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เอกสารแนบ 4
รายงานการปฏิบัติตามหลักการการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี

1. นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญของการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีตอการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ จึง
ไดก ําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ โดยมุงเนนใหความสํ าคัญตอการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน การคํ านึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การใหความสํ าคัญตอระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
การบริหารจัดการความเสี่ยง การเปดเผยขอมูล และความโปรงใสในการดํ าเนินกิจการ

2. สิทธิของผูถือหุน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยเมื่อมีการประชุมผูถือหุน บริษัทได
สงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาตามที่กฎหมายกํ าหนด มีการบันทึกการ
ประชมุอยางถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิในการตรวจสอบการดํ าเนินการ สอบถาม 
และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมโดยเทาเทียมกัน อีกทั้ง บริษัทยังมีนโยบายเพิ่มทางเลือกใหกับผูถือหุน 
โดยใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบอํ านาจจากผูถือหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได หลัง
จากที่บริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
อีกดวย

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

ท่ีผานมา บริษัทใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนกลุมพนักงาน เจาหนี้ 
ลูกคา ผูคา ผูถือหุน ผูตรวจสอบบัญชี ผูประเมินอิสระ ภาครัฐ และชุมชนใกลเคียงที่โครงการของบริษัทตั้งอยู 
นอกจากนี้ บริษัทยังใหความสํ าคัญกับนโยบายการอนุรักษสิ่งแวดลอมและพลังงานอีกดวย

4. การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการของบริษัทไดใหความสํ าคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางยิ่ง โดยในการประชุมผู

ถือหุนของบริษัท จะมีกรรมการเขารวมประชุมดวย ตามรายชื่อที่เปดเผยในรายงานการประชุม โดยระหวาง
การประชุม ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการตรวจสอบการดํ าเนินงานของบริษัท สอบถาม 
แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะขอคิดเห็นหรือแนวทางตางๆ อยางเทาเทียมกัน และไดทํ าการบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สํ าคัญไวในรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว

5. ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน

คณะกรรมการบริษัทมีสวนรวมในการกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัท และ
ก ํากบัดแูลใหฝายบริหารดํ าเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดแกผูถือหุน นอกจากนี้บริษัทยังไดกํ าหนดขอบเขตและ
อํ านาจหนาที่ระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจนอีกดวย
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

บรษัิทไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทํ าหนาที่พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณี
ท่ีเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน นอก
จากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหนาที่ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของ
บริษัทอีกดวย ท้ังนี้ รายละเอียดของรายการระหวางกันไดเปดเผยไวในสวนที่ 2 ขอ 11

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีขอกํ าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) และขอกํ าหนดหามฝายบริหารและ
พนกังาน ปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับธุรกิจ ท้ังนี้บริษัทจะทํ าการ
ออกขอพึงปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร พนักงาน เพื่อใหผูท่ี
เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ท้ังตอบริษัท และผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจํ านวน 9 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหาร จํ านวน 4 ทาน
 กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร จํ านวน 2 ทาน
 กรรมการอสิระ จํ านวน 3 ทาน ซึ่งคิดเปน 1 ใน 3 ของจํ านวนกรรมการทั้งคณะ

9. การรวมหรือการแยกตํ าแหนง

บริษัทมีการแยกอํ านาจหนาที่และตํ าแหนงของผูบริหารอยางชัดเจน โดยที่ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารมิไดเปนบุคคลเดียวกัน และมีขอบเขตอํ านาจหนาที่ท่ีชัดเจน เพื่อเปนการปองกันไม
ใหคนใดคนหนึ่งมีอํ านาจโดยไมจํ ากัด

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บรษัิทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทนจํ านวน 3 ทาน ทํ าหนาที่พิจารณากํ าหนดคา
ตอบแทนโดยเนนความชัดเจนโปรงใส ตามความจํ าเปนและเหมาะสม โดยมีความจูงใจและสามารถรักษา
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงของบริษัท อีกทั้งยังมีการจัดทํ าหลักเกณฑ
และนโยบายในการกํ าหนดคาตอบแทนเพื่อนํ าเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนเปน
ผูอนุมัติตามแตกรณี นอกจากนี้คณะอนุกรรมการกํ าหนดคาตอบแทนยังมีหนาที่ใหคํ าชี้แจงตอบคํ าถามในที่
ประชุมผูถือหุนอีกดวย
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11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอยางสมํ่ าเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจํ าเปน โดย
มีการกํ าหนดวาระอยางชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดํ าเนินงานเปนประจํ า บริษัทมีการจัด
หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะ
กรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลเพียงพอกอนเขารวมประชุม และไดมีการจดบันทึกและจัดทํ ารายงานการ
ประชุมเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและผูท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบได

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยในการกํ ากับดูแลกิจการของ
บริษัทดังนี้

 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํ านวน 3 ทาน โดยอยางนอย 1 ทานเปนผู
ท่ีมคีวามรูดานบัญชีหรือการเงิน มีขอบเขตและอํ านาจหนาที่ดังกํ าหนดในสวนที่ 2 ขอ 9

 คณะอนกุรรมการก ําหนดคาตอบแทน ทํ าหนาที่กํ าหนดหลักเกณฑและนโยบายกํ าหนดคาตอบแทนที่จํ า
เปนและเหมาะสมสํ าหรับคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง เพื่อเสนอแกคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ ท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแตกรณี

 คณะอนุกรรมการสรรหา จํ านวน 3 ทาน ทํ าหนาที่กํ าหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดยอย พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ  และ
ประธานกรรมการบริหาร

13. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทใหความสํ าคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยจัดตั้งสํ านักตรวจสอบภายในเปนหนวยงาน
อิสระ ทํ าหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทํ าคูมือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อ
การตรวจสอบทางการเงิน การปฏิบัติการ การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามขอกํ าหนด 
(Compliance Auditing) การตรวจสอบพิเศษ และรายงานตรงตอประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อแนะนํ าและชวยใหผูปฏิบัติงานในองคกรทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการบริหารจัด
การความเสี่ยงในการดํ าเนินธุรกิจ

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยแสดงควบคู
กับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจํ าป งบการเงินดังกลาวไดจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับ
รองทั่วไปในประเทศไทย มีการเลือกใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอ และใชดุลย
พนิจิอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีท่ีสุดในการจัดทํ า รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสํ าคัญอยางเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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15. ความสัมพันธกับผูลงทุน

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส และทันเวลา และมีแผนจัดตั้งหนวยงานผู
รับผิดชอบในการใหขอมูลของบริษัท (Investor Relations) โดยทํ าหนาที่เปนตัวแทนในการใหขอมูลขาวสาร
ตอนักวิเคราะห นักลงทุนสถาบัน ผูถือหุน และเจาหนาที่ภาครัฐ ท้ังนี้จะเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอ
ความเปนจริง เชื่อถือได ทันเวลา และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถดูขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบริษัทไดทาง 
www.scasset.com

http://www.scasset.com/

