บริษทั ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน)
จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Ethic)
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้เล็งเห็นถึงหลักสำคัญในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ
ซึ่งถือได้ว่ำเป็ นพื้ นฐำนที่สำคัญในกำรเสริมสร้ำง และยกระดับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เป็ นรำกฐำนสำคัญของ
ควำมมัน่ คง และกำรเจริญเติบโตที่ยงั ่ ยืน ตลอดจนเป็ นสิ่งที่จะสนับสนุ นให้องค์กรสำมำรถบรรลุควำมมุ่งหมำยที่
กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดพื้ นฐำนที่สำคัญ 2 ประกำรคือ
- กำรพัฒนำ และสร้ำงพื้ นฐำนจิตใจที่ดีของบุคลำกรในองค์กร
- กำรพัฒนำ และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี คือ กำรมีระบบงำน และกำรควบคุมดูแลที่ดี มีควำมโปร่งใส
สำมำรถชี้ แจงได้ และก่อให้เกิดควำมเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นทำงบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนด “จรรยำบรรณธุรกิจ” ให้นำมำใช้และ
เผยแพร่ให้แก่พนักงำนเป็ นแนวทำงกำรปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรที่จะดำเนิ นธุ รกิจอย่ำงโปร่งใส มี
คุณธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย คำนึ งถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำร
สื่อสำรภำยในองค์กรในรูปแบบต่ำงๆ โดยที่จรรยำบรรณฉบับนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงค่ำนิ ยม และแนวทำง
ปฏิ บัติงำนของพนั ก งำนทุ ก คนพึ งปฏิบัติตน และปฏิ บัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณที่ กำหนดไว้นี้โดยไม่มี
ข้อยกเว้น ดังต่อไปนี้
1. กำรเคำรพ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำย บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ให้ควำมสำคัญกับกำรเคำรพ
และปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนี ยม จำรีตประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงำม นอกเหนื อไปจำกกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ขอ้ กำหนดและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่ออกโดย
บริษัทฯ
2. กำรมีส่วนได้เสีย และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนด
นโยบำยสำคัญในกำรดำเนิ นธุรกิจ ที่จะต้องคำนึ งถึงประโยชน์ ของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย โดยจะมีกำร
ดำเนิ นกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็ นอิสระ ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี มีกระบวนกำรพิจำรณำ
และกำรเปิ ดเผยข้อมูล กำรมีส่วนได้เสีย รำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ตำม
กฎหมำย และหลัก เกณฑ์ข องสำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงเคร่งครัด และพนักงำนของบริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่จะทำ
ให้ตนมีส่วนได้เสีย หรือขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัทฯ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกับผูท้ ี่เกี่ยวข้องทำง
กำรค้ำ หรือจำกกำรใช้โอกำส หรือข้อมูลที่ได้รบั รูจ้ ำกกำรเป็ นพนักงำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน โดย
บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมกำร และพนักงำนรำยงำนรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ระหว่ำงตน หรือผูเ้ กี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) เป็ นประจำทุกปี เพื่อสร้ำงควำม
เชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน โดยแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์ในกำรดำเนิ นธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
นอกจำกนี้ ในกำรพิจ ำรณำกำรเข้ำทำธุ รกรรมต่ำงๆ กำหนดให้ผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับ
รำยกำรที่พิจำรณำ ต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอำนำจอนุ มตั ิในธุ รกรรมนั้นๆ รวมถึงในกำรทำ
รำยกำรให้พิจำรณำถึงควำมเหมำะสม ใช้รำคำยุติธรรม เสมือนทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
3. กำรใช้ขอ้ มูลภำยใน และกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้ถือว่ำ
ข้อมูลสำคัญภำยในที่ใช้ในกำรดำเนิ นธุรกิจ และยังไม่เปิ ดเผยสู่สำธำรณะ เป็ นควำมลับหำกเปิ ดเผยแล้ว
ย่อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ มูล ค่ ำ หุ น้ ของบริ ษั ท ที่ มี ก ำรซื้ อขำยในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ดัง นั้ น
พนักงำนทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิที่ดีในกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ โดยไม่ใช้ขอ้ มูลภำยใน
ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อควำมเท่ำเทียมกันต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทุกรำย และเพื่อป้องกันกำร
กระทำผิดของพนักงำน ซึ่งรวมถึงครอบครัว และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกคน
บริษัทฯได้กำหนดข้อห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือหน่ วยงำนที่ ได้รับทรำบข้อมูลภำยในเปิ ดเผย
ข้อมูลภำยในแก่บุคคลภำยนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1
เดือน ก่อนที่งบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลังกำรเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่ำวอย่ำงน้อย 3 วัน ทั้งนี้
เพื่อเป็ นกำรป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภำยในไปใช้ในทำงมิชอบ
นอกจำกนี้ บริษัทฯ มีขอ้ กำหนดเกี่ยวกับกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับของคู่คำ้ ลูกค้ำ หรือผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย ที่ร่วมดำเนิ นธุรกิจ ไว้เป็ นควำมลับ โดยพนักงำนทุกระดับ จะต้องไม่นำข้อมูลที่ตนล่วงรูม้ ำจำกกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ไปบอกผูอ้ ื่น หรือนำไปใช้แสวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบ ทำให้บริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องเสียประโยชน์ รวมทั้งระมัดระวังในกำรให้ขอ้ มูลข่ำวสำร และกำรแสดงควำมคิดเห็น ซึ่งตนไม่มี
หน้ำที่ หรือไม่ได้รบั มอบหมำยให้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่ำวต่อสำธำรณะ และบุคคลอื่น
4. ระบบกำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้จดั วำงระบบกำร
ควบคุม และกำรตรวจสอบภำยในให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำร
ไม่เข้ำไปยุง่ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ ำยบริหำร มี
หน้ำที่ดูแล และบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม รวมทั้งมีระบบกำรติดตำม และประเมินผลที่ดี
มีกำรสอบทำนระบบงำนอย่ำงสมำ่ เสมอ และมีกำรจัดทำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วน
น่ ำเชื่อถือ และเป็ นไปตำมที่กฎหมำยกำหนด โดยหน่ วยงำนที่ได้รบั มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำง
เคร่งครัด ซึ่งนับเป็ นส่วนสำคัญในกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนในหุน้ ของบริษัท

5. กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้
กำหนดให้พนักงำนของบริษัทต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่จะนำไปสู่ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใ ดๆ ได้แก่
กำรยอมรับของขวัญส่วนตัวที่ มีมูลค่ำเกินปกติ วิสัย หรือกำรรับรองอื่นใดนอกเหนื อไปจำกกำรรับรอง
ตำมปกติวิสยั เกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิจตำมสมควรจำกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และจะต้องหลีกเลี่ยงกำรทำควำมตกลง
หรือควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนอันสืบเนื่ องจำกกำรยอมรับของขวัญ กำรรับของขวัญที่มีมลู ค่ำเกิน
ปกติวิสยั ไม่สำมำรถกระทำได้ บริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ จะไม่จ่ำยหรือเสนอที่จะให้สินบนหรือกำร
จ่ำยเงิ นที่ มิช อบด้วยกฎหมำยให้แ ก่ เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ หรือตัวแทนหรื อบุ คคลใดเพื่ อที่ จ ะได้รับหรื อรัก ษำ
ผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่เกิดขึ้ น
6. ทรัพย์สินทำงปั ญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้
เล็งเห็นควำมสำคัญของทรัพย์สินทำงปั ญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเป็ นปั จจัยสำคัญที่ช่วย
ส่งเสริมกำรดำเนิ นธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำน และถือเป็ นควำมรับผิดชอบร่วมกันของพนักงำน
ทุกคนที่จะต้องเคำรพสิทธิของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปั ญญำ และต้องใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ภำยใต้ขอ้ กำหนดของกฎหมำย และของบริษัทฯ ด้วยควำมรอบคอบ และระมัดระวัง
7. สิทธิและควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมือง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยบริหำรงำนตำม
กฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมเป็ นกลำงทำงกำรเมืองอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งมีควำมเป็ นอิสระ
ทั้งในกำรตัดสินใจ และกำรกระทำที่ยึดมัน่ ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำนไปใช้สิทธิต่ำงๆ
ตำมรัฐธรรมนู ญ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรให้สนับสนุ นทำงกำรเงิน
ทรัพยำกร หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลัง
ทำงกำรเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลังทำงกำรเมืองนั้นๆ
8. กำรปฏิบตั ิตนของพนักงำน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหำชน) ได้กำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบตั ิตน
ของพนักงำน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิควบคู่กบั ข้อบังคับกำรทำงำน กฎ ระเบียบ คำสัง่ และ
ประกำศของบริ ษั ท ฯ โดยพนั ก งำนของบริ ษั ท ฯ มีห น้ำที่ ปฏิ บัติงำนอย่ำงเต็ มควำมสำมำรถ ด้ว ยควำม
รับผิ ดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จ ริต มุ่งมัน่ ให้เกิดผลสำเร็ จของงำน รวมทั้ง ปฏิ บัติตำมข้อบังคับ กฎ ระเบี ยบ และ
วัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสำคัญ ตลอดจนกำรยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไม่ประพฤติตนในทำงเสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
นอกจำกนี้ พนักงำนซึ่งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชำพึงดูแลเอำใจใส่ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชำทั้งในด้ำนกำรปฏิบตั ิงำน
ขวัญและกำลังใจ รับฟั งควำมคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชำ และปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคำรพนับถือของพนักงำน
และพนักงำนไม่พึงกระทำกำรใดๆ อันแสดงถึงกำรไม่เคำรพนับถือผูบ้ งั คับบัญชำ

9. ควำมรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
1) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้น บริษัทฯ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ื อหุน้ อย่ำงเท่ำเที ยมกัน รักษำผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
และไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ ที่จะสร้ำงควำม
พึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยคำนึ งถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่ำงยัง่ ยืน เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
และให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง รวมทั้งยึดมัน่ กำรดำเนิ นธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี
2) การปฏิบตั ิต่อลู กค้า บริษัทฯ มุ่งมัน่ สร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ ใจให้กบั ลูกค้ำ เอำใจใส่และ
รับผิ ดชอบต่อลูกค้ำ โดยลูกค้ำจะต้องได้รบั สินค้ำ และบริกำรที่ดีมีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดับ
รำคำที่เหมำะสม และเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อตกลงที่มี
ต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด มีกำรพัฒนำยกระดับมำตรฐำนให้สูงขึ้ นอย่ำงต่ อเนื่ อง รักษำสัมพันธภำพที่ดี
และยัง่ ยืนกับลูกค้ำอย่ำงจริงจัง และสมำ่ เสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3) การปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ และเจ้าหนี้ บริษัทฯ คำนึ งถึงควำมเสมอภำค เป็ นธรรม ไม่เอำรัดเอำเปรียบ และมี
ควำมซื่อสัตย์ในกำรดำเนิ นธุ รกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่คำ้ และเจ้ำหนี้ โดยกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย และกติกำที่กำหนดร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณในกำรดำเนิ นธุรกิจ ไม่เรียก
ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในกำรค้ำกับคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
อย่ำงเคร่งครัด บริษัท ปฏิบตั ิต่อเจ้ำหนี้ อย่ำงเป็ นธรรม รวมถึงกำรชำระคืนตำมกำหนดเวลำ กำรดูแล
หลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตำมข้อสัญญำอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และเจ้ำหนี้ ล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบตั ิ ตำมข้อผูกพัน
ในสัญญำ และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปั ญหำดังกล่ำว
4) การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำสอดคล้องกับหลักสำกล
ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันที่
ดี อย่ำงเสมอภำคกัน ไม่กีดกันผูอ้ ื่นในกำรเข้ำร่วมแข่งขันทำงธุ รกิจ ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำง
กำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำ ให้รำ้ ยป้ำยสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง หรือมีกำรกระทำกำร
ใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อกำรแข่งขัน
5) การปฏิบตั ติ อ่ ภาครัฐ บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับควำมโปร่งใส และคำนึ งถึงควำมซื่อสัตย์สุจริตในกำร
ติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ หรือหน่ วยงำนภำครัฐ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรดำเนิ นกำร ที่อำจส่งผลต่อกำร
กระทำที่ไม่เหมำะสม และขัดแย้งต่อหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ ดี รวมทั้งบริษัทต่อต้ำนกำรให้สินบน
ต่ำงๆต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพื่ออำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ

6) การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบตั ิกับพนั กงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม ทั้งในด้ำนโอกำส
ผลตอบแทน สวัสดิกำร และกำรพัฒนำศักยภำพ โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำ และ
เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรผลักดันองค์กรให้ประสบควำมสำเร็จ ดังนั้น จึงมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำองค์กร
ให้เป็ นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และบรรยำกำศกำรทำงำน ส่งเสริมกำรทำงำนเป็ น
ทีม ส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถของพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำ มีควำมมัน่ คงในอำชีพ
พร้อมให้ควำมมัน่ ใจในคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และรักษำสภำพแวดล้อมกำร
ทำงำน รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
7) การปฏิบัติต่อสังคม ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดำเนิ นธุ รกิจ ด้วยควำม
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนุ รกั ษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชน
และสังคม ตลอดจนคำนึ งถึงกำรดำเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบตั ิงำนและกำร
ตัดสินใจดำเนิ นกำรใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องทำให้แน่ ใจว่ำผลิตภัณฑ์และกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ทุ ก อย่ำงถูก ต้องและสอดคล้องกับกฎระเบี ย บหรื อมำตรฐำนต่ำงๆ ตลอดจนบริ ษั ท ฯได้ส่งเสริ มให้
พนักงำนมีจิตสำนึ กและมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ควำมร่วมมือใน
กิจกรรมต่ำงๆ กับชุมชนที่บริษัทฯ ดำเนิ นธุรกิจอยูต่ ำมสมควร

