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วิสยั ทัศน์
เป็ นผูน้ ําในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีทีที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
ตอบสนองต่อความต้องการ สร้างความเชือ่ มัน่ และความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้าในทุกระดับ

คุณค่าองค์กร
ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอัตราการสูญเสีย
ในระหว่างการผลิต ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของบริษัท แต่ยงั สามารถคงไว้ซึ่งสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสูง
ให้ความสําคัญกับการบริการในระหว่างและหลังการขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า
ของบริษัทอย่างต่อเนื่ องและสมํา่ เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้ น
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว่า การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เป็ นปั จ จัย พื้ นฐานสํา คัญ ในการ
ยกระดับมาตรฐานการดําเนิ นงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายโดยคณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายและทิศ
ทางการดําเนิ นงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี ภายใต้กรอบและข้อกําหนดของ
กฎหมายโดยบริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารกําหนดไว้อย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบตั ิแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหลักการสําคัญดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการบริษัทปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรมต่อ
ทุกฝ่ าย
2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย รับผิ ดชอบต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้
ถือหุน้ ดูแลมิให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและ
การกระทําของตนเอง
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทดําเนิ นงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4. คณะกรรมการบริษัทดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึ งถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและมีการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. คณะกรรมการบริ ษั ท ได้กํา หนดจรรยาบรรณของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ก รรมการ ผู ้บ ริ ห าร และ
พนั กงานถื อปฏิบัติแล้ว และยังมีการจัดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุ กๆ คน ทํา
แบบทดสอบและประเมินผลความรูค้ วามเข้าใจเป็ นประจําทุกปี
6. คณะกรรมการบริษทั เข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องเพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ประสบการณ์
ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ซึ่งในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
บริษัท นอกจากจะใช้ความรูค้ วามสามารถมาเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกแล้ว ยังได้คํานึ งถึง
ประโยชน์ของความหลากหลายเข้ามาประกอบด้วย
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7. กําหนดให้กรรมการดํารงตําแหน่ งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่จะมี
เหตุ อันสมควร และกําหนดให้กรรมการผูอ้ ํานวยการต้องทําการขออนุ ญาตและได้รับการ
อนุ มัติ จ ากคณะกรรมการในที่ ประชุ มหากต้อ งการไปดํารงตําแหน่ ง กรรมการที่ บริษัทอื่น
เพื่อให้กรรมการและกรรมการผูอ้ าํ นวยการสามารถอุทิศเวลาให้แก่การกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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สิทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสําคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีการส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้
ได้ใช้สิทธิของตนเองและไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมถึงจะไม่กระทําการใดๆ
ที่เป็ นการจํากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษาข้อมูล หรือข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัทและการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้
สิทธิข้นั พื้ นฐานของผูถ้ ือหุน้ ได้แก่ การซื้ อขายหรือโอนหุน้ การได้รบั เงินปั นผล การมีส่วนแบ่งในกําไรของกิจการ การ
ได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล
การกําหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ (หาก
มี) เป็ นต้น ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายยังได้รบั สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตอ้ งตัดสินใจในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
และทันเวลา โดยบริษัทจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น
เข้าร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทจะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รบั ข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น ตั้งคําถาม ให้
ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลีย่ นแปลงที่สาํ คัญต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในที่ประชุมจะจัดสรร
เวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและตั้งคําถามในที่ประชุม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
อย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะดําเนิ นการเพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามกฎหมายและหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบให้บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษัท
เป็ นผูจ้ ดั ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งข้อมูล วัน
เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งมีคาํ ชี้ แจงและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการประชุม ใน
หนังสือเชิญประชุมไว้อย่างชัดเจน ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
บริษัทจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทุกคนได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ รวมถึงส่งเสริมให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคน และผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท โดยมี
การกํากับดูแลปฏิบตั ิตามนโยบายเพื่อดําเนิ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ในการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯ จะคํานึ งถึงความสะดวกของสถานที่จดั ประชุมซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถเดินทางไปร่วม
ประชุมได้สะดวก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการนํ าเสนอการประชุมได้อย่างเหมาะสมกําหนดวันและเวลาประชุมที่
เหมาะสม โดยจะไม่กาํ หนดวันประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทําการของธนาคารพาณิชย์ และกําหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00น. บริษัทจะจัดหาเจ้าหน้าที่ตอ้ นรับให้ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ มีบริการอากรแสตมป์ สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบอํานาจในการเข้าร่วมประชุม และมีการเลี้ ยง
รับรองสําหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ามาร่วมประชุม
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บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนสามารถส่งคําถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริษัท หรือ
คําถามที่ตอ้ งการให้ตอบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคําถาม
ล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทจะจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ที่
ต้องการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมเลือกใช้ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนั งสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงได้
การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม มีผูส้ อบ
บัญชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยเข้าร่วมประชุมด้วย ในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม บริษัทจะทํา
การแจกใบลงคะแนนเสียงให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมทั้งแสดงหลักเกณฑ์การใช้
ใบลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในกรณีที่มีผูถ้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ
วาระ โดยบริษัทฯ จะนํ าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุมส่วนที่เหลือถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้
กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระนั้นๆ และยกมือขึ้ น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบันทึกและสรุปผลให้
ทราบ จากนั้นประธานจะเป็ นผูแ้ จ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในที่ประชุม ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเป็ นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้จดั มีการลงคะแนนเสียง
ออกเป็ นแต่ละบุคคล รวมถึงประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถซักถามข้อมูล และแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างเต็ มที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยบันทึกคําถามและ
คําตอบไว้ จนกระทัง่ ไม่มีผูใ้ ดสอบถามแล้ว ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และเพื่อให้ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี จะต้องมีผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วย
ตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุน้ นั บรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
การจัดทํารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
เลขานุ ก ารบริษัท จะจัด ให้มี ก ารบันทึ ก การประชุ มอย่างละเอีย ด ซึ่ ง ครอบคลุม หัวข้อ ดังต่อไปนี้
รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการ
แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดําเนิ นการประชุม รวมทั้งคําถามคําตอบที่เกิดขึ้ นในการประชุม พร้อมบันทึก
ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือหุน้ จํานวนผูเ้ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย อย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้ น บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันประชุม และบริษัทได้จดั ส่งรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14
วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทัว่ ถึง

6

การปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย ได้แก่ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย ผูถ้ ือหุน้
สถาบัน รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ ได้รบั สิทธิและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คาํ นึ งถึง เพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ
ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้
ดังนี้
การใช้ขอ้ มูลภายใน
บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทําและนําส่ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อเลขานุ การบริษัท เพื่อนําส่งต่อไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาตามที่ กฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อ สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าใน
ตําแหน่ งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้ อหรือขาย หรือเสนอซื้ อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรือขาย
หรือเสนอซื้ อหรือเสนอขายซึ่งหุน้ ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่
บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือนํ า
ข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู ้ ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นนโยบายสําคัญที่พนักงาน ผูบ้ ริหาร
และกรรมการบริษัททุ กคนจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่ าฝื น บริษัทฯ จะถื อว่าได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ
จะต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนั กงาน ผูบ้ ริหาร ทุ กคน ลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นประจําทุกปี
การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมทั้งให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ รวมถึง
ช่องทางรับเรื่อง และช่วงเวลาที่เปิ ดรับเรื่อง ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ใน
หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีการส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผูถ้ ือหุน้ สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได้ เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กบั บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
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ตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนไว้ในหนังสือเชิญประชุม สําหรับเป็ นทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้ ด้วย
บริษัทได้มีคําแนะนํ าถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในหนั งสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปั ญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้ บั มอบฉันทะ
โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกําหนดขึ้ นภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ที่
จงใจกําหนดขึ้ นเพื่อให้เกิดความยุง่ ยากแก่ผูถ้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะ
บริษัทมีนโยบายไม่ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ทัว่ ไป
บริษัทให้สิทธิแก่ผถู ้ ือหุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่ งหุน้ ต่อหนึ่ งเสียง
บริษัทจัดให้มีนโยบายว่าด้วยการเข้าทําธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การตก
ลงเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวมีแนวทางที่ชดั เจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายใน
กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ
การเปิ ดเผยข้อมูลกรณีการเข้าทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ และ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายการกําหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นและผลการ
พิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบอย่างชัดเจนและเปิ ดเผยในรายงาน
ประจําปี ว่ารายการระหว่างกัน ได้กระทําอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า
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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการกําหนดให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่า
เทียมกันและน่ าเชื่อถือ ตามข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัท
ได้กาํ หนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้ มูลสู่สาธารณะ ดังนี้
- ข้อมูลข่าวสารที่เปิ ดเผยจะต้องมีความถูกต้อง เพียงพอ ชัดเจนและทันเวลา ตามข้อกําหนด
ของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผูท้ ี่สนใจใน
หลักทรัพย์ของบริษัท มีสิทธิ เท่าเที ยมกันในการรับทราบข้อมูล ข่าวสารที่ เผยแพร่ของ
บริษัท
- ข้อมูล ข่าวสารใดๆ ที่จะมีผลต่อราคาซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลสําคัญต่อผู ้
ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ บริษัทจะดําเนิ นการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะชนโดยทันที ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทจะจัดให้มีการเปิ ดเผยงบการเงินประจําปี ที่ ได้รับการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ภายใน 60 วัน นั บ จากวัน สิ้ นรอบปี บัญ ชีข องบริ ษัท ทั้ง นี้ ผู ้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท จะต้อ งเป็ นผู ้ที่ ผ่ า นการพิ จารณา
คุณสมบัติของผูส้ อบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะคํานึ งถึงความเป็ นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบตั ิหน้าที่
ด้วยความรับผิ ด ชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เ สียหรือรายการที่ อาจก่อ ให้เ กิด ความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากําหนด
จํา นวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี ใ นแต่ ล ะปี ให้มี ค วามเหมาะสมกับ ขอบเขตของการสอบบัญ ชี และนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดเงินค่าสอบบัญชีดว้ ย
บริษัทจะทําการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญให้ผทู ้ ี่เกีย่ วข้องรับทราบไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /
รายงานประจําปี (“แบบ 56-1 One Report”) ในหมวดโครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่นๆ คือ รายชื่อ ประวัติ บทบาทหน้าที่ การถือครองหุน้
ของบริษัท การฝึ กอบรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
จํานวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและจํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมของกรรมการทุกชุด จํานวน
เงินค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ ริหาร
สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อยจะจัดให้มีการนํ าเสนอรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี (“แบบ 56-1 One Report”) เอกสารแนบ 6 และ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงินไว้ในส่วนที่ 3 งบการเงิน
บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ก ารเปิ ดเผยโครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ที่ ชั ด เจนไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.thaimetaldrum.com) โดยระบุชื่อและ สัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ 10 อันดับแรก รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มผูถ้ ือหุน้
ไว้ในเอกสารต่างๆ ของบริษัท พร้อมทั้งจัดทําข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร และ
คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี /รายงานประจําปี (“แบบ 56-1
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One Report”) ส่วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจ ได้รบั ทราบข้อมูล
และเข้าใจในผลประกอบการของบริษัทได้ดียิ่งขึ้ น
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือ
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล และให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความ
ลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียน ดังรายละเอียดที่ได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ทํา หน้ า ที่ นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ซึ่ ง ผู ้ล งทุ น
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้
ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ
ประเมินผลการดําเนิ นงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ ตลอดจนดําเนิ นกิจการของบริษัทให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนิ น
ธุรกิจ รวมทั้งการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ ายบริหารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่ได้กาํ หนดไว้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถ้ ือหุน้
โครงสร้างคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง
คณะ ซึ่ ง จะทํา ให้เ กิ ด การถ่ ว งดุ ล ในการออกเสี ย งในการพิ จ ารณาเรื่ อ งต่ า งๆ และมี ค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจาํ นวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารจํานวน
7 คน (โดย 3 คน ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทที่ มาจากฝ่ าย
บริหารจํานวน 2 คน คือ กรรมการผูอ้ าํ นวยการ กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ จํานวนกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้ให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ตามข้อบังคับของบริษัทกําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตําแหน่ งอย่างน้อยจํานวนหนึ่ งในสามโดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง
อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่ งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่ งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ
เรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่
ได้กาํ หนดไว้ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษั ท มี น โยบายให้ป ระธานกรรมการต้อ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลเดี ย วกัน กับ กรรมการ
ผูอ้ ํานวยการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิ ดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ
บริหารงานประจํา ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผูบ้ ริหารอย่าง
ชัดเจน และมีการถ่วงดุลอํานาจการดําเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและกํากับ
ดูแลการดําเนิ นงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผูบ้ ริหารทําหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาํ หนด
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ขอบเขตหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ ํ าของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมาย
ตามแผนงานที่กาํ หนดไว้
2. สนั บ สนุ นการดําเนิ นงานของฝ่ ายจัด การ แต่ ไ ม่ เ ข้า ไปมี ส่วนร่วมในการบริห ารงานปกติ
ประจําวันของบริษัทฯ
3. กํากับดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
4. กํา หนดระเบี ย บวาระการประชุ ม ตามหน้า ที่ ค วามรับผิ ด ชอบของคณะกรรมการร่ วมกับ
กรรมการผูอ้ าํ นวยการ และดูแลให้เรื่องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
5. ทํา หน้ า ที่ ป ระธานในที่ ประชุ ม คณะกรรมการและที่ ประชุ ม ผู ้ถือหุ น้ อย่า งมี ประสิทธิ ภาพ
ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
6. สนับสนุ นให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
7. ส่ ง เสริ ม ดู แ ลให้ก รรมการยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต ามขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
1. กํากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติ ของที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการดําเนิ นธุรกิจ และกํากับดูแลให้ฝ่าย
บริหารดําเนิ นการให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ หรือทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. ดําเนิ นการให้บริษัทมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวน
และประเมินผลการปฏิบตั ิงานเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. พิ จ ารณาอนุ มัติทํารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และการดํา เนิ น การใดๆ ตามที่ ก ฎหมาย และ
หน่ ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลกํ า หนด เพื่ อ ป้ องกนการทํ า รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
5. พิจารณาอนุ มัติการทํารายการได้มาและการจําหน่ ายไปของสินทรัพย์ และการดําเนิ นการ
ใดๆ ตามที่กฎหมายและหน่ วยงานกํากับดูแลกําหนด เพื่อป้ องกันการทํารายการที่ อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. พิจารณาอนุ มัติในเรื่องที่มีสาระสําคัญที่เสนอโดยฝ่ ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าเกินอํานาจของฝ่ ายบริหาร
7. จัดให้มีระบบการดําเนิ นงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงให้มีหน่ วยงานหรือบุคลากรที่มีความเป็ นอิสระใน
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การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ทํ า หน้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการปฏิ บัติ ง านข้า งต้น เพื่ อ ให้มัน ใจว่ า มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส
8. ดูแลให้มีการสรรหากรรมการ และจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่ งงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
อย่างมีประสิทธิผล
9. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่รวมถึง
แต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใดให้ดาํ เนิ นกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมและภายในเวลา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นประจํา
ทุกปี
11. อนุ มตั ิหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสพิเศษประจําปี ให้แก่พนักงาน
12. แต่งตั้งเลขานุ การบริษทั
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. พิจารณา คัดเลือก และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้าที่ เป็ นผูต้ รวจสอบ
ภายในและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
6. พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่ อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้
เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ กํา หนดของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่า รายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี
ละ 4 ครั้ง
8. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
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- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ว ยความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
10. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการ
กระทําดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
ของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนิ นการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื น กฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
11. ในกรณี ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี พ บพฤติ ก ารณ์ อัน ควรสงสัย ว่ า กรรมการ ผู ้จัด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง
รับผิ ดชอบในการดําเนิ นงานของบริษัทได้กระทําความผิ ดตามที่ กฎหมายระบุและได้แจ้ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อ
ดําเนิ นการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้าและ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ
ตรวจสอบเบื้ องต้นให้แก่สาํ นั กงานและผูส้ อบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนั บแต่วนั ที่ได้รบั
แจ้งจากผูส้ อบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ตอ้ งแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์น้ัน
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านกําหนดค่าตอบแทน
1.1. เสนอโครงสร้า งและวิ ธี ก าร การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแล้วแต่กรณี
1.2. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุ มตั ิในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
1.3. พิจารณากําหนดค่าตอบแทนประจําปี ให้แก่ผูบ้ ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
1.4. พิ จ ารณาทบทวนอํานาจและหน้ าที่ เ กี่ ย วกับ การกํา หนดค่ า ตอบแทน เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการในการปรับปรุงให้เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคําสัง่
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ของหน่ วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ฯลฯ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านสรรหา
2.1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ
ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุ มตั ิ
2.2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
กรรมการชุ ด ย่อ ย และผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง เมื่ อ ครบวาระหรื อ มี ตํา แหน่ ง ว่า งลง เพื่ อ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
2.3. ดูแลโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้เหมาะสมกับองค์กรและ
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อผูถ้ ือหุน้
2.4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใน
การปรับ ปรุ ง เหมาะสม สอดคล้อ งกับ กฎหมาย ระเบี ย บหรื อ คํา สัง่ ของหน่ ว ยงาน
ราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานั กงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

พิจารณา กําหนด ทบทวน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
กํากับดูแลและสนับสนุ นให้มีการดําเนิ นงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่ อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญเพื่อให้มนั ่ ใจว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และมีการ
ปฏิบตั ิตามทัว่ ทั้งองค์กร
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สาํ คัญ
อย่างสมํา่ เสมอ
ให้คาํ แนะนําและคําปรึกษากับคณะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/
หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

15

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท เพื่ อ ให้มี ห น้ า ที่ ใ นการจัด เตรี ย มการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท การประชุ มผูถ้ ื อหุน้ จัดทําทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามที่
กฎหมายกําหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและกรรมการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานั กงานกลต. เป็ นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท เช่น ติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับผูถ้ ือหุน้ ตอบข้อซักถามรวมทั้งพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายงาน
คณะกรรมการและผู ้บ ริ ห ารเกี่ ย วกั บ ความต้อ งการต่ า งๆ ของผู ้ถื อ หุ ้น และเป็ นสื่ อ กลางระหว่ า งผู ้ถื อ หุ ้น กับ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหาร
บริษัทได้เปิ ดเผยกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaldrum.com
ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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จรรยาบรรณธุรกิจ
1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็ นสิทธิที่กาํ หนดโดย
กฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทาํ ร่วมกัน เนื่ องจากบริษัทตระหนักดีวา่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัท
กับผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถดําเนิ นธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดให้บริษัทมีการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุ กกลุ่ม โดยคํานึ งถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงที่มีกบั บริษัท และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย ดังนี้
1.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย บริษัทตระหนักดีวา่ ผูถ้ ือหุน้
คือ เจ้าของกิจการ และมีสิทธิในความเป็ นเจ้าของ ซึ่งบริษัทได้ดูแลและดําเนิ นการตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่
ดีตามที่กล่าวไว้ในเรื่องสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กาํ หนดแนวทางใน
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
-

ดําเนิ นธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานผลการดําเนิ นงานของบริษัทให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบด้วยข้อมูลที่เป็ นความจริง
ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ด้วยความเท่าเทียมกันทุกราย

1.2 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริษัทฯ ถือว่าพนั กงานเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนิ นธุรกิจ จึง
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ไว้ดงั นี้
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้ามัน ค่า
เบี้ ยเลี้ ยง เบี้ ยขยัน และ/หรือ เงินโบนัสประจําปี ทั้งยังจัดให้มีการพิจารณาทบทวนการจ่าย
ค่ า ตอบแทนและการจัด สรรสวัสดิ ก ารแก่ พ นั ก งานอย่า งสมํา่ เสมอ เพื่ อ ให้มัน่ ใจว่า จะ
สามารถจูงใจพนักงาน และแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
- จัดให้มีสวัสดิการพิเศษสําหรับพนักงานเพื่อลดภาระและความกังวลเรื่องค่าครองชีพของ
พนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เงินกองทุนสํารองเลี้ ยงชีพ เงินให้กยู ้ ืมกรณีฉุกเฉิน
(ดอกเบี้ ย 0%) กําหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนั กงานเสียชีวิต บริการรถรับส่งพนั กงานที่
ปฏิบัติงานที่ โรงงาน สวัสดิ การโรงอาหารโดยจัดให้มีบริการข้าวและนํ้ าฟรี และจัดให้มี
อาหารที่ถูกสุขลักษณะในราคาที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจําปี การประกัน
ชีวิตและอุบตั ิเหตุกลุ่มและอื่นๆ
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- ส่งเสริมสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงานที่คลอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน
เช่น ค่ารักษาพยาบาลของบุตรและคู่สมรส เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ของบิดามารดา คู่สมรส และบุตร เป็ นต้น
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนั กงาน
อยู่เสมอ โดยกําหนดเป็ นนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย ซึ่ง
บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่ วยจากการ
ทํางาน ไว้ที่บอร์ดประกาศที่ บริเวณทางเข้าโรงงาน รวมถึ งนํ าส่งรายงานที่ เกี่ยวข้องต่อ
หน่ วยงานราชการตามกําหนดทุกครั้ง
- การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทําด้วยความ
เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม
รวมทั้งการกระทํา หรือการปฏิบตั ิของพนักงานนั้นๆ
- ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้
โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมํา่ เสมอ โดยกําหนดให้มีแผนฝึ กอบรมและจัดงบประมาณ
เป็ นประจําทุกปี
- รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานอย่างเคร่งครัด
- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนั กงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและสิทธิ
มนุ ษยชน
- มี ช่ อ งทางให้พ นั ก งานสามารถแจ้ง หรื อ ร้อ งเรี ย นเรื่ อ งที่ ส่ อ ไปในทางผิ ด ระเบี ย บหรื อ
กฎหมายได้ตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
1.3 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ ําด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับลู กค้า ของบริษัท ที่ จะได้รับ ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดําเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ของบริษัท ดังนี้
- สร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้า ให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และตรงต่อ
เวลา
- เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดําเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ น
ธรรม
- ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
- จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย สามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
และดําเนิ นการที่ไม่เป็ นธรรม อย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้รบั การ
ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
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- ไม่คา้ กําไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิ ดหรือประเภท
เดียวกันและไม่กาํ หนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
- รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสมํา่ เสมอ และไม่นําข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
1.4 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
บริษัทฯ คํานึ งถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดําเนิ นธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่
ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดไม่เคยละเมิดหรือ
ล่วงรูค้ วามลับและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิ นธุรกิจเสมอมาซึ่งบริษัทฯ ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ความสัมพันธ์กบั คู่คา้
-

รักษาพันธะสัญญาและปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ด้วยความเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ
ไม่ใช้อิทธิพลหรือการวิ่งเต้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่คา้
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับและไม่ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของคู่คา้
ให้โอกาสการเข้าร่วมประกอบกิจการแก่คู่คา้ ท้องถิ่น

ความสัมพันธ์กบั คู่แข่งทางการค้า
- ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
- ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากความ
จริง
- ส่งเสริมการค้าเสรี โดยไม่ผูกขาดหรือกําหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทําการค้ากับบริ ษัท
เท่านั้น
ความสัมพันธ์กบั เจ้าหนี้ ทางการค้า
- รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ มีต่ อเจ้าหนี้ โดยเคร่ง ครัด ทั้งในแง่การชําระคืน การดูแ ล
หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
- รายงานเจ้าหนี้ ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
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1.5 การปฏิบตั ิต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมถึงให้ความสําคัญในเรื่องการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ
ได้รบั ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รบั ใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3
จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทกําหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
- บริ ษั ท ฯ จะคํา นึ ง ถึ ง ทางเลื อ กในการใช้ป ระโยชน์ จ ากทรัพ ยากรธรรมชาติ โดยให้มี
ผลกระทบต่อความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด
- ดําเนิ นกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมํา่ เสมอ
- ปลูกฝั งจิตสํานึ กในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้ นในหมู่พนักงาน
ทุกระดับอย่างต่อเนื่ อง และจัดให้มีการฝึ กอบรมในหัวข้อและหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ISO14001:2015 และ ISO14001:2015 Internal Audit, การอนุ รกั ษ์พลังงานและ
เจาะลึกแหล่งเงินทุนจากภาครัฐ, การอนุ รกั ษ์พลังงานตามกฎหมาย และการขับรถบรรทุก
อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- ให้ความสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่คา้ ที่มีเจตจํานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิ บัติ แ ละให้ค วามร่ ว มมื อ หรื อ ควบคุ ม ให้มี ก ารปฏิ บัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครัด ตามหลั ก ของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริ ษั ท ให้ค วามสํา คัญ กับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ อยางถู ก ต้อ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และศีลธรรมอันดี อย่างเคร่งครัด จึงได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
- ปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ กฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และศี ล ธรรมอัน ดี เช่น
กฎหมายและระเบี ย บต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วกับ ตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย สํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สิ่งแวดล้อม สิทธิมนุ ษยชน ภาษีอากร
สารเสพติด และความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ
- ไม่ช่วยเหลือ สนั บสนุ น ร่วมมือ หรือส่งเสริมการหลีกเลียงหรือฝ่ าฝื นการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และศีลธรรมอันดี
- เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ
ศี ลธรรมอันดี ให้รายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชา หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้อง หรือแจ้งผ่านทางช่อง
ทางการรับ เรื อ งร้อ งเรี ย นที่ บ ริ ษั ท กํา หนดไว้ รวมทั้ง ให้ค วามร่ ว มมื อ ในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ และเปิ ดเผยข้อมูล กับหน่ วยงานกํากับดูแลทั้งภายในและภายนอก
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3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้าง ด้วยความเคารพต่อ
ชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของทุกคนไม่ละเมิดสิทธิ สิทธิมนุ ษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม โดยเปิ ดโอกาส
ด้านการจ้างงานให้แก่บุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้ อชาติ และศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ยังได้ได้กาํ หนดนโยบายใน
การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ ครองผูใ้ ห้
ข้อมูล และให้ความสําคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็ นความลับ เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูร้ อ้ งเรียนตามหลัก
สิทธิมนุ ษยชน อ้างอิงตามประกาศบริษัทที่ 4/2557 เรื่องนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อม
กําหนดบทลงโทษสําหรับผูท้ ี่กระทําผิดในเรื่องดังกล่าว
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ถือว่าพนั กงานเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนิ นธุรกิจ จึง
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสีย ในหมวด 1.2 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการเป็ นผูน้ ําด้านการผลิตสินค้าถังโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ที่มีคุณภาพ
ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสร้างความมัน่ ใจให้กับลู กค้า ของบริษัท ที่ จะได้รับ ผลิต ภัณ ฑ์ที่ มี
คุณภาพ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและดําเนิ นธุรกิจร่วมกันอย่างเป็ นธรรม บริษัทฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อลูกค้า
ของบริษัท ดังรายละเอียดที่ ได้แสดงไว้ในหัวข้อ 1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ในหมวด 1.3
ลูกค้า
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ในแต่ละปี บริษัทได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และได้สนั บสนุ นให้
พนักงานทุกๆ คนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ อง อาทิ ตั้งแต่ปี 2555 เป็ นต้นมา บริษัท
ได้ร่วมกับ บริษัท สาธรธานี จํากัด ในการจัดโครงการ “แบ่งปั นสานฝั นเพื่อน้อง” เป็ นประจําทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา
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การจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริ ษั ท ได้รับ ใบรับ รองมาตรฐานระบบการจัด การสิ่ ง แวดล้อ ม ISO 14001 ฉบับ ปี 2015 จาก
UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับ รอง อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว ระดั บ ที่ 3 จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่บริษัทได้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ
ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ยังได้จดั ให้มีช่องทางสําหรับการรับข้อร้องเรียนหากชุมชนได้รบั ผลกระทบ
ใดๆ อันเนื่ องมาจากการดําเนิ นธุรกิจขอบริษัท

4. จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทดําเนิ นธุ รกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุ รกิจเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
ดําเนิ นธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน โดยไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหลีกเลี่ยงการดําเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และชําระค่าการใช้
หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็ นธรรมและได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงั นี้
- พนักงานทุกคน มีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท ได้แก่
ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิ คทั้งหมดของบริษัท และคู่คา้ ทางธุรกิจของบริษัทโดยต้อง
ปกป้ องเพื่อไม่ให้ขอ้ มูลเหล่านั้ นรัว่ ไหล หรือนํ าไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดย
ภาระหน้าที่ ในการป้ องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่ องไปถึ งแม้เมื่อพนั กงานผูน้ ้ั นได้ออกจาก
บริษัทไปแล้วก็ตาม การเปิ ดเผยข้อมูลหรือนํ าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุ ญาตจนทําให้เกิดความ
เสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมาย
- พนั กงานทุกคนต้องไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจ ที่ได้มาโดยวิธีการมิชอบด้วย
กฎหมาย
- บริษัทสนั บสนุ นไม่ให้ใช้งานใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของ
บุคคลอื่น
- บริ ษั ท กํา หนดให้มี ข ้อ บัง คับ ในการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์แ ละอิ น เทอร์เ น็ ต ภายในบริ ษั ท ให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
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5. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น
แนวทางการปฏิบตั ิ
- กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร พนั กงานบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชัน่ และจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้าข่าย
คอร์รปั ชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย ต้องแจ้งให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบ
ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัย หรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา
- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะให้ค วามเป็ นธรรมและคุ ้ม ครองพนั ก งานที่ ป ฏิ เ สธหรื อ แจ้ง เรื่ อ ง
คอร์รปั ชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชัน่
- ผูท้ ี่กระทําคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องได้รบั
การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กาํ หนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย หาก
การกระทํานั้น ผิดกฎหมาย
- บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้ และทําความเข้าใจกับ
บุคคลอื่นที่ ตอ้ งปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ
บริษัทและบริษัทย่อย ในเรื่องที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นี้
- บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมัน่ ที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่าคอร์รปั ชัน่ เป็ นสิ่งที่
ยอมรับไม่ได้ท้งั การทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
ข้อกําหนดในการดําเนิ นการ
- นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นี้ ให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
หรือการคัดเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
พนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกําหนดให้ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้าใจ
กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การดําเนิ นการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้ใช้แนวปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้ในนโยบาย
กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัท และนโยบายความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ รวมทั้ง
ระเบียบ และคู่มือปฏิบตั ิงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบตั ิอื่น
ใดที่บริษัทและบริษัทย่อยจะกําหนดขึ้ นต่อไป
- เพื่อความชัดเจนในการดําเนิ นการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการ
บริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบตั ิดว้ ยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
- ของกํานั ล การเลี้ ยงรับรองและค่าใช้จ่ายการให้ มอบ หรือรับ ของกํานั ล การเลี้ ยง
รับรอง ให้เป็ นไปตามที่ระเบียบว่าด้วยเรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดที่บริษัทกําหนด
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- เงิ น บริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล หรื อ เงิ น สนั บ สนุ น การให้ห รื อ รับ เงิ น บริ จ าค หรื อ เงิ น
สนั บสนุ นต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ ใจว่าเงิ น
บริจาค หรือเงินสนับสนุ นไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้ อจัดจ้างกับภาครัฐ ห้ามให้หรือรับสินบนในการ
ดําเนิ นธุรกิจทุกชนิ ด การดําเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย และการติดต่องานกับ
ภาครัฐ จะต้อ งเป็ นไปอย่ า งโปร่ ง ใส ซื่ อ สัต ย์ และต้อ งดํ า เนิ น การให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ บริษัทได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิว่าด้วยการรับ การ
ให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด และให้ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน ดังนี้
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
รวมถึงการเลี้ ยงหรือรับเลี้ ยงจากบุคคลอื่นได้ในโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนี ยม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม โดยการรับหรือการให้น้ัน จะต้องไม่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรับหรือการให้ดังกล่าวต้องทําด้วยความโปร่งใส ต้องทําในที่
เปิ ดเผย และสามารถเปิ ดเผยได้
- ของขวัญที่อาจรับได้ ไม่ควรเป็ นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด
- บริษัทฯ กําหนดเกณฑ์การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ดังนี้
- การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มอบให้บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การ
ระลึกถึงเหตุการณ์ที่สาํ คัญของบริษัทฯ ต้องส่งมอบของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
แก่ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณา
- การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หากมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ให้
ขออนุ มตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน และให้นําส่งส่วนกลาง
- ในกรณี ที่ บุค คลภายนอกเสนอให้ข องขวัญ ทรัพ ย์สิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่น ใดแก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ซึ่งของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์น้ัน อยู่ในข่ายที่ตอ้ งได้รบั การ
อนุ มัติ ก่ อ น แต่ ห ากอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ไ ม่ อ าจปฏิ เ สธได้ใ นขณะนั้ น อาจรับ ไว้ก่ อ น และ
ดําเนิ นการแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยทันที ซึ่งผูร้ บั จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควรในการ
รับของ ส่วนกรณีการรับผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น การสังสรรค์รบั รอง จะต้องยืนยันได้วา่ การรับ
นั้นมิได้มีลกั ษณะเป็ นการใช้จ่ายเงินมากเกินสมควร หรือกระทําบ่อยครั้ง จนทําให้เกิดข้อผูกมัด
กับผูท้ ี่จดั การสังสรรค์รบั รองนั้น ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกร้องหรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด จากลูกค้า คู่คา้ ผูร้ บั เหมา หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อัน
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลําเอียง หรือลําบากใจ หรือเป็ น
ผลประโยชน์ขดั กันได้
- กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์
อื่นใด โดยบริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ับเหมา หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่าง
สมํา่ เสมอ
- ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่รบั หรือให้ตอ้ งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- บริษัทฯ ไม่ได้มีขอ้ ห้ามในการจัดทําของขวัญที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดที่การให้
ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุอนั ควร และสอดคล้องกับการดําเนิ นธุรกิจ
- พึงงดเว้นการให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชา หรือรับของขวัญจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เว้นแต่เป็ นการ
ให้ตามจารีต ประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้ น บริษัทได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิว่าด้วยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้คณะกรรมการ รวมทั้งผูบ้ ริหาร และพนักงานถือปฏิบตั ิดงั นี้
- กรรมการ ผู ้บ ริ ห าร และพนั ก งานต้อ งหลี ก เลี่ ย งการขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ส่ ว นตัว และ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกับคู่คา้ และบุคคลอื่น
- บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนิ นธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนั้น กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และ พนักงานไม่พึงทําลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบ หรือกระทําการใดๆ ที่
อาจเป็ น ข้อครหาในเรื่องของความซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
- บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแก่
บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- การที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไปเป็ นกรรมการ หรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น หรือองค์กร
สมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์และการประกอบหน้าที่โดยตรง รวมทั้งจะต้อง
แจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- กรณีที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในกิจการใดๆ ซึ่ง
อาจมี ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัด แย้งทางธุ รกิจต่อบริษั ทฯ จะต้องแจ้งให้บริษั ท ฯ
ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- บริษัทฯ ประสงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการให้หรือการรับสิ่งของ หรือ
ประโยชน์ ใดๆ จากคู่คา้ หรือผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เว้นแต่ในเทศกาล หรือ
ประเพณีนิยม ในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผูร้ บั พึงพิจารณา

27

8. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การใช้ขอ้ มูลภายใน
และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ
บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ ส่วนตนของ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงาน จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย
ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องจัดทําและ
นําส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อเลขานุ การบริษัท
เพื่อนําส่งต่อไปยังสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี
ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
- กําหนดมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่มี
หรื อ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคาของหุ ้น ของบริ ษั ท ซึ่ ง ยัง มิ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ
สาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรูม้ าในตําแหน่ งหรือฐานะเช่นนั้นมาใช้เพื่อการซื้ อหรือขาย หรือเสนอ
ซื้ อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรือขาย หรือเสนอซื้ อหรือเสนอขายซึ่งหุน้ ของ
บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัท ไม่ว่าทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่วา่ การกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ ื่น หรือ
นํ าข้อเท็จจริงเช่นนั้ นออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผูอ้ ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนได้รับ ผลประโยชน์ตอบ
แทนหรือไม่ก็ตาม
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายว่าด้วยการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นนโยบายสําคัญที่พนักงาน ผูบ้ ริหาร
และกรรมการบริษัททุ กคนจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่ าฝื น บริษัทฯ จะถื อว่าได้ประพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ
จะต้องได้รับบทลงโทษตามข้อบังคับของบริษัทนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กําหนดให้พนั กงาน ผูบ้ ริหาร ทุ กคน ลงนาม
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นประจําทุกปี
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9. จรรยาบรรณว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริษัทได้กาํ หนดแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
สําหรับพนักงาน หรือบุคคลอื่นที่บริษัทอนุ ญาตให้เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ ต และระบบข้อมูลของบริษัท โดย
ให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด ดังนี้
-

-

-

-

-

ใช้ข อ้ ความสุ ภ าพ หรื อ ใช้ข อ้ ความที่ สุภ าพชนทัว่ ไปพึง ใช้ในข้อ ความที่ ส่ ง ไปถึ ง บุคคลอื่น
รวมทั้งปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามธรรมเนี ยมปฏิบตั ิการใช้เครือข่าย
ตรวจสอบข้อความ รายละเอียด และการแนบเอกสารใน E-mail ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการ
ส่งไปยังบุคคลที่ตอ้ งการแจ้งให้รบั ทราบข้อมูลเท่านั้น
ข้อความ รายละเอียด และเอกสารแนบที่ส่งผ่านระบบ E-mail ของบริษัทฯ หรือโครงสร้าง
พื้ นฐานของระบบ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเข้าตรวจสอบ
เก็บหลักฐาน และดําเนิ นการอันสมควร หากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณว่าด้วยการใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ไม่กระทําการที่ถือเป็ นความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ที่มีผลบังคับใช้ และกฎหมายประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ ตของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง การหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือที่เกี่ยวข้องกับความมัน่ คง / ก่อการร้าย
ไม่คา้ หรือแสวงหาผลกําไร หรือผลประโยชน์ส่วนตัว
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับซึ่งได้มาจากการปฏิบตั ิงานให้บริษัท ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลบริษทั
พนักงาน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม
ไม่กระทําการทําอันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท หรือบุคคลอื่น
ไม่กระทําการเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูเ้ ป็ นเจ้าของ
หรือผูท้ ี่มีสิทธิในข้อมูลดังกล่าว
ไม่ แ สดงความเห็ น ส่วนบุค คลในเรื่องที่ เ กี่ย วข้องกับการดําเนิ น งานของบริษัท ไปยังที่ อยู่
เว็บไซต์ใด ๆ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็ นจริง หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น
ไม่ใช้เพื่อการก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือรบกวนการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ ตของผูอ้ ื่นอย่าง
เด็ดขาด
ไม่ เ ปิ ดเผยรหั ส ผ่ า นบั ญ ชี ใ ช้ง านของตน หรื อ อนุ ญ าตให้บุ ค คลอื่ น เข้า ใช้ง าน เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ และ E-mail ของตนและต้องไม่นํารหัสผ่านของผูอ้ ื่นไปใช้เพื่อการเข้าถึงข้อมูล
ของผูใ้ ช้งานรายอื่น
หากพบปั ญหาในการใช้งาน อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปกติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ใช้งาน หรือมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ ต และ Email ควรปรึกษา
และ/หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ IT Support เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานรายใดกระทําการที่อาจก่อให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ ตจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์เพื่อการใช้งานดังกล่าว
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-

บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบ กรณีที่พบว่าพนั กงานมีการกระทําการที่ถือเป็ นความผิดตาม
พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่มีผลบังคับใช้ และกฎหมายประกอบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

30

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน
-

-

จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงานทั้งใน
ระดับงานบริหารและระดับปฏิบตั ิงาน ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เพื่ อ ให้มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ที่ ดี ใ นทุ ก หน้ า ที่ มี ก ารกํา หนดระเบี ย บมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการทํางานที่ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้โดยมีการกาหนดอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยางชัดเจน มี
การแบ่ ง แยกหน้ าที่ ข องผู ้ปฏิ บัติง าน ผู ้ค วบคุ ม และประเมิน ผลออกจากกัน เพื่ อ ให้มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีระบบ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้มนั ใจว่าระบบมีความเหมาะสมปฏิบตั ิได้จริงและมีการแกไข
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมการทํางาน และปั จจัยความเสี่ยงทีเปลี่ยนแปลงไป
อีกด้วย
จัดให้มีหน่ วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
การปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ เพือ่ ให้เป็ นตามระเบียบที่วางไว้
พนั กงานมีหน้าที่ สนั บสนุ นการทํางานและให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลที่ ถูกต้อง และ
ครบถ้วนแก่ผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งมี
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความ
ไม่ชอบมาพากล

บริ ษั ท ไม่ มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริ ษั ท เอง แต่ ใ ช้บ ริ ก ารจากหน่ ว ยงานภายนอก
(Outsource) ในการทําหน้าที่ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตาม
ข้อปฏิบตั ิที่กําหนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูต้ รวจสอบจะร่วมกันพิจารณาระบบงานที่ จะ
ตรวจสอบของแต่ละบริษัทตามที่ ผูต้ รวจสอบได้จดั ลําดับความเสี่ ยงไว้แล้วในรายงานการประเมินความเสี่ ยงทางธุรกิจ
ของแต่ละบริษัท
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย การรักษาความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริษัทตระหนั กถึงความสําคัญของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของพนักงาน จึงกําหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้
- ความปลอดภัยในการทํางานเป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานทุกคน
- สนับสนุ น ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักรูถ้ ึงการทํางานด้วยความปลอดภัย รวมทั้งกํากับดูแล
ให้การปฏิบัติงานของพนั กงาน และผูม้ าติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเคร่งครัด
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางานให้เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน บริษัทจะ
พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
สอดคล้องกับกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกําหนดอื่นๆ ที่บริษัทนํามาประยุกต์ใช้
- จัดให้มีการป้ องกัน ติ ดตาม และประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานอยู่เสมอ เพื่อให้มนั ่ ใจว่าระบบและมาตรการ
ต่างๆ สามารถนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และสร้างจิตสํานึ กให้พนั กงานในทุกระดับตระหนั กถึง
ความสําคัญของงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- ให้การสนับสนุ นทรัพยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการดําเนิ นการตามระบบการ
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
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12. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร และการให้สมั ภาษณ์ตอ่ สื่อมวลชน
หรือสาธารณชน และนักลงทุนสัมพันธ์
-

-

-

-

การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทต้องอยู่บนพื้ นฐานข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียม
และเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียน และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประธานกรรมการ กรรมการผู ้อํานวยการ และผู ้จัด การฝ่ ายบัญชีแ ละการเงิ น เป็ นผู ้ให้
สัมภาษณ์ หรือตอบคําถามผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผูบ้ ริหารท่าน
อื่นอาจให้ขอ้ มูลได้ โดยต้องได้รบั มอบหมายจากกรรมการผูอ้ าํ นวยการ
นั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ข อ้ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ นประโยชน์ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ น้ นั ก ลงทุ น
นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน และสถาบันการเงิน โดยหน่ วยงานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่
สนั บสนุ นข้อมูลให้แก่นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ นั กลงทุนสัมพันธ์ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่ อ สัต ย์สุ จ ริ ต บนพื้ นฐานของหลัก การของความเท่ า เที ย ม ไม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ โดยต้อ งยึ ด
ผลประโยชน์ของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเป็ นสําคัญ รักษาความลับของบริษัทและ
ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ละเว้น หรื อ หลี ก เลี่ ย งการให้ข ้อ มู ล ข่ า วสาร หรื อ การให้สัม ภาษณ์ ต่ อ สื่ อ มวลชน หรื อ
สาธารณชน ในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และการดําเนิ นงานของบริษัท
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จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ ริหาร
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี คณะกรรมการและผูบ้ ริหารมีหน้าที่ปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ ที่
ประชุม ผูถ้ ือหุน้
2. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ และพนักงาน ทั้งใน
ปั จจุบนั และอนาคต
3. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ ของบริษัท เพื่อให้
การบริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้นรวมถึง
- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหาร
- ไม่เป็ นกรรมการในบริษัทที่เป็ นคู่แข่งขันของบริษัท
- ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาของบริษัท
- ไม่ใช้ความลับของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน
4. บริ ห ารงานด้ว ยความระมัด ระวัง และไม่ ส ร้า งข้อ ผู ก มัด ที่ อ าจขัด แย้ง กับ หน้ า ที่ ข องตนใน
ภายหลัง
5. ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. มุ่งมัน่ ที่จะป้ องกันและขจัดการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็ นเรื่องต้องดําเนิ นการอย่าง
รวดเร็ว ชัดเจน และเด็ดขาด
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทํางานไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
8. มี ค วามเป็ นอิ ส ระทั้ง ในด้านการตัด สิน ใจ และการกระทํา รวมถึ ง การสร้างความพอใจใน
ความถูกต้องของการตัดสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
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จรรยาบรรณพนักงาน
บริษัทฯ ถือว่าพนั กงานเป็ นปั จจัยสําคัญที่จะทําให้องค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนิ นธุรกิจ จึง
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิต่อพนักงาน ไว้ดงั นี้
- ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิสยั ทัศน์ เป้ าหมาย ภารกิจ ค่านิ ยมองค์กร คําสัง่ ประกาศ
นโยบายของบริษัท และวัฒนธรรมของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็ม
กําลังความรู ้ มีความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ ขยันหมันเพียร พัฒนาตนเองอยูเสมอ ไม่ใช้
เวลาปฏิบตั ิงานของบริษัทไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เคารพในความคิดเห็น ความแตกต่าง และ
การตัดสินใจของเพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้ งั คับบัญชา
- มีทศั นคติที่ดี และมีความภักดีต่อองค์กร รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
- เคารพสิทธิมนุ ษยชน ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่นด้วยความสุภาพ มีไมตรีจิต เสมอภาค จริงใจ เคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล ไม่ประพฤติมิชอบ ข่มขู่ ดูหมิ่นในศักดิ์ศรีของพนั กงานคนอื่นๆ ให้เกียรติและมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
- ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
- ไม่สนั บสนุ นการทุ จริตและคอร์รัปชัน่ ในทุ กรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัท
- ไม่เปิ ดเผยข้อมูลและหาประโยชน์ จากข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่คา้ ยกเว้นตามที่กฎหมาย
กําหนด ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- พนั กงานทุ กคนมีหน้าที่ รับผิ ดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ดี
ปราศจากการสูญเสียและสูญหาย และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
- ไม่ลังเลที่จะแจ้งผูบ้ ังคับบัญชา ฝ่ ายทรัพยากรรมมนุ ษย์ หรือ สํานั กกฎหมาย หรือ บุคคลที่
ได้รบั มอบหมายจากบริษัทให้ทาํ หน้าที่รบั ผิดชอบหากพบการกระทําที่น่าสงสัย หรือ เป็ นการ
ฝ่ าฝื น ละเลยในหน้าที่ หรือ เพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
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การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
เพื่อส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารและพนั กงานดําเนิ นธุ รกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคน
รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ทางบริษัทจะได้ปรับปรุง
แก้ไข หรือดําเนิ นการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลโดยสุจริตแก่หน่ วยงานกํากับดูแลด้วย ซึ่งเป็ นหลักการที่
บริษัทนํ ามาใช้ปฏิบัติ และเพื่อให้มัน่ ใจว่าผูบ้ ังคับบัญชา และฝ่ ายบุคคลของบริษัททําหน้าที่ ดูแลและให้คําแนะนํ า
ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทําต่างๆ ของพนักงานให้เป็ นไปโดยถูกต้อง และผูแ้ จ้งเรื่อง
ดังกล่าวจะได้รับความคุม้ ครอง หากเป็ นการกระทําด้วยความสุจริตใจ บริษัทจึงได้กาํ หนดแนวทางปฏิบัติการแจ้ง
เบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
1.1. เมื่อมีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทําที่ฝ่าฝื น หลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่องต่อไปนี้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
- การได้รบั ความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทําทุจริต
1.2. พบการกระทําที่ทาํ ให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อองค์กร
2. ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
2.1. หัวหน้าแผนกบุคคล
โทรศัพท์ 038 571 980-2 ต่อ 15
อีเมล์ hr@thaimetaldrum.com
2.2. เลขานุ การบริษัท
โทรศัพท์ 02 264 0826
อีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.com
2.3. กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
โทรศัพท์ 02 264 0460
อีเมล์ tmdplc@loxinfo.co.th
2.4. ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 02 689 2632
อีเมล์ stms_adv@truemail.co.th
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3. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
3.1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็ นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอที่ จะนํ าสืบหา
ข้อเท็จจริง เพื่อดําเนิ นการต่อไปได้
3.2. ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเอง จะ
ทําให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้ แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือ
บรรเทาความเสียหายได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้ น
3.3. ข้อมูลที่ได้รบั จะถือเป็ นความลับ และไม่มีการเปิ ดเผยชื่อผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนต่อสาธารณชน หาก
ไม่ได้รบั ความยินยอม
3.4. ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน จะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิ ไม่วา่ จะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
3.5. ระยะเวลาในการดําเนิ นการเรื่องร้องเรียน ขึ้ นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้รบั จากผูร้ อ้ งเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคําชี้ แจงของผูถ้ ูกร้องเรียน
3.6. ผูร้ บั ข้อร้องเรียน และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็ น
ความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จําเป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4.1. ผูแ้ จ้งข้อมูล หมายถึง ผูท้ ี่แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน
4.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน หมายถึงผูท้ ําหน้าที่รบั เรื่อง และเก็บข้อมูลเบื้ องต้น และเก็บผลสรุปของการ
ดําเนิ นงาน ได้แก่ ฝ่ ายบุคคล และเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
4.3. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน หมายถึงผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของผูท้ ี่ถูกร้องเรียน หรือผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อขึ้ นไปของ
หน่ วยงานที่ถูกร้องเรียน
4.4. ผูด้ ูแลเรื่องระเบียบวินัย หมายถึง ฝ่ ายบุคคล
4.5. กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
4.6. คณะกรรมการตรวจสอบ
5. ขั้นตอนการดําเนินการ
5.1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง
5.1.1. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกําหนดวันแจ้งความคืบหน้าของ
เรื่องที่รอ้ งเรียนแก่ผรู ้ อ้ งเรียน ดังนี้
- กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดาํ เนิ นการโดยด่วนที่สุด
- กรณีอื่น ให้ดาํ เนิ นการโดยเร็ว
5.1.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผูร้ อ้ งเรียน ดังนี้
- ชื่อผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีที่ไม่ได้ระบุชื่อ
- วันที่รอ้ งเรียน
- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์รอ้ งเรียน
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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5.1.3. เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กาํ หนดชั้นความลับตามเนื้ อหาของเรื่อง และดําเนิ นการ
ดังนี้
- ส่งให้ผดู ้ ูแลเรื่องร้องเรียนดําเนิ นการหาข้อเท็จจริง และสัง่ การตามอํานาจหน้าที่ที่มี
- ส่ ง สํา เนาเรื่องให้ฝ่ ายบุค คลทราบเบื้ องต้น เพื่ อ เตรี ย มให้คําแนะนํ าการดําเนิ นการด้าน
ระเบียบวินัย หรืออื่นๆ
- ส่ ง สํ า เนาเรื่ อ งให้เ ลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้อํ า นวยการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง
5.2. การรวบรวมข้อเท็จจริง และสัง่ การ
5.2.1. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดําเนิ นการหาข้อเท็จจริง และให้ขอ้ แนะนําผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือ
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป หากต้องมีการลงโทษทางวินัย สัง่ ลงโทษโดยปรึกษากับฝ่ ายบุคคลเพื่อให้
การลงโทษเป็ นไปตามมาตรการลงโทษด้วย และหากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนไม่มีอาํ นาจสัง่ ลงโทษ ให้
เสนอเป็ นลําดับขั้นไปจนถึงผูม้ ีอาํ นาจแล้วแต่กรณี และให้ส่งผลการหาข้อเท็จจริง การดําเนิ นการ
และการสัง่ ลงโทษแล้วแต่กรณี ไปให้กรรมการผูอ้ าํ นวยการ
5.2.2. กรณีเป็ นเรื่องร้องเรียนจากผูไ้ ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพียงพอ ให้ผูด้ ูแลเรื่อง
ร้องเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนั้นไปที่กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ โดยผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขั้น เพื่อขอแนวทางการดําเนิ นการที่เหมาะสมต่อไป
หากกรรมการผูอ้ าํ นวยการไม่สามารถดําเนิ นการตามข้อร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนั้นจะถูกปิ ดเรื่อง
ไป และให้ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนส่งสําเนาให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่
คณะกรรมการตรวจสอบ
5.2.3. หากผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว พบว่าผูถ้ ูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็ นเรื่อง
ที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนําแก่ผูถ้ ูกร้องเรียน หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ
หรือปฏิบตั ิที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ให้ผูด้ ูแล
เรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผูบ้ ังคับบัญชาลําดับเหนื อขึ้ นไป เพื่อขออนุ มัติปิดเรื่อง และ
สําเนาเรื่องให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผูร้ อ้ งเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป
5.3. การสอบสวนข้อเท็จจริง
5.3.1. ในกรณีที่ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน และฝ่ ายบุคคลเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้ฝ่ายบุคคล
เสนอเรื่องต่อกรรมการผูอ้ าํ นวยการ สอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป
5.3.2. เมื่ อ มี ผ ลสัง่ การของกรรมการผู ้อํา นวยการแล้ว ให้แ จ้ง ผลให้ผู ้ดู แ ลเรื่ อ งร้อ งเรี ย นทราบ เพื่ อ
ดําเนิ นการตามขั้นตอนต่อไป
5.4. การแจ้งผลสรุปต่อผูร้ อ้ งเรียน และการปรับปรุงแก้ไข
5.4.1. ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียน ดําเนิ นการตามคําสัง่ การของกรรมการผูอ้ าํ นวยการ ให้ขอ้ แนะนํ าให้มีการ
ประพฤติ หรือปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งผลการดําเนิ นการให้ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน
ทราบด้วย
5.4.2. ผูป้ ระสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดําเนิ นการให้กับผูร้ อ้ งเรียนทราบ และบันทึ กผลการ
ดําเนิ นการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
5.4.3. ผู ้ป ระสานงานเรื่ อ งร้อ งเรี ย น ติ ด ตามผลการปรับ ปรุ ง แก้ไ ข (ถ้า มี ) และรายงานกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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6. การร้องเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง
หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถอ้ ยคํา หรือให้ขอ้ มูลใดๆ ที่ พิสูจน์ ได้ว่ากระทําโดยไม่สุจริต หรือทําผิ ด
ช่องทาง กรณีเป็ นพนักงานของบริษัทจะได้รบั การลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่การกระทํานั้นทําให้
บริษัทได้รบั ความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดําเนิ นคดีกบั บุคคลนั้นๆ ด้วย
7. ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้ นไป
ในกรณีที่ผูด้ ูแลเรื่องร้องเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ผูบ้ ังคับบัญชาเหนื อขึ้ นไป จะต้องได้รับการ
พิจารณาโทษทางวินัยด้วย
8. มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน
8.1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน และผูถ้ ูกร้องเรียน เป็ นความลับ
8.2. บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลเท่าที่จาํ เป็ น โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ ายงานแหล่งที่มา
ของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
8.3. ผูท้ ี่ได้รบั ความเสียหาย จะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็ นธรรม
8.4. กรณีที่ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถ
ร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุม้ ครองโดยผู ้
ร้องเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ตอ้ งร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่ มี
แนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
8.5. บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง
ตําแหน่ งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการ
อื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุ การบริษัท ทําหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผูล้ งทุนสามารถติดต่อ
ได้ที่ ห มายเลขโทรศัพ ท์ 02 264 0826 หรื อ อี เ มล์ chintatj@thaimetaldrum.comโดยบริ ษั ท ฯ ได้แ จ้ง ให้ท ราบถึ ง
ช่องทางที่จะติดต่อดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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บทลงโทษ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนั กงานทุ กคน มีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผูอ้ ื่นปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ โดยการกระทําต่อไปนี้ ถือเป็ นการผิดจรรยาบรรณ
- ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุ นให้ผอู ้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบ
หรือควรทราบ เนื่ องจากเกี่ยวข้องกบงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อา้ งว่าได้มีการฝ่ าฝื น หรือการไม่
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
- การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
บริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็ นวินัยอย่างหนึ่ งซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื น หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจที่กาหนดไว้จะได้รบั โทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งอาจถูกดําเนิ นคดีตามกฎหมาย หากการกระทําการนั้นผิดกฎหมาย
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แบบยืนยันการรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบตั ิตาม
ข้าพเจ้าได้อ่านและทําความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย
จํากัด (มหาชน) แล้ว และให้คาํ มันว่าจะปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าได้กระทํา
การอย่างใดอย่างหนึ่ งที่เป็ นการขัดแย้ง หรือไม่ปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตาม
กฎระเบียบของบริษัททุกประการ
ข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อของข้าพเจ้าไว้เพื่อเป็ นหลักฐานการรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตาม
ลงนาม
ชือ่ -สกุล
ตําแหน่ ง
ฝ่ าย/สายงาน
วัน/เดือน/ปี
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