
บริษทั ยเูอซี โกลบอล จ  ำกดั (มหำชน) 

 

จรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Ethic) 

 

บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ล็งเห็นถึงหลกัส ำคญัในกำรปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจ 

ซ่ึงถือไดว้่ำเป็นพ้ืนฐำนท่ีส ำคญัในกำรเสริมสรำ้ง และยกระดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี เป็นรำกฐำนส ำคญัของ

ควำมมัน่คง และกำรเจริญเติบโตท่ียัง่ยืน ตลอดจนเป็นส่ิงท่ีจะสนับสนุนใหอ้งคก์รสำมำรถบรรลุควำมมุ่งหมำยท่ี

ก ำหนดไว ้โดยมีแนวคิดพ้ืนฐำนท่ีส ำคญั 2 ประกำรคือ 

 

- กำรพฒันำ และสรำ้งพ้ืนฐำนจิตใจท่ีดีของบุคลำกรในองคก์ร 

- กำรพฒันำ และสรำ้งสภำพแวดลอ้มท่ีดี คือ กำรมีระบบงำน และกำรควบคุมดูแลท่ีดี มีควำมโปร่งใส 

สำมำรถช้ีแจงได ้และก่อใหเ้กิดควำมเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ดงัน้ันทำงบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัท จึงเห็นสมควรก ำหนด “จรรยำบรรณธุรกิจ” ใหน้ ำมำใชแ้ละ

เผยแพร่ใหแ้ก่พนักงำนเป็นแนวทำงกำรปฏิบติั เพ่ือแสดงเจตนำรมณใ์นกำรท่ีจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มี

คุณธรรม มีควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย ค ำนึงถึงสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยผ่ำนกำรอบรม และกำร

ส่ือสำรภำยในองคก์รในรูปแบบต่ำงๆ โดยท่ีจรรยำบรรณฉบบัน้ี จะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงค่ำนิยม และแนวทำง

ปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงำนตำมกรอบจรรยำบรรณท่ีก ำหนดไวน้ี้โดยไม่มี

ขอ้ยกเวน้ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. กำรเคำรพ และปฏิบติัตำมกฎหมำย บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพ 

และปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี และ

วฒันธรรมอนัดีงำม นอกเหนือไปจำกกำรปฏิบติัตำมหลกัเกณฑข์อ้ก ำหนดและกฎระเบียบต่ำงๆ ท่ีออกโดย

บริษัทฯ 

  

2. กำรมีส่วนไดเ้สีย และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนด

นโยบำยส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีจะตอ้งค ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยจะมีกำร

ด ำเนินกำรดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต มีเหตุผล เป็นอิสระ ภำยใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี มีกระบวนกำรพิจำรณำ 

และกำรเปิดเผยขอ้มูล กำรมีส่วนไดเ้สีย รำยกำรเก่ียวโยงกนั หรือควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตำม

กฎหมำย และหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงเคร่งครดั และพนักงำนของบริษัทฯ จะหลีกเล่ียงกำรกระท ำใดๆ ท่ีจะท ำ

ใหต้นมีส่วนไดเ้สีย หรือขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำง

กำรคำ้ หรือจำกกำรใชโ้อกำส หรือขอ้มลูท่ีไดร้บัรูจ้ำกกำรเป็นพนักงำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน โดย

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร และพนักงำนรำยงำนรำยกำรท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์



ระหวำ่งตน หรือผูเ้ก่ียวขอ้ง กบักลุ่มบริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) เป็นประจ ำทุกปี เพ่ือสรำ้งควำม

เช่ือมัน่ใหก้บัผูถื้อหุน้ และนักลงทุน โดยแสดงใหเ้ห็นถึงเจตนำรมณใ์นกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส 

 

นอกจำกน้ี ในกำรพิจำรณำกำรเขำ้ท ำธุรกรรมต่ำงๆ ก ำหนดใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับ

รำยกำรท่ีพิจำรณำ ตอ้งไม่เขำ้ร่วมกำรพิจำรณำ และไม่มีอ ำนำจอนุมติัในธุรกรรมน้ันๆ รวมถึงในกำรท ำ

รำยกำรใหพิ้จำรณำถึงควำมเหมำะสม ใชร้ำคำยุติธรรม เสมือนท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก 

 

3. กำรใชข้อ้มลูภำยใน และกำรรกัษำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบั บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ไดถื้อว่ำ

ขอ้มลูส ำคญัภำยในท่ีใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และยงัไม่เปิดเผยสู่สำธำรณะ เป็นควำมลบัหำกเปิดเผยแลว้ 

ย่อมส่งผลกระทบต่อมูลค่ำหุน้ของบริษัท ท่ีมีกำรซ้ือขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ัน

พนักงำนทุกระดบั จะตอ้งปฏิบติัตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีในกำรซ้ือขำยหลกัทรพัย์ โดยไม่ใชข้อ้มลูภำยใน

ท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือควำมเท่ำเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ และนักลงทุนทุกรำย และเพ่ือป้องกนักำร

กระท ำผิดของพนักงำน ซ่ึงรวมถึงครอบครวั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคน 

 

บริษัทฯไดก้ ำหนดขอ้หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร หรือหน่วยงำนท่ีไดร้ับทรำบขอ้มูลภำยในเปิดเผย

ขอ้มลูภำยในแก่บุคคลภำยนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้ำท่ีเก่ียวขอ้ง และซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 

เดือน ก่อนท่ีงบกำรเงินจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชน และหลงักำรเผยแพร่ขอ้มลูดงักล่ำวอย่ำงน้อย 3 วนั ทั้งน้ี

เพ่ือเป็นกำรป้องกนัไมใ่หน้ ำขอ้มลูภำยในไปใชใ้นทำงมิชอบ 

 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรรกัษำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัของคู่คำ้ ลกูคำ้ หรือผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสีย ท่ีร่วมด ำเนินธุรกิจ ไวเ้ป็นควำมลบั โดยพนักงำนทุกระดบั จะตอ้งไม่น ำขอ้มลูท่ีตนล่วงรูม้ำจำกกำร

ปฏิบติัหน้ำท่ีไปบอกผูอ่ื้น หรือน ำไปใชแ้สวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบ ท ำใหบ้ริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ี

เก่ียวขอ้งเสียประโยชน์ รวมทั้งระมดัระวงัในกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำร และกำรแสดงควำมคิดเห็น ซ่ึงตนไม่มี

หนำ้ท่ี หรือไมไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวต่อสำธำรณะ และบุคคลอ่ืน 

 

4. ระบบกำรควบคุม และกำรตรวจสอบภำยใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดัวำงระบบกำร

ควบคุม และกำรตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำร

ไมเ่ขำ้ไปยุง่เก่ียวกบักิจกรรมท่ีผิดกฎหมำย หรือผิดจริยธรรม โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และฝ่ำยบริหำร มี

หน้ำท่ีดูแล และบริหำรควำมเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมำะสม รวมทั้งมีระบบกำรติดตำม และประเมินผลท่ีดี 

มีกำรสอบทำนระบบงำนอย่ำงสม ำ่เสมอ และมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินท่ีถูกตอ้งครบถว้น

น่ำเช่ือถือ และเป็นไปตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยหน่วยงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบอย่ำง

เคร่งครดั ซ่ึงนับเป็นส่วนส ำคญัในกำรสรำ้งควำมเช่ือมัน่ต่อผูถื้อหุน้ และนักลงทุนในหุน้ของบริษัท 

 

 



5. กำรรบัและกำรใหข้องขวญั ทรพัยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ได้

ก ำหนดใหพ้นักงำนของบริษัทตอ้งหลีกเล่ียงกำรกระท ำท่ีจะน ำไปสู่ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใดๆ ไดแ้ก่ 

กำรยอมรับของขวญัส่วนตัวท่ีมีมูลค่ำเกินปกติวิสัย หรือกำรรับรองอ่ืนใดนอกเหนือไปจำกกำรรับรอง

ตำมปกติวิสยัเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจตำมสมควรจำกผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และจะตอ้งหลีกเล่ียงกำรท ำควำมตกลง

หรือควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรแลกเปล่ียนอนัสืบเน่ืองจำกกำรยอมรบัของขวญั  กำรรบัของขวญัท่ีมีมลูค่ำเกิน

ปกติวิสยัไมส่ำมำรถกระท ำได ้บริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ จะไม่จ่ำยหรือเสนอท่ีจะใหสิ้นบนหรือกำร

จ่ำยเงินท่ีมิชอบดว้ยกฎหมำยใหแ้ก่เจำ้หน้ำท่ีของรัฐหรือตัวแทนหรือบุคคลใดเพ่ือท่ีจะไดร้ับหรือรักษำ

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจท่ีเกิดข้ึน 

 

6. ทรพัยสิ์นทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ได้

เล็งเห็นควำมส ำคญัของทรพัยสิ์นทำงปัญญำ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำรเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีช่วย

ส่งเสริมกำรด ำเนินธุรกิจ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน และถือเป็นควำมรบัผิดชอบร่วมกนัของพนักงำน

ทุกคนท่ีจะตอ้งเคำรพสิทธิของเจำ้ของทรพัยสิ์นทำงปัญญำ และตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ภำยใตข้อ้ก ำหนดของกฎหมำย และของบริษัทฯ ดว้ยควำมรอบคอบ และระมดัระวงั 

 

7. สิทธิและควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) มีนโยบำยบริหำรงำนตำม

กฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองอย่ำงเคร่งครดั รวมทั้งมีควำมเป็นอิสระ

ทั้งในกำรตดัสินใจ และกำรกระท ำท่ียึดมัน่ ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมใหพ้นักงำนไปใชสิ้ทธิต่ำงๆ 

ตำมรฐัธรรมนูญ และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีบริษัทฯ ไม่มีนโยบำยในกำรใหส้นับสนุนทำงกำรเงิน 

ทรพัยำกร หรือทรพัยสิ์นอ่ืนใด ไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงออ้มแก่นักกำรเมือง พรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงั

ทำงกำรเมืองใดๆ เพ่ือผลประโยชน์ของนักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลงัทำงกำรเมืองน้ันๆ 

 

8.  กำรปฏิบติัตนของพนักงำน บริษัท ยเูอซี โกลบอล จ ำกดั (มหำชน) ไดก้ ำหนดจรรยำบรรณในกำรปฏิบติัตน

ของพนักงำน เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบติัควบคู่กบัขอ้บงัคบักำรท ำงำน กฎ ระเบียบ ค ำสัง่ และ

ประกำศของบริษัทฯ โดยพนักงำนของบริษัทฯ มีหน้ำท่ีปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดว้ยควำม

รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต มุ่งมัน่ใหเ้กิดผลส ำเร็จของงำน รวมทั้งปฏิบัติตำมขอ้บังคับกฎ ระเบียบ และ

วฒันธรรมองคก์ร โดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั  ตลอดจนกำรยึดมัน่ในหลกัคุณธรรม จริยธรรม 

ไมป่ระพฤติตนในทำงเส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองและบริษัทฯ  

 

นอกจำกน้ี พนักงำนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชำพึงดูแลเอำใจใส่ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชำทั้งในดำ้นกำรปฏิบติังำน 

ขวญัและก ำลงัใจ รบัฟังควำมคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเคำรพนับถือของพนักงำน 

และพนักงำนไมพึ่งกระท ำกำรใดๆ อนัแสดงถึงกำรไมเ่คำรพนับถือผูบ้งัคบับญัชำ 

  

 

 



9.   ควำมรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

1) การปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้น บริษัทฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่ำงเท่ำเทียมกัน รกัษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ท่ีจะสรำ้งควำม

พึงพอใจสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้ โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่ำงยัง่ยืน เพ่ือสรำ้งมลูค่ำเพ่ิม 

และใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก ำกบัดูแล

กิจกำรท่ีดี 

2) การปฏิบตัิต่อลูกคา้ บริษัทฯ มุ่งมัน่สรำ้งควำมพึงพอใจ และควำมมัน่ใจใหก้บัลูกคำ้ เอำใจใส่และ

รบัผิดชอบต่อลูกคำ้ โดยลูกคำ้จะตอ้งไดร้บัสินคำ้ และบริกำรท่ีดีมีคุณภำพ ควำมปลอดภัย ในระดับ

รำคำท่ีเหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีไดก้ ำหนดไว ้รวมทั้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีมี

ต่อลกูคำ้อย่ำงเคร่งครดั  มีกำรพฒันำยกระดบัมำตรฐำนใหสู้งขึ้ นอย่ำงต่อเน่ือง รกัษำสมัพนัธภำพท่ีดี 

และยัง่ยืนกบัลูกคำ้อย่ำงจริงจงั และสม ำ่เสมอ รวมถึงไม่น ำขอ้มูลของลูกคำ้มำใชเ้พ่ือประโยชน์ของ

บริษัทฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

3) การปฏิบตัติอ่คูค่า้และเจา้หน้ี บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เอำรดัเอำเปรียบ และมี

ควำมซ่ือสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกิจ รกัษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คำ้ และเจำ้หน้ี โดยกำรปฏิบติัตำม

กฎหมำย และกติกำท่ีก ำหนดร่วมกนัอย่ำงเคร่งครดั และมีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ไม่เรียก 

ไม่รบั หรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ ตลอดจนกำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆ 

อย่ำงเคร่งครดั บริษัท ปฏิบติัต่อเจำ้หน้ีอย่ำงเป็นธรรม รวมถึงกำรช ำระคืนตำมก ำหนดเวลำ กำรดูแล

หลกัทรพัยค์ ้ำประกนั และเง่ือนไขอ่ืนๆ ตำมขอ้สญัญำอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตำมหลกักำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยจะมีกำรรำยงำนคู่คำ้ และเจำ้หน้ีล่วงหนำ้หำกไมส่ำมำรถปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนั

ในสญัญำ และร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำดงักล่ำว 

 

4) การปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯ มีกำรปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้สอดคลอ้งกบัหลกัสำกล

ภำยใตก้รอบแห่งกฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขนัท่ี

ดี อย่ำงเสมอภำคกนั ไม่กีดกนัผูอ่ื้นในกำรเขำ้ร่วมแข่งขนัทำงธุรกิจ ไม่ท ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำง

กำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ใหร้ำ้ยป้ำยสี และโจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมลูควำมจริง หรือมีกำรกระท ำกำร

ใดๆ ท่ีไมเ่ป็นธรรมต่อกำรแขง่ขนั 

 

5) การปฏิบตัติอ่ภาครฐั บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถึงควำมซ่ือสตัยสุ์จริตในกำร

ติดต่อท ำธุรกรรมกบัเจำ้หนำ้ท่ี หรือหน่วยงำนภำครฐั เพ่ือหลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำร ท่ีอำจส่งผลต่อกำร

กระท ำท่ีไม่เหมำะสม และขดัแยง้ต่อหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี รวมทั้งบริษัทต่อตำ้นกำรใหสิ้นบน

ต่ำงๆต่อเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก หรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจของบริษัทฯ 

 

 



6) การปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทฯ ปฏิบติักับพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทั้งในดำ้นโอกำส 

ผลตอบแทน สวสัดิกำร และกำรพฒันำศกัยภำพ โดยถือว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรพัยำกรท่ีมีค่ำ และ

เป็นปัจจยัส ำคญัในกำรผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบควำมส ำเร็จ ดงัน้ัน จึงมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำองคก์ร

ใหเ้ป็นองคก์รแห่งกำรเรียนรู ้เสริมสรำ้งวฒันธรรม และบรรยำกำศกำรท ำงำน ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็น

ทีม ส่งเสริมกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำนใหม้ีควำมกำ้วหน้ำ มีควำมมัน่คงในอำชีพ 

พรอ้มใหค้วำมมัน่ใจในคุณภำพชีวิต และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และรกัษำสภำพแวดลอ้มกำร

ท ำงำน รบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค 

 

7) การปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ดว้ยควำม

รบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพชีวิต และกำรอนุรกัษ์

ทรพัยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชน

และสงัคม  ตลอดจนค ำนึงถึงกำรด ำเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  กำรปฏิบติังำนและกำร

ตดัสินใจด ำเนินกำรใดๆ ของบริษัทฯ จะตอ้งท ำใหแ้น่ใจวำ่ผลิตภณัฑแ์ละกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

ทุกอย่ำงถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับกฎระเบียบหรือมำตรฐำนต่ำงๆ ตลอดจนบริษัทฯไดส้่งเสริมให้

พนักงำนมีจิตส ำนึกและมีควำมรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งใหค้วำมร่วมมือใน

กิจกรรมต่ำงๆ กบัชุมชนท่ีบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยูต่ำมสมควร  

 


