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■สารบญั 

 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้

 

ขอบขา่ยการน าเอาไปปรับใช ้

 

การปรับใชม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

 （１） การปฏบิตัติวัทีพ่งึกระท าของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน 

 （２） การปฏบิตัติวัทีพ่งึกระท าของผูบ้รหิารและผูจ้ดัการ 

 （３） การรายงานเมือ่พบการละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม 

 （４） มาตรการลงโทษ 

 

１．นโยบายพืน้ฐาน 

２．ความสมัพันธก์บับรษัิท 

 （１） การเคารพสทิธมินุษยชน 

 （２） พฤตกิรรมการแบง่แยกและการลว่งละเมดิ 

 （３） การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยและชืน่มืน่ 

 （４） กจิกรรมทางการเมอืงและกจิกรรมทางศาสนา 

 （５） ผลประโยชนทั์บซอ้น 

３．การประกอบธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและซือ่ตรง 

 （１） การตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่ป็นธรรม 

 （２） การใหแ้ละรับสนิบน การเลีย้งรับรอง และการมอบของทีร่ะลกึ 

 （３） การจัดการน าเขา้และสง่ออก 

 （４） ความสมัพันธก์บัการเมอืงและภาครัฐ 

    （５） ความสมัพันธก์บัผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภัยตอ่สงัคม 

 （６） การพฒันาและการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีป่ลอดภัยและเหมาะสมทีส่ดุ 

４．การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท ฯลฯ 

 （１） การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท 

 （２） การจัดการขอ้มลูความลับ 

 （３） การจัดการขอ้มลูทางการเงนิ ฯลฯ 

 （４） การจัดการขอ้มลูสว่นบคุคล 

 （５） การคุม้ครองและเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

 （６） การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

 （７） ความปลอดภัยของขอ้มลู 

５．บรษัิทกบัสงัคม 

 （１） ความสมัพันธก์บัสงัคม 

 （２） การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท
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■มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้

 

มาตรฐานทางจรยิธรรมของเครอืแน็บเทสโก ้(ตอ่จากนีไ้ปจะเรยีกสัน้  ๆวา่ "มาตรฐานทางจรยิธรรม") คอื มาตรฐานทีก่ าหนดวา่ 

ในมุมมองดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ*์ บคุลากรแตล่ะคนของเครอืแน็บเทสโกค้วรปฏบิตัอิยา่งไร 

เพือ่ท าใหป้รชัญาขององคก์รกลายเป็นจรงิในการประกอบธรุกจิ 

* การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์หมายถงึ การปฏบิตัติามบทบญัญตัแิละกฎระเบยีบภายในบรษิทั (รวมถงึคูม่อื แนวปฏบิตั ิและกฎระเบยีบอืน่  ๆทีม่กีารน ามาใช)้ 

นอกจากนีย้งัหมายถงึการตอบสนองค ารอ้งขอของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี (ลกูคา้ พนักงาน คูค่า้ ผูถ้อืหุน้ และสงัคมทอ้งถิน่) ผา่นการปฏบิตัติวัตามหลกัจรยิธรรม 

ทางสงัคมและบรรทดัฐานทางสงัคม 

 

■ขอบขา่ยการน าเอาไปปรบัใช ้

 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในเครอืแน็บเทสโกจ้ะตอ้งน าเอามาตรฐานทางจรยิธรรมไปปรบัใช ้

บรษิทัแตล่ะแหง่ในเครอืแน็บเทสโกส้ามารถแกไ้ขมาตรฐานทางจรยิธรรม หรอืก าหนดมาตรฐานเฉพาะของตวัเองขึน้มาได ้

ตราบเทา่ทีก่ารแกไ้ขหรอืการก าหนดน้ันไม่ขดัตอ่มาตรฐานทางจรยิธรรมและมเีนือ้หาทีไ่ม่หละหลวม  

ทัง้นีก็้เพือ่ใหส้อดรบักบัรปูแบบธรุกจิ บรรทดัฐานทางสงัคม หลกัจรยิธรรมทางสงัคม และบทบญัญตัขิองประเทศหรอืภมูภิาคตา่ง  ๆฯลฯ 

 

■การปรบัใชม้าตรฐานทางจรยิธรรม 

 

（１） การปฏบิตัติวัทีพ่งึกระท าของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงาน 

① หากเกดิปัญหาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ใหด้มูาตรฐานทางจรยิธรรมเป็นแหลง่อา้งองิ กอ่นด าเนินการในสิง่ทีเ่หมาะสม 

② หากมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม ใหป้รกึษาหวัหนา้ ผูร้บัผดิชอบดา้นการก ากบัการปฏบิตั ิ

ตามกฎเกณฑใ์นแตล่ะบรษิทั หรอืชอ่งทางแจง้เบาะแสภายใน 

 

（２） การปฏบิตัติวัทีพ่งึกระท าของผูบ้รหิารและผูจ้ดัการ 

① ขอใหผู้บ้รหิารและผูจ้ดัการรเิร ิม่ปฏบิตัใิชม้าตรฐานทางจรยิธรรมใหเ้ป็นแบบอยา่ง และพยายามท าใหพ้นักงานรบัทราบโดยทัว่กนั 

พรอ้มกบัเฝ้าตดิตามสถานการณก์ารปฏบิตัติามมาตรฐานดงักลา่วอยูเ่สมอ 

 

（３） การรายงานเมือ่พบการละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม 

① เครอืบรษิทัจะสรา้งระบบการแจง้เบาะแสภายในไปทัว่โลกและจะด าเนินการอยา่งเหมาะสมเพือ่ป้องกนั คน้หา 

และแกไ้ขการกระท าทจุรติและการละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรมแตเ่น่ิน  ๆ

② หากตรวจสอบเทยีบเคยีงกบัมาตรฐานทางจรยิธรรม แลว้พบขอ้เท็จจรงิวา่ก าลงัมปัีญหาหรอืมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิปัญหา 

ใหป้รกึษาหรอืรายงานหวัหนา้ ชอ่งทางแจง้เบาะแสภายใน หรอืฝ่ายทีร่บัผดิชอบดา้นการก ากบัการปฏบิตั ิ

ตามกฎเกณฑใ์นบรษิทัแตล่ะแหง่โดยทนัท ี

③ จะไม่มกีารด าเนินการใด  ๆทีก่อ่ใหเ้กดิผลเสยี (ลงโทษ)  ตอ่กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทีป่รกึษาหรอืรายงาน 

ขอ้มูลใหท้ราบโดยยกเอาการท าการปรกึษาหรอืรายงานขอ้มูลของบุคค ลผูน้ั้นมาอา้งเป็นเหตผุล  

(ในการลงโทษ) 

 

（４） มาตรการลงโทษ 

① หากกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานละเมดิมาตรฐานทางจรยิธรรม ขอใหร้บัทราบและท าความเขา้ใจวา่ 

บุคคลดงักลา่วอาจถกูลงโทษทางวนัิยตามกฎระเบยีบภายในบรษิทั 



 

4 

 

１．นโยบายพืน้ฐาน 

 

กรรมการผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในเครอืแน็บเทสโกจ้ะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบภายในบรษิทัและบทบญัญตัขิองประเทศหรอื 

ภมูภิาคตา่ง  ๆพรอ้มทัง้ประพฤตปิฏบิตัติวัอยา่งซือ่สตัยส์จุรติตามหลกัจรยิธรรมทางสงัคมและบรรทดัฐานทางสงัคม 

 

２．ความสมัพนัธก์บับรษิทั 

 

（１） การเคารพสทิธมินุษยชน 

① เราจะเคารพในบคุลกิ ลักษณะเฉพาะ และความเป็นสว่นตัวของแตล่ะคน พรอ้มทัง้สนับสนุนมาตรฐานระดับสากล 

ทีเ่กีย่วกับสทิธมินุษยชน 

② ในฐานะทีเ่ป็นบรษัิทระดับโลก เราจะเคารพและยอมรับวา่ ความหลากหลายทีเ่กดิขึน้จากวัฒนธรรมหรอืคา่นยิมตา่ง ๆ 

นัน้เป็นทรัพยส์มบัตทิีส่ าคัญของเรา 

③ เราจะไมก่ระท าการใชแ้รงงานเด็กหรอืใชแ้รงงานบังคับ และจะไมใ่ชบ้รกิารแรงงานเหลา่นัน้ 

 

（２） พฤตกิรรมการแบง่แยกและการลว่งละเมดิ 

① ในการจดัการดา้นบุคลากร เชน่ การจา้งงาน การอบรม และการเลือ่นต าแหน่ง เราจะธ ารงไวซ้ ึง่ความเทา่เทยีมของโอกาส 

และความยตุธิรรม 

② เราจะไม่กระท าการใด  ๆหรอืยอมรบักระท าการใด  ๆทีท่ าลายศกัดิศ์รขีองตวับุคคล ไม่วา่จะเป็นการแบ่งแยกในเร ือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ 

แนวคดิ ความเชือ่ ศาสนา สญัชาต ิชาตพินัธุ ์ภมูลิ าเนา เพศ อาย ุความทพุพลภาพ เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ สถานะการสมรส 

โครงสรา้งครอบครวั สถานภาพทางสงัคม รปูแบบการจา้งงาน ฯลฯ และการลว่งละเมดิทกุประเภท เป็นตน้ 

 

（３） การสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยและชืน่มืน่ 

① เราจะสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยและท าใหส้ขุภาพด ีพรอ้มกับพยายามป้องกันไมใ่หภ้ัยอันตรายตา่ง ๆ 

เกดิขึน้ผา่นการปฏบัิตติามกฎระเบยีบภายในบรษัิทและบทบัญญัตเิกีย่วกับแรงงาน 

② เราจะสง่เสรมิการสือ่สารทีเ่ปิดใจรับฟังกัน เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีท่กุคนสามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างอสิระ 

③ เราจะเคารพรปูแบบการท างานทีห่ลากหลาย และมุง่มั่นทีจ่ะเพิม่ความตระหนักในเรือ่งความสมดลุระหว่างชวีติและการท างาน 

(Work-life balance) และจะด าเนนิการสรา้งสภาพแวดลอ้มการท างานทีท่ าใหเ้กดิความสมดลุระหว่างชวีติและการท างานไดจ้รงิ 

 

（４） กจิกรรมทางการเมอืงและกจิกรรมทางศาสนา 

① เราจะด าเนินกจิกรรมทางการเมอืง (รวมถงึกจิกรรมหาเสยีง) หรอืกจิกรรมทางศาสนาเป็นการสว่นตวั 

โดยกระท าการนอกสถานทีข่องบรษิทัและนอกเหนือเวลาท างาน 

หากมเีหตจุ าเป็นทีจ่ะตอ้งกระท าการทางดา้นศาสนาของตวัเองภายในสถานทีข่องบรษิทัหรอืในเวลาท างาน 

ตอ้งกระท าการโดยคดิค านึงใหด้วีา่ การกระท าน้ันจะไม่สง่ผลกระทบตอ่การท างานของกรรมการผูบ้รหิารและพนักงานคนอืน่  ๆ

 

（５） ผลประโยชนทั์บซอ้น 

① เราจะแยกแยะเรือ่งสว่นรวมกับเรือ่งสว่นตัวออกจากกนั และจะไมน่ าเอาต าแหน่งในการท างาน 

อ านาจหนา้ทีใ่นการท างานหรอืทรัพยส์นิของบรษัิทไปใชใ้นการแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน 

หรอืกระท าการใดทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีขัดกับบรษัิท 
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３．การประกอบธรุกจิทีเ่ป็นธรรมและซือ่ตรง 

 

（１） การตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่ป็นธรรม 

① เราจะปฏบิตัติามกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ กฎหมายป้องกนัการผูกขาดทางการคา้ของประเทศและภมูภิาคตา่ง  ๆ

รวมทัง้กฎระเบยีบของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้ด าเนินการตดิตอ่ซือ้ขายบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่สรแีละเป็นธรรม 

② เราจะไมเ่จรจาหารอื ท าการตกลง ฮัว้ประมลูเกีย่วกับราคา ปรมิาณ ขอ้จ ากัดเชงิเทคนคิ ลกูคา้ อาณาเขตการขาย 

หรอืหมวดหมูผ่ลติภัณฑ ์รว่มกับบรษัิทรายอืน่ทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกันหรอืกระท าในกลุ่มวงการธุรกจิทีส่งักัดอยู ่

③ เราจะไม่น าเอาต าแหน่งสถานะในการซือ้ขายทีเ่หนือกวา่มาใชต้ามอ าเภอใจเพือ่กระท าการอนักอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่หุน้สว่นทางธรุกจิ 

④ ในตอนท ากจิกรรมดา้นการโฆษณาหรอืการขาย เราจะน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี 

โดยเฉพาะลกูคา้อยา่งซือ่ตรง โดยแสดงขอ้มูลอยา่งเหมาะสมและถกูตอ้งตามกฎหมาย 

⑤ เราจะด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งและจัดหาดว้ยความรับผดิชอบตามนโยบายการตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่หมาะสมตามบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（２） การใหแ้ละรับสนิบน การเลีย้งรับรอง และการมอบของทีร่ะลกึ 

① เราจะไมใ่หแ้ละรับสนิบนหรอืผลประโยชนอ์ันไมช่อบธรรมซึง่จัดเป็นสนิบน ไมว่า่จะทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม  

และไมว่า่จะดว้ยวธิใีดก็ตาม 

② เราจะไม่ใหแ้ละรบัการเลีย้งรบัรองหรอืของทีร่ะลกึ ยกเวน้กรณีทีก่ารกระท าน้ันอยู่ในขอบข่ายทีถ่กูตอ้งเหมาะสมตามหลกัสามญัส านึก 

และเป็นการกระท าทีไ่ดร้บัการยอมรบัในกฎระเบยีบภายในบรษิทัและบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（３） การจัดการน าเขา้และสง่ออก 

① เราจะด าเนนิการตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่กีย่วกับการสง่ออกและน าเขา้ โดยปฏบัิตติามกฎระเบยีบภายในบรษัิท 

และบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้งของประเทศและภมูภิาคแตล่ะแหง่ 

② ในการตดิตอ่ซือ้ขายทีเ่กีย่วกบัการสง่ออกและน าเขา้ เราจะปฏบิตัติามบทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งและเดนิเร ือ่งตา่ง  ๆ

อยา่งเหมาะสมตามความจ าเป็น เชน่ ขออนุญาต ยืน่เอกสาร รายงานตอ่ทางหน่วยงานรฐั ฯลฯ 

 

（４） ความสมัพันธก์บัการเมอืงและภาครัฐ 

① เราจะไม่กระท าการใด  ๆทีอ่าจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่มกีารพึง่พาอาศยั มคีวามสมัพนัธอ์นัสนิทชดิเชือ้ทางการเมอืงหรอืกบัภาครฐั 

แตเ่ราจะรกัษาความสมัพนัธเ์หล่าน้ันใหม้คีวามสมดุลไม่เอนเอยีง ใหเ้ป็นปกตวิสิยั และมคีวามโปรง่ใสในระดบัสงู 

② เราจะไมส่นับสนุนเงนิทนุ บรจิาคเงนิแกพ่รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืงอยา่งเฉพาะเจาะจง 

หากกรรมการผูบ้รหิารหรอืพนักงานตอ้งการสนับสนุนหรอืบรจิาคใหแ้กพ่รรคการเมอืงหรอืนักการเมอืง 

ตอ้งด าเนนิการเป็นการสว่นตัวและท าใหถ้กูตอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด 

 

（５） ความสมัพันธก์บัผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภัยตอ่สงัคม 

① เราจะปิดกัน้ไมม่คีวามสัมพันธใ์ด ๆ กับผูม้อีทิธพิลทีเ่ป็นภัยตอ่สังคมทกุรปูแบบ ไม่วา่จะเป็นกลุม่ใชค้วามรนุแรง มาเฟีย ผูก้อ่การรา้ย 

ขบวนการยาเสพตดิ หรอืขบวนการอาชญากรรมอืน่ ๆ หากไดร้ับขอ้เรยีกรอ้งทีไ่มช่อบธรรม เชน่ การฟอกเงนิทีไ่มถ่กูตอ้ง (Money 

laundering) การใหเ้งนิทนุแกผู่ก้่อการรา้ย และขอ้เรยีกรอ้งอืน่ ๆ ทีไ่มช่อบธรรม 

เราจะเผชญิหนา้ดว้ยทา่ทอีันหนักแน่นมั่นคงและจะไมท่ าตามขอ้เรยีกรอ้งใด ๆ 

 

（６） การพฒันาและการจัดหาผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีป่ลอดภัยและเหมาะสมทีส่ดุ 

① เราจะพัฒนา ออกแบบ ผลติ จ าหน่าย บ ารงุรักษา และซอ่มแซมผลติภัณฑใ์หป้ลอดภัยและเหมาะสมทีส่ดุ 

โดยท าความเขา้ใจกับตลาดและความตอ้งการของลกูคา้ 
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② เราจะไมบ่ดิเบอืนหรอืปลอมแปลงรายงานขอ้มลูอันเป็นเท็จทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภัย คณุภาพ การทดสอบ ฯลฯ 

 

 

４．การจดัการทรพัยส์นิของบรษิทั ฯลฯ 

 

（１） การจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท 

① เราจะจัดการทรัพยส์นิของบรษัิท (ทัง้ทีจั่บตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไมไ่ด)้ ตามกฎระเบยีบภายในบรษัิทอยา่งเขม้งวด 

และจะใชท้รัพยส์นิเหลา่นัน้เพือ่การท างานทีถ่กูตอ้งชอบธรรมเทา่นัน้ 

 

（２） การจัดการขอ้มลูความลับ 

① เราจะจัดการขอ้มลูความลับของบรษัิทตัวเองและของบคุคลทีส่ามตามกฎระเบยีบภายในบรษัิทอยา่งเขม้งวด 

ในขณะเดยีวกันก็จะไมท่ าใหข้อ้มลูดังกลา่วรั่วไหลออกนอกบรษัิท และจะใชข้อ้มลูดังกลา่วเพือ่การท างานทีถ่กูตอ้งชอบธรรมเทา่นัน้ 

② เราจะไมเ่อาขอ้มลูความลับของบคุคลทีส่ามมาโดยมชิอบ 

 

（３） การจัดการขอ้มลูทางการเงนิ ฯลฯ 

① เราจะท าการบันทกึขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูการบัญชอียา่งเหมาะสมในเวลาทีเ่หมาะควรตามบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

กฎระเบยีบภายในบรษัิท และมาตรฐานการจัดท าบัญชทีีถ่กูตอ้งเหมาะสม 

② เราจะยืน่และช าระภาษีอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมตามบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（４） การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

① เราจะตระหนักถงึความส าคัญของการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล และจะจัดการขอ้มลูสว่นบคุคลอยา่งเหมาะสม 

ตามกฎระเบยีบภายในบรษัิทและบทบัญญัตทิีเ่กีย่วขอ้ง 

 

（５） การคุม้ครองและเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา 

① เราจะตระหนักวา่สทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญา (รวมถงึสทิธบัิตร สทิธดิา้นผลติภัณฑอ์รรถประโยชน ์สทิธดิา้นการออกแบบ 

สทิธดิา้นเครือ่งหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์และความลับทางการคา้) เป็นทรัพยส์นิทีส่ าคัญของบรษัิท 

พรอ้มทัง้จะพยายามคุม้ครองและจัดการใหเ้หมาะสมตามกฎระเบยีบภายในบรษัิท 

② เราจะเคารพสทิธใินทรัพยส์นิทางปัญญาของบคุคลทีส่าม และจะไม่กระท าการลว่งละเมดิสทิธดัิงกลา่ว 

 

（６） การซือ้ขายหลักทรัพยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

① เราจะไมซ่ือ้ขายหุน้ของแน็บเทสโก ้รวมทัง้หุน้ของบรษัิททัง้หมดทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ละอืน่ ๆ 

โดยพจิารณาจากขอ้มลูบรษัิททียั่งไมไ่ดม้กีารประกาศอยา่งเป็นทางการซึง่มผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจดา้นการลงทนุอยา่งเห็นไดช้ดั 

② หากเป็นขอ้มลูบรษัิททียั่งไมไ่ดม้กีารประกาศอยา่งเป็นทางการซึง่มผีลกระทบตอ่การตัดสนิใจดา้นการลงทนุอยา่งเห็นไดช้ดั 

รวมถงึขอ้มลูทีอ่าจเขา้ขา่ยเป็นขอ้มลูดังกลา่ว เราจะไมเ่ปิดเผยหรอืท าใหข้อ้มลูนัน้รั่วไหลไปยังบคุคลทีส่าม 

ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท าเนือ่งดว้ยเหตผุลดา้นการท างาน 

 

（７） ความปลอดภัยของขอ้มลู 

① เราจะสรา้งและด าเนนิการระบบการจัดการทีเ่หมาะสมตอ่ความเสีย่งทางไซเบอร ์เชน่ 

การโจมตทีางไซเบอรห์รอืการแฮ็กขอ้มลูจากภายนอก ฯลฯ 
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５．บรษิทักบัสงัคม 

 

（１） ความสมัพันธก์บัสงัคม 

① เราจะประกอบธุรกจิโดยเคารพในสนธสิัญญาและบทบัญญัตเิกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม พยายามใชแ้หลง่ทรัพยากรและพลังงาน 

อยา่งมปีระสทิธภิาพ จ ากัดการปลอ่ยสารพษิเพือ่ป้องกันมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม และตระหนักถงึผลกระทบ 

ทีจ่ะเกดิขึน้กับสิง่แวดลอ้มในโลกอยูเ่สมอ พรอ้มกับมุง่ท าใหเ้กดิการอยูร่ว่มกันกับทอ้งถิน่และสังคม เพือ่สรา้งสังคม 

อันย่ังยนืใหบั้งเกดิขึน้จรงิ 

② เราจะด าเนนิกจิกรรมป้องกันภัยพบัิตโิดยรว่มมอืกับสังคมทอ้งถิน่ และมสีว่นรว่มในการฟ้ืนฟสูังคมในยามทีเ่กดิภัยพบัิต ิ

 

（２） การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิท 

① เราจะเปิดเผยขอ้มลูส าคัญทีเ่กีย่วกับการเงนิ การบรหิาร และการประกอบธุรกจิใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ 

โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้และนักลงทนุอยา่งเหมาะสม เทีย่งตรง ในเวลาทีเ่หมาะควร 

 


