
 

 

 
 

บริษทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

(ฉบบัทบทวน 1/2563) 
 

 

 

 

 
 
 
 

(อนุมตัโิดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่4 / 2561 วนัที ่24 สงิหาคม 2561 
ผา่นการทบทวนและเหน็ชอบโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3 / 2563  

วนัที ่6 สงิหาคม 2563) 
 



 
บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั  

 

นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม หน้า 1 

 

นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

บรษิทั มหาชยัฟู้ดส ์จ ากดั มคีวามมุ่งมัน่ที่จะประกอบกจิการตาม “แนวทางความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของกจิการ” ทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยมุ่งเน้นใหม้กีารดูแลและใส่ใจต่อ
ผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้มี
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี เพื่อใหก้ารด าเนินกจิกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ โปร่งใส และ
ยุตธิรรม นอกจากนี้ยงัมคีวามตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  โดย
พร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว  ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินกจิการเป็นการสรา้งความส าเรจ็และ
ประโยชน์สุข ตลอดจนเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัทุกเวทกีารค้า ซึ่งจะเป็นผลดตี่อความยัง่ยนื
ของกจิการ ผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ  โดยมแีนวทางดงัต่อไปนี้ 

 
1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

บรษิทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิใหม้กีารก ากบัดแูลกจิการและการบรหิารจดัการทีด่ ีมคีุณธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ มคีวามโปร่งใส และตรวจสอบได ้ โดยไดก้ าหนดนโยบายและคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2555 ทีพ่ฒันาขึน้จากหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งเป็นหลักการสากลที่
ไดร้บัการยอมรบั   และถูกน าไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาหลกัการก ากบัดูแลกจิการของประเทศต่าง ๆ   
รวมทัง้ไดป้รบัปรุงเนื้อหาเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 ซึ่งจดัท าโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  นอกจากนี้ยงัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ CGR 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการส ารวจการก ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) ที่ปรบัปรุงให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   เพื่ อ ให้
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ  

โดยนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ปีระกอบดว้ยหลกัการ ไดแ้ก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้  การปฏบิตัิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทของบรษิัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส  และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ   รวมทัง้ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตัสิ าหรบัคณะกรรมการ 
ดงันี้ 

1. ตระหนักถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพือ่ความยัง่ยนื 
3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
5. สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
6. ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
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7. รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
8. สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผดิชอบ มจีรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้  โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และ
พนกังานไดย้ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ ซึง่มหีลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. ประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ สุจรติ และด าเนินธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้
ทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมัน่ท าความดตี่อบุคคล กลุ่มชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

2. ประกอบธุรกิจโดยมรีะบบการด าเนินงานที่มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยการปฏบิตัอิย่างระมดัระวงั ด้วยขอ้มูลที่เพยีงพอและมหีลกัฐานสามารถ
อา้งองิไดร้วมทัง้ถอืปฏบิตัติามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั  

3. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กบัลูกค้า คู่ค้า อย่างเป็นธรรม ไม่เรยีกร้องหรอืรบั
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากลูกค้า คู่ค้า และหากปฏิบตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื่อนไขไม่ได้ มกีาร
แจง้ใหลู้กคา้ คู่คา้ ทราบล่วงหน้าเพือ่ร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข  

4. ไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกค้าที่ได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มูลที่ตามปกติ
วสิยัจะพงึสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าทีต่ามกฎหมาย  

5. เปิดใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนไดเ้กีย่วกบัความไม่สมบูรณ์ของสนิคา้และบรกิาร  

6. เปิดเผยขา่วสารขอ้มูลของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้น  

7. เคารพสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น โดยบรษิทัฯ มนีโยบายให้บุคคลากรปฏบิตัติาม
กฎหมายหรอืขอ้ก าหนดเกีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา  

8. ส่งเสริมและปลูกจิตส านึกให้แก่บุคลากรทุกระดับชัน้ของบริษัทฯ ให้เกิดส านึกความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
  
3. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้มกีารก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตั ิและขอ้ก าหนดในการ
ด าเนินการทีเ่หมาะสม เพื่อป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่กบัทุกกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทัฯ และเพื่อให้
การตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิที่อาจมคีวามเสีย่งดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดร้บัการพจิารณา
และปฏิบตัิอย่างเหมาะสม  โดยได้ก าหนดนโยบายและคู่มอืแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานได้ยดึถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  โดยมี
หลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. บรษิทัฯ ไม่ยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม  
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2. บริษัทฯ ก าหนดขัน้ตอนการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ โดยมีการสื่อสารที่
ครอบคลุมถงึทุกหน่วยงานและทุกธุรกจิในบรษิทัฯ รวมทัง้บุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งทางธุรกจิ เช่น คู่ค้า 
ลูกค้า บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ านาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ บุคคลที่เป็น
ตวักลางหรอืตวัแทนของบรษิทั เป็นตน้  

3. บรษิทัฯ จะสอบทานการปฏบิตัติามนโยบายฯ รวมทัง้ทบทวนแนวทางปฏบิตัแิละขอ้ก าหนด
ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสถานการณ์หรอืความเสี่ยงของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปหรอืข้อก าหนดตาม
กฎหมายอย่างสม ่าเสมอ 
 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษิทัฯ มนีโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยมหีลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
1. ปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชุมชน และสงัคมรอบข้าง ด้วยความ

เคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถงึความเสมอภาคและเสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธิ
ข ัน้พื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สผีิว เพศ อาย ุ
การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรอืสถานะทางสงัคม  

2. จดัให้มกีารดูแลไม่ให้ธุรกจิของบรษิัทฯ เขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 
เช่น การบงัคบัใช้แรงงาน หรอืการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงไทย  การใช้
แรงงานเดก็  และการคุกคามทางเพศ  เป็นตน้  

3. สง่เสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นักงาน ชุมชน และสงัคม มสีว่นร่วมในการแสดงความคดิเหน็หรอื
รอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการถูกละเมดิสทิธขิองตน  หากพบการกระท าของบรษิทัฯ หรอืบุคลากรในบรษิทัฯ ที่
อาจเป็นการละเมดิสทิธหิรอืสรา้งความเดอืดรอ้นใดๆ ให้แก่ชุมชนและสงัคม ซึ่งสามารถรอ้งเรยีนผ่าน
ช่องทางทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  
  
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

บรษิทัฯ มนีโยบายใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม อนัเป็นปัจจยัแห่งความส าเรจ็ที่จะช่วยเพิม่มูลค่าของกิจการและเสรมิสรา้งความสามารถในการ
แขง่ขนัและเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ในอนาคต  โดยมหีลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. เคารพสทิธขิองพนกังานตามหลกัสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน  

2. จดัใหม้กีระบวนการจา้งงาน  การก าหนดเงือ่นไขการจา้งงาน  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  
และการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรม  

3. ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร  โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมภายใน หรอืส่งบุคลากรเขา้ร่วมสมัมนา
และฝึกอบรมภายนอกในดา้นวชิาการต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง  เพื่อพฒันาความรู ้ความสามารถ และศกัยภาพ
ของบุคลากร รวมทัง้ปลูกฝังทศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรม และการท างานเป็นทมี  
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4. จดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ ส าหรบัพนักงานตามทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็น
ตน้ และนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสุขภาพ และประกนัอุบตัเิหตุ เป็นต้น รวมถงึการ
ใหเ้งนิช่วยเหลอืประเภทต่างๆ แก่พนกังาน  

5. จดัให้มบีรกิารตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความ
เสีย่งตามระดบัอายุ เพศ และสภาพแวดลอ้มในการท างานของแต่ละบุคคล  

6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั  และมีสุขอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี 
โดยจดัให้มมีาตรการป้องกนัการเกดิอุบตัิเหตุ และเสรมิสรา้งให้พนักงานมจีติส านึกด้านความปลอดภยั 
รวมถงึจดัการฝึกอบรมและส่งเสรมิใหพ้นกังานมสีุขอนามยัทีด่ี มกีารดูแลสถานทีท่ างานใหถู้กสุขลกัษณะ 
มคีวามปลอดภยัอยู่เสมอ  

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคดิเหน็หรอืรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการปฏิบตัอิย่างไม่
เป็นธรรมหรอืการกระท าทีไ่ม่ถูกต้องภายในบรษิทัฯ รวมทัง้มมีาตรการคุ้มครองพนักงานทีร่ายงานเรื่อง
ดงักล่าว  

 
6. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า  

บรษิัทฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิอย่างสร้างสรรค์ น าเสนอ และบรหิารจดัการผลติภณัฑ์
และการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจรยิธรรม  โดยได้ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ  เพื่อให้กรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร และพนักงานได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏบิตั ิ ซึง่มหีลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. พฒันาสนิคา้และบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้อย่างต่อเนื่อง   
2. ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดย

ไม่มกีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตุใหลู้กค้าเกดิความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอื
เงือ่นไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร  

3. ก าหนดราคาสนิคา้อย่างเหมาะสม โดยไม่เอาเปรยีบผูบ้รโิภคภายใตก้ฎหมายคุม้ครอง 
ผูบ้รโิภค      

4. ใหค้วามส าคญักบัการควบคุมคุณภาพสนิคา้ใหไ้ดม้าตรฐานในทุกกระบวนการตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015   

5. สง่มอบสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ และปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ ี
ต่อลูกคา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทยีมกนั   

6. จดัใหม้รีะบบหรอืช่องทางการสือ่สาร เพือ่ใหลู้กคา้สามารถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพของ 
สนิค้าและบรกิาร ความไม่พอใจ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการลูกคา้อย่างทนัท่วงที  และรกัษา
สมัพนัธภาพทีด่อีย่างยัง่ยนื   

7. มคีวามตระหนัก ห่วงใย  ใส่ใจ และดูแลรบัผดิชอบต่อลูกค้า  กรณีได้รบัผลกระทบในด้าน
สุขภาพหรอืความปลอดภยัอนัอาจเกดิจากการใชผ้ลติภณัฑห์รอืการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ   
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8. ใหค้วามส าคญัในการรกัษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของลูกคา้ และไม่น าขอ้มลูดงักล่าวมาใชเ้พือ่ 
ผลประโยชน์ของตนเอง และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม รวมทัง้การจดัการส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิทีค่ านึงถงึหน้าที่และความรบัผดิชอบที่มีต่อสงัคม ชุมชน 
และสิง่แวดลอ้ม  โดยไดก้ าหนดไว้ในคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการที่ดีและคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ  เพื่อให้
กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานไดย้ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตั ิ ซึง่มหีลกัการทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1. ให้การสนับสนุนกจิกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อมส่วนรวม  รวมทัง้
ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่สีว่นเกี่ยวขอ้งอย่างเคร่งครดั   

2. ใส่ใจและรบัผดิชอบต่อผลกระทบที่อาจเกดิจากผลติภณัฑ์ การใหบ้รกิาร หรอืการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ   

3. ตระหนัก ห่วงใย ใส่ใจถึงความปลอดภัยและคุณภาพชีวติของชุมชน สงัคม  รวมทัง้มกีาร
ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ โดยให้ความร่วมมอือย่างเต็มที่ต่อหน่วยงานราชการและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง   

4. มสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคมในเรื่องสาธารณประโยชน์ การรกัษาสภาพแวดลอ้ม การ
ปฏสิมัพนัธอ์นัด ี และการพฒันาชุมชน   

5. สนับสนุนและส่งเสรมิกจิกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีาม    
ไม่สนบัสนุนกจิกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภยัต่อสงัคม ชุมชน สิง่แวดลอ้ม หรอืศลีธรรมอนัด ี   

6. รณรงค์ ปลูกฝังจิตส านึก และการมีจิตอาสาในหมู่พนักงานให้มีความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน สิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม รกัษาวฒันธรรมทีด่งีาม   เพื่อสรา้งสงัคมที่
อยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข 

7. มกีารอนุรกัษ์ และใชท้รพัยากร พลงังานต่างๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ  ไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะ
มผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้ม   

8. จดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้มคีวามสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐานสากล มีการตรวจวดัค่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมต่างๆ  อย่างสม ่าเสมอตาม
ก าหนดเวลา รวมทัง้สง่เสรมิและสรา้งลกัษณะนิสยัใหพ้นักงานผ่านการท ากจิกรรมต่างๆ เพือ่ใหพ้นกังาน
มจีติส านึกและมสี่วนร่วมในการดูแล ปรบัปรุง และบ ารุงรกัษาสภาพแวดลอ้มใหอ้ยู่ในสภาพทีเ่หมาะสม
ตลอดเวลา    
 
 8. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม  

บรษิัทฯ สนับสนุนให้มนีวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานในองค์กร และในระดบัความ
ร่วมมอืระหว่างองค์กร  ซึ่งรวมถึงการท างานหรอืการผลติด้วยวธิีการใหม่  หรอืการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคดิ  โดยมเีป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสิง่ต่างๆ ในเชงิบวกหรอืในทางที่ดขีึ้น ในอนัที่จะเพิม่มูลค่า
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หรอืก่อผลติผลเพิม่ขึ้น เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อสงัคม ซึ่งการสื่อสารหรอืการเผยแพร่นวตักรรม
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสยีทราบอย่างทัว่ถึงทัง้ทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ถือเป็น
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมสว่นหน่ึงของบรษิทัฯ  
 
9. การจดัท ารายงาน 

บรษิทัฯ จะเปิดเผยผลการปฏบิตัหิรอืการด าเนินการตามนโยบายฯ ตามความเหมาะสม  โดย
จดัท าเป็นรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมไวใ้นรายงานประจ าปี และ/หรอืในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หรอื
ผ่านช่องทางการสือ่สารอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


