเคราะห์

หลกัทรพัย ์ 

2. แถลงแผนธุรกจิ และผลการดาํเนินงานประจาํไตรมาสแก่นักลงทุนและนักวเิคราะห ์โดยการจดังานพบปะ

กบันกัวเิคราะห ์หรอืการเขา้ร่วมงาน Opportunity Day  

3. เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ หรอืจดัทําจดหมายข่าวที่นําเสนอถึงผลประกอบการ หรอื

ฐานะทางการเงนิของบรษิทั  

4. จดักิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดําเนินธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท 

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น อินทราเน็ต อีเมลล์ และ

โซเชยีลมเีดยี 

5. จดัโครงการเยีย่มชมกจิการของบรษิทัใหแ้ก่นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์(Site Visit)  

6. รายงานประจาํปี  

7. เวบ็ไซต ์www.scasset.com 

• จดัให้มีนโยบายการการเปิดเผยตัวชี้วดัผลการดําเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น อาทิ ส่วนแบ่ง

การตลาด หรอืการรบัรูแ้บรนด ์(Brand Awareness) 
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• จดัโครงการการเขา้เยี่ยมชมกจิการของบรษิทั (Site Visit) ให้แก่ผูถ้อืหุ้นและนักลงทุน รวมทัง้สถาบนัการเงนิ ได้

เข้าเยี่ยมชมกระบวนการพัฒนาโครงการของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมทัง้สถาบัน

การเงนิได้สมัผสั และรบัรูถ้งึกระบวนการทํางานจรงิของบรษิัททีย่ดึหลกัธรรมาภบิาล ควบคู่กบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (Disclosure Policy) 

 

เพื่อใหข้อ้มลูมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใสต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายใหไ้ดร้บัขอ้มลูของบรษิทัโดยเท่าเทยีมกนั 

ดงัน้ี 

1. ทุกไตรมาสเมื่อผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการแล้ว บรษิัทจะแจ้งผลการดําเนินงานและรายงานงบ

การเงนิของบรษิทัตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ 

นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายรบัทราบ 

2. ช่องทางสื่อสารขอ้มูลผลการดําเนินงานและรายงานงบการเงนิของบรษิทั และขอ้มูลอื่นที่เกีย่วขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานของบรษิทั จะเผยแพร่ขอ้มลูผ่านช่องทางการสง่ขอ้มลูของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

เวบ็ไซต์ของบรษิทัที่ www.scasset.com ตลอดจนการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน การพบปะนักวเิคราะหเ์พื่อ

การสือ่สารในสือ่สาธารณะ 

3. ขอ้มูลทัง้หมดทีส่ื่อสารต่อสาธารณะ จะต้องเป็นขอ้มูลที่ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสต่อผู้มสี่วนได้เสยีและ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย โดยไม่มวีตัถุประสงค์เพื่อการสรา้งราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยใ์หผ้ดิไป

จากขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิตามผลประกอบกจิการ 

4. บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relation) เพื่อสื่อสารกบับุคคลภายนอก เช่น ผูถ้อืหุน้ 

นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห ์และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาส

ใหส้ามารถเขา้พบผู้บรหิารของบรษิัทได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลกัเกณฑ์ว่าขอ้มูลที่เป็นขอ้มูลที่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ 

5  บรษิทัมกีารกาํหนดแนวปฏบิตัใินการใหข้อ้มลู และสือ่สารขอ้มลูใดๆ ของบรษิทัผ่านช่องทางสือ่ต่างๆ ไวอ้ย่าง

ชดัเจน ดงัน้ี 

 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นผู้ให้ขอ้มูลสื่อในด้านนโยบาย ภาพรวมของธุรกจิ วสิยัทศัน์ การบรหิาร 

Branding และการประชาสมัพนัธ์องค์กร 

 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร / หวัหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงนิ เป็นผู้ให้ข้อมูลสื่อในด้าน

สนิทรพัยเ์พื่อขาย สนิทรพัยใ์หเ้ช่า ขอ้มูลการเงนิและการลงทุน โครงการใหม่ของบรษิทั และแนวคดิของ

แต่ละโครงการทีนํ่าเสนอความเคลื่อนไหวทางการตลาดอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์

และความรบัผดิชอบของธุรกจิต่อสงัคม  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจา้หน้าที่ดา้นสนับสนุนองคก์ร / หวัหน้าคณะผู้บรหิารดา้นการเงนิ 

และ/หรือ เลขานุการบริษัทเป็นบุคคลที่มีอํานาจในการเปิดเผยข้อมูลกบัตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้ในการ

เปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบญัช ีและการเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ 

 เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่ในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6 ในทุกไตรมาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร หรือหัวหน้าคณะ

ผูบ้รหิารดา้นการเงนิ ของบรษิัทจะมกีารแสดงผลประกอบการของบรษิทัต่อสื่อมวลชน ใน 2 รูปแบบ คอื การ

จดัแถลงขา่ว หรอืจดัทาํเป็นจดหมายขา่วแจง้ใหส้ือ่มวลชนทราบ โดยในการใหข้อ้มลูต่อสาธารณะน้ี บรษิทัจะให้

ความระมดัระวงัต่อขอ้มลูทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเขา้ใจผดิพลาด หรอืสอ่ไปในทางจงใจสรา้งราคาหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัต่อสาธารณะเป็นสาระสาํคญั 
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บทบาท อาํนาจหน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หน้าทีด่งัต่อไปน้ี เป็นอาํนาจหน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. กําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ วสิยัทศัน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการ

ดาํเนินงานของบรษิทั และกํากบัดแูลใหฝ่้ายบรหิารดําเนินกจิการใหม้กีารเตบิโตอย่างยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบั

การสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลูกคา้ผูม้สี่วนไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมกีารนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมกบัยุคสมยัที่

เปลีย่นแปลง  

2.  ตดิตาม ประเมนิผลและดูแลการรายงานผลการดําเนินตามเป้าหมาย กลยุทธ ์และแผนการดําเนินงาน เพื่อ

การปรบัปรุงและพฒันาขดีความสามารถใหแ้ข่งขนักบัผู้ประกอบการรายอื่นไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดย

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบในระยะยาว รวมถงึเตรยีมความพรอ้ม ศกึษาสภาพแวดลอ้มของธุรกจิและสงัคม 

ใหบ้รษิทัสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

3.  กาํหนดจํานวนและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ใหม้ขีนาดเหมาะสมไม่น้อยกว่า 5 คน และควบคุมมใิห้

จํานวนกรรมการเกินกว่า 12 คน โดยมีสดัส่วนกรรมการที่เป็นอสิระไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง เพื่อให้เกิดความ

คล่องตวัในการบรหิารจดัการ เหมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาบรษิทัสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่าํหนด 

4. ดแูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) และซื่อสตัย์

สุจรติต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของ

บรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่ในเรื่องทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก่อนดําเนินการ เช่น 

เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รบัมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการซื้อหรอืขาย

สนิทรพัย์ที่สําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอืตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ 

กาํหนด เป็นตน้ 

5. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูใหไ้ดบุ้คคลทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และ

คุณลกัษณะที่จําเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กําหนด พิจารณาโครงสรา้งค่าตอบแทนและ 

ประเมนิผลการบรหิารงานและการพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้และทกัษะ แรงจงูใจทีเ่หมาะสม รวมทัง้ตดิตาม

ดแูลใหม้กีารจดัทาํแผนสบืทอดตําแหน่งของ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจาํทุกปี 

6. ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และนํานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ให้มี

ประสทิธภิาพเพื่อก่อใหเ้กดิมูลค่าแก่ธุรกจิบรษิทั สรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื เป็นประโยชน์ต่อสงัคม 

และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อต่อสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตาม ดแูลใหฝ่้ายบรหิารจดัการประกอบธุรกจิ

อย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในขัน้ตอนการดาํเนินธุรกจิ 

7. จดัให้มีระบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเชื่อถือได ้ 

รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ

การบรหิารจดัการความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

8. กําหนดนโยบายในเรื่องการจดัสรรและการบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ติดตาม 

ทบทวน และพฒันาใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9. กํากบัดูแลนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่ที่สื่อสารใน www.scasset.com ให้ทุกคนใน

องคก์ร และผูม้สีว่นไดเ้สยีนอกองคก์ร สนบัสนุนใหเ้กดิการปฏบิตัไิดจ้รงิ 
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10. ตดิตามดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่าง 

บรษิทักบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิ ขอ้มูล และ

โอกาสของบรษิทัในทางไม่ควร และการทําธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กี่ยวโยงกบับรษิทัในลกัษณะที่ไม่

สมควร  

11. ดูแลให้ระบบการจดัทํารายงานทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลสําคญัต่างๆ มคีวามถูกต้อง เหมาะสม 

เพียงพอ ทนัต่อเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามการบรหิาร

จัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และมี

ความสามารถในการชาํระหน้ี โดยมแีผนการจดัหาแหล่งเงนิทุนทีม่ปีระสทิธภิาพในหลายช่องทางเพื่อป้องกนั

ปัญหาทางการเงนิไม่ใหเ้กดิผลกระทบ 

12. ดแูลและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทัผ่านการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

หรอืการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ โดยสือ่สารใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบผลประกอบการของบรษิทัเป็นระยะทุกไตรมาส

ทาง www.scasset.com  

13. กาํกบัดแูลใหม้กีารจดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบวาระการประชุมล่วงหน้า และเผยแพร่

บนเว็บไซต์บริษัท www.scasset.com เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพในวนัประชุม และดูแลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส 

มปีระสทิธภิาพ รวมถึงเปิดเผยมติที่ประชุม และจดัทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

ครบถว้น 

14. กําหนดนโยบายการกํากบัดูแลกจิการที่ดแีละจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบรษิัท และกํากบัดูแล

กจิการใหม้กีารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณดงักล่าว ตลอดจนทบทวนนโยบายการกํากบั

ดแูลกจิการ และจรรยาบรรณเป็นประจาํทุกปี  

15. รบัผดิชอบต่อผลประกอบการและการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร ใหป้ระกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมเคารพสทิธิ

และมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย 

16. พิจารณาในเรื่องที่มสีาระสําคญั เช่น แผนธุรกิจ การบรหิารความเสีย่งทางธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

โครงสรา้งการบรหิารงาน และรายการอืน่ใดทีก่ฎหมายกาํหนด 

17. คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้าํเนินกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรอือาจ

มอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอํานาจ ตามที่กําหนดภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

• อาํนาจอนุมตัดิงัต่อไปน้ี บรษิทัไดส้งวนไวใ้หเ้ป็นอาํนาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทัเท่านัน้ 

1.  อนุมตังิบประมาณการลงทุนในธุรกจิของบรษิทั โดยไม่จาํกดัวงเงนิ  

2. อนุมตัโิครงสรา้งอาํนาจการสัง่จ่ายรายการทางการเงนิ ไดแ้ก่ งบลงทุน สนิทรพัยถ์าวร ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายเงนิ

ยมืทดรอง ให้ผู้บรหิารในแต่ละลําดบั เพื่อให้มคีวามชดัเจนในการบรหิารตามวงเงนิตัง้แต่ลําดบัอํานาจของ

คณะกรรมการบรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร / หวัหน้าคณะ

ผูบ้รหิาร / รองหวัหน้าคณะผูบ้รหิาร / หวัหน้าสายงาน / ผูอ้ํานวยการฝ่าย / ผู้ช่วยผูอ้ํานวยการฝ่าย (โปรดดู

รายละเอยีดใน “ลกัษณะรายการทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ และวงเงนิทีส่ามารถอนุมตัแิต่ละรายการ”) 

3. อนุมตัวิสิยัทศัน์ เป้าหมาย กลยุทธ ์และแผนการดําเนินงานทางธุรกจิ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ การดําเนิน

โครงการต่างๆ ทีส่ําคญัของบรษิัท ตลอดจนนโยบายที่สาํคญั อาท ินโยบายการบรหิารความเสีย่ง นโยบาย

การจ่ายเงนิปันผล เป็นตน้  
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4. อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ

ขอ้กาํหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5. อนุมตัแิต่งตัง้บุคคลที่มคุีณสมบตัเิหมาะสมและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในพระราชบญัญัตบิรษิัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึง

ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตําแหน่ง

กรรมการบรษิทัว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และอนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 

6.  อนุมตักิารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7.  อนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

8. อนุมตักิาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทั  

9.  อนุมตัเิรื่องต่างๆ ตามทีก่ฎหมาย หรอืกฎ ระเบยีบ ทีก่าํหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้กรรมการที่มีความรู ้ความชํานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการชุดย่อยใน 

ด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ศึกษารายละเอียดและกลัน่กรองงานในขอบเขตที่

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะรบัผดิชอบ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของคณะกรรมการบรษิทั โดยไดม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 5 คณะ ไดแ้ก่  

1. คณะกรรมการบรหิาร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

4. คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื  

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

1.  คณะกรรมการบริหาร: ประกอบดว้ย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการบรษิทัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยมอีาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ: ประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อยสามคน ซึ่งได้รบัการแต่งตัง้จากที่

ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัหรอืคณะกรรมการ และต้องมกีรรมการอย่างน้อยหน่ึงคนมคีวามรูค้วามรูด้า้นบญัช/ี

การเงนิ รวมทัง้กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบตัิตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้โดยมี

อาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน: ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 3 คน และเป็น

กรรมการอสิระทัง้หมด ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนมวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

และอาจไดร้บัแต่งตัง้ใหม่ได ้โดยมอีาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

4.  คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและการพฒันาธรุกิจอย่างยัง่ยืน: ประกอบด้วยกรรมการบรษิัทอย่างน้อย 

3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอสิระไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง ซึง่คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและการพฒันาธุรกจิ

อย่างยัง่ยนื มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รบัแต่งตัง้ใหม่ได้ โดยมีอํานาจหน้าที่ความ

รบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและการพฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
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5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง: ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท ซึ่ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รบัแต่งตัง้ใหม่ได ้โดยมี

อาํนาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้บรษิัทมีเลขานุการบริษัท โดยการแต่งตัง้จะคํานึงถึง และปฏิบัติให้เป็นตาม

หลกัเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยต้องจบการศกึษาด้านกฎหมาย หรอื

บญัช ีและไดผ้่านการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีเ่ลขานุการบรษิทั เพือ่ทาํหน้าที ่ดงัน้ี 

1. จดัทํา และเกบ็รกัษา ทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานประจาํปีของบรษิทั 

2. จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั และ

กฎเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนได้

เสยีใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงานนัน้ 

4. ดาํเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

5. เลขานุการบรษิทัตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมทัง้ตอ้ง

ปฏบิตัติามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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นโยบายด้านโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั 

 

เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการนําพาบริษัทสู่

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีว่างไว ้ บรษิทัจงึไดก้าํหนดนโยบายดา้นโครงสรา้งไวด้งัน้ี  

1.  กรรมการบรษิทัควรประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 

ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญหลากหลาย ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิและ

สอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว ผ่านการจดัทาํตารางความรูค้วาม

ชํานาญ (Board Skills Matrix) โดยไม่จํากดัเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทกัษะทางวชิาชพี หรอืคุณสมบตัิเฉพาะ

ดา้นอื่น  

2. เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัในการบรหิารจดัการ คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ และกรรมการอื่น ในจํานวนทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการ และการปฏบิตังิานของบรษิทั โดยเมื่อรวม

แล้วมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงต้องมีถิ่นที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

3. ตอ้งมกีรรมการทีไ่มใ่ช่ผูบ้รหิาร อย่างน้อย 1 คน ทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั   

4. บรษิทัสนับสนุนและสง่เสรมิใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย กรรมการอสิระมากกว่ากึง่หน่ึง เพื่อให้

ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายมัน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะตวัแทนของผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่าง

อสิระและมรีะบบการถ่วงดุลทีเ่หมาะสม และสง่เสรมิใหม้กีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิอย่างน้อย 1 คน 

5. บรษิทักาํหนดวาระการดาํรงตําแหน่งของกรรมการใหเ้ป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทักําหนด โดยกรรมการจํานวนหน่ึงในสามของคณะกรรมการจะต้องหมุนเวยีน

ออกจากตําแหน่งในทุกครัง้ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี โดยใหก้รรมการซึง่อยู่ในตําแหน่งนานทีสุ่ด

เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง ในกรณีทีก่รรมการทีจ่ะพ้นจากตําแหน่งดงักล่าวไม่อาจแบ่งไดพ้อดหีน่ึงในสาม กใ็ห้

ออกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัหน่ึงในสาม โดยกรรมการทีพ่น้จากตําแหน่งอาจเขา้กลบัดาํรงตําแหน่งอกีได ้

ซึง่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พจิารณาสรรหา ผูท้ี่มคุีณสมบตัิเหมาะสมให้ดํารง

ตําแหน่ง รวมทัง้ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิหน้าที่ เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา เพื่อเสนอต่อที่

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัต่ิอไป อน่ึง โดยไม่ไดก้ําหนดจํานวนครัง้สูงสุดของกรรมการที่ถูกแต่งตัง้กลบั

เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้รวมทัง้ไม่ไดก้าํหนดคุณสมบตัใินเรื่องของอายกุรรมการ 
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นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) 

 

คณะกรรมการบรษิทักาํหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัทีต่อ้งสรรหาสาํหรบัผูท้ี่

จะมาปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการ โดยควรประกอบดว้ยกรรมการทีม่คุีณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญหลากหลาย ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินธุรกจิ และสอดคลอ้งกบักลยุทธก์ารดําเนินธุรกจิของบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยไม่จํากดัเพศ 

เชือ้ชาต ิศาสนา ทกัษะทางวชิาชพี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

นโยบายการแบ่งบทบาทหน้าท่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจดัการ 

 

เพื่อใหค้ณะกรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความเหน็ต่อการดําเนินงานของบรษิทั บรษิทัจงึไดม้กีารกําหนด

นโยบายแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการ โดยมกีารมอบอํานาจ

จดัการกจิการให้แก่ฝ่ายบรหิารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทสามารถปฏิบตัิ

หน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิาร 

ทัง้น้ี บรษิัทกําหนดบทบาทและหน้าทีก่ารดําเนินการใหค้ณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการ มสี่วนร่วมกนัและ

แบ่งแยกกนั เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการดาํเนินงาน ดงัน้ี 

1. เรือ่งท่ีคณะกรรมการดแูลให้มีการดาํเนินการ 

 การกาํหนดวตัถุประสงคห์ลกั เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

 การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นตน้แบบ 

 การดูแลโครงสรา้ง และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัในการประกอบธุรกจิ 

 การสรรหา พฒันา กาํหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

 การกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องมอืจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

2. เรือ่งท่ีคณะกรรมการพิจารณารว่มกบัฝ่ายจดัการ 

 การกาํหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี 

 การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและระบบควบคุมภายใน 

 การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ 

 การกําหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันา และงบประมาณ เช่น นโยบาย แผนการบรหิารจดัการ

บุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 การตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงาน 

 การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและการบรหิารการเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

3. เรือ่งท่ีคณะกรรมการไม่รว่มดาํเนินการ 

 การจดัการใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัแิลว้ 

 การอนุมตัริายการทีก่รรมการมสีว่นไดเ้สยีในเรื่องดงักล่าว 
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นโยบายการจาํกดัจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการจะดาํรงตาํแหน่งและการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัอ่ืนของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

 

คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ

กรรมการแต่ละคน สบืเน่ืองจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิัทในจํานวนทีม่ากเกนิไป อาจมผีลต่อประสทิธภิาพ 

และเวลาในการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการ ดงันัน้ เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาในการปฎิบตัิ

หน้าทีใ่นบรษิทัอย่างเตม็ที ่บรษิทัจงึไดก้าํหนดจาํนวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตําแหน่ง ดงัน้ี 

1.  กรรมการบรษิัทสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบรษิัท เอสซ ีแอสเสท 

คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) แลว้ตอ้งไม่เกนิ 3 บรษิทัจดทะเบยีน และสามารถดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่

บรษิทัจดทะเบยีน และองคก์รอื่นอกีไม่เกนิ 5 แห่ง ดงัน้ี 

 บรษิัทเอกชนหรอืบรษิัทอื่น ซึ่งไม่ไดเ้ป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์และไม่ไดป้ระกอบธุรกจิดา้น

อสงัหารมิทรพัย์เช่นเดยีวกบับรษิัท และไม่เป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิัท หรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทั  

 องคก์รหรอืสถานสาธารณกุศลทีท่าํประโยชน์เพื่อสาธารณะหรอืเพื่อการศกึษา 

2.  กรรมการที่ดํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิาร (CEO) สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีน

ไดเ้พยีง 1 บรษิัท คอื บรษิทั เอสซ ีแอสเสท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และดํารงตําแหน่งในบรษิทัอื่นทีไ่ม่ใช่

บรษิทัจดทะเบยีน และองคก์รอื่นอกีไม่เกนิ 4 แห่ง ดงัน้ี 

 บรษิัทเอกชนหรือบรษิัทอื่น ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านอสงัหาริมทรพัย์เช่นเดียวกบับริษัท และเป็นการ

แข่งขนักบักจิการของบรษิัท หรอืไม่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิัท และต้องไม่ได้ดํารงตําแหน่ง

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการ 

 องคก์รหรอืสถานสาธารณกุศลทีท่าํประโยชน์เพื่อสาธารณะหรอืเพื่อการศกึษา 
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นโยบายการแยกตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

 

ประธานกรรมการบรษิทัตอ้งไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) เพื่อใหม้กีารถ่วงดุลอาํนาจ

ซึง่กนัและกนั โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ออกจากกนัอย่างชดัเจน ดงัน้ี  

ประธานกรรมการ มีหน้าท่ี 

1. กาํกบัดูแลการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผูถ้อืหุ้น โดยทําหน้าทีเ่ป็นประธานการประชุม เพื่อให้

การประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและมกีารลง

มตใินแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยเฉพาะวาระการพจิารณาทีม่นีัยสาํคญั ตลอดจนจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอ

และส่งเสรมิให้กรรมการทุกคนได้มสี่วนร่วมในการอภิปรายในประเดน็สําคญั โดยใช้ดุลยพนิิจที่รอบคอบ 

และสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างมอีสิระ 

2.  กาํกบั ติดตาม และดูแลการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั 

3.  กาํกบั ดูแลใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และสอดคลอ้ง

กบัหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

4.  กาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เพื่อให้เรื่องสาํคญัไดถู้ก

บรรจุเป็นวาระการประชุมบรษิทั 

5.  เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิาร และกรรมการที่ไม่เป็ผู้บรหิาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายบรหิารจดัการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) มีหน้าท่ี 

1. ทําหน้าที่เป็นหวัหน้าคณะผู้บรหิารของบรษิัท โดยรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

บริหารในการดําเนินกิจการ และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

โดยถอืประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายทีว่างไว ้

2. กาํหนดงบประมาณ แผนการดาํเนินงาน แผนการลงทุนประจาํปีของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร 

และ/หรอื คณะกรรมกาบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

3.  กํากบัดูแลให้ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนปฏบิตัิหน้าที่ตามนโยบายที่บรษิัทกําหนดให้เกิดประสทิธภิาพ

สงูสดุ และบรรลุเป้าหมายของบรษิทัทีก่าํหนด 

4. พจิารณาใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ มาร่วมใชใ้นการบรหิารและประกอบกจิการเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัและ

สรา้งความปลอดภยั 

5.  ตรวจสอบ ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานของทมีบรหิาร เพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินงานเป็นไปตาม 

กลยุทธ ์และแผนธุรกจิทีว่างไว ้และเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบรษิทั 
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นโยบายการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 

เพื่อกําหนดนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั และสรา้งความมัน่ใจว่าคณะกรรมการบรษิทัสามารถตดิตามดูแล

การดําเนินงานของบริษัทได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล บริษัทมีนโยบายเกี่ยวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการ ดงัน้ี 

1. กําหนดจํานวนครัง้ของการประชุม โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบรษิัท ซึ่งบรษิัทกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบรษิัท  

7 ครัง้ต่อปีเป็นอย่างน้อย (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้) โดยฝ่ายบรหิารจะส่งรายงานผลการดําเนินงานให้

คณะกรรมการทราบในเดอืนทีไ่ม่ไดม้กีารประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถกํากบั ควบคุม

และดแูลการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิารไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์  

2. กําหนดวาระและวนัประชุมคณะกรรมการบรษิทั วนัประชุมคณะกรรมการบรษิทัชุดย่อย และวนัประชุมผูถ้อืหุ้น

ประจําปีไวล่้วงหน้า โดยจะแจง้ให้กรรมการทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าวล่วงหน้าตัง้แต่ปลายปีก่อนการ

ประชุมในปีถัดไป เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้พร้อมกัน และจะเผยแพร่

กาํหนดการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้น้ี กาํหนดการและวาระดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม และอาจมกีารจดัประชุมเพิม่เตมิตามความจาํเป็น  

3. บรษิทัขอความร่วมมอืใหก้รรมการทุกคนใหค้วามสาํคญักบัการเขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ เวน้แต่มเีหตุจาํเป็นและ

สาํคญัยิง่ แต่ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจาํนวนการประชุมทัง้หมดในแต่ละปี  

4. ในการออกเสยีงลงคะแนน กรรมการหน่ึงคนมหีน่ึงเสยีงในการลงคะแนน โดยทีอ่งคป์ระชุมขัน้ตํ่าในขณะลงมติ

ตอ้งมกีรรมการอยู่ในทีป่ระชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

5. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะร่วมกนัพิจารณากําหนดเลือกเรื่องเขา้วาระการประชุม

คณะกรรมการ เพื่อพจิารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมแลว้ โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพิ่มเติมให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

พจิารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมได ้โดยผ่านเลขานุการบรษิทั  

6.  ในการประชุมประธานกรรมการบรษิัทจะทําหน้าที่ดูแลจดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบรหิารจะเสนอ

เอกสารและขอ้มูล เพื่อการอภิปรายปัญหาสาํคญั และเพยีงพอสําหรบัคณะกรรมการบรษิัททีจ่ะอภิปรายใน

ประเดน็ที่สําคญั โดยกรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ และใช้ดุลยพนิิจอย่างรอบคอบ โดย

ฝ่ายเลขานุการบรษิัททําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลทางเอกสาร และบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการทุกครัง้ 

7.  กรรมการทีอ่าจมสี่วนไดเ้สยีในวาระการประชุมใด กรรมการคนนัน้จะออกจากทีป่ระชุมเป็นการชัว่คราว และ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ เพื่อใหท้ีป่ระชุมสามารถพจิารณาไดอ้ย่างอสิระ 

8. กรรมการสามารถขอขอ้มูลทีจ่ําเป็นต่อการตดัสนิใจ จากเลขานุการบรษิทั หรอืฝ่ายบรหิารจดัการได ้ก่อน

การตดัสนิใจลงมติ และในกรณีที่จําเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากที่ปรกึษาหรอื 

ผู้ประกอบวชิาชพีภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบรษิัท 

9.  ในการประชุมคณะกรรมการ บรษิัทกําหนดใหผู้้บรหิารระดบัสูง หรอืผู้เกี่ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมด้วย เพื่อให้

ขอ้มูลและตอบขอ้ซกัถาม หรอืใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทัตดิตามสอบถามขอ้มูล หรอืขอ้สงสยัจากหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง เพื่อแจง้แก่คณะกรรมการภายในระยะเวลาทีก่าํหนด หรอืในการประชุมครัง้ถดัไป  

10. กรรมการอสิระที่ไม่เป็นผู้บรหิาร มโีอกาสประชุมระหว่างกนัเองโดยไม่มผีู้บรหิาร ตามความจาํเป็น อย่าง

น้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมปีละไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ใน
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ความสนใจ และประเดน็ต่าง ๆ เกีย่วกบัหวัขอ้วาระตามหนังสอืเชญิประชุมก่อนหน้าการประชุมคณะกรรมการ

ทุกครัง้ และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

11. ประธานกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัทาํการนดัหมาย จดัเตรยีมเอกสารประกอบการประชมุ 

และจดัสง่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการก่อนการประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานที ่และวาระ

การประชุม ให้แก่กรรมการทุกคนได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ในรูปแบบเอกสารปกติ หรือสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาที่เพียงพอศึกษาวาระการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุ

จาํเป็นเร่งด่วน  

คณะกรรมการสามารถจดัใหม้กีารประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสไ์ดต้ามเงื่อนไข ขัน้ตอน และวธิกีารที่

กฎหมายกาํหนด 

12. กําหนดให้เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่บันทึกและจดัทํารายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีเน้ือหาและ

สาระสําคญัครบถ้วน ให้แล้วเสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม และเสนอให้คณะกรรมการรบัรองการ

ประชุม รวมถึงมีหน้าที่จดัเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ผ่านการรบัรองจากที่

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสค์วบคู่กบัการจดัเกบ็เอกสารต้นฉบบั เพื่อเป็นหลกัฐาน

ของบรษิทัต่อไปโดยกรรมการทุกคนสามารถขอตรวจสอบรายงานการประชมุจากฝ่ายเลขานุการบรษิทัไดโ้ดย

ตลอด 
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นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 

 

บรษิทัไดจ้ดัทาํการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ

มุ่งเน้นใหส้่งผลสะทอ้นถงึประสทิธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและนําผลประเมนิไป

ใช้ประโยชน์เพื่อปรบัปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยจดัทําเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินผล

คณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมนิผลคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี  

 การประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการทัง้คณะ 

 การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 

 การประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอื่น) 

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

1. คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตัแิละทบทวนแบบประเมนิผลเพื่อใหเ้กดิความถูกต้อง ครบถว้น และสอดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑท์ีห่น่วยงานกาํกบัดแูลกาํหนด 

2.  เลขานุการบรษิทัจะนําสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ จาํนวนทัง้ 4 แบบ ใหก้รรมการทุก

คนประเมนิผลงานประจาํปี โดยแบ่งเป็น 

 แบบประเมนิผลการประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) 

 แบบประเมนิผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมนิตนเอง) 

 แบบประเมนิผลการประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอื่น) 

 แบบประเมนิผลการประเมนิผลปฏบิตังิานคณะกรรมการชุดย่อย (รายคณะ) 

3. หลงัจากทีก่รรมการแต่ละคนประเมนิผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะนําสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานกลบัมา

ยงัเลขานุการบรษิัท เพื่อรวบรวมผลประเมนิของกรรมการแต่ละน และสรุปผลวเิคราะห์การประเมนิผลการ

ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปี 

4. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้แรกของปี เพื่อดาํเนินการปรบัปรุงการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ  

1.  เกณฑก์ารเประเมนิคะแนนเป็นดงัน้ี  

คะแนนท่ีได้รบั (%) เกณฑท่ี์ได้ 

85 – 100 ดมีาก – ดเียีย่ม 

75 - 85 ด ี

65 - 75 ค่อนขา้งด ี

50 - 65 พอสมควร 

ตํ่ากว่า 50 ควรปรบัปรุง 

2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ทัง้คณะ) ประกอบด้วยหัวข้อพิจารณา 6 หัวข้อ ได้แก่ 

โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / บทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / การ

ประชุมคณะกรรมการ / การทําหน้าทีข่องกรรมการ /ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และ การพฒันาตนเองของ

กรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 
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3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วยหัวขอ้พิจารณา  

6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ ความรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจและการกระทําของตนเอง สามารถอธบิายการตดัสนิใจได ้/ 

ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยขดีความสามารถและประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ / การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่น

ได้เสยีอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และสามารถมคีําอธบิายได้ / มีความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถ

ตรวจสอบได้ และมกีารเปิดเผยขอ้มูล / มวีสิยัทศัน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่แก่กจิการในระยะยาว และ การมี

จรยิธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

4. แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมนิกรรมการท่านอื่น) ซึง่กําหนดใหก้รรมการ

บรษิทัทุกคนจะต้องประเมนิกรรมการบรษิทัท่านอื่นเป็นรายบุคคลครบทุกคนในคณะกรรมการ ประกอบดว้ย

หวัขอ้พจิารณา 9 หวัขอ้ ได้แก่ ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างด ี/ ให้ความเหน็และ

ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ทีไ่ม่ขดัต่อหลกัการปฏบิตัทิีด่แีละเป็นประโยชน์ต่อบรษิทั / แสดงความคดิเหน็อย่างเป็น

อิสระ และสร้างสรรค์ในมุมมองต่าง ๆ / ให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ / มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิทั โดยให้ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ทีนํ่าไปสู่

การปฏบิตัิทีถู่กต้องและเสมอภาค / กรรมการไม่เขา้ประชุมในวาระนัน้ หรอืงดออกเสยีง กรณีที่อยู่ใน

ฐานะผู้มสี่วนไดเ้สยี หรอืมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ / ศกึษาขอ้มูล ระเบยีบวาระการประชุมที่จดัส่งให้

ล่วงหน้าก่อนการประชุม / เขา้ร่วมประชุมตามเวลาทีก่าํหนดไวอ้ย่างสมํ่าเสมอ หากมคีวามจาํเป็นจะขอลาการ

ประชุมต่อประธานกรรมการล่วงหน้า และ การใหเ้กยีรตแิละเคารพสทิธกิรรมการท่านอื่น  

5. คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบใหม้กีารประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของ

บรษิทัเพื่อช่วยตดิตามและกาํกบัดแูลการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการประเมนิคณะกรรมการ

ชุดย่อยใชก้ระบวนการและหลกัเกณฑก์ารประเมนิเดยีวกนักบัการประเมนิคณะกรรมการบรษิทั 

 แบบประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ (ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ) มหีลกัเกณฑ์

การประเมนิในดา้นความรบัผดิชอบตามหน้าที ่ซึง่ประกอบไปดว้ยหวัขอ้พจิารณา 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ โครงสรา้งและ

คุณสมบตั ิ/ บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ / การปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้อดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีและ

การประชุม 

 แบบประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มหีลกัเกณฑ์การประเมนิในด้านความรบัผดิชอบ

ตามหน้าที่ ซึ่งประกอบไปด้วยหวัขอ้พิจารณา 3 หวัข้อ ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบตัิ / การประชุม และ

บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
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นโยบายการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

1.  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดตัง้

คณะอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่ประกอบดว้ย 

(1) ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 

(2) ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ) 

(3) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2.  เมื่อคณะอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานเสรจ็สิน้แลว้จะเสนอผลการพจิารณาใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนพจิารณาค่าตอบแทนเป็นตวัเงนิ และเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

3. จดัใหม้กีารประเมนิปีละ 2 ครัง้ คอืครัง้ที ่1 เมื่อครบรอบการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั เดอืนมกราคม - มถุินายน 

(สิ้นสุด ณ วนัที่ 30 มิถุนายน) และครัง้ที่ 2 เมื่อครบรอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท - เดอืนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม (สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม)  

หลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดงัน้ี 

1. การบรหิารงานตามเป้าหมายแผนธุรกจิ 

2. การบรหิารงานดา้นการตลาด และดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์

3. การบรหิารงานดา้นการเงนิ การลงทุน และค่าใชจ้่าย 

4. การพฒันาทรพัยากรบุคคล และสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

5. การกาํกบัดแูลกจิการใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ตีามหลกับรรษทัภบิาล 

6. การบรหิาร และดาํเนินงานตามนโยบายของผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

 

บรษิทัมหีลกัเกณฑ์และกระบวนการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระ หน้าที่ และความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียง

ได้กบับริษัทที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมในประเภทและมขีนาด

ใกล้เคยีงกนั เพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบตัิงานให้กบับรษิัท ให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ผ่านกระบวนการทีโ่ปร่งใส เป็นทีม่ ัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

1. ในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนทําหน้าที่พิจารณาทบทวน

ความเหมาะสมและสอคคลอ้งกบัสถานะทางการเงนิและเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั  โดยคํานึงถงึความเหมาะสม 

ภาระ หน้าที่ ความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย ผลงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัจากกรรมการ และสามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บับรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่อยู่ในอุตสาหกรรมและมขีนาดใกลเ้คยีง

กนั และเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะดูแลและรกัษากรรมการ และจูงใจใหก้รรมการปฏบิตังิานกบับรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมาย

และมปีระสทิธภิาพ โดยค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 4 ส่วน คอื เบีย้ประชุมรายเดอืน เงนิเดอืน เบีย้ประชุม และ

โบนสั โดยไม่มค่ีาตอบแทนอื่น ๆ  

2. กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหด้ํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กจ็ะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามหน้าที่

และความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ 

3. กระบวนการกําหนดค่าตอบแทน บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็น 

ผู้พิจารณาและนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน

นําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม 

4. คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้รีายงานเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคไวใ้นรายงานประจาํปี  

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงู 

รปูแบบค่าตอบแทน 

บรษิทัไดก้ําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) และผูบ้รหิารระดบัสงู ไวท้ัง้ค่าตอบแทนใน

รปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ คอืเงนิเดอืน โบนสั (โดยไม่มค่ีาตอบแทนเบีย้ประชุม) และค่าตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิช่ตวัเงนิไว้

อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยคาํนึงถงึความเหมาะสม ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความ

รบัผดิชอบ ตลอดจนผลงาน หรอืประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั ในระดบัที่เหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา

ผูบ้รหิารทีม่คุีณสมบตัทิีบ่รษิทัตอ้งการ และมคีวามสาํคญัต่อความสาํเรจ็ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั โดยตอ้ง

อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอยู่ใน

อุตสาหกรรมและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

ทัง้น้ี นโยบายค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) และผูบ้รหิารระดบัสงูไดม้กีารกําหนดไวท้ัง้ค่าตอบแทนที่

เป็นตวัเงนิ และค่าตอบแทนอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ โดยถูกกําหนดขึน้ในรปูแบบของค่าตอบแทนในระยะสัน้ และในระยะยาว 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนระยะสัน้  (Short term Incentive) ได้กําหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสร้างกําลังใจ และ

แรงจูงใจใหเ้กดิการสรา้งผลงาน กล่าวคอื หากผลการดําเนินงานของผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีกเ็ป็นที่แน่ชดัว่าจะ
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เป็นปัจจยัหน่ึงทีจ่ะสง่ผลใหผ้ลประกอบการของบรษิทัใหด้ขี ึน้ตามไปดว้ย โดยค่าตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรปูแบบ

ตวัเงนิและค่าตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรปูแบบอื่นทีม่ใิช่ตวัเงนิ ดงัน้ี  

 ค่าตอบแทนระยะสัน้ทีอ่ยู่ในรปูแบบตวัเงนิ ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและโบนสัตามผลงานซึง่สอดคลอ้งกบัผลประกอบการ

ของบรษิัทในแต่ละปี และการปรบัขึน้ของอตัราเงนิเดอืนสําหรบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร (CEO) ตลอดจน

ผูบ้รหิารระดบัสงูตามผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคล โดยอาศยัระบบ Balanced Scorecard (BSC) และการ

ใช้ Objective Key Results (OKRs) ในการกําหนดเป้าหมายและกลยุทธิใ์ห้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ

บรษิทัมาเป็นกลไกสาํคญัในการพจิารณา  

 ค่าตอบแทนระยะสัน้ที่อยู่ในรูปแบบอื่นที่มิใช่ตัวเงนิ ได้แก่ สทิธิประโยชน์ต่างๆที่บริษัทได้ให้แก่ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู  

2. ค่าตอบแทนระยะยาว (Long Term Incentive) นโยบายค่าตอบแทนระยะยาว กําหนดขึน้เพื่อเป็นการตอบ

แทนการปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ อกีทัง้ยงัถอืเป็นการจงูใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานในระยะยาว ทัง้น้ี เพื่อเป็นการ

รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทในระยะยาว เพื่อให้สามารถทําประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท โดย

คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาอนุมตัแิต่ละคราวไป เช่น Employee Stock Option Program (ESOP) เป็นตน้ 

กระบวนการในการกาํหนดค่าตอบแทน 

บริษัทมีการกําหนดกระบวนการในการกําหนดค่าตอบแทนสําหรบัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยแยกตามตําแหน่งของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างชดัเจน ดงัน้ี  

1  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO): การจ่ายเงนิค่าตอบแทนจะพิจารณาโดยคํานึงผลการดําเนินงานของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ซึ่งพจิารณาและประเมนิโดยคณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของ

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ประกอบดว้ย  

- ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ)  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) และ 

- ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน (กรรมการอสิระ)  

โดยจะนําเสนอผลการพจิารณาและประเมนิดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพจิารณา

ค่าตอบแทนทัง้ที่ เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน และทัง้ในรูปแบบระยะสัน้ และระยะยาวเพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัต่ิอไป   

2  ผู้บริหารระดบัสูง:  การกําหนดค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูง เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทน ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารแต่ละบุคคล ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทั  
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นโยบายการส่งเสริมพฒันาความรู้กรรมการ  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารระดบัสงู 

 

คณะกรรมการบรษิทัสง่เสรมิ และสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ผูบ้รหิาร

ระดบัสงู และเลขานุการบรษิัท เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตัิงานอย่างต่อเน่ือง มคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบั

กฎหมาย และความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ และมคีวามรูใ้หม่ๆ ทีท่นัสมยัต่อยุคดจิติอลเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเรว็ โดยเพิม่ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะที่จําเป็นต่อการขบัเคลื่อน

บรษิทัไปสูเ่ป้าหมาย ดงัน้ี 

1.  กําหนดให้กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร หรอืผู้บรหิารระดบัสูงที่เขา้ปฏงิานใหม่ต้องไดร้บัการปฐมนิเทศ 

เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจในธุรกจิ และทศิทางการดําเนินงานของบรษิัท ซึ่งเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อน

การปฏบิตัหิน้าที ่และสนับสนุนการทํางานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยการปฐมนิเทศจะประกอบดว้ยเรื่องต่าง ๆ เช่น 

ธุรกจิของบรษิทั แผนการดําเนินงาน เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิของบรษิทั โครงสรา้งองคก์รและการถอืหุน้ 

นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ เป็นตน้ 

2.  กาํหนดใหก้รรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้อบรมหลกัสตูรหรอืเขา้ร่วมกจิกรรม

สมัมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบตัิงาน ทัง้ภายนอก และภายในองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม

ความรูใ้นการบรหิารจดัการ เช่น การเขา้รบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย (IOD) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) หรอืองคก์รอสิระต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรอื่นทีจ่ดัโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งองค์

ความรู้ และนําความรูท้ี่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ปรบัปรุงการปฏบิตัิงานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และ

พฒันาองคก์รใหเ้ตบิโตอย่างมัน่คงต่อไป  

3. ส่งเสรมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสูงเขา้รบัการดูงานและฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆ จาก

ต่างประเทศ เพื่อเรยีนรูท้กัษะและเทคโนโลยใีหม่ๆ นํามาประยุกตใ์ชก้บักจิการเป็นระยะ 

4.  ส่งเสรมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และผู้บรหิารระดบัสงูศกึษาเพิ่มเตมิเอกสาร บทความของผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการตลาด ด้านกลยุทธ์ ด้านบริหารจดัการ ด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเสริม

ความรูใ้หเ้ขา้ใจ และนํามาถ่ายทอดความรูร้ะหว่างผูบ้รหิารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้รยีนรูไ้ปดว้ยกนั 
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นโยบายการสรรหากรรมการ 

 

บรษิทัมนีโยบายในการสรรหากรรมการบรษิทั โดยไดก้ําหนดหลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขการสรรหากรรมการบรษิทั 

รวมทัง้คุณสมบตัิของกรรมการ และกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ไว้อย่างชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการ

บรษิทัจะพจิารณาถงึความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามนโยบายโครงสรา้ง

คณะกรรมการของบรษิัทให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบรษิัท และคํานึงถึงความจําเป็นใน

คุณสมบตัทิกัษะทางวชิาชพีและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บรษิัทยงัขาดอยู่ ตาม Board Skill 

Matrix รวมถึงคุณสมบตัิและประสบการณ์ที่สอดคล้องและส่งเสรมิกบักลยุทธ์การดําเนินธุรกจิของบรษิัททัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาวโดยไม่จาํกดัเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ซึง่ในบางกรณีบรษิทัไดใ้ชฐ้านขอ้มูลกรรมการ (Director 

Pool) เพื่อช่วยประกอบการตดัสนิใจในการสรรหา  

1. การสรรหารกรรมและแต่งตัง้การบริษทั  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีใ่นการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ธุรกจิของบรษิทัมคุีณสมบตัติามทีบ่รษิทัต้องการมาดํารงตําแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการบรษิทัทีล่าออก

หรอืครบกําหนดออกตามวาะ หรอืกรณีอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ต่อได ้และเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทั และ/หรอืนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัติามแต่กรณี ทัง้น้ี บรษิทัมกีระบวนการในการสรรหากรรมการ 

โดยพจิารณาดงัน้ี 

คณุสมบติัของกรรมการท่ีเหมาะสม 

1. สามารถอุทศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ที ่และสามารถทาํประโยชน์ใหก้บับรษิทัได ้

2. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ 

สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการดําเนินธุรกจิของบรษิทัทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และมทีกัษะเฉพาะดา้นทีส่ามารถ

เสรมิประสทิธภิาพ ความรู ้และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วนที่ยงัขาดอยู่ โดยพจิารณาตาม Board 

Skill Matrix ทีบ่รษิทัไดจ้ดัทาํขึน้ 

3.  มปีระวตักิารทาํงานทีซ่ื่อสตัย ์โปร่งใส  

4.  เป็นบุคคลที่ไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 พระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 ขอ้บงัคบัของบรษิทั และหลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั

จดทะเบยีน และตอ้งไม่มสีถานะขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์

5. ไม่ประกอบกจิการ หรอืเป็นกรรมการ หรอืเป็นผูบ้รหิารในองคก์รทีป่ระกอบธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทั  

6.  ไม่เคยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิารอยู่ในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

7.  หากเป็นกรรมการอสิระ ตอ้งมคุีณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามทีบ่รษิทักาํหนด  

หลกัเกณฑก์ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการโดยโปรง่ใส  

1.  เมื่อมกีรรมการลาออกจากตําแหน่ง หรอืกรณีบรษิทัพจิารณาทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการว่า ควรสรรหา

กรรมการทีม่ทีกัษะจําเป็นเฉพาะ ตามตารางความรูเ้ฉพาะดา้นของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ของ

บรษิทัเพิม่เตมิ คณะกรรมการบรษิทัจะร่วมกนัพจิารณาในทีป่ระชุมคณะกรรมการ เพื่อมมีตใิหค้ณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนรบัหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่มคุีณสมบตัิและประสบการณ์ที่ยงัขาดอยู่ 

เพื่อใหต้รงความตอ้งการของโครงสรา้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบรษิทัซึง่

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทัง้หมด จงึมคีวามเป็นอสิระในการสรรหา พจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคล

ผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบตามทกัษะทีข่าดอยู่ในโครงสรา้งกรรมการเพื่อคดัเลอืก
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เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ ก่อนนําเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าวต่อทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้เป็นผูเ้ลอืกตัง้กรรมการต่อไป 

2.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกําหนดคุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการ เช่น 

ความมวีุฒภิาวะ มภีาวะความเป็นผู้นํา วสิยัทศัน์กว้างไกล กลา้ที่จะแสดงความคดิเหน็ที่แตกต่าง และเป็นอสิระ 

โดยไดพ้จิารณาประกอบกบัลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทั และแผนงานในอนาคต  

3.  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนกําหนดองค์ประกอบของความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้านที่

จําเป็นต้องมใีนคณะกรรมการ ตลอดจนคํานึงถึงความรู ้ความชํานาญที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ โดยใช้

ตารางความรูเ้ฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหา

กรรมการ ซึง่บรษิทัไดจ้ดัทํา Board Skill Matrix เพื่อกําหนดความรู ้ประสบการณ์ หรอืความชํานาญเฉพาะ

ดา้นทีจ่าํเป็น โดยแบ่งเป็น 9 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารและการจดัการ ดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ดา้น

วศิวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านการตลาด ด้านกฎหมาย และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะใชช้่องทางสรรหาบุคคลเป็นกรรมการในหลายช่องทาง โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ได้ทาง 

www.scasset.com และได้ใช้ฐานขอ้มูลกรรมการอาชพีในทําเนียบ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนั

กรรมการบรษิัทไทย (IOD) เป็นขอ้มูลเปรยีบเทยีบในการสรรหากรรมการใหม่ หรอืพจิารณากรรมการรายเดิม 

เพื่อเสนอใหด้าํรงตําแหน่งต่ออกีวาระหน่ึง หรอืใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลทีเ่หมาะสมได ้ทัง้น้ีเพื่อใหก้าร

สรรหาไดบุ้คคลทีม่คีวามรู ้และคุณสมบตัติรงกบับุคคลทีม่คุีณสมบตัขิาดอยู่ในโครงสรา้งกรรมการมากทีสุ่ด 

กระบวนการแต่งตัง้กรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาสรรหาผู ้ที ่มคีุณสมบตั ิที ่เหมาะสมจะดํารง

ตาํแหน่งกรรมการจากหลากหลายช่องทางที่บรษิทัได้กาํหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนสามารถสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมได้แล้ว จะดําเนินขัน้ตอนการแต่งตัง้กรรมการ

ใหม่ ดงัน้ี 

กรณีกรรมการลาออก   

นําเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา เพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการแทนตําแหน่งกรรมการทีว่่าง และแจง้มติ

การแต่งตัง้ พรอ้มประวตักิรรมการใหม่ใหต้ลาดหลกัทรพัยท์ราบโดยทนัท ี 

กรณีกรรมการครบกาํหนดออกตามวาระ หรอืเป็นการสรรหากรรมการใหม่เพิม่เตมิจากโครงสรา้งกรรมการเดมิ  

นําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้

กรรมการ โดยจะแสดงประวตัแิละคุณสมบตัขิองกรรมการทีส่รรหาเพิม่เตมิใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาโดยละเอยีด

ในหนังสอืเชญิประชุม พรอ้มความเหน็คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บรษิทัก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดอยู่ในขอ้บงัคบัของบรษิทั  

2.  ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้กรรมการต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 สว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนทีใ่กลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการที่

จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที ่2 ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการทีอ่ยู่ในตําแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง และกรรมการทีอ่อกตาม

วาระน้ีอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่กไ็ด ้

3.  ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระให้คณะกรรมการมมีติด้วยคะแนน

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลอือยู่ เลอืกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะ
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ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น

กรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการไดเ้พยีงวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน 

4. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีถ่อื 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อทีจ่ะเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพยีงใดกไ็ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ

ที่จะพงึมหีรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีง

เท่ากนัเกนิจาํนวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

5. ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในการลงมติเลอืกตัง้กรรมการ บรษิัทให้ผู้ถือหุ้นพจิารณาและออกเสยีง โดยใช้บตัร

ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยกําหนดใหก้ารออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการต้องใช้

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

2.  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

การสรรหากรรมการอสิระของบรษิัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ ผ่านกระบวนการ

แต่งตัง้กรรมการของบรษิทั รวมถงึต้องเป็นบุคคลซึง่มคุีณสมบตัเิป็นไปตามหลกัเกณฑข์องการสรรหากรรมการ

บรษิทั ประกอบกบัมคุีณสมบตัขิองกรรมการอสิระตามคาํนิยามทีบ่รษิทักาํหนด ดงัน้ี  

คณุสมบติัของกรรมการอิสระ  

กรรมการอสิระของบรษิทั ตอ้งเป็นกรรมการทีม่คุีณสมบตั ิ( ซึง่มคีวามเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทนุ)  ดงัน้ี  

1.  ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้ับรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการราย

นัน้ ๆ ดว้ย 

2.  ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจาํ หรอื 

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั 

3.  ไม่ม ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจ

ควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4.  ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี

อํานาจควบคุมของบริษัท รวมทัง้ไม่ เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม

ของบรษิทั 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจ

ควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัช ีซึ่งมี
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ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีาํนาจควบคุมของบรษิทั

สงักดัอยู่ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึ่งรวมถงึที่ปรกึษากฎหมาย หรอืที่ปรกึษาทางการเงนิ ซึ่ง

ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ใหบ้รกิารทาง

วชิาชพีนัน้ดว้ย 

7.  ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัที่มนีัยกบักจิการของบรษิัท หรอืบรษิัทย่อย 

หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษา

ที่รบัเงนิเดือนประจํา หรอืถือหุ้นเกนิรอ้ยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น ซึ่ง

ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9.  ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่าํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 

10. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการของบรษิทัเพื่อตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 

11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทยีมกนั และสามารถดูแลไม่ให้เกดิความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
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นโยบายการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสงูสดุและผู้บริหาร 

 

ระดบักรรมการผูจ้ดัการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 

เมื่อตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นตําแหน่งผู้บรหิารสูงสุดของบริษัทว่างลง หรอืผู้อยู่ใน

ตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่งได ้บรษิทัจะมรีะบบการใหผู้บ้รหิารในระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบัรอง

เป็นผู้รกัษาการในตําแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัท

กาํหนด โดยการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื่อนําเสนอต่อคระกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนมัติแต่งตัง้ผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมต่อไป ดังนัน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทจะมี

ผูบ้รหิารสงูสดุผูม้คีวามรู ้ความสามารถเพยีงพอต่อการปฏบิตัหิน้าที ่จงึไดก้าํหนดแผนสบืทอดตําแหน่งประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) ดงัน้ี  

1. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณากําหนดความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 

ความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร คุณลกัษณะเชงิพฤตกิรรม และต้องเป็นผูท้ีม่วีสิยัทศัน์ทีเ่หมาะสมและ

จาํเป็นในการดาํรงตําแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทั  

2. มกีารประเมนิการปฏบิตังิานและความรูค้วามสามารถของผูบ้รหิารทีม่คุีณสมบตัใิหเ้ท่ากบัระดบัศกัยภาพที่

บรษิทัตอ้งการ เพื่อสามารถกาํหนดแผนพฒันาศกัยภาพ ในการพฒันารายบุคคล เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ

ของผูบ้รหิารทีม่คุีณสมบตัใิหม้ศีกัยภาพเทยีบเท่ากบัทีบ่รษิทัคาดหวงั และเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าที ่

3. กําหนดให้ผู้บริหารสายงานทรพัยากรบุคคลและธุรการดูแลและติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้

ความสามารถของผูส้บืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

4. กําหนดให้มกีารทบทวนแผนการสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอืผู้บรหิารสูงสุดของบรษิัท 

เมื่อบรบิทการประกอบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปหรอืคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพจิารณา

ความเหมาะสมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ  

ระดบัผูบ้ริหาร 

เมื่อตําแหน่งระดบัผู้บรหิารตัง้แต่ผู้จดัการแผนกขึน้ไปว่างลง หรอืผู้อยู่ในตําแหน่งไม่สามารถปฏบิตัิหน้าที่ใน

ตําแหน่งได้ บรษิัทจะนําเสนอผู้สบืทอดตําแหน่งที่ได้คดัเลอืกไว้ต่อประธานเจ้าหน้าที่สายงาน หรอืประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิารแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งแทนต่อไป ดงันัน้ เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทจะได้ผู้บรหิารที่หมาะสมกบั

ตําแหน่ง จงึไดก้าํหนดแผนสบืทอดตําแหน่งโดยมกีระบวนการดงัน้ี  

1. บรษิทัพจิารณากาํหนดความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ทกัษะบุคลกิภาพ และทศันตขิองแต่ละตําแหน่ง

งาน เพื่อคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งตามทีก่าํหนด เพื่อใหส้ามารถจดัทําแผนพฒันา

รายบุคคลไดเ้หมาะสมกบัการเป็นผูส้บืทอดตําแหน่ง 

2. กาํหนดให้มแีผนพฒันาศกัยภาพของผู้บรหิาร โดยพฒันาความรู้ฝึกอบรมผู้ที่ถูกคดัเลอืว่าเป็นผู้สบืทอด

ตําแหน่ง ก่อนทีผู่บ้รหิารเดมิจะมกีารเกษยีณ หรอืลาออกจากตําแหน่ง 

3. ประเมนิความพร้อมของอตัรากําลงัคน เพื่อให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิัททัง้ในระยะสัน้ และในระยะยาว 

โดยมกีารเตรยีมพฒันาหรอืสรรหาพนักงาน เพื่อเตรยีมทดแทนพนักงานผู้ดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารที่จะพน้จาก

การดาํรงตําแหน่ง 

4. คดัเลอืกประเมนิผลงาน และประเมนิศกัยภาพของพนกังาน เพือ่พจิารณาความเหมาะสมในการจะเป็นผูส้บืทอด

ตําแหน่งเพื่อเรยีนรูง้านล่วงหน้า 

5. กรณีประเมินผลงานและศักยภาพของพนักงานผู้สบืทอดตําแหน่ง และผลประเมินไม่เป็นไปตามความ

คาดหวังของบริษัท บริษัทจะดําเนินการคัดเลือกผู้สืบทอดตําแหน่งใหม่ หรือสรรหาและคัดเลือกจาก

บุคคลภายนอกองคก์รต่อไป 
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หมวด 3 

นโยบายการกาํกบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดให้มนีโยบายการกาํกบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วมเพื่อเป็นกลไกในการกํากบั

ดแูลทีท่ําใหส้ามารถควบคุมกํากบัการดําเนินการของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม และจดัใหม้มีาตรการทีเ่พยีงพอ

และเหมาะสมในการตดิตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัผลตอบแทนและ

ผลประโยชน์จากการลงทุนนัน้ อนัสามารถเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได ้ดงัน้ี  

1. บรษิทัย่อยของบรษิัททุกบรษิทัจะปฏบิตัิการดาํเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบันโยบายของบรษิัทแม่ คอืบรษิทั 

เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

2. บรษิทัในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญ่ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิารของบรษิทั

ที่มคุีณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกบักิจการนัน้ เขา้เป็นกรรมการของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม ตาม

สดัส่วนการถือครองหุ้น เว้นแต่บริษัทย่อยดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัท 

(Operating Arms) คณะกรรมการจะมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) เป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้ 

3. กรรมการหรอืผู้บรหิารที่บรษิัทแต่งตัง้มหีน้าที่และความรบัผดิชอบในการกํากบัดูแลให้บรษิัทย่อยบรษิัท

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั กฎ ระเบยีบที่เกี ่ยวขอ้ง ตลอดจนปฏบิตั ิตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ นโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และนโยบายอื่นที่สอดคล้อง

กบับรษิัท 

4  กรรมการและผูบ้รหิารทีบ่รษิทัแต่งตัง้สามารถใชดุ้ลยพนิิจโดยคาํนึงถงึถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทั บรษิทัย่อย 

หรอืบรษิัทร่วมในการพิจารณาออกเสยีงลงมติในการประชุมเรื่องที่เกี่ยวกบัการดําเนินธุรกิจปกติและการ

บรหิารจดัการทัว่ไป โดยจะตอ้งรายงานผลการดําเนินการทัง้รายไตรมาส และรายปี ใหค้ณะกรรมการบรษิทั

ทราบ เพื่อใหส้ามารถตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานของบรษิทัในบรษิทัย่อยได ้

5.  กรรมการและผูบ้รหิารทีบ่รษิทัแต่งตัง้ตอ้งกาํกบัดูแลใหก้ารเขา้ทาํรายการหรอืดําเนินการใด ๆ ดงัต่อไปน้ี ต้อง

ได้รับความเห็นชอบ / อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะ

ดาํเนินการขออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าวในการ

ทาํรายการนัน้ 

- การเพิม่ทุน / ลดทุนซึง่ไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ 

- บรษิทัย่อยตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทั 

- รายการทีเ่กีย่วกบัการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย 

- รายการอื่นใดทีม่ใิช่ธุรกจิปกตซิึง่มผีลต่อฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

6. การประชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการบรหิาร หรอืบุคคลอื่น เช่น ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัมอบ

ฉันทะไปร่วมการประชุมในฐานะผูถ้อืหุน้ โดยผูร้บัมอบฉันทะจากบรษิทัมหีน้าทีใ่นการออกเสยีงในทีป่ระชุม

ใหญ่ผูถ้อืหุน้ ในวาระต่างๆ โดยเฉพาะวาระสาํคญัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบแลว้ เช่น การ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการหรอืประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ การ

เพิม่ทุนหรอืลดทุน บรหิารงาน เป็นตน้ 
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7. กรรมการหรอืผู้บรหิารที่บรษิัทแต่งตัง้ต้องรบัผิดชอบให้มีการเปิดเผยผลการดําเนินงาน ข้อมูลฐานะทาง

การเงนิเฉพาะกจิการและฐานะทางการเงนิรวม รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการไดม้าจําหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ 

และรายการอื่นๆ ทีส่าํคญัตามทีก่ฎหมายกาํหนดทุกประการ 

8. กรรมการหรอืผูบ้รหิารที่บรษิัทแต่งตัง้ต้องดูแลรบัผดิชอบให้มรีะบบการควบคุมภายใน ระบบบรหิารความ

เสีย่ง การป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่พยีงพอ เหมาะสม มปีระสทิธผิล เพื่อใหก้ารดาํเนินงานต่าง ๆ เป็นไป

ตามนโยบายบรษิัท เพื่อรกัษาประโยชน์ในทรพัยส์นิการลงทุนของบรษิัทในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม และ 

ให้การประกอบการของบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายแผนทางธุรกจิที่กําหนดไว้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และเป็นไปตามกฎหมาย โดยมฝ่ีายตรวจสอบภายใน ทําหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ รายงาน และ

ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอ

ความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 

9. กาํหนดใหบ้รษิทัย่อยตอ้งมผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายเดยีวกบับรษิทัแม่ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ส้อบบญัชสีามารถ

ตรวจสอบรายการทําธุรกรรมต่างๆ รวมทัง้แสวงหาหลกัฐานทีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอในการแสดงความเหน็ต่องบ

การเงนิรวมของทัง้บรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม  

10.ในกรณีที่บรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วมมกีําลงัพนักงานไม่เพยีงพอ หรอืจําเป็นต้องใช้บุคลากรพเิศษทีบ่รษิัทมี

บุคคลเหล่านัน้เป็นพนักงานอยู่ บรษิัทจะสนับสนุนจดัส่งพนักงานเขา้ช่วยให้คําปรกึษา และปฏบิตัิงานในบรษิัท

ย่อย และบรษิทัร่วม ชัว่คราวเท่าทีจ่าํเป็น แต่ยงัคงมสีถานภาพเป็นพนักงานของบรษิทัอยู่ โดยไม่มกีารขาด

จากการเป็นพนกังานของบรษิทั 

11. กรรมการบรหิารผู้เป็นกรรมการในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม จะได้รบัค่าตอบแทนจากเบี้ยประชุมในฐานะ

กรรมการบรหิารของบรษิทัเท่านัน้ บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
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หมวด 4 

การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
 

นโยบายการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บรษิทัยดึมัน่ในการดาํเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิง่แวดล้อม และผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิง่การให้ความเป็นธรรมและปฏบิตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

อย่างเท่าเทยีมกนัทัง้ในดา้นการไดร้บัสทิธต่ิางๆ และการไดร้บัขอ้มลู ดว้ยบรษิทัตระหนักถงึความสาํคญัของการ

เกบ็รกัษา การจดัการ การเผยแพร่ขอ้มลูภายใน ในลกัษณะทีโ่ปร่งใส และเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มลูการ

ทาํธุรกรรมต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย ์และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไว ้และอาจนํามาซึง่ความไม่เป็นธรรมต่อ

ผูถ้ือหุ้นไดห้ากไม่มกีารควบคุมที่มปีระสทิธภิาพเพยีงพอ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัททีไ่ม่

ปฏบิตัติามนโยบายน้ี ถอืเป็นการกระทําผดิวนิยัทีต่้องรบัโทษตามระเบยีบการบรหิารงานบุคคลของบรษิัท และ

อาจไดร้บัโทษตามทีก่ฎหมายกําหนดไวห้ากกระทําความผดิตามกฎหมาย ทัง้น้ี บรษิทัไดก้ําหนดขอ้ควรปฏบิตัิ

เพื่อป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงัน้ี 

 

หลกัปฏิบติัการควบคมุเกบ็รกัษาและป้องกนัการรัว่ไหลของข้อมลูลบัหรือข้อมลูภายใน 

 

1.  กําหนดให้บันทึกการเก็บข้อมูลทุกประเภทอยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนกลาง โดยหน่วยงานที่

รบัผดิชอบต่อขอ้มูลใดต้องมีหน้าที่ตรวจสอบการเกบ็บนัทึกขอ้มูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ต่อการเรยีกใช้

ขอ้มลู 

2  กาํหนดรหสัชัน้ความลบัในการเขา้ถงึขอ้มลู สาํหรบัขอ้มลูแต่ละประเภทตามระดบัความสาํคญั และหา้มบุคคล

หรอืหน่วยงานอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งเขา้ถงึขอ้มลูความลบัหรอืขอ้มลูภายใน 

3. จาํกดัจํานวนบุคคลทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูความลบั หรอืขอ้มูลภายในเท่าทีจ่าํเป็นโดยอนุญาตใหเ้ฉพาะบุคคล

ที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลความลบัโดยตรงเท่านัน้ที่เขา้ถึงขอ้มูลได้ ส่วนผู้บรหิารบุคคลอื่นจะต้องได้รบั

อนุญาตจากบรษิัทเป็นรายบุคคลและรายกรณีไป ทัง้น้ืเพื่อควบคุมการใช้ขอ้มูลและสามารถตรวจสอบการ

รัว่ไหลได ้

4.  กาํหนดใหผู้บ้รหิาร พนักงานผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลความลบัมหีน้าทีโ่ดยตรงในการควบคุมและรกัษาขอ้มูลความลบั

หรอืขอ้มูลภายในมิให้รัว่ไหล โดยมีหน่วยงานของสํานักตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบขัน้ตอนการ

ปฏิบตัิอีกขัน้หน่ึง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีมีการแอบใช้ขอ้มูลความลบัหรือข้อมูล

ภายในอนัขดัต่อนโยบายของบรษิทั 

5.  ปลูกฝังความซื่อสตัย์ให้พนักงานทุกคนยดึถอืเป็นวฒันธรรมองคก์ร ผ่านการสื่อสารทาง www.scasset.com 

และการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ในการรกัษาขอ้มูลความลบัของ

บรษิทั ตลอดจนช่วยกนัควบคุมดแูลไม่ใหม้กีารฝ่าฝืน 

6. ห้ามพนักงานทุกคนติดต่อสื่อสารกับสื่อมวลชนและบุคคลภายนอกอื่นเกี่ยวกับข้อมูลภายในของบริษัท 

นอกจากหน่วยงานสื่อสารองคก์รทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรงเท่านัน้ ในกรณีจะมกีารแถลงผลประกอบการ 
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จะมีการแจ้งให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยรับทราบผลประกอบการของบริษัทก่อนที่จะแจ้งต่อ

สือ่มวลชน 

7. เมื่อบรษิัทได้ทราบขอ้มูลใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิัทรัว่ไหลสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลจรงิหรอืเทจ็ อนัอาจมี

ผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อราคาหรอืมูลค่าของหลกัทรพัย์ของบรษิัท บรษิัทจะแจ้งข่าวหรอืชี้แจ้งขอ้มูล

ความจรงิดงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยท์นัท ี

8. หา้มไม่ให้พนักงานทุกคนเขา้ถงึจดหมายอเิลค็ทรอนิกสข์องพนักงานคนอื่น โดยกําหนดตัง้รหสัผ่านสําหรบั

อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกสท์ัง้หมด และตดิตัง้ระบบซอฟตแ์วรค์วบคุมการปฏบิตัขิองพนกังานทุกคน 

9.  ใหก้รรมการผูบ้รหิารพนกังานงดและหลกีเลีย่งการซือ้ขายทีด่นิหรอืลงทุนในธุรกจิใกลบ้รเิวณทีบ่รษิทัจะลงทุนซือ้

ทีด่นิทาํโครงการเพื่อป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น 

10. จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ โดยใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและ

พนักงานทุกระดบัยดึถือและนําไปปฏิบตัิ เพื่อป้องกนัมใิห้ข้อมูลและข่าวสารที่สําคญัถูกเปิดเผยหรอืมกีาร

เขา้ถงึแหล่งขอ้มูลโดยไม่มอีํานาจ กรณีที่มกีารนําขอ้มูลบรษิทัไปเปิดเผยเพื่อประโยชน์ของตนหรอืบุคคลใด

บุคคลหน่ึง หรอืกระทําการอนัอาจเป็นการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถอืเป็นความผดิอย่างรา้ยแรงและอาจถูก

ลงโทษทางวนิยั  

11. ใหห้น่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศพจิารณาทบทวนมาตรการควบคุมเป็นระยะ เมื่อระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เปลีย่นแปลง เพื่อใหก้ารจดัเกบ็และควบคุมขอ้มลูเป็นปัจจุบนัและมคีวามปลอดภยัตลอดเวลา 
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หลกัปฏิบติัการจดัการข้อมลูท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์ 

(Market Sensitive Information) 

 

1. กาํหนดเป็นเงื่อนไขในสญัญาจา้งเกีย่วกบัการรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลบั โดยกาํหนดหา้มใชข้อ้มูลความลบัหรอื

ขอ้มูลภายใน เพื่อการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัท หรอืบรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง และห้ามเปิดเผยขอ้มูลความลบัต่อ

บุคคลภายนอก แมภ้ายหลงัพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั รวมทัง้ไดก้ําหนดให้

บรษิทัในฐานะนายจา้งสามารถเขา้ถงึขอ้มูลการสื่อสารทัง้หมดทีพ่นักงานมกีารบนัทกึไว ้เพื่อใหส้ามารถตดิตาม

ควบคุมการใชข้อ้มลูความลบัของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. การดําเนินกจิการของบรษิัท หากมีการว่าจ้างที่ปรกึษาภายนอก บริษัทได้กําหนดให้ที่ปรกึษาต้องจดัทํา

สญัญารกัษาความลบั เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูลภายใน และขอ้มูลความลบัของบรษิัทจะไม่ถูกเปิดเผยหรอืถูก

นําไปในทางทีไ่ม่ชอบ หรอืใชใ้นการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ 

3.  จดัอบรม และสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองคก์ร เพื่อปลูกฝังใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ตระหนกัถงึความสาํคญัในการรกัษาขอ้มูลความลบัของบรษิทั และผลกระทบของการเปิดเผยขอ้มูลลบัอย่าง

ไม่เหมาะสม 
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มาตรการห้ามซ้ือขายหลกัทรพัย ์

 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึง่อยู่ในตําแหน่งหรอืสายงานทีร่บัผดิชอบขอ้มูลภายใน หรอืทีส่ามารถเขา้ถงึ

ขอ้มูลภายในของบรษิทัทีม่นีัยสาํคญัทีอ่าจส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์รวมทัง้คู่สมรส

หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิฉันสามภีรรยา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ นิตบิุคคลทีบุ่คลลดงักล่าวถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 

ต้องงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทในช่วง 1 เดอืนก่อนที่บรษิัทจะมกีารเปิดเผยผลการดําเนินงาน ขอ้มูล 

งบการเงนิ หรอืขอ้มลูภายในแก่สาธารณชนและภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว 

ทัง้น้ี กาํหนดใหฝ่้ายเลขานุการบรษิทัทําหน้าที่แจง้ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานซึง่อยู่ในตําแหน่งหรอื

สายงานที่รบัผดิชอบขอ้มูลภายใน หรอืที่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในของบรษิัททราบ เพื่องดเว้นการซื้อ-ขาย

หลกัทรพัย ์ในช่วงเวลาดงักล่าว  
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นโยบายการแจ้งและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัย ์

และสญัญาซ้ือขายล่วงหน้ของบริษทั 

 

คณะกรรมการบรษิัทได้จดัทํานโยบายการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของ

กรรมการและผู้บรหิารระดบัสงูของบรษิทั เพื่อใหแ้น่ใจว่านักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการถอืหุ้น

ของกรรมการหรอืผูบ้รหิารซึง่อยู่ในในตาํแหน่งหรอืฐานะทีอ่าจล่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัและอาจหาประโยชน์

จากขอ้มลูนัน้ก่อนทีข่อ้มลูจะเปิดเผยเป็นการทัว่ไป ดงัน้ี 

1   กรรมการและผูด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิาร 4 รายแรกของบรษิทั หากประสงคจ์ะซือ้-ขายหลกัทรพัย ์และสญัญา

ซือ้ขายล่วงหน้าของบรษิทั จะต้องดาํเนินการแจง้ความประสงคจ์ะซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทัล่วงหน้าก่อนทํา

การซือ้-ขายอย่างน้อย 1 วนัทาํการใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบผ่านบุคคลผูไ้ดร้บัมอบหมาย ดงัน้ี 

(1)  ในกรณีกรรมการและผูด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิาร 4 รายแรก ประสงคจ์ะซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทั ใหแ้จ้ง

ความประสงคล่์วงหน้าต่อเลขานุการบรษิทั 

(2)  ในกรณีเลขานุการบรษิทัประสงคจ์ะซือ้-ขายหลกัทรพัยบ์รษิทั ใหแ้จง้ความประสงคล่์วงหน้าต่อประธาน

กรรมการบรษิทั 

2 กรรมการ และผู้ดํารงตําแหน่งผู้บรหิาร 4 รายแรกของบรษิัท มหีน้าที่ต้องจดัทํา และรายงานการเปลีย่นแปลง

การถอืหลกัทรพัยบ์รษิทั และสญัญาซื้อขายล่วงหน้าของบรษิัทตน คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่กนิด้วยกนัฉันสามภีรยิา 

บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ หรอืนิติบุคคล ซึง่กรรมการ ผูด้ํารงตําแหน่งผูบ้รหิาร 4 รายแรก คู่สมรสหรอืผูท้ี่อยู่

กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะถือหุน้รวมกนัเกนิรอ้ยละ 30 ของจํานวนสทิธอิอกเสยีง

ทัง้หมด และมสีดัส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในนิติบุคคลนัน้ ด้วยแบบฟอร์มอเิลก็ทรอนิกส ์(แบบ 59) ผ่านทาง

ระบบ Online ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วนัทําการ 

นบัแต่วนัทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบรษิทั 

ทัง้น้ี หลกัทรพัย ์หมายความรวมถงึ หุน้ หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าตามคํานิยามที่

ประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 

3  กรณีกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 4 รายแรกรายใหม่ ซึง่บรษิทัได้ดําเนินการแจง้รายชื่อเพื่อนําเขา้สู่ระบบขอ้มูล

รายชื่อกรรมการและผู้บรหิาร ของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 

แลว้ แต่ยงัไม่ปรากฏชื่อในระบบขอ้มูลรายชื่อนัน้ หากกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 4 รายแรกคนดงักล่าวไดม้กีาร

ซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า ตอ้งรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้านัน้ ภายใน 7 วนัทําการ นับแต่วนัที่มกีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน

หลกัทรพัย ์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าของบรษิทั   

4  เมื่อมกีารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยบ์รษิทัต่อสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) แลว้ ให้กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร 4 รายแรกผูซ้ื้อ-ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัจดัส่ง

สําเนารายงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ ผ่านเลขานุการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กําหนด 

(ภาคผนวก 2) ในวนัเดยีวกบัที่รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

(ก.ล.ต.) เพื่อการรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และเกบ็เป็นหลกัฐานต่อไป 

5  เลขานุการบรษิัทมีหน้าที่รายงานข้อมูลการซื้อ-ขายหลกัทรพัย์บรษิัท / การถือครองหลกัทรพัย์และการ

เปลีย่นแปลงหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บรหิาร 4 รายแรกต่อคณะกรรมการบรษิัททราบทุกครัง้ที่มกีาร

ประชุมคณะกรรมการ 
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หมวด 5 

การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

(Conflict of Interest) 
 

นโยบายการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 

คณะกรรมการบรษิัทยดึมัน่และดําเนินนโยบายโดยตลอดว่าการประกอบธุรกจิของบรษิัทจะกระทําด้วยความเป็น

ธรรม ซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ จงึได้กําหนดแนวปฏิบตัิ ข้อห้าม และข้อพิจารณาต่าง ๆ ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของบรษิทัมคีวามเขา้ใจวธิกีารปฏบิตัเิพื่อป้องกนัมใิหม้กีารดาํเนินการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ดงัน้ี 

1.  ห้ามใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรอืพนักงาน ในบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือของ

ครอบครวั หรอืบุคคลใกลช้ดิ ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงนิ หรอื ดา้นธุรกจิอื่นใดกต็าม 

2. หา้มไม่ใหกู้ย้มืเงนิหรอืเรีย่ไรเงนิจากลูกคา้หรอืผูท้ําธุรกจิกบับรษิทั เวน้แต่เป็นการหูย้มืเงนิจากธนาคารหรอื

สถาบนัทางการเงนิ ในฐานะของลกูคา้ของธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

3. หา้มไม่ใหป้ระกอบธุรกจิสว่นตวัใดๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที ่และเวลาทาํงานของบรษิทั  

4. ห้ามไม่ให้ทําธุรกิจใดๆ กบับรษิัทในนามส่วนตัว ครอบครวั หรอืนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมสี่วนได้เสยี หรอืการ

ประกอบกจิการใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกจิของบรษิัท ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานดงักล่าวจะ

ไดร้บัประโยชน์โดยตรงหรอืโดยออ้มกต็าม 

5. กรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกรายใดทําธุรกจิใดๆ กบับรษิทัทัง้ในนามสว่นตวั ครอบครวั หรอืใน

นามนิตบิุคคลใดๆ ทีต่นมสีว่นไดเ้สยี กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานรายนัน้จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าว

ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทักาํหนด 

6.  หลกีเลีย่งหรอืงดการซือ้ขายทีด่นิหรอืลงทุนในธุรกจิใกลบ้รเิวณทีบ่รษิทัจะลงทุนทีเ่ป็นไปในทางทีส่อ่ว่าจะหา

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น 

7. หลกีเลีย่งการทํารายการที่เกีย่วโยง/รายการระหว่างกนักบัตนเอง ยกเวน้ในกรณีทีจ่าํเป็นเพื่อประโยชน์ของ

บริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

8  หา้มมใิห้กรรมการ หรอืบรษิัทที่เกีย่วขอ้ง ซึ่งมกีรรมการเป็นผู้ถือหุ้น หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัดงักล่าว 

เป็นคู่ค้ากับบริษัท เว้นแต่การทําธุรกรรมดังกล่าวจะได้ปิดเผยและปฏิบัติตามกฎระเบียบองสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแห่งประเทศไทย รวมถงึ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

9.  กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร ตอ้งเปิดเผยและนําสง่ขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตาม

วธิกีารทีบ่รษิทักาํหนด 

10. กรณีทีก่รรมการหรอืผู้บรหิารคนใดมสี่วนไดเ้สยีในวาระการพจิารณาเรื่องที่บรษิัทจะเขา้ทํารายการเรื่องใด 

หา้มกรรมการ หรอืผู้บรหิารคนนัน้ มสี่วนร่วมในการประชุมพจิารณาหรอือนุมตัิในเรื่องนัน้ๆ หรอือนุมตัใิน

เรื่องนัน้ เพื่อใหก้รรมการ หรอืผูบ้รหิารคนอื่นทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีเป็นผูพ้จิารณา 
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11. ในการอนุมตักิารเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั / รายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีจ่ะตอ้งอนุมตัโิดย

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

12. ในการทํารายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ บรษิัทกําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเขา้มามี

บทบาทสาํคญั โดยกําหนดใหใ้นทุกรายการจะต้องผ่านการพจิารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนว่า รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเป็นรายการที่เหมาะสม เป็นธรรม ตาม

เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัเพื่อนําเสนอต่อผูม้อีาํนาจอนุมตัต่ิอไป 
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นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

 

เพื่อความโปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายป้องกนัปัญหาการขดัแยง้ของผลประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัได้

กาํหนดระเบยีบปฏบิตัใิหก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบถงึการมสี่วนไดเ้สยีของตน หรอืของ

บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์เพื่อใหบ้รษิทัมขีอ้ม ูลประกอบการดําเนินการตาม

ขอ้กําหนดเกีย่วกบัการทํารายการทีเ่กีย่วโยงกนั / รายการระหว่างกนั ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และอาจนําไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบรษิทัและบรษิทัย่อยได ้รวมทัง้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล

ป้องกนัไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณา

ธุรกรรมระหว่างบรษิทั กบัผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยี หรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัน้ี  

1. ให้กรรมการ และผู้บรหิาร และรายงานให้บรษิัททราบถึงการมสี่วนได้เสยีของตน หรอืของบุคคลที่มคีวาม

เกี่ยวขอ้ง กรณีเป็นส่วนได้เสยีทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย โดยกรอก

แบบแจง้รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร ตามแบบทีบ่รษิทักาํหนด ภายในระยะเวลาดงัน้ี 

 รายงานครัง้แรก : ให้รายงานภายใน 7 วนัทําการนับแต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร  

4 รายแรก 

 รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่มีการ

เปลีย่นแปลงขอ้มลู  

2. ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสยีของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

ใหเ้ลขานุการบรษิทั ภายในเวลาทีก่าํหนดในขอ้ 1 

3  ใหเ้ลขานุการบรษิทั ดาํเนินการ ดงัน้ี 

 จดัส่งสาํเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยี ใหป้ระธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรายงานนัน้ 

 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีก่รรมการและผูบ้รหิารรายงานต่อบรษิทั 

 เปิดเผยขอ้มลูการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารในรายงานประจาํปี 

4  กรรมการ หรอืผูบ้รหิารรายใดเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัรายการทีค่ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ตอ้งรายงานการ

มสี่วนได้เสยีต่อ เลขานุการบรษิัทเพื่อให้บรษิัททราบถึงความสมัพนัธ์ หรอืการมสี่วนได้ส่วนเสยีของตนใน

รายการดังกล่าว อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระดังกล่าว และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้นัน้ ๆ โดยต้องไม่ เขา้ร่วมในการพจิารณา รวมถงึไม่มอีํานาจในการอนุมตัธิุรกรรม

ดงักล่าว 
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หมวด 6 

  นโยบายการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั / รายการระหว่างกนั 
 

เพื่อให้เกดิความโปร่งใสในการประกอบธุรกจิ ไม่ใหเ้กดิการเอาเปรยีบไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม จากกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้ทีม่อีาํนาจควบคุมกจิการ และปราศจากความขดักนัแห่งผลประโยชน์ ตลอดจนคุม้ครองสทิธิ

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เกิดความเท่าเทียมกนั เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัทและผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่าย บริษัทมี

นโยบายการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลู ดงัน้ี 

1. การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกรายการ คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งกํากบัดูแลใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมาย 

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

รวมถงึเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายทราบ 

2. กรณีบรษิทัประสงคจ์ะทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าว บรษิทัและ

บริษัทย่อยต้องกระทําโดยถือเสมือนการตกลงเข้าทํารายการกับบุคลลกายนอก โดยใช้เกณฑ์ราคาและ

ขอ้ตกลงทางการค้าเช่นเดียวกบัที่ใช้กบัลูกค้าทัว่ไป โดยต้องมลีกัษณะเป็นไปตามเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

ยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arm’s length basis) ภายใต้

หลกัเกณฑแ์ละระเบยีบขอ้บงัคบัทีส่าํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยกําหนด และต้องเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของธุรกจิของบริษัทเป็น

สาระสําคญั โดยบรษิัทจะหลีกเลี่ยงไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกนัในลกัษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทาง

การเงนิ  

3. การพิจารณาอนุมัติในแต่ละรายการ ฝ่ายจดัการจะนําเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้

ความเหน็ถงึความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมตัริายการระหว่างกนันัน้ 

ก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่

ตรวจสอบและใหค้วามเหน็ทีเ่หมาะสมสาํหรบัรายการทีเ่กดิขึน้ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้กาํหนดและเงื่อนไข

ของรายการนัน้ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของตลาด และราคาของรายการทีเ่กดิขึน้เป็นราคาทีผ่่านการประเมนิ

และเปรยีบเทียบกบัราคาตลาดแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถเทียบราคาตลาดได้ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง

แน่ใจว่าราคานัน้สมเหตุผลและรายการดงักล่าวนัน้สรา้งประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี  

4. หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมนิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัได ้หรอืไม่สามารถหาราคาตลาดทีใ่ชใ้น

การเปรยีบเทยีบได ้บรษิทัจะจดัหาผูเ้ชีย่วชาญอสิระทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไม่น้อยกว่า 3 ราย เพื่อประเมนิราคาตลาด เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ราคาและ

เงื่อนไขทีเ่หมาะสม ไม่เกนิกว่าค่าเฉลีย่ของผูป้ระเมนิอสิระทัง้หมด เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ผูถ้อืหุน้ 

และผูม้สีว่นไดเ้สยี  

5. บรษิทัจะดาํเนินการเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ พจิารณาให้ความเหน็ถึงความสมเหตุสมผลของรายการ

และความเหมาะสมของราคาในการอนุมตัิรายการระหว่างกนันัน้ ก่อนนําเสนอขออนุมตัจิากคณะกรรมการ 

หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

6  กรณีต้องขออนุมตักิารทํารายการจากคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะขออนุมตักิารเขา้ทํารายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัดงักล่าว โดยดาํเนินการต่อไปน้ี  

 ดาํเนินการใหก้รรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีในรายการทีเ่กีย่วโยงกนัใหอ้อกจากการร่วมประชุมชัว่คราวเพื่อให้

กรรมการท่านอื่นพจิารณาโดยอสิระ และไม่มสีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมในวาระนัน้  
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 ดาํเนินการเปิดเผยมตทิีม่สีารสนเทศการเขา้ทาํรายการตามรายละเอยีด เช่น เปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัชื่อ และ

ความสมัพนัธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั นโยบายการกําหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเหน็

ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทเกีย่วกบัรายการดงักล่าว ตลอดจนรายละเอยีดอื่น

ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยกําหนด ต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายในวนัที่คณะกรรมการมมีติอนุมตัิเขา้ทํา

รายการ หรอืภายใน 9.00 น. ของวนัทาํการถดัไป 

 ในกรณีที่บริษัทต้องขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะจดัให้มีที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อแสดง

ความเหน็เกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการต่อผูถ้อืหุน้  

 มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการอนุมตั ิต้องมคีะแนนเสยีงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ 

ผูถ้อืหุน้ ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยจะไม่นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี 

7.  บรษิทัจะสามารถเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัไดต้ัง้แต่วนัทีค่ณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ไดอ้นุมตัิ

การทาํรายการแลว้เป็นตน้ไปเท่านัน้  

8. บรษิัทจะเปิดเผยขอ้มูลของรายการที่เกี่ยวโยงกนัใน รายงานประจําปีที่ผ่านการรบัรองตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักล่าวไม่มกีารขดักนัแห่งผลประโยชน์ 
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หมวด 7 

นโยบายการจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติ  

ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศ  
 

บริษัทให้ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดการด้าน

สิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิาพ  และลดการเกดิผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ารเตบิโตทางธุรกจิควบคู่

ไปกบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษิัทจงึไดก้ําหนดนโยบายการจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ

ระบบนิเวศฉบบัน้ีขึน้ เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิี่มอียู่อย่างจํากดัให้เกดิประโยชน์สงูสุด เพื่อเป็นส่วน

หน่ึงในการลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ส่งเสรมิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตลอดจนปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ ใหเ้ป็นไปตามเจตจาํนงคใ์นการเป็นองคก์รทีด่าํเนิน

ธุรกจิโดยคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้มใหม้สีภาพทีด่ ีดงัน้ี 

1.  การปฏบิตังิานอนัเกีย่วขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัต้องปฏบิตัทิีก่ฎหมายกําหนด และเป็นไปตาม

กฎหมายทีค่วบคุมธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ขอ้กําหนดและมาตรฐานทางสิง่แวดลอ้ม หรอืกฎหมายดา้นการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรชวีภาพทีเ่กีย่วขอ้ง โดยถอืเป็นมาตรฐานขัน้ตํ่า และต้องดําเนินการให้สอคลอ้งตามแนว

ทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีบ่รษิทัไดก้าํหนดไว ้

2. นําแนวคดิอาคารสเีขยีวที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมและประโยชน์สูงสุดจากการใช้ทรพัยากรธรรมชาติในการ

สร้างผลติภณัฑ์ที่พกัอาศยั โดยพจิารณาเลอืกและคดัสรรการออกแบบ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยทีี่ช่วย

ประหยดัพลงังานมาใชใ้นหอ้งชุดและบา้นพกัอาศยัของโครงการ รวมถงึในการออกแบบโครงการต่างๆ บรษิทั

จะคํานึงถงึการออกแบบโครงสรา้งและการเลอืกใชว้สัดุการประหยดัพลงังานเพื่อการลดภาวะโลกรอ้น โดยใน

สว่นการกาํจดัของเสยีในโครงการ จะตดิตัง้อุปกรณ์บาํบดัน้ําเสยีใหส้ะอาดก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน้ําสาธารณะ  

3.  ใช ้เทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติที ่มมีาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม โดยคํานึงถ ึงการลดปรมิาณการใช้

ทรพัยากรธรรมชาติให้มากที่สุด โดยการเลอืกใช้วสัดุซึ่งเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม หรอืไม่ส่งผลกระทบต่อ

สิง่แวดล้อม   

4. ในการก่อสรา้งโครการหอ้งชุดและทีพ่กัอาศยั บรษิทัจะใหผู้ร้บัเหมารกัษาตน้ไมข้นาดใหญ่ใหค้งสภาพเดมิ และ

งานก่อสรา้งจดัตอ้งมมีาตรการป้องกนัเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพในห่วง

โซ่อุปทาน โดยในทุกโครงการทีจ่ะก่อสรา้ง จะเลอืกพื้นทีก่่อสรา้งอย่างเหมาะสม จดัใหม้กีารบรหิารงานดา้น

สิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานทีก่าํหนด ควบคู่กบัการบรหิารโครงการก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศยั และตดิตามประเมนิผล

การดาํเนินการดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  

5.  ก่อนการก่อสรา้งโครงการจะสื่อสารและสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชน หารอืกบัผู้มสี่วนได้เสยีที่ได้ผลกระทบ

โดยตรงอย่างสมํ่าเสมอในการพัฒนาโครงการของบริษัท เพื่อหามาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลด

ผลกระทบต่อระบบนิเวศ และเพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืในการอนุรกัษ์ ดแูลรกัษา และไดร้บัประโยชน์ร่วมกนัจาก

ความความหลากหลายทางชวีภาพ 

6.  เสรมิสรา้งพฒันาองคค์วามรู ้ความตระหนัก และความเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

สิง่แวดลอ้ม และระบบนิเวศ รวมถงึการปกป้องความหลากหลายทางชวีภาพ ใหแ้ก่พนักงานทุกระดบั และ

ผูร้บัเหมา รวมถงึพนักงานของบรษิทัคู่คา้อย่างต่อเน่ือง  
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หมวด 8 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบั 

การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ตลอดจนสงัคม ชุมชน 

และสิง่แวดล้อม อกีทัง้ยงัตระหนักดถีึงความสาํคญัของการใชท้รพัยากรให้เกดิประโยชน์ และมปีระสทิธภิาพ

สงูสุด โดยมผีลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยบรษิัทเชื่อมัน่ว่าการบรหิารจดัการ และจดัสรร

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจะสามารถนําพาองคก์รบรรลุเป้าหมายในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่

กจิการและเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจึงกําหนดนโยบายการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งครอบคลุม

ทรพัยากรทุกดา้นทีจ่าํเป็นในการดาํเนินธุรกจิ รวมถงึ ทรพัยากรดา้นการเงนิ (financial capital) ทรพัยากรดา้น

การผลิต (manufactured capital) ทรพัยากรภูมิปัญญา (intellectual capital) ทรพัยากรด้านบุคคล (human 

capital) ทรพัยากรดา้นสงัคมและความสมัพนัธ ์(social and relationship capital) ตลอดจนทรพัยากรธรรมชาต ิ

(natural capital) โดยกาํหนดใหผู้บ้รหิารและพนกังานมหีน้าทีต่อ้งช่วยกนัควบคุม และสาํนึกในการใชท้รพัยากร

อย่างรูคุ้ณค่า ตลอดจนลดการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ ใหค้วามร่วมมอืและสนบัสนุนในการนําทรพัยากรธรรมชาติ

ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดปริมาณของเสียต่างๆ เพื่อป้องกันหรือลดการเกิดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม อกีทัง้ยงัไดม้กีารส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนรูถ้งึคุณค่าของการใชท้รพัยากร เพื่อใหนํ้ามาซึง่การใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุ ควบคู่ไปกบัปลูกฝังและพฒันาสรา้งแนวทางเพื่อป้องกนั 

หรอืลดการเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างเป็นรปูธรรม โดยมแีนวปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบาย ดงัน้ี 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านการเงิน (Financial Capital) 

ทรพัยากรดา้นการเงนิเป็นปัจจยัสาํคญัในการประกอบกจิการใหเ้จรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื บรษิทัจงึใหค้วามสาํคญั

ในการบรหิารทรพัยากรดา้นการเงนิใหเ้กดิความสมดุลในทุกมติดิงัน้ี 

1. บรษิัทจะจดัหาเงนิทุนในหลากหลายรูบแบบ โดยจะพจิารณาถึงเครื่องมอืทางการเงนิทีห่ลากหลายและใน

สดัส่วนที่เหมาะสม โดยครื่องมอืทางการเงนิหลกัที่บรษิัทนํามาใช้เพื่อเป็นเงนิทุนในการดําเนินธุรกจิ คอื 

การออกหุ ้นสามญัขายให้กบัผู้ถือหุ ้นและนักลงทุน การกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ และการออกและ

เสนอขายตราสารหน้ี เช่น ตัว๋แลกเงนิ และหุน้กู ้ 

2. บริหารจัดการให้การใช้เงินในการประกอบกิจการมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่เกินค่าเฉลี่ยมาตรฐานใน

อุตสาหกรรมเดยีวกนั เพื่อลดค่าใชจ้า่ยหรอืตน้ทุนทางการเงนิ (financial cost)  

3. ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน (financial risk) โดยได้ผสมผสานการใช้เครื่องมือทาง

การเงนิให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวของการใช้เครื่องมอืทางการเงนิแต่ละ

ประเภท รวมถึงระยะเวลาครบกําหนด และภาวะผูกพนัของเครื่องมอืทางการเงนินัน้ให้เหมาะสมสามารถ

รองรบัการเตบิโตของธุรกจิของบรษิทัได ้

4.  รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิต่อบุคคลภายนอกตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้ีสถาบนัการเงนิ เจา้หน้ี

ทางการคา้ จะตอ้งไดร้บัการชาํระเงนิตรงตามเวลาตามขอ้กาํหนดในสญัญาหรอืบนัทกึขอ้ตกลง 
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• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านการผลิต (Manufactured Capital) 

1. ส่งเสรมิให้เลอืกใช้วสัดุพืน้ฐานในการก่อสรา้งโครงการ โดยคดัเลอืกจากวสัดุภายในประเทศเป็นลําดบัแรก 

และพยายามเลือกวสัดุที่ไม่มีปัจจยักระทบต่อสิง่แวดล้อม (Green Procurement) เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกิจ

ภายในประเทศและป้องกนัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. กําหนดให้มีการนําระบบการบริหารคุณภาพการผลิตโดยรวม (Total Quality Management) มาใช้เพื่อ

ปรบัปรุงกระบวนการก่อสรา้ง รวมถงึการสํารวจและรวบรวมปัญหาที่เกีย่วกบังานก่อสรา้ง เพื่อให้ได้แนว

ทางแกไ้ขและพฒันากระบวนการในการเพิม่ประสทิธภิาพการก่อสรา้งโครงการมากขึน้ เพื่อสรา้งสนิคา้และ

บรกิารที่มคุีณภาพอนัสามารถสรา้งความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภคไดต้รงความต้องการมากขึน้ และเป็นการใช้

ทรพัยากรดา้นการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย 

3.  ก่อตัง้โครงการ SC LAB เพื่อเป็นศูนย์วจิยัทดสอบวตัถุดบิและอุปกรณ์ต่างๆ วสัดุก่อสร้าง ตลอดจนเป็นการ

พฒันากระบวนการผลติ วธิกีารในทุกขัน้ตอนของการก่อสรา้งไม่ใหเ้กดิขอ้บกพร่องในการก่อสรา้งจรงิ โดย SC 

LAB สามารถส่งเสรมิและสร้างระบบการเรยีนรู้ให้มีประสทิธภิาพสูงขึ้น และทําให้คุณภาพของกระบวนการ

ทาํงาน รวมถงึวสัดุก่อสรา้งอนัถอืเป็นปัจจยัหลกัในการผลติสนิคา้และบรกิารของบรษิทัมคุีณภาพมากขึน้  

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรภมิูปัญญา (Intellectual Capital) 

1. ส่งเสรมิทรพัยากรภูมปัิญญาใหก้ว้างขึน้และสอดคลอ้งกบัสภาวะทางสงัคมที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ 

โดยจดัให้มหีลกัสตูร Innovation Workshop ขึน้ ซึง่หลกัสตูรดงักล่าวเป็นการพฒันาความรูใ้หก้บัผู้บรหิาร

และพนักงานโดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัธุรกจิ Startup ของประเทศไทยมาเป็นวทิยากร และใหค้วามรูก้บั

พนักงานในแง่มุมการคิดและวิเคราะห์ใหม่ๆ รวมทัง้วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ปรบัปรุงการ

ดาํเนินงานโดยการใช้นวตักรรมและนําเทคโนโลยใีหม่ๆ ในปัจจุบนัมาใช ้โดยการนําเสนอความคดิเหน็ที่

สามารถต่อยอดเป็นการพฒันาโครงการใหก้บับรษิทั  

2.  จดักจิกรรมเพื่อการส่งเสรมิใหผู้้บรหิาร และพนักงานทุกคน ทุกหน่วยงาน สามารถนําเสนอความคดิ หรอื

แนวคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นการพฒันาโครงการของบรษิทั อนัเป็นการส่งเสรมิและกระตุ้นให้พนักงานเกดิการ

เรยีนรู ้พฒันา โดยประยุกตน์วตักรรม และเทคโนโลยผีสมผสานเขา้กบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทั  

3.  ส่งเสรมิความรู้ผู้บรหิารและพนักงานให้ได้เรยีนรู้เทคโนโลยขีองต่างประเทศใหม่ๆ โดยจดัใหผู้ ้บรหิาร

และพนักงานเขา้ศกึษาดูงานต่างประเทศ เกี่ยวกบัการออกแบบสนิค้าและบรกิาร โดยพนักงานได้เรยีนรู้

เทคนิค และเสรมิสร้างประสบการณ์ใหม่ และเสรมิสร้างแรงบนัดาลในการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ ที่

เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค เพื่อนํามาพฒันาบ้านและห้องชุดพกัอาศยัในโครงการ รวมถึง

บรกิารให้กบับรษิัทต่อไป 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรบุคคล (Human Capital) 

1. กาํหนดใหม้กีารจดัอบรมความรูท้างวชิาชพีและความคดิสรา้งสรรคใ์นหลกัสตูรการพฒันาต่างๆ เป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง ในแต่ละปีใหผู้บ้รหิารและพนกังานทัง้องคก์ร เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมคีวามรูท้างวชิาชพี และ

เข้าใจในเรื่องการดําเนินธุรกิจ นโยบาย และระเบียบข้อปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพเป็นไปตามแนวทางทีบ่รษิทักําหนด โดยหลกัสตูรการพฒันาดา้นการปฏบิตังิานตามสายอาชพี

เพื่อสง่เสรมิศกัยภาพและความกา้วหน้าของพนกังานทกุระดบั ไดใ้หผู้บ้รหิาร หรอืพนกังานอาวุโสผูส้อนและ

ร่วมกนัพฒันางานในสายวชิาชพีนัน้ และยงัจดัอบรมหลกัสตูรพฒันาด้านภาวะผู้นําและการบรหิารจดัการ 

เพื่อส่งเสรมิและพฒันาพนักงานให้รู้และมภีาวะผู้นําเพื่อรองรบัการเติบโตในตําแหน่งงาน รวมทัง้เตรยีม

ความพรอ้มใหพ้นกังานไดเ้ตรยีมตวัเพื่อความพรอ้มรบัภาระหน้าทีใ่นตําแหน่งงานทีส่งูขึน้  
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2. สรา้งวฒันธรรมองคก์รผ่านกจิกรรมต่างๆ โดยจดัใหม้กีจิกรรมการสรา้งความผูกพนัของพนักงานกบั

องคก์ร (Employee Engagement) เพื่อมุ่งเน้นพฒันาทัง้ดา้นศกัยภาพควบคู่ไปกบัการส่งเสรมิใหพ้นักงาน

มคีวามมุ่งมัน่ในการสรา้งผลงานใหก้บัองคก์ร ซึง่ทาํใหพ้นักงานสามารถนําเอาศกัยภาพสงูสุดของตนมาใช้

สาํหรบัการสรา้งประโยชน์ใหก้บัองคก์ร  

3.  ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานออกกาํลงักาย เพื่อรกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรง  

4. ใส่ใจดูแลพนักงานรวมถึงครอบครวัของพนักงาน โดยมอบทุนการศกึษาสําหรบัพนักงานและบุตรของ

พนักงาน เพื่อช่วยเหลอืและสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงานมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาความสามารถ ความรู ้ทกัษะและ

ประสบการณ์ใหม้หีลายหลายมากขึน้ เพื่อใหม้ศีกัยภาพมากพอในการรบัผดิชอบในงานและรองรบัธุรกจิ

ของบรษิทัทีเ่ตบิโตต่อไป  

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรด้านสงัคมและความสมัพนัธ์ (Social and Relationship 

Capital) 

1. พฒันาบา้นและหอ้งชุดในทุกโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มปีระโยชน์

การใชส้อยในชวีติจรงิและมคุีณภาพเป็นปัจจยัหลกั 

2.  สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคในสนิคา้บรษิทั ผ่านคุณภาพสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคสามารถรบัรูไ้ดจ้าก

การใช้งานและบรกิารของบริษัท อันเป็นปัจจยับวกสําคญัให้ผู้บรโิภคเกิดการแนะนําและบอกต่อในกลุ่ม

ผูบ้รโิภคกนัเอง อนัเป็นการสรา้งแบรนด ์SC Asset และชื่อเสยีงองคก์รใหจ้ดจาํ และขยายฐานผูบ้รโิภคมากขึน้ 

ซึง่จะทาํใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัคู่คา้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ใหไ้ดร้บัความเป็นธรรมและประโยชน์เท่าเทยีมกนั 

4.  ดแูลรบัผดิชอบการพฒันาโครงการของบรษิัท ไม่ให้กระทบหรอืเพิม่ภาระต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมี

สว่นตอ้งดแูลรบัผดิชอบใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มดว้ย 

• แนวปฏิบติัการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ (Natural Capital) 

1. สง่เสรมิ วางมาตรการ และจดักจิกรรม เพื่อใหพ้นกังานมุ่งมัน่และร่วมมอืกนัประหยดัทรพัยากร และพลงังาน 

และใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยยดึหลงั 3Rs คอื ลดการใช ้(Reduce) การใชซ้ํ้า (Re-use) และการ

นํามาใชใ้หม่ (Recycle)  

2. ส่งเสรมิให้ลดการใช้กระดาษและเอกสารในการประชุม ภายใต้แนวคดิ “Green Meeting” โดยจดัเตรยีมเอกสาร

การประชุมในรูปแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิคส ์และสามารถดาวน์โหลด และ/หรอืเปิดอ่านไดจ้ากอุปกรณ์พกพาแบบ

ไรส้ายต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก  

3.  จดัใหม้รีะบบ “E-Document” เพื่อนําระบบการทํางานแบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ขา้มาใชใ้นกระบวนการทํางานเพื่อ

เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ และลดขัน้ตอนการทํางาน ลดปรมิาณการใชเ้อกสารกระดาษและวสัดุสิน้เปลอืงดว้ย

การใชเ้ทคโนโลยสีเีขยีว โดยบรษิทัดําเนินการลงทุนในระบบการจดัเกบ็เอกสารใหส้ามารถบนัทกึเอกสารใน

รูปไฟล์ข้อมูลในแหล่งเก็บข้อมูลกลาง ซึ่งรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมาเก็บไว้ในระบบ

เครอืขา่ยออนไลน์ทีทุ่กหน่วยงานภายในองคก์รสามารถเรยีกดไูดผ้่านระบบเดยีวกนั  

4. จดัใหม้รีะบบงานจดัซือ้จดัจา้งออนไลน์ระหวา่งบรษิทัและคู่คา้ของบรษิทัในชื่อระบบงาน “Supply Chain” โดย

เป็นการดําเนินการตัง้แต่กระบวนการจดัซื้อจดัจ้าง การจดัส่ง รวมถึงการชําระเงนิ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ

สรา้งความน่าเชื่อถอืและน่าไวว้างใจใหก้บัคู่คา้และระบบการจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั ตลอดจนเพื่อลดขัน้ตอน

และระยะเวลาในการดาํเนินงานต่างๆของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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5. จดัใหม้โีครงการอนุรกัษ์พลงังานลดการใชไ้ฟฟ้าอาคาร ดว้ยระบบ BAS (Building Automation System) เพื่อ

การบรหิารจดัการอาคารใหเ้กดิการประหยดัพลงังาน โดยระบบดงักล่าวจะควบคุมวางแผนทัง้ส่วน Software 

และส่วน Peopleware กําหนดเวลาการทํางานอุปกรณ์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้ามาก และรณรงค์การประหยัด

พลงังานไฟฟ้าผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์ภายในอาคาร รวมถึง E-mail ของผู ้เช่าอาคาร เพื่อเป็นการสร้าง

จติสาํนึก  

6. พฒันาเทคโนโลยใีนระบบการทํางาน ดว้ยการลงทุนโครงการ Virtual Machine System (VMS) ซึง่เป็นการ

นําระบบ Software มาใช ้ทําใหส้ามารถรองรบัระบบปฏบิตักิารและระบบงานแอพพลเิคชัน่ไดห้ลายๆ ระบบ

ภายในเซริฟ์เวอรเ์ดยีวกนั ทําใหร้ะบบการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้และบรกิารของบรษิทัมคีวามปลอดภยั 

รวดเรว็ต่อผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน และสามารถทําให้ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า รวมถึงทําให้การทํางานมี

ประสทิธภิาพมากขึน้  
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หมวด 9 

การควบคมุภายในและบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบรษิัทสนับสนุนให้มกีารควบคุมภายในที่มีประสทิธภิาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมกีาร

บรหิารความเสีย่งเพื่อลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมกีารตรวจสอบภายในเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืผูป้ฏบิตังิาน

ทุกระดบัใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีข่องตนให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผูร้บัผดิชอบ และมสีาํนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานหน่ึงในบรษิัททําหน้าทีใ่นการวเิคราะห ์ใหค้ําปรกึษา 

ให้ข้อเสนอแนะ และให้ข้อมูลเกี่ยวกบักจิกรรมที่สอบทาน รวมถึงการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ระบบ

บรหิารความเสีย่ง และสง่เสรมิการกาํกบัดแูลกจิการ  

ทัง้น้ีคณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้สํานักตรวจสอบภายในมคีวามเป็นอิสระ สามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและ

ถ่วงดุลไดอ้ย่างเตม็ที ่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างสมํ่าเสมอ และยงัมี

หน่วยงานทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดูแลการปฏบิตัติามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการทีก่าํกบัดแูลการประกอบธุรกจิของ

บรษิทั  

การตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดให้มสีาํนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมคีวามเป็นอสิระในการเขา้ถงึขอ้มูลที่จําเป็นในการ

ตรวจสอบและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้มกีารกําหนดวตัถุประสงค ์ขอบเขตอํานาจหน้าที ่

และความรบัผดิชอบไวใ้นกฎบตัรของสํานักตรวจสอบภายใน ที่ได้รบัอนุมตัิจากประธานกรรมการบรหิารและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหน้าทีต่รวจสอบ ตดิตาม ควบคุม ประเมนิผลและใหค้าํปรกึษาแนะนํา เพื่อให้

เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมที่จะให้เกิดความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลในการ

ปฏบิตังิานของบรษิทัทีจ่ะบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่กําหนดไว ้ โดยใชว้ธิอีย่างเป็นระบบในการประเมนิและ

ปรบัปรุงประสทิธิผลของระบบการบรหิารความเสีย่ง ระบบการควบคุม และระบบการกํากบัดูแลกจิการ ตาม

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal 

Auditing) ซึง่รวมถงึการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั (Compliance Audit) 

การควบคมุภายใน  

คณะกรรมการบรษิัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคุมภายในที่ดีทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ จงึไดก้ําหนดภาระ หน้าที ่อาํนาจการดําเนินการของผูป้ฏบิตังิาน ผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิการควบคุมดแูลการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและมกีารแบ่งแยกหน้าที่

อย่างชดัเจน บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งอ้างองิตามมาตรฐานสากลของ The Committee Of 

Sponsoring Organizations Of the Tread way Commission (COSO) ทีค่รอบคลุมทุกดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ การ

ดาํเนินงาน และการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน โดยไดก้าํหนดภาระหน้าที ่อาํนาจการดาํเนินการในระดบับรหิารและ

ระดบัปฏิบตัิงานไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เพื่อให้เกิดความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าหากมีการ

ปฏบิตังิานตามแลว้จะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

1. แผนงาน โครงการ และเป้าหมายของบรษิทัไดด้าํเนินการบรรลุตามทีก่าํหนดไว ้

2. ขอ้มลูทีม่สีาระสาํคญั ทัง้ดา้นการเงนิ การบรหิาร และการดาํเนินงาน มคีวามถูกตอ้ง 

3. การดําเนินงานของบรษิัทและการปฏิบตัิงานของพนักงาน เป็นไปตามนโยบายและข้อกําหนดของบรษิัท

รวมทัง้สอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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4.  การบรหิารทรพัยส์นิและทรพัยากรของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และคุม้ค่ารวมทัง้มกีาร

ดแูลป้องกนัใหม้คีวามปลอดภยัอย่างเพยีงพอ 

5. มกีารปรบัปรุงคุณภาพการปฏบิตังิานอย่างต่อเน่ืองในทุกกระบวนการและกจิกรรมควบคุม 

สาํนักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่ตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วนของระบบการควบคุมภายในและ

นําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานการปฏิบัติตามระบบ เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่

ครอบคลุมทุกๆ ดา้น ไดแ้ก่ 

(1) ด้าน Management Control   โดยสํานักตรวจสอบภายในมีการดําเนินการตามพันธกิจ ควบคุมให้ฝ่าย

บรหิารมกีารจดัทําแผนการดําเนินงานตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่กําหนดไว ้และมกีารตดิตาม ประเมนิผล

การดําเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุม

คณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํทุกเดอืน 

(2) ด้าน Operation Control  มกีารตรวจสอบการควบคุมการดาํเนินงานในการปฏบิตักิารดา้นต่างๆ  เช่น ระบบ

ตน้ทุน ระบบจดัซือ้ ระบบขาย  ระบบบญัช ีและระบบบรกิารลกูคา้ เป็นตน้ 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 ซึ่งเป็นระบบการส่งใบรบัเงินเดือนทางผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 

www.intra.scasset.com ของบริษัท  เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นระบบที่บรษิัทพัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในระบบการ

ปฏบิตักิาร  เพื่อสง่เสรมิใหเ้กดิความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิาร 

(3) ด้าน Financial Control  สํานักตรวจสอบภายในมกีารตรวจสอบให้บรษิัทซึ่งใชร้ะบบ SAP  และระบบ SC 

System ในการควบคุมด้านงบประมาณ วเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ เพื่อบอกสญัญาณเตือนภยัทางการเงนิ 

และดา้นบญัชแีละการเงนิสว่นอืน่ๆ  ดาํเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพ 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดใหค้วามสําคญักบัการมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล ดงัต่อไปน้ี 

(1) ด้านสภาพแวดล้อมของการควบคมุ (Control Environment) 

คณะกรรมการบรษิัทส่งเสรมิให้เกดิการควบคุมภายใน มสีภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดโีดยให้ผูบ้รหิารและ

พนักงานทุกระดบัไดป้ฏบิตัิงานโดยยดึมัน่การดําเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์มกีารจดัโครงสรา้ง

องค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้ออํานวยให้ระบบการควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมปีระสทิธผิลตามที่บรษิัท

มุ่งหวงั กําหนดหน้าที่และความรบัผิดชอบอย่างชัดเจน มีเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ผ่านการพิจารณาโดย

คณะกรรมการบรษิัทชดัเจนและวดัผลได ้มกีารใหผ้ลตอบแทนที่สมเหตุสมผลโดยพจิารณาทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอก การจดัโครงสรา้งขององคก์รช่วยใหฝ่้ายบรหิารสามารถดาํเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัมี

นโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในด้านธุรกรรมด้านการเงนิ การจดัซื้อ และการบรหิาร

ทัว่ไปที่ร ัดกุม และพัฒนาระบบใหม่ขึ้นใช้เองให้เกิดการควบคุมที่ดียิ่งขึ้นให้ครบทุก Module ของระบบ SC 

System ซึง่เป็นระบบทีค่วบคุมการใชง้บประมาณ การควบคุมต้นทุน การจ่ายชาํระค่าใชจ้่าย ฯลฯ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของขอ้มูลไดร้วดเรว็อย่างเป็นระบบบนฐานขอ้มูลเดยีวกนั โดยเน้นการจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการ

ดาํเนินการและบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ  มกีารกําหนดจรยิธรรมและขอ้หา้มอนัเป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย

การกํากบัดูแลกิจการ ให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานปฏิบตัิเพื่อไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

ซึ่งเผยแพร่ผ่านคู่มือ เว็บไซต์ www.scasset.com ของบรษิัทและส่ง E-mail ประชาสมัพันธ์ถึงพนักงานทุกคน

สมํ่าเสมอ 
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(2) ด้านการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 

อย่างสมํ่าเสมอ ให้มกีระบวนการประเมินความเสีย่งที่เหมาะสม ภายใต้กรอบการปฏบิตัิงานตามคู่มอืนโยบาย 

และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) เผยแพร่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทราบโดยทัว่กนั 

สามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ภายใน www.intra.scasset.com ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมสีว่นร่วมในการกําหนดมาตรการจดัการความเสีย่งและนําไปปฏบิตั ิตดิตามเหตุการณ์ 

ที่เป็นสาเหตุของปัจจยัเสีย่ง ซึ่งมีข ัน้ตอนการจดัการความเสีย่งที่ชดัเจนและปรบัปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ โดย

กําหนดใหส้าํนักตรวจสอบภายในทําหน้าทีต่ิดตามผลการปฏบิตังิานตามแผนการบรหิารความเสีย่งและรายงาน 

ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

(3) ด้านมาตรการการควบคมุ (Control Activities) 

คณะกรรมการบรษิัทได้กําหนดกิจกรรมควบคุมที่มสีาระสําคญัของแต่ละระบบงาน และจดัให้มกีารรายงานผล 

การดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ฝ่ายบรหิารใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจ และแกปั้ญหาในการดําเนินธุรกจิ 

ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมกีารกําหนดโครงสรา้งการบรหิารเพื่อแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน

ไว้ และแยกออกจากกนัโดยเดด็ขาดระหว่างหน้าที่อนุมตั ิบนัทกึรายการบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศและการดูแล

จดัเกบ็ทรพัยส์นิอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้กดิการสอบทานงานซึง่กนัและกนั มกีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าที ่วงเงนิ

อนุมัติ และอํานาจดําเนินการของแต่ละระดับเป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างเป็นขัน้ตอนและแจ้งให้ผู้บรหิารและ

พนักงานทุกระดบัรบัทราบซึง่สามารถเขา้ดูขอ้มูลไดท้ีเ่วบ็ไซต์ภายใน www.intra.scasset.com ของบรษิทั มกีาร

ดแูลป้องกนัทรพัยส์นิของกจิการไม่ใหส้ญูหาย หรอืใชไ้ปในทางทีไ่ม่เหมาะสม กรณีทีบ่รษิทัมกีารทําธุรกรรมกบั 

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จะต้องไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อีํานาจตาม

ขัน้ตอนและติดตามให้ปฏบิตัิตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตลอดระยะเวลาที่มผีลผูกพนับรษิัททุกกรณี ไม่มขีอ้ยกเว้น 

และกระทาํโดยผูท้ีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ บรษิทัมอบหมายใหส้าํนกับญัชแีละสาํนกักฎหมายเป็นผูพ้จิารณา

เสนออนุมตัิธุรกรรมตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ให้มกีารอนุมตัิทุกรายการผ่านคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคํานึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทัมาตรการดงักล่าวครอบคลุมผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไม่สามารถนําไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มกีารติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทร่วมอย่างสมํ่าเสมอ มีการกําหนดวธิีการ 

เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) ด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 

คณะกรรมการบรษิัทกําหนดใหม้กีารพฒันาและปรบัปรุงระบบสารสนเทศและระบบขอ้มูลอย่างต่อเน่ือง ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นระบบทีบ่รษิทัพฒันาขึน้เองใหเ้หมาะสมกบัความต้องการใชข้อ้มลูของหน่วยงานต่างๆ และสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะธุรกจิของบรษิทั มแีผนกระบบฐานขอ้มูลดแูลการจดัทําขอ้มูลทีส่าํคญัต่างๆ เพื่อประกอบการตดัสนิใจได้

อย่างเหมาะสมเพียงพอ ถูกต้องสมบูรณ์ มีรูปแบบเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทัง้ต่อ

กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน ผูถ้อืหุน้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยจดัเกบ็ไวเ้ป็นหมวดหมู่  กรรมการบรษิทัไดร้บัหนังสอื

นดัประชุมพรอ้มเอกสารประกอบการประชุมก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 7 วนัและรายงานการประชุมมกีาร

บนัทกึขอ้ซกัถาม ความเหน็ หรอืขอ้สงัเกตทีส่าํคญัทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ย  ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัมี

ความระมดัระวงัในการใช้ขอ้มูลสารสนเทศ ตามที่กําหนดไว้ในจรรยาบรรณของบรษิัทและมนีโยบายการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูและสารสนเทศโดยใหทุ้กคนปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั  นอกจากน้ีบรษิทัจดัใหฝ่้ายเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นผูดู้แลระบบการรกัษาความปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอรท์ี่มปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มกีารพฒันา

และปรบัปรุงระบบร่วมกบัสาํนักตรวจสอบภายในและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และเตรยีมแผนฉุกเฉินสําหรบัระบบ

ขอ้มลูสารสนเทศเพื่อป้องกนัขอ้มูลสญูหาย โดยอยู่ภายใต้นโยบายรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศ

ของบรษิัท ส่วนการบนัทกึบญัชไีด้ปฏิบตัิตามนโยบายบญัชตีามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปและเหมาะสมกบั
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ลกัษณะธุรกจิของบรษิทั และไม่เคยไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชใีนความบกพร่องในการจดัเกบ็เอกสารประกอบการ

บนัทกึบญัช ี

(5) ด้านระบบการติดตามและการประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

บริษัทมีระบบการติดตามและการประเมินผลที่ดี โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุม

กรรมการบรหิาร และมกีารประชุมย่อยระหว่างฝ่ายบรหิาร เพื่อพจิารณาและตดิตามผลการดําเนินงานของฝ่าย

บริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และมีการปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์และปรบัปรุงเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  รวมทัง้จดัใหส้าํนักตรวจสอบภายในทาํหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิผลการควบคุม

ภายในทัว่ทัง้องคก์รและตดิตามความคบืหน้าในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ว่าไดม้กีารปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกไตรมาส 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามสาํคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งเป็นผูดู้แลการบรหิารความเสีย่ง โดยมุ่งหวงัใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืเพื่อลดความ

เสยีหายที่อาจเกดิขึน้ ให้บรษิัทมกีารเตบิโตทีย่ ัง่ยนืและสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัท เพื่อทําหน้าที่กําหนด

ขอบเขตและคู่มอืนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ของบรษิทั และประเมนิ

ความเสีย่งพรอ้มทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้รวมถงึตดิตามและประเมนิผลการบรหิาร

ความเสีย่งของบรษิทั โดยใหผู้บ้รหิารทุกระดบัมสี่วนร่วมต่อการจดัการความเสีย่ง เพื่อทีจ่ะช่วยผลกัดนัใหบ้รษิัท

สามารถบรรลุเป้าหมาย 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

1. กําหนดให้มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Committee) ทีไ่ด้รบัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ

บรษิทัโดยใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูร่วมเป็นคณะกรรมการ 

2. ใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งบรษิทัที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดตีามแนวปฏบิตัสิากล และมกีารปฏบิตังิาน

ดา้นการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร โดยถือเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานทุกระดบัในทศิทางเดยีวกนั 

โดยนําระบบการบรหิารความเสีย่งมาเป็นสว่นหน่ึงในการตดัสนิใจ การวางแผนกลยุทธ ์การวางแผนงบประมาณ 

แผนงาน การดาํเนินงานและวดัผลงานของบรษิทั 

3. มกีารกาํหนดแนวทางป้องกนัและบรรเทาความเสีย่งจากการดําเนินงานของบรษิทั เพื่อลดความเสยีหาย หรอื

ความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 

4. มกีารจดัระบบการรายงานการบรหิารความเสีย่งใหผู้บ้รหิาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะกาํกบัดแูลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามนโยบายรวมทัง้

กลัน่กรองใหข้อ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และตดิตาม เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

6. มกีารสอบทาน ทบทวนนโยบายและขอบเขตการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อยปีละครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบาย 

และขอบเขตการบรหิารความเสีย่งทีใ่ชอ้ยู่ ยงัคงสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการดําเนินธุรกจิของบรษิัท

ในปัจจุบนั 

 

 

 



 

82 

หมวด 10 

การดาํเนินงานด้านภาษี 
 

บรษิัท เอสซ ีแอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ยดึมัน่ในการปฏบิตัิตามกฎหมายภาษีอย่าง

ถูกต้องภายใต้การบรหิารจดัการความเสีย่งเกี่ยวกบัภาษีที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย ดงันัน้ บรษิัทจงึได้กาํหนดนโยบายด้านภาษี ดงัน้ี 

1. บรษิัทยดึถือและปฏบิตัิตามขอ้กําหนดของกฎหมายภาษีและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ยดึมัน่และมี

ความรบัผดิชอบในการชําระภาษีทุกประเภทอย่างถูกต้อง สอดคล้องกบัมูลค่าที่เกดิจากการดําเนิน

ธุรกจิ และใช้สทิธปิระโยชน์ทางภาษีตามกรอบของกฎหมาย  รวมทัง้ไม่ใช้โครงสร้างภาษีที่สร้างขึน้

โดยปราศจากการประกอบธุรกจิอย่างแท้จรงิอนัจะก่อให้เกดิการหลกีเลีย่งภาษี  

2. บรษิ ัทปฏบิตั ิตามหลกัการราคาซึ่งคู่สญัญาที่เป็นอสิระต่อกนัพงึกําหนดโดยสุจรติในทางการค้า 

(Arm’s Length Principle) ในการกําหนดราคาโอนสาํหรบัรายการทางธุรกจิกบักจิการหรอืบุคคลที่

เกี่ยวขอ้งกนั 

3. บรษิทักาํหนดกระบวนการในการจดัทาํ และชาํระภาษีใหเ้ป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่

กฎหมายกาํหนด มกีารบนัทกึบญัชทีี่ครบถ้วน และมกีารสอบทานการคาํนวณภาษีอย่างสมํ่าเสมอ  

4. บรษิัทให้ความสาํคญัในการบรหิารจดัการและการดาํเนินธุรกจิตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ีโดย

มกีารเปิดเผยขอ้มูลด้านภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วนต่อผู ้มสี่วนเกี่ยวขอ้งตามที่กฎหมายกําหนด  

พร้อมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทางด้านภาษีในรายงานทางการเงนิของบรษิ ัทตามมาตรฐานการ

เปิดเผยขอ้มูล   

5. ในกรณีที่มธีุรกรรมใหม่เกดิขึน้ บรษิัทจะมกีารประชุมหารอืเพื่อให้ทราบภาระภาษีที่ถูกต้องตามที่

กฎหมายกาํหนดจากการทาํธุรกรรมดงักล่าวตลอดจนได้กาํหนดแนวทางปฏบิตัิในเรื่องดงักล่าว 

6. ในการบรหิารความเสีย่งดา้นภาษี ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าที่

ควบคุมดูแล และบรหิารความเสีย่งด้านภาษี และความเสีย่งด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกจิ 

7. ผู้บรหิารและพนักงาน มหีน้าที่ต้องปฏบิตัิให้ถูกต้องตามที่กฎหมายภาษีกาํหนด 

8. บรษิทัให้ผูป้ฏบิตัิงานด้านภาษีเขา้อบรมกฎหมายภาษีใหม่อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้คีวามรู้ ความเขา้ใจ

ที่ถูกต้อง อนัจะทาํให้สามารถปฏบิตัิได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

NI
THSI - การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาษี

NI
THSI - การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงใช้โครงสร้างภาษีตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อพิจารณา บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม wording เกี่ยวกับโครงสร้างภาษีที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี เพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ 
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หมวด 11 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 

บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิ

ได้นิติบุคคล และจดัสรรไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย ทัง้น้ีการจ่ายเงนิปันผลอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ขึน้อยู่

กบัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกจิ สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยให้

อาํนาจคณะกรรมการบรษิัทพจิารณา และภายหลงั จากนัน้จะต้องนําเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบรษิัทมอีํานาจอนุมตัไิดต้ามขอ้บงัคบัของบรษิทั และ

เมื่อบรษิัทได้จ่ายเงนิปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทราบในการ

ประชุมคราวต่อไป 
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การติดตามดแูลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 
 

บรษิทักําหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน ทีจ่ะต้องรบัทราบ 

ทาํความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างเคร่งครดั 

ผู้บรหิารทุกระดบัในบรษิัทจะต้องดูแลรบัผิดชอบและถือเป็นเรื่องสําคญัที่จะดําเนินการให้พนักงานภายใต ้

สายบงัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัอย่างจรงิจงั 

การฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากบัดูแลกิจการจะได้รบัโทษทางวนิัยอย่างเคร่งครดั และหากมีการ

กระทําที่เชื่อได้ว่าผดิกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของรฐั บรษิัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรฐั

ดาํเนินการต่อไปโดยไม่ชกัชา้ 

กรณีที่กรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานต้องการคําแนะนํา หรอืหารอืในการปฏิบตัิงาน หรอืในการปฏบิตัิตนให้

สอดคล้องกบันโยบายการกํากับดูแลกิจการ บรษิัทได้จดัให้มีช่องทางที่ปลอดภัย โดยสามารถสอบถามได้

โดยตรงต่อเลขานุการบรษิทัผ่านทาง E-mail ที ่somboon@scasset.com  
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