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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด มีความมุ่งมันที
่ ่จะประกอบกิจการตาม “แนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ” ทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมุ่งเน้นให้มกี ารดูแลและใส่ใจต่อ
ผูม้ สี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ มี
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ยุตธิ รรม นอกจากนี้ยงั มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดย
พร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว ทัง้ นี้ เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นการสร้างความสาเร็จและ
ประโยชน์สุข ตลอดจนเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้า ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อความยังยื
่ น
ของกิจการ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างแท้จริง โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารกากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการทีด่ ี มีคุณธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้กาหนดนโยบายและคู่มอื การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากหลักการกากับดูแล
กิจ การที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็ น หลัก การสากลที่
ได้รบั การยอมรับ และถูกนาไปใช้เป็ นกรอบในการพัฒนาหลักการกากับดูแลกิจการของประเทศต่ าง ๆ
รวมทัง้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
ปี 2560 ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ CGR
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการส ารวจการก ากั บ ดู แ ล
กิจ การบริษัท จดทะเบีย นไทยของสมาคมส่งเสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย (IOD) ที่ป รับ ปรุงให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่ อ ให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
โดยนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ปี ระกอบด้วยหลักการ ได้แก่ สิทธิของผูถ้ อื หุน้ การปฏิบตั ิ
ต่อ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของบริษัท ฯ ต่อผู้มีส่ว นได้เสีย การเปิ ดเผยข้อมูล และความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประกอบด้วยหลักปฏิบตั สิ าหรับคณะกรรมการ
ดังนี้
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
3. เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
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7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
2. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยได้กาหนดไว้ในคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ มีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมันท
่ าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มมี าตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏิบตั อิ ย่างระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถ
อ้างอิงได้รวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. ปฏิบัติต ามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับ ลูกค้า คู่ค้า อย่างเป็ นธรรม ไม่เรียกร้องหรือ รับ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า คู่ค้า และหากปฏิบตั ติ ามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ มีการ
แจ้งให้ลูกค้า คู่คา้ ทราบล่วงหน้าเพือ่ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติ
วิสยั จะพึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกีย่ วกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื โดยบริษทั ฯ มีนโยบายให้บุคคลากรปฏิบตั ติ าม
กฎหมายหรือข้อกาหนดเกีย่ วกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
8. ส่ ง เสริม และปลู ก จิต ส านึ ก ให้ แ ก่ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ชัน้ ของบริษั ท ฯ ให้ เ กิ ด ส านึ ก ความ
รับผิดชอบต่อสังคม
3. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มกี ารกาหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการ
ดาเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และเพื่อให้
การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณา
และปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดนโยบายและคู่มอื แนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อ ต้านการ
ทุจริต คอร์รปั ชัน่ เพื่อให้ก รรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบัติ โดยมี
หลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. บริษทั ฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงหรือทางอ้อม
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2. บริษัท ฯ ก าหนดขัน้ ตอนการปฏิบัติเพื่อ ต่ อ ต้านการทุ จริต คอร์รปั ชัน่ โดยมีก ารสื่อ สาร ที่
ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานและทุกธุรกิจในบริษทั ฯ รวมทัง้ บุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น คู่ค้า
ลู ก ค้า บริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ว ม บริษัท อื่นที่บ ริษัท ฯ มีอ านาจควบคุ ม หุ้น ส่ว นทาง ธุ รกิจ บุ ค คลที่เป็ น
ตัวกลางหรือตัวแทนของบริษทั เป็ นต้น
3. บริษทั ฯ จะสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายฯ รวมทัง้ ทบทวนแนวทางปฏิบตั แิ ละข้อกาหนด
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือข้อกาหนดตาม
กฎหมายอย่างสม่าเสมอ
4. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุษยชน โดยมีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. ปฏิบัติต่อผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อ งไม่ว่าจะเป็ น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้าง ด้ว ยความ
เคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีเ่ ท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ
ขัน้ พื้นฐาน และไม่เลือ กปฏิบัติไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ งของเชื้อชาติ สัญ ชาติ ศาสนา ภาษา สีผ ิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม
2. จัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
เช่น การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุ ษ ย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงไทย การใช้
แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น
3. ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ชุมชน และสังคม มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตน หากพบการกระทาของบริษทั ฯ หรือบุคลากรในบริษทั ฯ ที่
อาจเป็ นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่าน
ช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
5. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายให้ความสาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ น
ธรรม อันเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็จที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยมีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มกี ระบวนการจ้างงาน การกาหนดเงือ่ นไขการจ้างงาน การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
และการพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มกี ารฝึกอบรมภายใน หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
และฝึกอบรมภายนอกในด้านวิชาการต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ
ของบุคลากร รวมทัง้ ปลูกฝังทัศนคติทด่ี ี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็ นทีม
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4. จัดให้มสี วัสดิการด้านต่างๆ สาหรับพนักงานตามทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ น
ต้น และนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั เิ หตุ เป็ นต้น รวมถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน
5. จัดให้มบี ริการตรวจสุขภาพประจาปี แก่บุคลากรของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีย่ งตามระดับอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
6. ดาเนินการให้พ นัก งานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทางานที่ดี
โดยจัดให้มมี าตรการป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย
รวมถึงจัดการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยทีด่ ี มีการดูแลสถานทีท่ างานให้ถูกสุขลักษณะ
มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบตั อิ ย่างไม่
เป็ นธรรมหรือการกระทาทีไ่ ม่ถูกต้องภายในบริษทั ฯ รวมทัง้ มีมาตรการคุ้มครองพนักงานทีร่ ายงานเรื่อง
ดังกล่าว
6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์
และการให้บริก ารแก่ ลูก ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม โดยได้กาหนดไว้ในคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดีแ ละคู่มือ จรรยาบรรณธุ รกิจ เพื่อ ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดถือ เป็ น
แนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ มีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. พัฒนาสินค้าและบริการให้ดยี งิ่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า โดย
ไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เงือ่ นไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ
3. กาหนดราคาสินค้าอย่างเหมาะสม โดยไม่เอาเปรียบผูบ้ ริโภคภายใต้กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริโภค
4. ให้ความสาคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานในทุกกระบวนการตามมาตรฐาน
ISO 9001:2015
5. ส่งมอบสินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพ และปฏิบตั ติ ามสัญญา ข้อตกลง หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีม่ ี
ต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
6. จัดให้มรี ะบบหรือช่องทางการสือ่ สาร เพือ่ ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการ ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างทันท่วงที และรักษา
สัมพันธภาพทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
7. มีความตระหนัก ห่ วงใย ใส่ใจ และดูแลรับผิดชอบต่อ ลูกค้า กรณีได้รบั ผลกระทบในด้าน
สุขภาพหรือความปลอดภัยอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการของบริษทั ฯ
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8. ให้ความสาคัญในการรักษาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพือ่
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม รวมทัง้ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจทีค่ านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม โดยได้กาหนดไว้ในคู่มอื การกากับดูแลกิจการที่ดีและคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้ยดึ ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึง่ มีหลักการทีส่ าคัญ ได้แก่
1. ให้การสนับสนุ นกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมส่วนรวม รวมทัง้
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีม่ สี ว่ นเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ใส่ใจและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ การให้บริการ หรือการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ
3. ตระหนัก ห่ วงใย ใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณ ภาพชีวติ ของชุมชน สังคม รวมทัง้ มีการ
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่มี ผี ลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ต่อหน่ วยงานราชการและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรักษาสภาพแวดล้อม การ
ปฏิสมั พันธ์อนั ดี และการพัฒนาชุมชน
5. สนับสนุ นและส่งเสริมกิจกรรมที่ธารงไว้ซ่ึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ทีเ่ ป็ นภัยต่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม หรือศีลธรรมอันดี
6. รณรงค์ ปลูก ฝั งจิต ส านึก และการมีจิต อาสาในหมู่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่ อ สังคม
ชุมชน สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมทีด่ งี าม เพื่อสร้างสังคมที่
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
7. มีการอนุรกั ษ์ และใช้ทรัพยากร พลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะ
มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
8. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานให้มคี วามสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย ถูก
สุ ข ลัก ษณะตามมาตรฐานสากล มีก ารตรวจวัด ค่ ามาตรฐานสิ่งแวดล้อ มต่ างๆ อย่ างสม่ าเสมอตาม
กาหนดเวลา รวมทัง้ ส่งเสริมและสร้างลักษณะนิสยั ให้พนักงานผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้พนักงาน
มีจติ สานึกและมีส่วนร่วมในการดูแล ปรับปรุง และบารุงรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่ในสภาพทีเ่ หมาะสม
ตลอดเวลา
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทฯ สนับสนุ นให้มนี วัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งรวมถึงการทางานหรือการผลิต ด้วยวิธีการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด โดยมีเป้ าหมายการเปลี่ยนแปลงสิง่ ต่างๆ ในเชิงบวกหรือในทางที่ดขี ้นึ ในอันที่จะเพิม่ มูลค่า
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หรือก่อผลิตผลเพิม่ ขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อสังคม ซึ่งการสื่อสารหรือการเผยแพร่นวัตกรรม
ให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างทัวถึ
่ ง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่อ งทางการสื่อสารต่างๆ ถือเป็ น
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนหนึ่งของบริษทั ฯ
9. การจัดทารายงาน
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยผลการปฏิบตั หิ รือการดาเนินการตามนโยบายฯ ตามความเหมาะสม โดย
จัดทาเป็ นรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจาปี และ/หรือในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือ
ผ่านช่องทางการสือ่ สารอื่นๆ
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