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นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ

สารจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท มีความมุ่งมั่นที่จะนําพาบริ ษัทสู่การเป็ นบริ ษัทชั้นนําที่ให้ บริ การโซลูชั่น
ด้ านวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทําความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทลั สร้ างความเชื่อถือแก่นกั
ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริ มการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการอันเป็ นสากล
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ กําหนดนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการ เพื่อเป็ นกรอบในการปฎิบตั ิงาน
ด้ านต่างๆ ของกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร พนักงาน บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่ นที่บริ ษัทมี อํานาจควบคุม
รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ ามี) ได้ ยดึ ถือปฏิบตั ริ ่วมกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่บริ ษัทประกาศใช้
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ ออกหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี หรื อ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ 2560 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
ปรับปรุงนโยบายและหลักการกํากับดูแลกิจการฉบับนี ้ โดยปรับใช้ ให้ เหมาะสมกับความสามารถ ทรัพยากร ปั จจัย
แวดล้ อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริ ษัท รวมถึงจะติดตามให้ เกิดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ข้างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัท จะส่งเสริ มการพัฒนา ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องนี ้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังกําหนดให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญในการ
ส่งเสริ มให้ พนักงานภายใต้ การบังคับบัญชา ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด ให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กร สูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืน
- ลงนาม -

- ลงนาม -

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริ ษัท

(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

หมายเหตุ: นโยบายและหลักการกํากับดูแลกิ จการฉบับนีไ้ ด้รบั การทบทวนและอนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัง้ ที ่ 5/2561
เมือ่ วันที ่ 9 พฤศจิ กายน 2561
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1. คณะกรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คน จะปฎิ บัติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความมุ่ง มั่น ทุ่ม เทและ
รั บผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกํ ากับดูแล
กิจการที่ดี เป็ นแนวทางด้ วยความเข้ าใจ เชื่อมัน่ และ ศรัทธา โดยถือเป็ นกิจวัตร จนเป็ นวัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร
2. คณะกรรมการบริ ษัท มี บทบาทสําคัญร่ วมกับผู้บริ หารในการกํ าหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานที่สําคัญของบริ ษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้ างการบริ หารที่สอดคล้ องและสัมพันธ์ กนั อย่างเป็ นธรรม
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแนวทางการบริ หารจัดการ และการ
ดําเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้ องดําเนินการเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร จะต้ องเป็ นผู้นําในเรื่ องจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ยุตธิ รรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ ความเป็ นธรรมโดยปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ น
เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม พร้ อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรื อการกระทําใดๆ ที่มี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการบริ ษัท ต้ องดําเนินการให้ มีระบบที่ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้
มั่นใจได้ ว่าฝ่ ายบริ หารได้ ตระหนัก และให้ ความสําคัญ และปฎิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่
6. การปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท ถือเป็ นตัวชี ้วัดที่สําคัญในการประเมินผลการ
บริ หารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริ ษัทกับผู้บริ หาร

หน้ า 2/3

หลักการกํากับดูแลกิจการ
หลักการสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มี 5 ประการ (REACT) อันได้ แก่

Responsibility

• มีความสํานึกรับผิดชอบในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ด้วยความตังใจ
้ ความสามารถ
และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Equitable Treatment

• ปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ อย่าง
เท่าเทียมกันด้ วยความเป็ นธรรม

Accountability

• มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทําของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี ้แจง
และอธิบายการตัดสินใจนันได้
้

Creation of
Long Term Value

• มีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่
องค์กรในระยะยาว

Transparency

• มีความโปร่งใสในการดําเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้ อมูล
อย่างโปร่งใสแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
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