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จรยิธรรมทางธุรกิจ 

(CODE OF CONDUCT) 

 

จัดท ำเอกสำร ครัง้ที่ 1 

มีผลบังคับใช้ ตัง้แต่ วันท่ี 16 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป 
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สาสน์จากประธาน  

 

 

บริษัท เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน) จดทะเบียนเป็นบริษัทมหำชนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 

2547 บริษัทฯมีแผนท่ีพฒันำและขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทในเครือ โดยตระหนักถึงควำมส ำคญัของผูม้ีส่วนได้

เสียทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวขอ้ง นอกเหนือจำกกำรสรำ้งมลูค่ำเพิ่มอยำ่งยัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยยดึหลกักำรบริหำรจดักำรแบบ

บรรษัทภิบำล (Good Corporate Governance) หรือ กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ทั้งน้ี เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใส ควำม

เสมอภำค และควำมเป็นธรรม ดงัน้ันเพื่อใหก้ำรปฏบิติัมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล บริษัทฯจึงไดจ้ดัท ำคู่มือ

จริยธรรมทำงธุรกิจน้ีขึ้ น พรอ้มทั้งจดัอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯและบริษัทในเครือ เพื่อเป็น

แนวทำงในกำรปฏบิติัต่อไป  

 

 

อน่ึงคู่มือฉบบัน้ีเป็นแนวปฏบิติัเบ้ืองตน้ท่ีทุกคนพึงปฏบิติัตำมและจดัท ำขึ้ นในสถำนกำรณท์ำงธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง 

ณ ขณะใดขณะหน่ึง จึงไม่สำมำรถรองรบักำรเปล่ียนแปลงในอนำคตไดทุ้กกรณี กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุก

ท่ำน จงึควรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจอยำ่งถ่องแท ้ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัประกำร ใดควรปรึกษำผูบ้งัคบับญัชำของตน 

 

  

 

 

คณุวีระชยั สุธีรชยั 

ประธานกรรมการบริษทั 

                                       

คณุชูศกัดิ์ ยงวงศไ์พบูลย ์

กรรมการผูจ้ดัการ 
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หลักการด าเนินธุรกิจ 

วิสยัทศัน ์

“เป็นศนูยก์ลำงกำรผลิต และจ ำหน่ำยเหล็กแปรรปูชั้นน ำท่ีมีคุณภำพและตน้ทุนกำรผลิตต่อหน่วยต ำ่ใน

อนัดบั 1 ของประเทศภำยในปี 2020” 

พนัธกิจ 

1. ใชค้วำมแตกต่ำงในกำรพฒันำคุณภำพกำรผลิต และบริกำรอยำ่งต่อเน่ือง โดยจดัใหม้ีกำรปรบัปรุง

ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรตรวจสอบ กำรตั้งศนูยก์ระจำยสินคำ้ และกำรสนับสนุนงำนบริหำรต่ำงๆ โดยใช้

ระบบสำรสนเทศท่ีทนัสมยั 

2. สรำ้งเครือขำ่ยทำงดำ้นธุรกจิและรกัษำระดบัควำมสมัพนัธท่ี์ดีท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

3. สนับสนุนใหพ้นักงำนเป็นหุน้ส่วนทำงธุรกจิ มีส่วนร่วมในกำรพฒันำ ปรบัปรุงงำน เพื่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจท

แกล่กูคำ้และพนักงำนเอง  

4. บริหำรจดักำรโดยยดึหลกักำรบริหำรจดักำรแบบบรรษัทธรรมำภิบำล (Good Corporate Governance) หรือ

กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อท ำใหเ้กิดควำมโปร่งใส ควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสียทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัทและบริษัทในเครือ 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบรษิทั 

บริษัทมีเป้ำหมำยท่ีจะเป็นผูผ้ลิตท่อเหล็กท่ีมีคุณภำพ เน่ืองจำกเล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของอตุสำหกรรมท่อ

เหล็กท่ีจะมีกำรเติบโตในอตัรำท่ีสงูมำกในอนำคต นอกจำกน้ียงัมุ่งเน้นท่ีจะเป็นศนูยบ์ริกำรเหล็กครบวงจร โดย

ใหบ้ริกำรผลิตเหล็กรปูพรรณต่ำงๆตำมขนำดท่ีลกูคำ้ก ำหนดไมว่่ำจะเป็น เหล็กรปูพรรณต่ำงๆ เหล็กแผ่น เหล็กมว้น 

เพื่อใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมสะดวกในกำรซ้ือสินคำ้และน ำไปใชไ้ดเ้อง ตำมอตัรำส่วนของกำรเติบโตของอุตสำหกรรม

ก่อสรำ้ง อุตสำหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์อุตสำหกรรมยำนยนต ์และอุตสำหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำ 

 

เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ บริษัทไดก้ ำหนดทิศทำงกำรพฒันำบุคลำกรใหม้ีควำมรูค้วำมช ำนำญท่ี

สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบริษัท มีกำรพฒันำและกำรปรบัปรุงระบบกำรบริหำรจดักำรอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อสรำ้งควำม

น่ำเช่ือถือต่อคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรตำมขอ้ก ำหนดของ ISO9001:2015 และ ISO/TS16949 
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จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยยดึถือกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส ปฏบิติั

ตำมกฎหมำย ควำมรบัผิดชอบต่อผูเ้กี่ยวขอ้งทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั ดแูลและรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงมุ่งเน้นคุณภำพของผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรท่ีดีต่อธุรกจิในระยะยำว โดยก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และ

พนักงำนทุกระดบั ยดึถือปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่ง เคร่งครดั  

  

ลกูคา้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ในแนวคิด กำรยดึถือลกูคำ้เป็นศนูยก์ลำง โดยพรอ้มใหบ้ริกำรท่ีตอบสนองควำม

ตอ้งกำรอยำ่งรอบดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหค้ ำแนะน ำ แกปั้ญหำ ช่วยเหลือในกำรจดัหำสินคำ้ เสนอทำงเลือกท่ี

หลำกหลำยภำยใตร้ะบบกำรบริหำรจดักำรท่ีครอบคลุมถึงกำรผลิตและกำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั รวมถึงกำรจดัส่งท่ีรวดเร็วตรงต่อเวลำสอดคลอ้งกบัแผนกำรผลิต 

  

ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุ่งมัน่ขยำยธุรกิจใหเ้ติบโตอยำ่งต่อเน่ืองและยัง่ยนืจนกำ้วขึ้ นเป็นบริษทัอนัดบัน ำของ

อุตสำหกรรมเหล็กในประเทศ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงจำกปัจจยัท่ีมีผลกระทบอยำ่งส ำคญั เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจ

และมลูค่ำเพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้ในระยะยำว รวมถึงกำรจดัใหม้ีช่องทำงใหผู้ถื้อหุน้/ ผูม้ส่ีวนไดเ้สีย ติดต่อ/ รอ้งเรียน ต่อ

กรรมกำรอสิระ และมช่ีองทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรียนดำ้นธรรมำภบิำลจำกพนักงำน ผ่ำนเลขำนุกำรบริษัท ซ่ึงจะรวบรวม

เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

เจา้หน้ี :  บริษัทฯ ปฏบิติัตำมเง่ือนไขของกำรกูย้มืเงินตำมขอ้ตกลง และใหข้อ้มลูทำงกำรเงินท่ีถูกตอ้ง 

รวมทั้งมีกำรจ่ำยช ำระหน้ีตรงตำมเวลำทุกครั้ง 

 

พนกังาน : บริษัทฯ มุ่งพฒันำศกัยภำพพนักงำนใหเ้ป็นมืออำชีพในงำนท่ีท ำ เพรำะศกัยภำพของพนักงำน

เป็นหน่ึงในโครงสรำ้งส ำคญัสงูสุดท่ีท ำใหทุ้กควำมคิด ทุกจินตนำกำร และทุกแผนงำนเป็นจริง สรำ้งค่ำนิยมและ

วฒันธรรมองคก์ร กำรปฏบิติัท่ีมุ่งมัน่สู่ควำมส ำเร็จ น่ำเช่ือถือ และเป็นท่ีไวว้ำงใจ ขณะเดียวกนับริษัทยงัจดัสรำ้งระบบ

กำรบริหำรจดักำรควำมรูเ้พื่อใหพ้นักงำนมีควำมรู ้แลกเปล่ียน สะสมประสบกำรณ ์และเรียนรูส่ิ้งใหม่ๆ ตลอดเวลำ  

 

คู่คา้และคู่สญัญา : บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีต่อคู่คำ้ รวมทั้งปฏบิติัต่อคู่คำ้อยำ่งเป็น

ธรรม เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงระหว่ำงกนั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะพฒันำและรกัษำสมัพนัธภำพให้

ยัง่ยนืบนรำกฐำนแห่งผลประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั 

 

คู่แข่งขนัทางการคา้ : บริษัทฯ พึงด ำเนินธุรกิจตำมกรอบกติกำกำรแขง่ขนัอยำ่งเสรีและเป็นธรรม ไม่ท ำลำย

ช่ือเสียง หรือบิดเบือนขอ้มลูใหเ้กิดควำมเสียหำยโดยมิชอบต่อคูแ่ขง่ขนัทำงกำรคำ้ และไม่น ำประเด็นทำงสงัคมมำเป็น

ขอ้ไดเ้ปรียบทำงกำรแขง่ขนั 
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ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม : บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำและรบัผิดชอบต่อสงัคม ควบคู่ไปกบั

กำรด ำเนินธุรกจิ ดว้ยส ำนึกดีวำ่ธุรกิจจะด ำรงอยูไ่ด ้  ตอ้งมีพื้ นฐำนมำจำกสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเจริญเติบโตอยำ่ง

มัน่คง สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีมีวตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดำ้นกำรผลิต  

สภำพแวดลอ้มดำ้นกำรท ำงำน สถำนท่ีท ำงำนและชุมชนรอบขำ้ง กำรดแูลควำมปลอดภยั  สุขภำพกำยและสุขภำพจิต

ของพนักงำน รวมทั้งกำรสรำ้งกิจกรรมเพื่อรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

ภาครฐั : บริษัทฯ มุ่งมัน่ปฏบิติัตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ของภำครฐั อยำ่งเคร่งครดั 

พรอ้มทั้งใหค้วำมร่วมมือในดำ้นกำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกิจของกิจกำร และกำรร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 

ตำมท่ีหน่วยงำนของภำครฐัก ำหนด 

 

การรกัษาขอ้มูลความลบั : พนักงำนตอ้งรกัษำควำมลบัของขอ้มลูในกำรปฏบิติัหนำ้ท่ีทำงธุรกิจ หรือ รกัษำ

ขอ้มลูควำมลบัของลกูคำ้ คู่คำ้ ระมดัระวงัไม่ใหเ้อกสำรหรือขอ้มลูขำ่วสำรอนัเป็นควำมลบัของบริษัท หรือ คู่คำ้ท่ี

เกี่ยวขอ้ง รัว่ไหลหรือตกไปถึงผูท่ี้ไม่เกี่ยวขอ้ง อนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลกระทบต่อบริษัทหรือบุคคลอื่น รวมถึงกำรใชข้อ้มลู 

ดงักล่ำว เพื่อแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบทั้งต่อตนเองและใหผู้อ้ื่น แมจ้ะเกษียณอำยุ ลำออก หรือส้ินสุดกำรท ำงำน

กบับริษัท เวน้แต่กำรเปิดเผยน้ันจะไดร้บักำรมอบหมำยอยำ่งถูกตอ้งจำกบริษัท หรือกำรเปิดเผยตำมขอ้บงัคบัของ

กฎหมำย  

 

การเปิดเผยขอ้มูลภายใน : บริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรป้องกนัขอ้มลูภำยในของบริษัทไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงมีนโยบำยใหม้ีกำรเก็บรกัษำขอ้มลูซึ่งยงัมิไดเ้ปิดเผยต่อประชำชนไวเ้ป็นควำมลบั โดย

ก ำหนดใหร้บัรูเ้ฉพำะผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้งเท่ำน้ัน 

 

การมีสว่นไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ : กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน พงึปฏบิติัหน้ำท่ี

โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษทัเป็นส ำคญั โดยปรำศจำกควำมตอ้งกำรส่วนตวัหรืออิทธิพลจำกผูใ้กลชิ้ด รวมถึงมี

ควำมตระหนักอยูเ่สมอว่ำ ตนเองจะไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในกำรปฏบิติังำน ไม่ว่ำจะเป็น

เงิน ทรพัยสิ์น หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ และไม่ประกอบธุรกิจ ท่ีมีลกัษณะเป็นกำรขดักบัผลประโยชน์ของบริษัท  

 

การป้องกนัและตอ่ตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ : กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน พึงปฏบิติัหน้ำท่ีดว้ยควำม

ระมดัระวงั ซ่ือสตัยสุ์จริต เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และขอ้ก ำหนดของกฎหมำยอยำ่งเคร่งครดั โดย

กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนจะไม่เขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ ไม่ยนิยอมและต่อตำ้นกำรใหห้รือรบั

ทรพัยสิ์น ของก ำนัล สินบน หรือ ผลประโยชน์อื่นใดในทุกรปูแบบท่ีเกินกว่ำควำมจ ำเป็นตำมประเพณีนิยม และไม่

กระท ำกำรใดๆเพื่อแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบดว้ยกฎหมำย  
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การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและทรพัยส์ินทางปัญญา : บริษทัฯ ส่งเสริมใหม้ีกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ

ในกำรด ำเนินธุรกิจและเป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำร โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั กรรมกำร ผูบ้ริหำร 

และพนักงำนมีหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบในกำรปฏบิติังำนดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงัในกำรใชง้ำน เคำรพสิทธิ 

 

ส่วนบุคคล ไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ หรือผิดศีลธรรมอนัดีงำม รวมถึงปฏบิติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัวำ่

ดว้ยเร่ืองเกี่ยวกบักำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 

การใชส้ิทธิทางการเมือง : บริษัทฯ มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน 

สำมำรถใชสิ้ทธิทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนูญได ้ แต่ตอ้งไม่แอบอำ้งควำมเป็นพนักงำนบริษัทหรือน ำ

ทรพัยสิ์น อปุกรณ ์ เคร่ืองมือใดๆ ของบริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆในทำงกำรเมืองและพึงหลีกเล่ียง

กำรใชสิ้ทธิหรือกิจกรรมทำงกำรเมืองท่ีเขำ้ขำ่ยผิดกฎหมำย หรือสรำ้งควำมแตกแยกในสถำนท่ีท ำงำนและในสงัคม  

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ สนับสนุนและเคำรพในหลกักำรดำ้นสิทธิมนุษยชน โดยไม่เขำ้ไปมีส่วน

เกี่ยวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมใหม้ีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนดงักล่ำว กำรใช้

ทรพัยำกรและกำรดแูลรกัษำทรพัยสิ์นของบริษัท กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบในกำรใช้

ทรพัยำกรและกำรดแูลรกัษำกำรใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์สงูสุด และไม่น ำทรพัยำกรหรือทรพัยสิ์นของ

บริษัทไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือบุคคลภำยนอก รวมถึงกำรน ำไปใชใ้นทำงท่ีผิด  

 

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน : บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทั้งในระดบั

บริหำร และระดบัปฏบิติังำนเพื่อใหม้ีประสิทธิภำพ จึงไดก้ ำหนดภำระหนำ้ท่ีอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏบิติังำน 

ผูบ้ริหำร ไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอยำ่งชดัเจน มีกำรควบคุมดแูลกำรใชท้รพัยสิ์นของบริษัทใหเ้กิดประโยชน์ และมีกำร

แบ่งแยกหน้ำท่ีของผูป้ฏบิติังำน ผูติ้ดตำมควบคุมและประเมนิผลออกจำกกนั เพื่อใหเ้กิดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหว่ำงกนัอยำ่งเหมำะสมและมกีำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวกบัระบบกำรเงิน โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบรำยงำนทำง

กำรเงินเสนอผูบ้ริหำรตำมสำยงำนท่ีรบัผิดชอบ รวมถึงบริษัทจดัตั้งหน่วยตรวจสอบภำยในเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำร

ปฏบิติังำนหลกัและกจิกรรมทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษัทไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ 

รวมถึงตรวจสอบกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยำ่งเต็มท่ี คณะกรรมกำรจึง

ก ำหนดใหห้น่วยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และไดร้บักำร

ประเมินผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบดว้ย และเพื่อใหก้ำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

มีควำมเป็นอสิระมำก 

 

การดแูลใหมี้การปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ : กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน มีหนำ้ท่ีรบัทรำบ ท ำ

ควำมเขำ้ใจ และปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจอยำ่งเคร่งครดั โดยผูบ้ริหำรและผูบ้งัคบับญัชำตอ้งเป็นแบบอยำ่งท่ีดีใน

กำรปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจ และมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่อง ดแูล และส่งเสริมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำปฏบิติัตำม

จรรยำบรรณธุรกิจท่ีก ำหนดอยำ่งเคร่งครดั ในกำรขอยกเวน้กำรปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจน้ีจะตอ้งไดร้บัอนุมติัจำก

คณะกรรมกำรบริษัท  
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การรายงานการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ : ผูท่ี้พบเห็นกำรกระท ำผิดโดยกำรละเมิด ฝ่ำฝืนหรือจง

ใจไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจท่ีระบุไวใ้นคู่มือฉบับน้ีใหร้ำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำโดยตรงหรือรำยงำนได้ท่ี 

ผูบ้งัคบับญัชำของสำยงำนท่ีบุคคลผูก้ระท ำผิดสงักดัอยู ่

 

ช่องทางในการรบัแจง้ หรือ ขอ้รอ้งเรียน   

 คณะกรรมกำรบริษัท  หรือ เลขำนุกำรบริษัท โดยสำมำรถส่งไดท่ี้  

ทำงอีเมล ์ : secretary@asiametal.co.th  หรือ IA@asiametal.co.th 

ทำงไปรษณีย ์ : บริษัท เอเซีย เมทลั จ ำกดั (มหำชน)  

เลขท่ี 55,55/1 หมู่ท่ี 2 ซอยวดัหนำมแดง ถนนศรีนครินทร ์ ต ำบลบำงแกว้ 

อ ำเภอบำพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10540  

 

บริษัทมีนโยบำยท่ีจะเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัและผูร้ำยงำนเป็นอยำ่งดี โดยบริษัทค ำนึงถึงควำมปลอดภยั 

และ ควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้ นกบัผูร้ำยงำนหรือพยำนบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 

การลงโทษทางวินยั : จรรยำบรรณธุรกจิของบริษัทถือเป็นวินัยอยำ่งหน่ึง หำกพบวำ่มีกำรละเมิด ฝ่ำฝืนหรือ

กระท ำกำรใดๆ ท่ีขดัต่อกำร ปฏบิติัตำมจรรยำบรรณธุรกิจท่ีไดก้ ำหนดไวน้ี้ บริษัทจะพิจำรณำลงโทษตำมลกัษณะแห่ง

ควำมผิดตำมสมควรแก่กรณี 
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