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วิสยัทศัน ์

เป็นผูนํ้าในการผลิตบรรจุภณัฑป์ระเภทถงัโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร และขวดพลาสติกพีอีทีท่ีมีคุณภาพ 

 

พนัธกิจ 

ตอบสนองต่อความตอ้งการ สรา้งความเชือ่มัน่ และความพึงพอใจสูงสุดในสินคา้ของบรษิัทใหแ้ก่ลูกคา้ในทุกระดบั 

 

คุณค่าองคก์ร 

ไม่หยุดยั้งท่ีจะพฒันากระบวนการการผลิตและการบริหารจดัการตน้ทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดอตัราการสูญเสยี

ในระหวา่งการผลติ ลดตน้ทุนการผลิตโดยรวมของบริษัท แต่ยงัสามารถคงไวซ่ึ้งสินคา้ท่ีดีและมีคุณภาพสูง  

ใหค้วามสาํคญักบัการบริการในระหวา่งและหลงัการขาย ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อสินคา้

ของบริษัทอยา่งต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ เพื่อรกัษามาตรฐานและพฒันาคุณภาพของสินคา้และบริการใหดี้ย่ิงข้ึน 
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นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า การกํากับดูแลกิจการท่ีดี เป็นปัจจัยพื้ นฐานสําคัญในการ

ยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานของบริษัทใหเ้กิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขนัและเพิ่มความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยคณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและทิศ

ทางการดําเนินงานของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ภายใตก้รอบและขอ้กําหนดของ

กฎหมายโดยบริษัทมีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ริหารกาํหนดไวอ้ย่าง

เป็นลายลักษณ์อกัษรซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และประกาศใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบและถือ

ปฏิบติัแลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษัทปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียอย่างเท่าเทียมกนั เป็นธรรมต่อ

ทุกฝ่าย 

2. คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ในการสรา้งมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน

ดว้ยความรอบคอบและระมัดระวงัภายใตก้รอบขอ้กําหนดของกฎหมาย รับผิดชอบต่อการ

ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถ และมีประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้

ถือหุน้ ดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจและ

การกระทาํของตนเอง 

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลใหบ้ริษัทดําเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และ

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

4. คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและมีการ

บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

5. คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดจรรยาบรรณของบริษัทเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานถือปฏิบัติแลว้ และยังมีการจัดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกๆ คน ทํา

แบบทดสอบและประเมินผลความรูค้วามเขา้ใจเป็นประจาํทุกปี 

6. คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนักถึงความสาํคญัของความหลากหลายในโครงสรา้งของ

คณะกรรมการบริษัท ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเพศ อายุ เชื้ อชาติ ศาสนา การศึกษา ประสบการณ์ 

ทักษะ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นต่างๆ ซ่ึงในการสรรหาและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

บริษัท นอกจากจะใชค้วามรูค้วามสามารถมาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกแลว้ ยังไดค้ํานึงถึง

ประโยชน์ของความหลากหลายเขา้มาประกอบดว้ย 
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7. กาํหนดใหก้รรมการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง เวน้แต่จะมี

เหตุอันสมควร และกําหนดใหก้รรมการผูอ้ํานวยการตอ้งทําการขออนุญาตและไดร้ับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการในท่ีประชุมหากต้องการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่น 

เพื่อใหก้รรมการและกรรมการผูอ้าํนวยการสามารถอุทิศเวลาใหแ้ก่การกาํกบัดูแลกิจการของ

บริษัทไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
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สิทธิของผูถ้ือหุน้ 

 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและใหค้วามสาํคญักบัสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยมีการส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้

ไดใ้ชส้ิทธิของตนเองและไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงจะไม่กระทาํการใดๆ 

ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาขอ้มูล หรือข่าวสารต่างๆ ของทางบริษัทและการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

สิทธิขั้นพื้ นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุน้ การไดร้บัเงินปันผล การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การ

ไดร้บัข่าวสาร ขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใชส้ิทธิออกเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน

กรรมการ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล 

การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณหส์นธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ (หาก

มี) เป็นตน้ ผูถื้อหุน้ทุกรายยงัไดร้บัสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการรบัทราบขอ้มูล วนั เวลา สถานท่ีและวาระการประชุม

ผูถื้อหุน้ ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องท่ีตอ้งตัดสินใจในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

และทนัเวลา โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่น

เขา้ร่วมประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า

ก่อนท่ีจะจดัส่งเอกสารเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน

ไดร้บัขอ้มูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทรวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ แสดงความคิดเห็น ตั้งคาํถาม ให้

ขอ้เสนอแนะ และร่วมพิจารณาตดัสินใจในการเปลีย่นแปลงท่ีสาํคญัต่างๆ ของบริษัท โดยประธานในท่ีประชุมจะจดัสรร

เวลาใหอ้ย่างเหมาะสมและส่งเสริมใหมี้การแสดงความเห็นและตั้งคาํถามในท่ีประชุม ในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทได้

อยา่งเท่าเทียมกนั  

การประชุมผูถื้อหุน้ 

บรษิัทจะดาํเนินการเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ตามกฎหมายและหลกัการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมอบใหบ้ริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท

เป็นผูจ้ดัส่งหนังสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษัทจะจดัใหมี้การแจง้ขอ้มูล วนั 

เวลา สถานท่ี และวาระการประชุม ซ่ึงมีคาํชี้ แจงและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระการประชุม ใน

หนังสือเชิญประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน ทั้งฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้น

เว็บไซตข์องบริษัท www.thaimetaldrum.com ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

บริษัทจะอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนไดใ้ชส้ิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง

เต็มท่ี รวมถึงส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกคน และผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยมี

การกาํกบัดูแลปฏิบติัตามนโยบายเพื่อดําเนินการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถื้อ

หุน้ ในการจดัประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความสะดวกของสถานท่ีจดัประชุมซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเดินทางไปร่วม

ประชุมไดส้ะดวก มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการนําเสนอการประชุมไดอ้ย่างเหมาะสมกําหนดวนัและเวลาประชุมท่ี

เหมาะสม โดยจะไม่กาํหนดวนัประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชย ์และกาํหนดช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 17.00น. บริษัทจะจดัหาเจา้หน้าท่ีตอ้นรบัใหค้วามสะดวกในการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชุมอย่างเพียงพอ มีบริการอากรแสตมป์สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบอาํนาจในการเขา้ร่วมประชุม และมีการเลี้ ยง

รบัรองสาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาร่วมประชุม 
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บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนสามารถส่งคาํถาม รวมทั้งการเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ชื่อบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถและคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท หรือ

คาํถามท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดล้่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยบริษัทจะเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งคาํถาม

ล่วงหน้าไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

บริษัทจะจดัใหมี้การส่งหนังสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกคนทั้งหมด 2 รูปแบบ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ี

ตอ้งการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมเลือกใช ้ไดแ้ก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. บริษัทไดเ้สนอชื่อกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถกําหนดทิศ

ทางการลงคะแนนเสียงได ้ 

การดาํเนินการในวันประชุมผูถื้อหุน้ 

ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี บริษัทจะจดัใหมี้คณะกรรมการบริษัทเขา้ร่วมประชุม มีผูส้อบ

บญัชี และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเขา้ร่วมประชุมดว้ย ในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม บริษัทจะทํา

การแจกใบลงคะแนนเสียงใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมาเขา้ร่วมประชุมทุกท่าน พรอ้มทั้งแสดงหลักเกณฑก์ารใช้

ใบลงคะแนนเสียงอย่างชดัเจน เพื่อใชใ้นกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละ

วาระ โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุมส่วนท่ีเหลือถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระน้ันๆ ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้

กรอกใบลงคะแนนเสียงตามวาระน้ันๆ และยกมือข้ึน เพื่อใหเ้จา้หน้าท่ีเดินไปเก็บใบลงคะแนนมาบนัทึกและสรุปผลให้

ทราบ จากน้ันประธานจะเป็นผูแ้จง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในท่ีประชุม ในกรณีท่ีวาระน้ันมีหลายรายการ 

บริษัทจะจดัใหมี้การลงคะแนนเสียงเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทไดจ้ดัมีการลงคะแนนเสียง

ออกเป็นแต่ละบุคคล รวมถึงประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านสามารถซกัถามขอ้มูล และแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อยไดอ้ย่างเต็มท่ี โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยบันทึกคําถามและ

คาํตอบไว ้จนกระทัง่ไม่มีผูใ้ดสอบถามแลว้ ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และเพื่อใหค้รบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บังคับ

ของบริษัทและตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีจะตอ้งมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ย

ตนเอง หรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ทั้งหมด  

การจดัทาํรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

เลขานุการบริษัทจะจัดใหมี้การบันทึกการประชุมอย่างละเอียด ซ่ึงครอบคลุมหัวขอ้ดังต่อไปน้ี 

รายชื่อกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม และกรรมการท่ีลาประชุม บนัทึกการชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และวิธีการ

แสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบก่อนดําเนินการประชุม รวมทั้งคาํถามคาํตอบท่ีเกิดข้ึนในการประชุม พรอ้มบนัทึก

ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระวา่มีผูถื้อหุน้ จาํนวนผูเ้ห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย อยา่งถูกตอ้ง

และครบถว้น 

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้ น บริษัทไดเ้ผยแพร่มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ผ่านเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ภายในวนัประชุม และบริษัทไดจ้ดัส่งรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทั้งเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 

วนันับจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
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การปฏิบตัิตอ่ผูถ้ือหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ไดแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย ผูถื้อหุน้

สถาบนั รวมถึงผูถื้อหุน้ต่างชาติ ไดร้บัสิทธิและการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึง เพศ อายุ เชื้ อชาติ สญัชาติ

ศาสนา ฐานะทางสงัคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไว ้

ดงัน้ี 

การใชข้อ้มูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย

ดงักล่าวจะครอบคลุมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งจดัทาํและนําส่ง

รายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อเลขานุการบริษัท เพื่อนําส่งต่อไปยงัสาํนักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แลว้แต่กรณี ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไวทุ้กครั้งเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง  

กาํหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ีมีหรือ 

อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุน้ของบริษัท ซ่ึงยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อ สาธารณชน ซ่ึงตนไดล้่วงรูม้าใน

ตําแหน่งหรือฐานะเช่นน้ันมาใชเ้พื่อการซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือหรือขาย 

หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุน้ ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย แก่

บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทําดังกล่าวจะทําเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ื่น หรือนํา

ขอ้เท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทาํดงักล่าว โดยตนไดร้บั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยการใชข้อ้มูลภายในเป็นนโยบายสาํคญัท่ีพนักงาน ผูบ้ริหาร 

และกรรมการบริษัททุกคนจะตอ้งปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน บริษัทฯ จะถือว่าไดป้ระพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ 

จะตอ้งไดร้ับบทลงโทษตามขอ้บังคับของบริษัทนอกจากน้ีบริษัทฯ ไดก้ําหนดใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร ทุกคน ลงนาม

รบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในเป็นประจาํทุกปี 

การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

รวมทั้งใหเ้สนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท โดยเผยแพร่หลักเกณฑ ์รวมถึง

ช่องทางรบัเรื่อง และช่วงเวลาท่ีเปิดรบัเรื่อง ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaimetaldrum.com ใน

หมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์

บริษัทจัดใหมี้การส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้บับุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทนตนในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
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ตนเอง โดยจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 คนไวใ้นหนังสือเชิญประชุม สาํหรบัเป็นทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้เพื่อ

แต่งตั้งใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อหุน้ดว้ย 

บริษัทไดมี้คําแนะนําถึงขั้นตอนในการมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมเอกสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง และไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉันทะ 

โดยหลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบฉันทะจะกาํหนดข้ึนภายใตข้อ้กาํหนดของกฎหมายโดยไม่มีเรื่องใดๆ ท่ี

จงใจกาํหนดข้ึนเพื่อใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ 

บริษัทมีนโยบายไม่ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัทตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไป 

บริษัทใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

บริษัทจดัใหมี้นโยบายวา่ดว้ยการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหก้ารตก

ลงเขา้ทาํธุรกรรมดงักล่าวมีแนวทางท่ีชดัเจน ผ่านกระบวนการพิจารณาอยา่งรอบคอบ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายใน

กรอบจริยธรรมท่ีดี เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั 

การเปิดเผยขอ้มูลกรณีการเขา้ทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับชื่อ และ

ความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั นโยบายการกาํหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความเห็นและผลการ

พิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัรายการดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างชดัเจนและเปิดเผยในรายงาน

ประจาํปีวา่รายการระหวา่งกนั ไดก้ระทาํอยา่งยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้  
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส 

 

คณะกรรมการกาํหนดใหบ้ริษัทเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัท ทั้งขอ้มูลทางการเงินและ

ขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย มีความเท่า

เทียมกนัและน่าเชื่อถือ ตามขอ้กาํหนดของสาํนักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริษัท

ไดก้าํหนดนโยบายการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ ดงัน้ี 

- ขอ้มูลข่าวสารท่ีเปิดเผยจะตอ้งมีความถูกตอ้ง เพียงพอ ชดัเจนและทนัเวลา ตามขอ้กาํหนด

ของสาํนักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

- ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และผูท่ี้สนใจใน

หลักทรัพย์ของบริษัท มีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับทราบขอ้มูล ข่าวสารท่ีเผยแพร่ของ

บริษัท 

- ขอ้มูล ข่าวสารใดๆ ท่ีจะมีผลต่อราคาซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลสําคัญต่อผู้

ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน หรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ บริษัทจะดําเนินการ

เปิดเผยต่อสาธารณะชนโดยทนัที ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัทจะจัดใหมี้การเปิดเผยงบการเงินประจาํปีท่ีไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีของบริษัท 

ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้ นรอบปีบัญชีของบริษัท ทั้งน้ีผู ้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการพิจารณา

คุณสมบติัของผูส้อบบญัชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะคาํนึงถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม การปฏิบติัหน้าท่ี

ดว้ยความรับผิดชอบ และการไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียหรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการพิจารณากําหนด

จํานวนเงินค่าสอบบัญชีในแต่ละปีให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตของการสอบบัญชี และนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดเงินค่าสอบบญัชีดว้ย 

บริษัทจะทาํการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรบัทราบไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/

รายงานประจําปี (“แบบ 56-1 One Report”) ในหมวดโครงสรา้งการกํากับดูแลกิจการ และขอ้มูลสําคัญเก่ียวกับ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร พนักงาน และอื่นๆ คือ รายชื่อ ประวติั บทบาทหน้าท่ี การถือครองหุน้

ของบริษัท การฝึกอบรมของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

จาํนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการและจาํนวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละคนเขา้ประชุมของกรรมการทุกชุด จาํนวน

เงินค่าตอบแทนของกรรมการ และผูบ้ริหาร  

สําหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจะจัดใหมี้การนําเสนอรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจําปี (“แบบ 56-1 One Report”) เอกสารแนบ 6 และ

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการเงินไวใ้นส่วนท่ี 3 งบการเงิน 

บริษั ทจะจัด ให้มีการ เ ปิด เผยโครงสร้า งการ ถือ หุ้น ท่ีชัด เจนไว ้ใน เว็ บ ไซต์ ของบริษัท 

(www.thaimetaldrum.com) โดยระบุชื่อและ สดัส่วนของผูถื้อหุน้ 10 อนัดับแรก รวมถึงความสมัพนัธข์องกลุ่มผูถื้อหุน้

ไวใ้นเอกสารต่างๆ ของบริษัท พรอ้มทั้งจดัทําขอ้มูลการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทโดยกรรมการและผูบ้ริหาร และ

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี/รายงานประจําปี (“แบบ 56-1 
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One Report”) ส่วนท่ี 2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ นักลงทุน และผูท่ี้สนใจ ไดร้บัทราบขอ้มูล

และเขา้ใจในผลประกอบการของบริษัทไดดี้ย่ิงข้ึน  

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือ

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนักงาน และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล และใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความ

ลบั เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรียน ดงัรายละเอียดท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัท  

 

หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงผู้ลงทุน

สามารถติดต่อไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์02 264 0826 หรืออีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com โดยบริษัทฯ ไดแ้จง้ให้

ทราบถึงช่องทางท่ีจะติดต่อดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 
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ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ โดยเป็นผูมี้

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตลอดจนดําเนินกิจการของบริษัทใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมาย ขอ้บังคับ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต มีจริยธรรม ภายใตจ้รรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจ รวมทั้งการกาํกบัดูแลใหก้ารบริหารจดัการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้และ

ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผูถื้อหุน้ 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้ง

คณะ ซ่ึงจะทําใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน

7 คน (โดย 3 คน ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการบริษัทท่ีมาจากฝ่าย

บริหารจาํนวน 2 คน คือ กรรมการผูอ้าํนวยการ กรรมการและผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ทั้งน้ี จาํนวนกรรมการ

อิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์าํหนดไวใ้หมี้

กรรมการอิสระอยา่งน้อยหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทกาํหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจาก

ตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถา้จํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียน

บริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

อยา่งไรก็ตาม กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปน้ันอาจจะเลอืกเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะ

เรื่อง และเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาหรือรบัทราบ ซ่ึงคณะกรรมการชุดยอ่ยดงักล่าวมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ

ผูอ้ํานวยการ เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนในดา้นความรับผิดชอบระหว่างการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการ

บริหารงานประจาํ ทั้งน้ี บริษัทไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษัทกบัผูบ้ริหารอยา่ง

ชดัเจน และมีการถ่วงดุลอาํนาจการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีในการกาํหนดนโยบายและกํากับ

ดูแลการดําเนินงานของผูบ้ริหารในระดับนโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทําหน้าท่ีบริหารงานของบริษัทในดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด  
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ขอบเขตหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษัท 

1. รับผิดชอบในฐานะผูนํ้าของคณะกรรมการในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของ

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย

ตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้

2. สนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติ

ประจาํวนัของบริษัทฯ 

3. กาํกบัดูแลใหก้ารทาํหน้าท่ีของคณะกรรมการเกิดประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ 

4. กําหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการร่วมกับ

กรรมการผูอ้าํนวยการ และดูแลใหเ้รื่องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

5. ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผู้ถือหุน้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมใหก้รรมการมีการใชดุ้ลยพินิจท่ีรอบคอบ และใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

6. สนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม 

7. ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1. กํากับดูแลกิจการใหมี้การบริหารจัดการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บังคับ และมติของท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ภายใตเ้ง่ือนไขและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต

และระมดัระวงัเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และกาํกบัดูแลใหฝ่้าย

บริหารดําเนินการใหเ้ป็นไปตามวิสยัทัศน์ หรือทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

3. ดาํเนินการใหบ้ริษัทมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งมีการทบทวน

และประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. พิจารณาอนุมัติทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการดําเนินการใดๆ ตามท่ีกฎหมาย และ

หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เพื่อป้องกนการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ 

5. พิจารณาอนุมัติการทํารายการไดม้าและการจาํหน่ายไปของสินทรพัย ์และการดําเนินการ

ใดๆ ตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแลกําหนด เพื่อป้องกันการทํารายการท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. พิจารณาอนุมัติในเรื่องท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงการขนาดใหญ่ท่ีมีมูลค่าเกินอาํนาจของฝ่ายบริหาร 

7. จัดใหมี้ระบบการดําเนินงานรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึงใหมี้หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีมีความเป็นอิสระใน
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การปฏิบัติหน้าท่ี ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานข้างต้น เพื่อให้มันใจว่ามี

ประสิทธิภาพเพียงพอ และมีความโปร่งใส 

8. ดูแลใหมี้การสรรหากรรมการ และจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของผูบ้ริหารระดบัสูง

อยา่งมีประสิทธิผล 

9. จดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย ใหมี้ความเพียงพอและเหมาะสมสาํหรบัการปฏิบติัหน้าท่ีรวมถึง

แต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอื่นใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมและภายในเวลา

ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจํา 

ทุกปี 

11. อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนัสพิเศษประจาํปีใหแ้ก่พนักงาน 

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 

ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้ริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ

ภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้กําหนด

ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าท่ีเป็น

ผูส้อบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับ

ผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณา คัดเลือก และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทําหน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ

ภายในและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 

6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจจะมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ

ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

7. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี

ละ 4 ครั้ง 

8. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซ่ึง

รายงานดังกล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ย

ขอ้มูลอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

- ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของ

บริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 



 
14 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัร  

- รายการอื่นท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและ

ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

10. ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัวา่มีรายการหรือการ

กระทาํดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนัยสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน

ของบริษัท ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดําเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท 

11. ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซ่ึง

รับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทไดก้ระทําความผิดตามท่ีกฎหมายระบุและไดแ้จง้

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณ์ดังกล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักชา้และ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการ

ตรวจสอบเบื้ องตน้ใหแ้ก่สาํนักงานและผูส้อบบญัชีทราบภายในสามสิบวนันับแต่วนัท่ีไดร้บั

แจง้จากผูส้อบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยท่ีตอ้งแจง้ดังกล่าว และวิธีการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัพฤติการณน้ั์น 

 

ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
 

1. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบดา้นกาํหนดค่าตอบแทน 

1.1. เสนอโครงสร้างและวิ ธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแลว้แต่กรณี  

1.2. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ยอ่ย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมติัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

1.3. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนประจาํปีใหแ้ก่ผูบ้ริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมติั 

1.4. พิจารณาทบทวนอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการในการปรบัปรุงใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบหรือคาํสัง่
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ของหน่วยงานราชการ เช่น ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ฯลฯ 

 

2. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบดา้นสรรหา 

2.1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั 

2.2. คดัเลือกและเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เม่ือครบวาระหรือมีตําแหน่งว่างลง เพื่อ

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งแลว้แต่กรณี 

2.3. ดูแลโครงสรา้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทใหเ้หมาะสมกับองค์กรและ

หน้าท่ี ความรบัผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ 

2.4. พิจารณาทบทวนอาํนาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการใน

การปรับปรุงเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบหรือคําสัง่ของหน่วยงาน

ราชการ เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ฯลฯ  

 

ขอบเขตหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณา กาํหนด ทบทวน และนําเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. กาํกบัดูแลและสนับสนุนใหมี้การดําเนินงานดา้นการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง 

สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงไป 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีสําคัญเพื่อใหม้ัน่ใจว่า

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และมีการ

ปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงท่ีสาํคญั

อยา่งสมํา่เสมอ 

5. ใหค้าํแนะนําและคาํปรึกษากบัคณะทํางานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเสี่ยง และ/

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยง 

6. ประชุมคณะกรรมการฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

7. ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นใดเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่งท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าท่ีในการจัดเตรียมการประชุม

คณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุน้ จัดทําทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ ตามท่ี

กฎหมายกาํหนด มีหน้าท่ีดูแลใหบ้ริษัทและกรรมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานกลต. เป็นตน้ รวมทั้งมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ของ

บริษัท เช่น ติดต่อสรา้งความสมัพนัธ์กับผูถื้อหุน้ ตอบขอ้ซักถามรวมทั้งพิจารณาขอ้เสนอต่างๆ ของผูถื้อหุน้รายงาน

คณะกรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับความต้องการต่างๆ ของผู้ถือหุ ้น และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ ้นกับ

คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาร 

บริษัทไดเ้ปิดเผยกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.thaimetaldrum.com 

ในหวัขอ้การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
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จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

1. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบติัตอ่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัททุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิท่ีกาํหนดโดย

กฎหมาย หรือโดยขอ้ตกลงท่ีทาํร่วมกนั เน่ืองจากบริษัทตระหนักดีวา่ความสมัพนัธแ์ละความร่วมมือท่ีดีระหวา่งบริษัท

กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสรมิใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทจึง

กําหนดใหบ้ริษัทมีการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามกฎหมายหรือตาม

ขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษัท และไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื่อสรา้งความมัน่คงอย่างยัง่ยืน

และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ดงัน้ี 

 

1.1 การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้  

บริษัทใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกราย บริษัทตระหนักดีวา่ ผูถื้อหุน้ 

คือ เจา้ของกิจการ และมีสิทธิในความเป็นเจา้ของ ซ่ึงบริษัทไดดู้แลและดาํเนินการตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ี

ดีตามท่ีกล่าวไวใ้นเรื่องสิทธิของผูถื้อหุน้ และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางใน

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

- ดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสตัย ์โปร่งใส ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทใหผู้ถื้อหุน้ทราบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นความจริง 

- ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ดว้ยความเท่าเทียมกนัทุกราย 

 

1.2 การปฏิบตัิต่อพนกังาน  

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําใหอ้งค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึง

กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน ไวด้งัน้ี  

- ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าโทรศพัท์ ค่าน้ํามนั ค่า

เบี้ ยเลี้ ยง เบี้ ยขยนั และ/หรือ เงินโบนัสประจาํปีทั้งยงัจดัใหมี้การพิจารณาทบทวนการจ่าย

ค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสมํา่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าจะ

สามารถจูงใจพนักงาน และแข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้

- จัดใหมี้สวสัดิการพิเศษสาํหรบัพนักงานเพื่อลดภาระและความกังวลเรื่องค่าครองชีพของ

พนักงาน เช่น ค่าชุดยูนิฟอรม์พนักงาน เงินกองทุนสาํรองเลี้ ยงชีพ เงินใหกู้ยื้มกรณีฉุกเฉิน 

(ดอกเบี้ ย 0%) กาํหนดเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต บริการรถรับส่งพนักงานท่ี

ปฏิบัติงานท่ีโรงงาน สวัสดิการโรงอาหารโดยจัดใหมี้บริการขา้วและน้ําฟรี และจัดใหมี้

อาหารท่ีถูกสุขลักษณะในราคาท่ีเหมาะสม รวมถึงการตรวจสุขภาพประจาํปี การประกนั

ชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่มและอื่นๆ 
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- ส่งเสริมสวสัดิภาพความเป็นอยู่ท่ีดีของพนักงานท่ีคลอบคลุมไปถึงครอบครวัของพนักงาน 

เช่น ค่ารกัษาพยาบาลของบุตรและคู่สมรส เงินสงเคราะหใ์นการจดัการศพตามประเพณี

ของบิดามารดา คู่สมรส และบุตร เป็นตน้ 

- ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ินของพนักงาน

อยู่เสมอ โดยกาํหนดเป็นนโยบายเก่ียวกบัการดูแลเรื่องความปลอดภยั และสุขอนามยั ซ่ึง

บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน อัตราการเจ็บป่วยจากการ

ทํางาน ไวท่ี้บอร์ดประกาศท่ีบริเวณทางเขา้โรงงาน รวมถึงนําส่งรายงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อ

หน่วยงานราชการตามกาํหนดทุกครั้ง  

- การแต่งตั้งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงาน ตอ้งกระทาํดว้ยความ

เสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม 

รวมทั้งการกระทาํ หรือการปฏิบติัของพนักงานน้ันๆ  

- ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การถ่ายทอดความรู ้และความสามารถของพนักงาน โดยให้

โอกาสพนักงานอยา่งทัว่ถึงและสมํา่เสมอ โดยกาํหนดใหมี้แผนฝึกอบรมและจดังบประมาณ

เป็นประจาํทุกปี 

- รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค 

- ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานอยา่งเคร่งครดั  

- บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คง

ในหน้าท่ีการงานของพนักงาน  

- ปฏิบัติต่อพนักงานดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและสิทธิ

มนุษยชน 

- มีช่องทางใหพ้นักงานสามารถแจง้หรือรอ้งเรียนเรื่องท่ีส่อไปในทางผิดระเบียบหรือ

กฎหมายไดต้ามนโยบายวา่ดว้ยการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  

 

1.3 การปฏิบตัิต่อลูกคา้  

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นผูนํ้าดา้นการผลิตสินคา้ถงัโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ท่ีมีคุณภาพ

ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสรา้งความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้ของบริษัทท่ีจะไดร้ับผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม บริษัทฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้

ของบริษัท ดงัน้ี  

- สรา้งความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ ใหไ้ดร้บัผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ และตรงต่อ

เวลา 

- เปิดเผยข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกับสินคา้และบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ทันต่อเหตุการณ์ 

และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็น

ธรรม 

- ใหก้ารรบัประกนัสินคา้และบริการภายใตเ้ง่ือนไขเวลาท่ีเหมาะสม  

- จดัระบบเพื่อใหลู้กคา้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย สามารถรอ้งเรียนเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

และดําเนินการท่ีไม่เป็นธรรม อย่างดีท่ีสุด เพื่อใหลู้กคา้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดร้บัการ

ตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 
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- ไม่คา้กาํไรเกินควรเม่ือเปรียบเทียบกบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการในชนิดหรือประเภท

เดียวกนัและไม่กาํหนดเง่ือนไขการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้  

- รกัษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสมํา่เสมอ และไม่นําขอ้มูลมาใชเ้พื่อประโยชน์ของ

ตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 

1.4 การปฏิบตัติ่อคู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ี  

บริษัทฯ คาํนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่

คา้ คู่แข่งทางการคา้ และเจา้หน้ีโดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครดัไม่เคยละเมิดหรือ

ล่วงรูค้วามลบัและมีจรรยาบรรณท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจเสมอมาซ่ึงบริษัทฯ ไดก้าํหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติั

ไว ้ดงัต่อไปน้ี  

ความสมัพนัธก์บัคู่คา้  

- รกัษาพนัธะสญัญาและปฏิบติัต่อคู่คา้ดว้ยความเป็นธรรม ซ่ือสตัย ์และจริงใจ  

- ไม่ใชอ้ิทธิพลหรือการวิ่งเตน้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคู่คา้  

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและไม่ละเมิดกรรมสิทธ์ิในทรพัยส์ินของคู่คา้ 

- ใหโ้อกาสการเขา้ร่วมประกอบกิจการแก่คู่คา้ทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ี บริษัทได้กําหนดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่คา้อย่าง

เหมาะสม โดยการคดัเลือกคู่คา้ตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคและยุติธรรม ภายใตห้ลกัเกณฑใ์นการ

ประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษัท ไดแ้ก่ การตรวจสอบคุณสมบติั ประวติั และผลงานท่ีผ่านมา มีประสบการณแ์ละ

ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ มีสถานะทางการเงินมัน่คง ไม่มีประวติัการละท้ิงงาน มีความสามารถในการส่งมอบงานได้

ตามกาํหนด ไม่ใชแ้รงงานท่ีผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิขั้นพื้ นฐาน มีการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชัน่ มีระบบการจดัการ

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั เป็นตน้ บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหคู่้คา้/ผูข้าย/ผูร้บัจา้ง เสนอราคาดว้ย

ความโปร่งใสและเปิดเผย พรอ้มจดัทาํรูปแบบสญัญาทางการคา้ท่ีชดัเจน เหมาะสม และเป็นธรรมในการซ้ือสินคา้และ

บริการจากคู่คา้ บริษัทมีการปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไขและสญัญาอยา่งเคร่งครดั ชาํระค่าสินคา้และบริการตามเง่ือนไข

การชาํระเงินท่ีตกลงกนั เพื่อใหเ้กิดการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีเพื่อเอื้ อประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและคู่คา้ 

ความสมัพนัธก์บัคู่แข่งทางการคา้  

- ประพฤติปฏิบติัตามกรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี  

- ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต 

- ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาใหร้า้ยโดยปราศจากความ

จริง 

- ส่งเสริมการคา้เสรี โดยไม่ผูกขาดหรือกําหนดใหลู้กคา้ของบริษัทตอ้งทําการคา้กบับริษัท

เท่าน้ัน 
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ความสมัพนัธก์บัเจา้หน้ีทางการคา้  

- รักษาและปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจา้หน้ีโดยเคร่งครัด ทั้งในแง่การชําระคืน การดูแล

หลกัทรพัยค์ํ้าประกนั และเง่ือนไขอื่นๆ  

- รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจา้หน้ีดว้ยความซ่ือสตัย ์ 

- รายงานเจา้หน้ีล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันในสัญญาและร่วมกันหาแนว

ทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

 

1.5 การปฏิบตัิต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภยัของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รวมถึงใหค้วามสาํคญัในเรื่องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ 

ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิ่งแวดลอ้ม ISO 14001 และไดร้บัใบรบัรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัท่ี 3 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม บริษัทกาํหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดงัน้ี  

- บริษัทฯ จะคํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มี

ผลกระทบต่อความเสียหายต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยท่ีสุด 

- ดาํเนินกิจกรรมท่ีจะมีส่วนสรา้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้มอยา่งสมํา่เสมอ  

- ปลูกฝังจิตสาํนึกในเรื่องความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนักงาน

ทุกระดับอย่างต่อเน่ือง และจัดใหมี้การฝึกอบรมในหัวขอ้และหลักสูตรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น ISO14001:2015 และ ISO14001:2015 Internal Audit, การอนุรกัษ์พลังงานและ

เจาะลึกแหล่งเงินทุนจากภาครฐั, การอนุรกัษ์พลงังานตามกฎหมาย และการขบัรถบรรทุก

อยา่งถูกวิธีและปลอดภยั 

- ใหค้วามสําคัญในการทําธุรกรรมกับคู่คา้ท่ีมีเจตจํานงเดียวกันกับบริษัทฯ ในเรื่องความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

- ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหลักของ

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบั 

บริษัทใหค้วามสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และศีลธรรมอนัดี อยา่งเครง่ครดั จึงไดก้าหนดแนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 

- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ กฎเกณฑ์ ท่ีเก่ียวขอ้ง และศีลธรรมอันดี เช่น 

กฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์สิ่งแวดลอ้ม สิทธิมนุษยชน ภาษีอากร 

สารเสพติด และความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ 

- ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือ หรือส่งเสริมการหลีกเลียงหรือฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ ์และศีลธรรมอนัดี 

- เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และ

ศีลธรรมอันดี ใหร้ายงานต่อผูบ้ังคับบัญชา หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือแจง้ผ่านทางช่อง

ทางการรับเรืองรอ้งเรียนท่ีบริษัทกําหนดไว  ้รวมทั้งใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจริงต่างๆ และเปิดเผยขอ้มูล กบัหน่วยงานกาํกบัดูแลทั้งภายในและภายนอก 
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3. จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นพนักงาน ชุมชนและสงัคมรอบขา้ง ดว้ยความเคารพต่อ

ชีวิตและศักด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องทุกคนไม่ละเมิดสิทธิ สิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม โดยเปิดโอกาส

ดา้นการจา้งงานใหแ้ก่บุคคลทุกเพศ ทุกวยั ทุกเชื้ อชาติ และศาสนาอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งน้ียงัไดไ้ดก้าํหนดนโยบายใน

การแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน จากการกระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจากพนักงาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้ห้

ขอ้มูล และใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลับ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูร้อ้งเรียนตามหลัก

สิทธิมนุษยชน อา้งอิงตามประกาศบริษัทท่ี 4/2557 เรื่องนโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้ม

กาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูท่ี้กระทาํผิดในเรื่องดงักล่าว  

 

การปฏิบติัตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําใหอ้งค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึง

กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน ดังรายละเอียดท่ีไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ 1. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย ในหมวด 1.2 การปฏิบติัต่อพนักงาน 

 

ความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการเป็นผูนํ้าดา้นการผลิตสินคา้ถงัโลหะขนาดบรรจุ 200 ลิตร ท่ีมีคุณภาพ

ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจและสรา้งความมัน่ใจใหก้ับลูกคา้ของบริษัทท่ีจะไดร้ับผลิตภัณฑ์ท่ีมี

คุณภาพ รวมทั้งรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดีและดาํเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งเป็นธรรม บริษัทฯ กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อลูกคา้

ของบริษัท ดังรายละเอียดท่ีไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ 1. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ในหมวด 1.3 

ลูกคา้ 

 

การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

 ในแต่ละปีบริษัทไดจ้ัดสรรงบประมาณเพื่อใชใ้นการพัฒนาชุมชนและสังคม และไดส้นับสนุนให้

พนักงานทุกๆ คนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง อาทิ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา บริษัท

ไดร้่วมกบั บริษัท สาธรธานี จาํกดั ในการจดัโครงการ “แบ่งปันสานฝันเพื่อน้อง” เป็นประจาํทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์

เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา 
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การจดัการสิ่ งแวดลอ้ม 

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฉบับปี 2015 จาก 

UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS (THAILAND) LTD. (URS) และใบรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับท่ี 3 จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีบริษัทไดมี้การบริหารจดัการสิ่งแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ

ทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ียงัไดจ้ดัใหมี้ช่องทางสาํหรบัการรบัขอ้รอ้งเรียนหากชุมชนไดร้บัผลกระทบ

ใดๆ อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินธุรกิจขอบริษัท 

 

4. จรรยาบรรณว่าดว้ยการไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

บริษัทดําเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่น ส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรี การเคารพสิทธิในทรัพยส์ิน โดยไม่

ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาหลีกเลี่ยงการดําเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และชาํระค่าการใช้

หรือไดม้าซ่ึงทรพัยส์ินอยา่งเป็นธรรมและไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัดงัน้ี 

- พนักงานทุกคน มีหน้าท่ีรกัษาความลับทางการคา้ และทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทางธุรกิจ และขอ้มูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัท และคู่คา้ทางธุรกิจของบริษัทโดยตอ้ง

ปกป้องเพื่อไม่ใหข้อ้มูลเหล่าน้ันรัว่ไหล หรือนําไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น โดย

ภาระหน้าท่ีในการป้องกันรักษาขอ้มูลน้ี จะต่อเน่ืองไปถึงแมเ้ม่ือพนักงานผูน้ั้นไดอ้อกจาก

บริษัทไปแลว้ก็ตาม การเปิดเผยขอ้มูลหรือนําไปใชโ้ดยไม่ไดร้ับอนุญาตจนทําใหเ้กิดความ

เสียหาย ตอ้งรบัผิดทางกฎหมาย 

- พนักงานทุกคนตอ้งไม่เรียกรอ้ง รับเอา หรือใชข้อ้มูลทางธุรกิจ ท่ีไดม้าโดยวิธีการมิชอบดว้ย

กฎหมาย 

- บริษัทสนับสนุนไม่ใหใ้ชง้านใดๆ ก็ตามอันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของ

บุคคลอื่น 

- บริษัทกําหนดให้มีข้อบังคับในการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภายในบริษัทให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์
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5. จรรยาบรรณว่าดว้ยการตอ่ตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

แนวทางการปฏิบติั 

- กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยทุกระดับ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่และจรรยาบรรณ โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกับเรื่องคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางออ้ม 

- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเขา้ข่าย

คอรร์ปัชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทและบรษิัทยอ่ย ตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือบุคคลท่ีรบัผิดชอบ

ทราบ และใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้สงสยั หรือขอ้ซกัถามให้

ปรกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา  

- บริษัทและบริษัทย่อยจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเรื่อง

คอรร์ปัชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษัทและบริษัทย่อย โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ให้

ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

- ผูท่ี้กระทําคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของบริษัทและบริษัทย่อย ซ่ึงจะตอ้งไดร้บั

การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ีอาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมาย หาก

การกระทาํน้ัน ผิดกฎหมาย 

- บริษัทและบรษิัทย่อยตระหนักถึงความสาํคญัในการเผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทําความเขา้ใจกบั

บุคคลอื่นท่ีตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทและบริษัทย่อย หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ในเรื่องท่ีตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ี 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รท่ียึดมัน่วา่คอรร์ปัชัน่เป็นสิ่งท่ี

ยอมรบัไม่ไดท้ั้งการทาํธุรกรรมกบัภาครฐัและภาคเอกชน 

ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ 

- นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่น้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบคุคล ตั้งแต่การสรรหา

หรือการคดัเลือกบุคคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังาน

พนักงาน และการใหผ้ลตอบแทน โดยกาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดับสื่อสารทําความเขา้ใจ 

กบัพนักงานเพื่อใชใ้นกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัให้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบาย

กํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัท และนโยบายความขัดแยง้ต่อผลประโยชน์ รวมทั้ง 

ระเบียบ และคู่มือปฏิบติังานของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางปฏิบติัอื่น

ใดท่ีบริษัทและบริษัทยอ่ยจะกาํหนดข้ึนต่อไป 

- เพื่อความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน่ กรรมการ

บริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัตอ้งปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงัในเรื่องดงัต่อไปน้ี 

- ของกํานัล การเลี้ ยงรับรองและค่าใชจ้่ายการให ้มอบ หรือรับ ของกํานัล การเลี้ ยง

รับรอง ใหเ้ป็นไปตามท่ีระเบียบว่าดว้ยเรื่องการรับ การใหข้องขวญั ทรัพยส์ิน หรือ

ผลประโยชน์อื่นใดท่ีบริษัทกาํหนด 
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- เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงิน

สนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงิน

บริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ไดถู้กนําไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครฐั หา้มใหห้รือรบัสินบนในการ

ดําเนินธุรกิจทุกชนิด การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย และการติดต่องานกบั

ภาครัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์ และต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ในปี 2556 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมในโครงการ “แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต” เพื่อ

แสดงเจตนารมณแ์ละความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ในทุกรูปแบบเพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการกาํหนด

ความรบัผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอ้กาํหนดในการดําเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่กับทุกกิจกรรม

ทางธุรกิจของบริษัท และเพ่ือใหก้ารตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเสี่ยงดา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่

ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติประกาศใช ้“นโยบายต่อต้าน

คอรร์ปัชัน่” เป็นลายลักษณ์อกัษรข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กร

แห่งความยัง่ยืน ตามประกาศบริษัทท่ี 1/2557 ลงวนัท่ี 6 มกราคม 2557 ในปี 2557 บริษัทฯ ไดส้่งแบบประเมิน

ตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ของโครงการฯ เพื่อเขา้สู่กระบวนการรบัรองแลว้ และเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 

2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติใหก้ารรับรองบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด 

(มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต  

ในเดือนตุลาคม ปี 2560 อายุของใบรบัรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นทุจริตหมดลง (อายุสมาชิกคราวละ 3 ปี) บริษัทฯจึงดําเนินการย่ืนแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตราการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ฯ เพื่อเขา้สู่ขบวนการรบัรองวาระท่ี 2 และเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

แนวร่วมปฏิบติัฯ ไดมี้มติในการรบัรองต่ออายุ บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต โดยใบรบัรองมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติใหก้ารรบัรอง ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่บริษัทมีนโยบายความมุ่งมัน่ และแนวปฏิบติังานภายในองคก์รอยา่งชดัเจน เพื่อต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนั ติดตาม และประเมินความ

เสี่ยงจากการทุจริตคอรร์ปัชัน่ท่ีอาจเกิดข้ึน โดยการจดัใหมี้กระบวนการตรวจสอบการควบคุมภายใน และการบริหาร

ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมกระบวนการทํางานท่ีสําคัญต่างๆ อาทิ กระบวนการแผนกบุคคล กระบวนการแผนกจัดซ้ือ 

(โรงงาน) กระบวนการดา้นการผลิต กระบวนการดา้นการควบคุมคุณภาพ (QC) กระบวนการดา้นการจดัส่งและการ

จดัการคลังสินคา้สาํเร็จรูป เป็นตน้ กาํหนดใหห้วัหน้างานในแต่ละแผนกรบัผิดชอบในการสื่อสาร เผยแพร่ความรู ้ผล

ประเมินประจําปี และฝึกอบรบใหแ้ก่พนักงาน เก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ และนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง และเป็นผู้เฝ้าระวังติดตาม โดยนําเสนอผลต่อคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินและกาํกบัดูแลกิจการตามแผนการตรวจสอบประจาํปี และรายงานความ

เสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท  

นอกจากน้ียงัจดัใหมี้ช่องทางการรบัแจง้ขอ้มูล เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล 

และใหค้วามสาํคญักบัการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลับ อนัรวมถึงมาตรการในการตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนและ

พิจารณาบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระทาํผิดอยา่งเป็นธรรม 
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6. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน ประโยชนอ่ื์นใด 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ บริษัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัว่าดว้ยการรบั การ

ใหข้องขวญั ทรพัยส์ินหรือผลประโยชน์อื่นใด และใหถื้อปฏิบติัโดยทัว่กนั ดงัน้ี 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน สามารถรบัและใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด 

รวมถึงการเลี้ ยงหรือรบัเลี้ ยงจากบุคคลอื่นไดใ้นโอกาสต่าง ๆ ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วฒันธรรม หรือใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏิบติัในสงัคม โดยการรบัหรือการใหน้ั้น จะตอ้งไม่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ และการรบัหรือการใหด้ังกล่าวตอ้งทําดว้ยความโปร่งใส ตอ้งทําในท่ี

เปิดเผย และสามารถเปิดเผยได ้

- ของขวญัท่ีอาจรบัได ้ไม่ควรเป็นเงินสด หรือเทียบเท่าเงินสด 

- บริษัทฯ กาํหนดเกณฑก์ารรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ดงัน้ี 

- การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีมอบใหบ้ริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การ

ระลึกถึงเหตุการณท่ี์สาํคญัของบริษัทฯ ตอ้งส่งมอบของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์

แก่ผูบ้งัคบับญัชาพิจารณา 

- การรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หากมีมูลค่าเกินกวา่ 5,000 บาท ให้

ขออนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชาก่อน และใหนํ้าส่งส่วนกลาง 

- ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกเสนอใหข้องขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึงของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์น้ัน อยู่ในข่ายท่ีตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติก่อน แต่หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้ในขณะน้ัน อาจรับไวก่้อน และ

ดาํเนินการแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยทนัที ซ่ึงผูร้บัจะตอ้งสามารถแสดงเหตุผลอนัสมควรในการ

รบัของ ส่วนกรณีการรบัผลประโยชน์อื่น ๆ เช่น การสงัสรรคร์บัรอง จะตอ้งยืนยนัไดว้า่ การรบั

น้ันมิไดมี้ลกัษณะเป็นการใชจ้่ายเงินมากเกินสมควร หรือกระทาํบ่อยครั้ง จนทาํใหเ้กิดขอ้ผูกมดั

กบัผูท่ี้จดัการสงัสรรคร์บัรองน้ัน ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จะไม่เรียกรอ้งหรือรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์

อื่นใด จากลูกคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใด อนั

อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความลาํเอียง หรือลําบากใจ หรือเป็น

ผลประโยชน์ขดักนัได ้

- กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหน้าท่ีรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์

อื่นใด โดยบริษัทฯ จะประชาสมัพันธ์ใหลู้กคา้ คู่คา้ ผูร้ับเหมา หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทราบถึงนโยบายการรบั การใหข้องขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอย่าง

สมํา่เสมอ 

- ของขวญั ทรพัยส์ิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีรบัหรือใหต้อ้งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย 

- บริษัทฯ ไม่ไดมี้ขอ้หา้มในการจดัทําของขวญัท่ีมีตราสญัลักษณ์ของบริษัทฯ ตราบใดท่ีการให้

ของขวญัแก่บุคคลน้ันมีเหตุอนัควร และสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

- พึงงดเวน้การใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชา หรือรบัของขวญัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เวน้แต่เป็นการ

ใหต้ามจารีต ประเพณี และมีมูลค่าไม่สูงเกินสมควร 
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7. จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษัทไดก้าํหนดแนวปฏิบติัว่าดว้ยความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหค้ณะกรรมการ รวมทั้งผูบ้ริหาร และพนักงานถือปฏิบติัดงัน้ี  

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องหลีกเลี่ยงการขัดแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตัว และ

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในการติดต่อกบัคู่คา้และบุคคลอื่น  

- บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังน้ัน กรรมการ ผูบ้ริหาร 

และ พนักงานไม่พึงทําลายชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยการประพฤติมิชอบ หรือกระทําการใดๆ ท่ี

อาจเป็น ขอ้ครหาในเรื่องของความซ่ือสตัยแ์ละเท่ียงธรรม  

- บริษัทฯ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อผลประโยชน์ส่วนตวั หรือแก่ 

บุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงขอ้มูลท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎระเบียบของ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ 

- การท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัทอื่น หรือองคก์ร 

สมาคมทางธุรกิจอื่น จะตอ้งไม่ขดัต่อประโยชน์และการประกอบหน้าท่ีโดยตรง รวมทั้งจะตอ้ง

แจง้ ใหบ้ริษัทฯ ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

- กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เขา้ไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผูถื้อหุน้ในกิจการใดๆ ซ่ึง

อาจมี ผลประโยชน์หรือก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหบ้ริษัทฯ 

ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร  

- บริษัทฯ ประสงคใ์หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการใหห้รือการรบัสิ่งของ หรือ 

ประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ เวน้แต่ในเทศกาล หรือ 

ประเพณีนิยม ในมูลค่าท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูร้บัพึงพิจารณา 
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8. จรรยาบรรณว่าดว้ยการรกัษาความลบั การใชข้อ้มูลภายใน  

และการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท 

บริษัทมีนโยบายว่าดว้ยการใชข้อ้มูลภายใน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของ

บริษัทในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน จากการใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน โดยนโยบาย

ดงักล่าวจะครอบคลุมถึงการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

- กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งจดัทาํและ

นําส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อเลขานุการบริษัท 

เพื่อนําส่งต่อไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์แลว้แต่กรณี 

ภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกําหนดไวทุ้กครั้งเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลง  

- กาํหนดมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และลูกจา้งของบริษัทใชข้อ้มูลภายในของบริษัทท่ีมี

หรือ อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นของบริษัท ซ่ึงยังมิได้เปิดเผยต่อ 

สาธารณชน ซ่ึงตนไดล้่วงรูม้าในตาํแหน่งหรือฐานะเช่นน้ันมาใชเ้พื่อการซ้ือหรือขาย หรือเสนอ

ซ้ือ หรือเสนอขาย หรือชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซ้ือหรือขาย หรือเสนอซ้ือหรือเสนอขายซ่ึงหุน้ ของ

บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหาย แก่บริษัท ไม่ว่าทั้ง

ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่การกระทาํดงักล่าวจะทาํเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผูอ้ื่น หรือ

นําขอ้เท็จจริงเช่นน้ันออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระทําดังกล่าว โดยตนไดร้ับ ผลประโยชน์ตอบ

แทนหรอืไม่ก็ตาม 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายวา่ดว้ยการใชข้อ้มูลภายในเป็นนโยบายสาํคญัท่ีพนักงาน ผูบ้ริหาร 

และกรรมการบริษัททุกคนจะตอ้งปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืน บริษัทฯ จะถือว่าไดป้ระพฤติผิดระเบียบวินัยของบริษัทฯ 

จะตอ้งไดร้ับบทลงโทษตามขอ้บังคับของบริษัทนอกจากน้ีบริษัทฯ ไดก้ําหนดใหพ้นักงาน ผูบ้ริหาร ทุกคน ลงนาม

รบัทราบและปฏิบติัตามนโยบายการใชข้อ้มูลภายในเป็นประจาํทุกปี 
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9. จรรยาบรรณว่าดว้ยการใชค้อมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

บริษัทไดก้าํหนดแนวทางปฏิบัติว่าดว้ยการใชค้อมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สาํหรบัพนักงาน หรือบุคคลอื่นท่ีบริษัทอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านคอมพิวเตอรอ์ินเตอรเ์น็ต และระบบขอ้มูลของบริษัท โดย

ใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครดั ดงัน้ี 

- ใชข้อ้ความสุภาพ หรือใชข้อ้ความท่ีสุภาพชนทัว่ไปพึงใชใ้นขอ้ความท่ีส่งไปถึงบุคคลอื่น 

รวมทั้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามธรรมเนียมปฏิบติัการใชเ้ครือข่าย 

- ตรวจสอบขอ้ความ รายละเอียด และการแนบเอกสารใน E-mail ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ก่อนการ

ส่งไปยงับุคคลท่ีตอ้งการแจง้ใหร้บัทราบขอ้มูลเท่าน้ัน 

- ขอ้ความ รายละเอียด และเอกสารแนบท่ีส่งผ่านระบบ E-mail ของบริษัทฯ หรือโครงสรา้ง

พื้ นฐานของระบบ ถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัทฯ และบริษัทฯ สงวนสิทธิในการเขา้ตรวจสอบ 

เก็บหลักฐาน และดําเนินการอนัสมควร หากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณว่าดว้ยการใช้

คอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

- ไม่กระทําการท่ีถือเป็นความผิดตาม พรบ. ว่าดว้ยการกระทําความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์

ท่ีมีผลบงัคบัใช ้และกฎหมายประกอบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ไม่ใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตของบริษัทในการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การเมือง  การหม่ินสถาบนัพระมหากษัตริย ์หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง / ก่อการรา้ย 

- ไม่คา้หรือแสวงหาผลกาํไร หรือผลประโยชน์ส่วนตวั 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัซ่ึงไดม้าจากการปฏิบติังานใหบ้ริษัท ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลบรษิทั 

พนักงาน หรือบุคคลภายนอกก็ตาม 

- ไม่กระทาํการทาํอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญาของบริษัท หรือบุคคลอื่น 

- ไม่กระทาํการเพื่อใหท้ราบขอ้มูลข่าวสารของบุคคลอื่น โดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากผูเ้ป็นเจา้ของ

หรือผูท่ี้มีสิทธิในขอ้มูลดงักล่าว 

- ไม่แสดงความเห็นส่วนบุคคลในเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับการดําเนินงานของบริษัทไปยังท่ีอยู่

เว็บไซต์ใด ๆ ในลักษณะท่ีจะก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคลื่อนไปจาก

ความเป็นจริง หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น 

- ไม่ใชเ้พื่อการก่อกวน ข่มขู่ คุกคาม หรือรบกวนการใชง้านระบบอินเตอรเ์น็ตของผูอ้ื่นอย่าง

เด็ดขาด 

- ไม่เปิดเผยรหัสผ่านบัญชีใช ้งานของตน หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าใช้งาน เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และ E-mail ของตนและตอ้งไม่นํารหสัผ่านของผูอ้ื่นไปใชเ้พื่อการเขา้ถึงขอ้มูล

ของผูใ้ชง้านรายอื่น 

- หากพบปัญหาในการใชง้าน อนัอาจจะก่อใหเ้กิดความไม่ปกติเก่ียวกบัความปลอดภยัในการ

ใชง้าน หรือมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต และ Email ควรปรึกษา 

และ/หรือแจง้เจา้หน้าท่ี IT Support เพื่อหาแนวทางแกไ้ขต่อไป 

- หากบริษัทฯ พบว่าพนักงานรายใดกระทําการท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาเก่ียวกบัความปลอดภยั

ในการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตจะตอ้งถูกเพิกถอนสิทธ์ิเพื่อการใชง้านดงักล่าว 



 
30 

- บริษัทฯ จะมีการตรวจสอบ กรณีท่ีพบว่าพนักงานมีการกระทําการท่ีถือเป็นความผิดตาม 

พรบ. วา่ดว้ยการกระทาํความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร ์ท่ีมีผลบงัคบัใช ้และกฎหมายประกอบ

อื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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10. จรรยาบรรณว่าดว้ยการควบคุมภายใน 

- จัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้นทั้งดา้นการเงิน การปฏิบัติงานทั้งใน

ระดับงานบริหารและระดับปฏิบติังาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อใหมี้กิจกรรมการควบคุมท่ีดีในทุกหน้าท่ี มีการกําหนดระเบียบมาตรฐานของการ

ปฏิบัติงาน เพื่อการทํางานท่ีโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดโ้ดยมีการกาหนดอํานาจ

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษรอยางชดัเจน มี

การแบ่งแยกหน้าท่ีของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหมี้การ

ตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสม รวมทั้งมีระบบ

ติดตามและประเมินผล เพื่อใหม้นัใจวา่ระบบมีความเหมาะสมปฏิบติัไดจ้ริงและมีการแกไข

ปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพ แวดลอ้มการทํางาน และปัจจยัความเสี่ยงทีเปลี่ยนแปลงไป

อีกดว้ย 

- จัดใหมี้หน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าท่ีในการตรวจสอบ

การปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหเ้ป็นตามระเบียบท่ีวางไว ้

- พนักงานมีหน้าท่ีสนับสนุนการทํางานและใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง และ

ครบถว้นแก่ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งมี

หน้าท่ีตรวจสอบความถูกตอ้งทางการเงิน และรายงานในทนัทีเม่ือพบขอ้ผิดพลาดหรือความ

ไม่ชอบมาพากล 

บริษัทไม่มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทเอง แต่ใช ้บริการจากหน่วยงานภายนอก 

(Outsource) ในการทาํหน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคมุภายในและสอบทานการปฏิบติังานของบรษิัทและบรษิัทยอ่ย ตาม

ขอ้ปฏิบติัท่ีกาํหนดไว ้โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิารระดบัสูง และผูต้รวจสอบจะรว่มกันพิจารณาระบบงานท่ีจะ

ตรวจสอบของแต่ละบรษิัทตามท่ีผูต้รวจสอบไดจ้ดัลาํดบัความเสี่ ยงไวแ้ลว้ในรายงานการประเมินความเสี่ ยงทางธุรกิจ

ของแตล่ะบรษิัท 
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11. จรรยาบรรณว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามัย การรกัษาความปลอดภยั  

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

บริษัทตระหนักถึงความสาํคัญของสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และ

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานของพนักงาน จึงกาํหนดนโยบาย ดงัต่อไปน้ี 

- ความปลอดภยัในการทาํงานเป็นหน้าท่ีและความรบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบติังานของ

พนักงานทุกคน  

- สนับสนุน ส่งเสริมใหพ้นักงานตระหนักรูถึ้งการทาํงานดว้ยความปลอดภยั รวมทั้งกาํกบัดูแล

ใหก้ารปฏิบัติงานของพนักงาน และผูม้าติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทปฏิบัติตาม

กฎระเบียบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัอยา่งเคร่งครดั  

- เพื่อสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการทาํงานใหเ้กิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน บริษัทจะ

พัฒนาระบบการจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทํางานให้

สอดคลอ้งกบักฎหมาย รวมถึงมาตรฐานสากล และขอ้กาํหนดอื่นๆ ท่ีบริษัทนํามาประยุกตใ์ช ้ 

- จัดใหมี้การป้องกัน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย  

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางานอยู่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบและมาตรการ

ต่างๆ สามารถนําไปใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จัดใหมี้กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และสรา้งจิตสํานึกใหพ้นักงานในทุกระดับตระหนักถึง

ความสาํคญัของงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

- ใหก้ารสนับสนุนทรพัยากรต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสมในการดําเนินการตามระบบการ

จดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
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12. จรรยาบรรณว่าดว้ยการใหข้อ้มูล ข่าวสาร และการใหส้มัภาษณต์อ่สื่อมวลชน  

หรือสาธารณชน และนักลงทุนสมัพนัธ ์

- การเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทตอ้งอยู่บนพื้ นฐานขอ้มูลท่ีเป็นจริง ถูกตอ้ง ทันเวลา เท่าเทียม 

และเป็นธรรม โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถึงหลกัเกณฑ ์และวิธีการปฏิบติัของบริษัทจดทะเบียน และสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ประธานกรรมการ กรรมการผู้อํานวยการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้

สมัภาษณ์ หรือตอบคาํถามผูถื้อหุน้ นักลงทุน สื่อมวลชน และบุคคลภายนอก ผูบ้ริหารท่าน

อื่นอาจใหข้อ้มูลได ้โดยตอ้งไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูอ้าํนวยการ 

- นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าท่ีในการใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุน้ นักลงทุน 

นักวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน และสถาบนัการเงิน โดยหน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของขอ้มูลมีหน้าท่ี

สนับสนุนขอ้มูลใหแ้ก่นักลงทุนสมัพันธ์ ทั้งน้ี นักลงทุนสัมพันธ์ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต บนพื้ นฐานของหลักการของความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยต้องยึด

ผลประโยชน์ของบริษัทและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งเป็นสาํคญั รกัษาความลบัของบริษัทและ

ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

- ละเวน้หรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือการใหส้ัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ

สาธารณชน ในเรื่องท่ีอาจกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลกัษณ ์และการดาํเนินงานของบริษัท  
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จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้ริหาร 

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และขอ้บังคับของบริษัทตลอดจนมติท่ี

ประชุม ผูถื้อหุน้ 

2. บริหารงานดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผูถื้อหุน้ และพนักงาน ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต 

3. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้

การบริหารงานเป็นไปอยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้งตน้รวมถึง 

- ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตวัจากการเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร 

- ไม่เป็นกรรมการในบริษัทท่ีเป็นคู่แข่งขนัของบริษัท 

- ไม่มีผลประโยชน์ในการทาํสญัญาของบริษัท 

- ไม่ใชค้วามลบัของบริษัทในทางหาประโยชน์ส่วนตน 

4. บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สรา้งขอ้ผูกมัดท่ีอาจขัดแยง้กับหน้าท่ีของตนใน

ภายหลงั 

5. ปฏิบติัหน้าท่ีของตนอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. มุ่งมัน่ท่ีจะป้องกนัและขจดัการกระทําทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องตอ้งดาํเนินการอย่าง

รวดเร็ว ชดัเจน และเด็ดขาด 

7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนัมิชอบจากการทาํงานไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 

8. มีความเป็นอิสระทั้งในด้านการตัดสินใจ และการกระทํา รวมถึงการสรา้งความพอใจใน

ความถูกตอ้งของการตดัสินใจของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
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จรรยาบรรณพนักงาน 

 

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะทําใหอ้งค์กรมุ่งสู่ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ จึง

กาํหนดแนวทางปฏิบติัต่อพนักงาน ไวด้งัน้ี  

- ปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิสยัทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ค่านิยมองคก์ร คาํสัง่ ประกาศ

นโยบายของบริษัท และวฒันธรรมของบริษัทอยา่งเคร่งครดั  

- มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และ ปฏิบัติภารกิจท่ีไดร้ับมอบหมาย อย่างเต็ม

กําลังความรู ้มีความซ่ือสตัย ์สุจริต รับผิดชอบ ขยนัหมันเพียร พัฒนาตนเองอยูเสมอ ไม่ใช้

เวลาปฏิบติังานของบริษัทไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวั เคารพในความคิดเห็น ความแตกต่าง และ

การตดัสินใจของเพื่อนร่วมงาน หรือผูบ้งัคบับญัชา 

- มีทศันคติท่ีดี และมีความภกัดีต่อองคก์ร รกัษาชื่อเสียง และภาพลกัษณข์องบริษัท 

- เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบติัต่อผูอ้ื่นดว้ยความสุภาพ มีไมตรีจิต เสมอภาค จริงใจ เคารพสิทธิ

ส่วนบุคคล ไม่ประพฤติมิชอบ ข่มขู่ ดูหม่ินในศักด์ิศรีของพนักงานคนอื่นๆ ใหเ้กียรติและมี

มนุษยสมัพนัธท่ี์ดีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

- ไม่ละเมิดทรพัยส์ินทางปัญญา 

- ไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ท่ีขัดต่อ

ผลประโยชน์ของบริษัท 

- ไม่เปิดเผยขอ้มูลและหาประโยชน์จากขอ้มูลของบริษัท ลูกคา้ คู่คา้ ยกเวน้ตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด ไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษัทในการซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษัท 

- พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี 

ปราศจากการสูญเสียและสูญหาย และไม่ใชท้รพัยส์ินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 

- ไม่ลังเลท่ีจะแจง้ผูบ้ังคับบัญชา ฝ่ายทรัพยากรรมมนุษย ์หรือ สํานักกฎหมาย หรือ บุคคลท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากบริษัทใหท้าํหน้าท่ีรบัผิดชอบหากพบการกระทาํท่ีน่าสงสยั หรือ เป็นการ

ฝ่าฝืน ละเลยในหน้าท่ี หรือ เพิกเฉยต่อจรรยาบรรณธุรกิจ 
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การแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะ 

 

เพื่อส่งเสริมใหผู้บ้ริหารและพนักงานดําเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได ้โดยสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษัท โดยบริษัทคาดหวงัใหทุ้กคน

รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวใหบ้ริษัทรับทราบ ทางบริษัทจะไดป้รับปรุง

แกไ้ข หรือดําเนินการใหเ้กิดความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีมีการใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกาํกบัดูแลดว้ย ซ่ึงเป็นหลกัการท่ี

บริษัทนํามาใชป้ฏิบัติ และเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้ังคับบัญชา และฝ่ายบุคคลของบริษัททําหน้าท่ีดูแลและใหค้ําแนะนํา

ตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทําต่างๆ ของพนักงานใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง และผูแ้จง้เรื่อง

ดังกล่าวจะไดร้ับความคุม้ครอง หากเป็นการกระทําดว้ยความสุจริตใจ บริษัทจึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบัติการแจง้

เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะไวด้งัน้ี 

 

1. ขอบเขตการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

1.1. เม่ือมีขอ้สงสยั หรือพบเห็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืน หลกัปฏิบติัท่ีดีในเรื่องต่อไปน้ี 

- การฝ่าฝืนการปฏิบติัตามหลกัการ และแนวปฏิบติัของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

- การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัท 

- การไดร้บัความไม่เป็นธรรมในการปฏิบติังาน 

- การกระทาํทุจริต 

1.2. พบการกระทาํท่ีทาํใหเ้กิดความสงสยั และเกิดผลเสียต่อองคก์ร 

 

2. ช่องทางในการแจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

2.1. หวัหน้าแผนกบุคคล 

โทรศพัท ์038 571 980-2 ต่อ 15 

อีเมล ์hr@thaimetaldrum.com 

2.2. เลขานุการบริษัท 

โทรศพัท ์02 264 0826 

อีเมล ์chintatj@thaimetaldrum.com 

2.3. กรรมการผูอ้าํนวยการ 

โทรศพัท ์02 264 0460 

อีเมล ์tmdplc@loxinfo.co.th 

2.4. ประธานกรรมการตรวจสอบ 

โทรศพัท ์02 689 2632 

อีเมล ์stms_adv@truemail.co.th 
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3. เง่ือนไขและการพิจารณาเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน 

3.1. รายละเอียดของเบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน ตอ้งเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือเพียงพอท่ีจะนําสืบหา

ขอ้เท็จจริง เพื่อดาํเนินการต่อไปได ้

3.2. ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผยชื่อ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้หากเห็น

วา่การเปิดเผยน้ันจะทาํใหเ้กิดความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะ

ทําใหส้ามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้ แจงขอ้เท็จจริงใหท้ราบ หรือ

บรรเทาความเสียหายไดส้ะดวก และรวดเร็วย่ิงข้ึน 

3.3. ขอ้มูลท่ีไดร้บัจะถือเป็นความลบั และไม่มีการเปิดเผยชื่อผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียนต่อสาธารณชน หาก

ไม่ไดร้บัความยินยอม 

3.4. ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน จะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิ ไม่วา่จะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก 

3.5. ระยะเวลาในการดําเนินการเรื่องรอ้งเรียน ข้ึนอยู่กับความซับซอ้นของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร

หลกัฐานท่ีไดร้บัจากผูร้อ้งเรียน รวมถึงเอกสารหลกัฐานและคาํชี้ แจงของผูถู้กรอ้งเรียน 

3.6. ผูร้บัขอ้รอ้งเรียน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็น

ความลับ จะเปิดเผยเท่าท่ีจําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้ห้

ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง แหล่งท่ีมาของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

4. กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1. ผูแ้จง้ขอ้มูล หมายถึง ผูท่ี้แจง้เบาะแส หรือรอ้งเรียน 

4.2. ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน หมายถึงผูท้ําหน้าท่ีรบัเรื่อง และเก็บขอ้มูลเบื้ องตน้ และเก็บผลสรุปของการ

ดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายบุคคล และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.3. ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน หมายถึงผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงของผูท่ี้ถูกรอ้งเรียน หรือผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปของ

หน่วยงานท่ีถูกรอ้งเรียน 

4.4. ผูดู้แลเรื่องระเบียบวินัย หมายถึง ฝ่ายบุคคล 

4.5. กรรมการผูอ้าํนวยการ 

4.6. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

5. ขั้นตอนการดาํเนินการ 

5.1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง 

5.1.1. ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องรอ้งเรียน และกําหนดวนัแจง้ความคืบหน้าของ

เรื่องท่ีรอ้งเรียนแก่ผูร้อ้งเรียน ดงัน้ี 

- กรณีท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอยา่งรา้ยแรง ใหด้าํเนินการโดยด่วนท่ีสุด 

- กรณีอื่น ใหด้าํเนินการโดยเร็ว 

5.1.2. ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน ลงบนัทึกขอ้มูลจากผูร้อ้งเรียน ดงัน้ี 

- ชื่อผูร้อ้งเรียน ยกเวน้กรณีท่ีไม่ไดร้ะบุชื่อ 

- วนัท่ีรอ้งเรียน 

- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณร์อ้งเรียน 

- ขอ้มูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
38 

5.1.3. เม่ือลงทะเบียนรบัเรื่องรอ้งเรียนแลว้ ใหก้าํหนดชั้นความลับตามเน้ือหาของเรื่อง และดําเนินการ

ดงัน้ี 

- ส่งใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และสัง่การตามอาํนาจหน้าท่ีท่ีมี 

- ส่งสําเนาเรื่องใหฝ่้ายบุคคลทราบเบื้ องตน้ เพื่อเตรียมใหค้ําแนะนําการดําเนินการดา้น

ระเบียบวินัย หรืออื่นๆ 

- ส่งสําเนาเรื่องให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้อํานวยการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบทราบเรื่อง 

5.2. การรวบรวมขอ้เท็จจริง และสัง่การ 

5.2.1. ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ดาํเนินการหาขอ้เท็จจริง และใหข้อ้แนะนําผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้การประพฤติ หรือ

ปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป หากตอ้งมีการลงโทษทางวินัย สัง่ลงโทษโดยปรึกษากบัฝ่ายบุคคลเพื่อให้

การลงโทษเป็นไปตามมาตรการลงโทษดว้ย และหากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนไม่มีอาํนาจสัง่ลงโทษ ให้

เสนอเป็นลําดับขั้นไปจนถึงผูมี้อาํนาจแลว้แต่กรณี และใหส้่งผลการหาขอ้เท็จจริง การดําเนินการ

และการสัง่ลงโทษแลว้แต่กรณี ไปใหก้รรมการผูอ้าํนวยการ 

5.2.2. กรณีเป็นเรื่องรอ้งเรียนจากผูไ้ม่ระบุชื่อ และไม่สามารถหาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้พียงพอ ใหผู้ดู้แลเรื่อง

รอ้งเรียนส่งรายงานผลการตรวจสอบขอ้มูล และความเห็นเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนน้ันไปท่ีกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ โดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัขั้น เพื่อขอแนวทางการดาํเนินการท่ีเหมาะสมต่อไป 

หากกรรมการผูอ้าํนวยการไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้รอ้งเรียนได ้ขอ้รอ้งเรียนน้ันจะถูกปิดเรื่อง

ไป และใหผู้ดู้แลเรื่องรอ้งเรียนส่งสําเนาใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียนทราบ เพื่อรายงานแก่

คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.2.3. หากผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ พบว่าผูถู้กรอ้งเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่อง

ท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด หรือไดใ้หข้อ้แนะนําแก่ผูถู้กรอ้งเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้การประพฤติ 

หรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมแลว้ และพิจารณาเห็นวา่ ควรใหปิ้ดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ใหผู้ดู้แล

เรื่องรอ้งเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผูบ้ังคับบัญชาลําดับเหนือข้ึนไป เพื่อขออนุมัติปิดเรื่อง และ

สาํเนาเรื่องใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน เพื่อแจง้แก่ผูร้อ้งเรียนทราบ และรายงานแก่กรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป 

5.3. การสอบสวนขอ้เท็จจริง 

5.3.1. ในกรณีท่ีผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน และฝ่ายบุคคลเห็นว่าจะตอ้งมีการลงโทษทางวินัย ใหฝ่้ายบุคคล

เสนอเรื่องต่อกรรมการผูอ้าํนวยการ สอบสวนขอ้เท็จจริงต่อไป 

5.3.2. เม่ือมีผลสัง่การของกรรมการผู้อํานวยการแล้ว ใหแ้จง้ผลใหผู้้ดูแลเรื่องรอ้งเรียนทราบ เพื่อ

ดาํเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

5.4. การแจง้ผลสรุปต่อผูร้อ้งเรียน และการปรบัปรุงแกไ้ข 

5.4.1. ผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียน ดําเนินการตามคาํสัง่การของกรรมการผูอ้าํนวยการ ใหข้อ้แนะนําใหมี้การ

ประพฤติ หรือปฏิบติัท่ีเหมาะสมต่อไป และแจง้ผลการดําเนินการใหผู้ป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน

ทราบดว้ย 

5.4.2. ผูป้ระสานงานเรื่องรอ้งเรียน แจง้ผลการดําเนินการใหก้ับผูร้อ้งเรียนทราบ และบันทึกผลการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัเรื่องรอ้งเรียนไว ้โดยนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส 

5.4.3. ผู ้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานกรรมการ

ผูอ้าํนวยการ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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6. การรอ้งเรียนโดยไม่สุจริต หรือผิดช่องทาง 

หากการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรียน ใหถ้อ้ยคํา หรือใหข้อ้มูลใดๆ ท่ีพิสูจน์ไดว้่ากระทําโดยไม่สุจริต หรือทําผิด

ช่องทาง กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะไดร้บัการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกท่ีการกระทําน้ันทําให้

บริษัทไดร้บัความเสียหาย ทางบริษัทฯจะดาํเนินคดีกบับุคคลน้ันๆ ดว้ย 

7. ความรบัผิดชอบของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป 

ในกรณีท่ีผูดู้แลเรื่องรอ้งเรียนละเลย หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี ผูบ้ังคับบัญชาเหนือข้ึนไป จะตอ้งไดร้ับการ

พิจารณาโทษทางวินัยดว้ย 

8. มาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน 

8.1. บริษัทจะเก็บขอ้มูลและตวัตนของผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน และผูถู้กรอ้งเรียน เป็นความลบั 

8.2. บริษัทจะเปิดเผยขอ้มูลเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและความเสียหายของผูร้ายงานแหล่งท่ีมา

ของขอ้มูล หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.3. ผูท่ี้ไดร้บัความเสียหาย จะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายดว้ยกระบวนการท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

8.4. กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั 

หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง สามารถ

รอ้งขอใหบ้ริษัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสมก็ได ้หรือบริษัทอาจกาํหนดมาตรการคุม้ครองโดยผู้

รอ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมี

แนวโน้มท่ีจะเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย หรือความไม่ปลอดภยั 

8.5. บริษัทจะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลง

ตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบติังาน เลิกจา้ง หรือกระทําการ

อื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมต่อผูแ้จง้เบาะแส หรือผูร้อ้งเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือใน

การตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีนักลงทุนสมัพนัธซ่ึ์งผูล้งทุนสามารถติดต่อ

ได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 02 264 0826 หรืออีเมล์ chintatj@thaimetaldrum.comโดยบริษัทฯ ได้แจง้ใหท้ราบถึง

ช่องทางท่ีจะติดต่อดงักล่าวไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทดว้ย 
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บทลงโทษ 

 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าท่ีตอ้งปฏิบัติตามและส่งเสริมใหผู้อ้ื่นปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ โดยการกระทาํต่อไปน้ีถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ 

- ไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

- แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้อ้ื่นไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

- ละเลย เพิกเฉย เม่ือพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ีตนทราบ 

หรือควรทราบ เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบงานภายใตค้วามรบัผิดชอบของตน 

- ไม่ใหค้วามร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนขอ้เท็จจริงท่ีอา้งว่าไดมี้การฝ่าฝืน หรือการไม่

ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

- การกระทาํอนัไม่เป็นธรรมต่อผูร้อ้งเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

 

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็นวินัยอย่างหน่ึงซ่ึงกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติั 

ตามอยา่งเคร่งครดั การฝ่าฝืน หรือการกระทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจท่ีกาหนดไวจ้ะไดร้บัโทษทางวินัยอยา่งเคร่งครัด 

รวมทั้งอาจถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทาํการน้ันผิดกฎหมาย 
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แบบยืนยนัการรบัทราบและตกลงว่าจะปฏิบตัิตาม 

 

ขา้พเจา้ไดอ้่านและทําความเขา้ใจคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย 

จาํกดั (มหาชน) แลว้ และใหค้าํมัน่วา่จะปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบบัน้ีอยา่งเครง่ครดั หากขา้พเจา้ไดก้ระทาํ

การอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเป็นการขดัแยง้ หรือไม่ปฏิบติัตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว ขา้พเจา้ยินยอมรบัโทษตาม

กฎระเบียบของบริษัททุกประการ 

ขา้พเจา้จึงขอลงลายมือชื่อของขา้พเจา้ไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานการรบัทราบและยินยอมปฏิบติัตาม 

ลงนาม  

ชือ่-สกุล  

ตาํแหน่ง  

ฝ่าย/สายงาน  

วนั/เดือน/ปี  

 


