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                                       หค้วา       กบัการ        ตามกฏหมาย    ถ่ิน 
อยา่งเคร่งครัด             ฐานดา้นน ย บายท่ีกลุ่ม                บริหาร   ก าหนด      ย      
 า          ฝ่ายบริหารทรัพยากร        นฝ่าย        าร  การ              ามกา  
         ย    มาย   เก่ียว                                     น า าวเิคราะห์และประเมินวา่
                       ไม่อยา่งไร         มัน่ใจวา่       ด าเนินการอยูใ่ต ้      กฏหมาย
อยา่งเคร่ง            

 
 
ทั้งน้ีบริษทัฯไดมี้การก าหนดใชข้ั้นตอนการปฎิบติังานเร่ือง การทบทวนกฏหมายและ

ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ (P-GR09) เป็นหลกัปฎิบติัในการใหมี้การทบทวนกฏหมายอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2022 และไดมี้การประชุมทบทวน Update ขอ้กฎหมายในทุก
เดือน 

         ใน            ย    หมวด     ย       ย                        
 
 

„      A  : หมวดกฎหมายโรงงาน  
„      B : หมวดดา้นอคัคีภยั  

 
„      C :  หมวดดา้นมลพิษและส่ิงปฏิกลู 
„ หมวด D :  หมวดดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน  „      D :  
„      E : หมวดดา้นสิทธิแรงงาน  
„      F : หมวดดา้นวตัถุอนัตราย  
„      G : หมวดดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
„      H :  หมวดดา้นยทุธภณัฑ ์ 
„      I  : หมวดดา้นบญัชี  
„ หมวด J :  หมวดนิคมอญัธานี 
„ หมวด K : หมวดดา้นขอ้ก าหนดลูกคา้ 

   

COP 1.1 



นโ    และ   น าไ         
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหาร   วาม                           การด าเนิน       ย่างมีความ
รั                การประกาศ     ยบาย   เก่ียว                      ทา    การ
ด าเนินงาน           งาน                      ย   ทราบ   ย   าร    สาร
          ก่ีนว              ทราบ   ลายช่  ทาง                          ในเวป็ไซต ์
           การติดประกาศ                   งาน    อ รวมถึงการส่ือสารโดยตรง
ใหก้บัลูกคา้ หรือผูมี้ส่วนได ้      ย         ราบผา่นทาง                
 
 
โดยฝ่ายบริหารไดมี้การประกาศ     ยบายทั้งหมด 8   ยบาย        
 
 

„ นโยบายดา้นจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
„ นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 
„ นโยบายการเยยีวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ยาว ์
„ นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าความผิด 
„ นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมส าหรับคู่คา้ 
„ นโยบายการรักษาความปลอดภยั 
„ นโยบายส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
„ นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

 
 
ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดก้ าหนดใหมี้การทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดย
ในปี 2022 ไดมี้การทบทวนและคงไวซ่ึ้งนโยบายเดิม  

COP2.1,2.2 



             น     และ      น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

         การด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกรรมทางบญัชีและการเงินอย่างถูกตอ้งโปร่งใส 
         ตาม    กฏหมายด้าน                า   ย   ย   าร           ฐาน
   สารทางดา้น                าร    ต่างๆ                   รักษาตามระยะเวลา 
ตามมาตรฐานบญัชีก าหนด 
 

พร้อมทั้งไดใ้หมี้การตรวจสอบนกับญัชีประจ าปี 2022 โดยให้ผูต้รวจสอบบญัชีจาก
ภายนอก โดยไดใ้หน้กับญัชีรับทราบนโยบายดา้นการป้องกนัการฟอกเงินและการป้องกนั
การรับสินบนก่อนท าการเขา้ตรวจสอบบญัชีดว้ย  

 
 

 

      น    น 
 
 
 
 

 

 

                                    ามส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน และ ปฎิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด โดยฝ่ายยบริหารไดมี้ประกาศใชน้โยบายดา้นสิทธิมนุษยชน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางปฎิบัติให้กับพนักงานของบริษทัฯ ทุกคน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนในสถานประกอบการ โดยในปี 2022 ไดมี้การทบทวนนโยบายดา้น
สิทธิมนุษยชน และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2022 ทั้งน้ีไดมี้การส่ือสารและ 

                 ประชาสมัพนัธใ์หก้บัพนกังานภายในบริษทัฯ รับทราบผา่นทางการท าหนงัสือเวียน และไดติ้ด
บอร์ดส่ือประชาสมัพนัธ์ของบริษทั ใหพ้นกังานอ่านพร้อมลงช่ือรับทราบทุกคน พร้อมกนัน้ีได้
มีการส่ือสารใหบุ้คคลภายนอก และคู่คา้ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น อีเมลล ์เวบ็ไซต ์

 

                      ย                 ทางการร้อง   ย         การ               ย            
 ทางการ             ย ภาย          ทางการ             ย ภาย   ผา่นทางหนา้เวบ็ไซต ์
              ยหา    าร       ย   างฝ่าย    าร   าร              าร       ส า     
  าร   ารณา    กไ้ข                     ก่ียว       ทรา    ย           าร      งาน 
         การรับขอ้ร้องเรียน " (P-GR.10)              การด าเนินการ 

   ย           2 จากช่องทางการร้อง   ย         
 -             ย ดา้นการละเมิด         ย   0        

 

                           ในส่วนของการท าใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึน ในองคก์รของเรา 
                 ไดจ้ดัใหมี้การประเมินความเส่ียงเร่ืองน้ีในการทบทวนประจ าปี และไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบ  
                 ภายในของบริษทัฯ โดยก าหนดใหมี้การตรวจสอบเร่ืองน้ีดว้ยเป็นประจ าทุกปี                                        

COP 6.1 

COP 4.1,4.2 



คู่ค้า   ธุ    และ                ะ     นะ
คู่ค้า      ล  OECD 

 
 
 
 
 
 
 

 

COP 5.1,5.2 

 

COP 7.1-7.3 

 
 
 
 
 
 

 

ส าหรับคู่คา้ทางธุรกิจกบัเรา             การ            การ                    
   วา่         ขาย               เหมา       ย                  าร       งาน         การ
                            " (P-PH.01)                 ว่าคู่คา้ทาง      กบับริษทัฯ 
             การ              ย่างถูกตอ้ง                ย       ย             าร
ส่ือสาร  ยบาย            ต่างๆ                    คู่คา้   ทราบ          ตาม   ย 
         กา                               ลายด้าน  การ                ภาพ ราคา 
กา        ตามกฏหมายการจา้งงาน         การ       ราย        การ     อ านา   นาม 
           คา้ ว่าไ   ย    รายช่ือก        ย          เก่ียวขอ้ กับการ   เงิน  ย        
  ย   ก ั        ของ    .   ยจากการ                 2022           คู่คา้รายใหม่
เพ่ิมเขา้มาในระบบจ านวน 2 ราย นั่นคือ บริษทั วีนิก กรุ๊ป จ ากัด และ บริษทั รักษาความ
ปลอดภยั เอชไอพีคลาวด ์จ ากดั 
 

 

              ย             การทบทวนประเมินคู่คา้ทั้ งหมดท่ีท าธุรกรรมดว้ยใน
รอบปี             วา่        ม    ย                                การจดัการ       
  ย  การท              คา้ใน   2022 จาก วบ็  ต ์       .      คู่คา้ท่ีมีความ
    ย  ซ่ึง                 วา่สามารถท าธุรกรรม         
 

 

 

 

 

              บเหมา   เขา้มา       งานภาย                 ได ้             
การ                         เก่ียวกับ   ก า                   เขา้มาท างาน 
              เหมา   ทราบและ       ตามอย่างเคร่งครัด    มีการจดบันทึก การ 
             คร้ัง  

COP 5.1,5.2 

COP7.1,7.3 



      น     น 
 
 
 
 
 

 

การ           อยา่งย  ย          กบั                   เป้าหมาย    ริษทั        
 ความ          มา   ย       ทางบ           การ         งาน            มาณ          

การส              ต่างๆ                     การ   นา    ายๆดา้น      กนั     ทาง
บ           การ      เป้า มาย            ย         งาน      การ     S   ยา่ง   ย 3 
               

   โดยในปี 2022 ไดท้ า CSR ครบตามท่ีไดก้ าหนด ไวแ้ลว้ ดงัน้ี 
1. วนัท่ี 8 ม.ค.2022  ไดม้อบทุนการศึกษา 10 ทุน ให้ เด็กเรียนดีแต่ยากจน เน่ืองดว้ย วนัเด็ก

แห่งชาติ ณ โรงเรียนวดัก่ิงแกว้ 
2. วนัท่ี 27 ก.ค.2022 ไดม้อบเงินช่วยเหลือ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บา้นคามิลเล่ียน เพื่อเด็ก

พิการ เขตลาดกระบงั กทม. 
3. วนัท่ี 26 พ.ย.2565 ไดม้อบอาหารสุนัขและเงินช่วยเหลือ ณ บา้นลุงหยี คนเล้ียงสุนขัจรจดั  

เขตทววีฒันา  กทม. 
                                   

                                                                                                                                                 น          
 
 
 
 
 

 

             กาศ     ย าย   ย      การ                ย      าย     ย     
 การ    กันการ         กา             ยบาย   กล่าว              าง           

   ลา  ภาย           ย  การ    สารน ยบายดังกล่าว   กับ    งานข        รับ 
ทรา ผ่าน          ย           งาน  ลายมือช่ือเพื่อ   ทราบ          ภาย         
การ    สาร ลาย    ทาง      เวบ็ไซต ์          

 

ทางบ                                       กา         การ       ความ    ย   
           ย         มั่น  อย่าง         ว่า                          ย่าง        
ปราศจากการ         การติด     ต่างๆ 

 

       ย            โยบายเร่ืองการแจ้งเบาะ  การ       วาม              
    ทางในการ                         การ                           ภาย           
ร้องเรียน หรือ    เบาะ    ย      การ      การ ซ่ึงมีอ านาจ   าร   ารณาเบาะแส 
   กล่าว       มาด าเนินการจดัการต่อ     ย        2      กา        ย       การ       
การ                                ทาง      การร้อง   ย  

COP  10.1 

COP 11.1-11.3 



Know Your Counter Party 
 
 
 
 
 
 

 

COP 12.1-12.4 

 
 
 
 
 
 

         การ             การ                  คู่ค ้า    การ              (KYC)   ย 
                        การ การท างาน       งาน                      การด าเนินการ   ย คู่
ค้า            การ              รา               สารต่างๆ ตามรายการ เพื่อให้ฝ่าย    
            มา      เอกสาร       คู่คา้                          วา       กบัการ    กนัการฟอก
เงิน                มีการน ารายช่ือคู่คา้     องการ             ย             รายช่ือ          
ความ    ย        . เพื่อ        ย การ           หากพบว่าเป็น     ความ    ย ด ั ล่าว    ย
เจา้หนา้ท่ี       การ      การ         อ านาจ  การลงนามพิจารณาวา่สามารถท าธุรกรรมกบัคู่คา้
รายนั้นๆ ไดห้รือไม่   

       คู่คา้ท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีมีการท าธุรกรรมกบับริษทัฯอยู่แลว้ ก็ไดจ้ดัให้มีการด าเนินการ
ทบทวนความเส่ียงและอพัเดตกบัรายช่ือบุคคลท่ีมีความเส่ียงของปปง.เป็นประจ าทุกปี โดยในปี 
2022 ไดมี้การทบทวนรายช่ือคู่คา้ทั้งหมด 100% และไม่พบวา่มีรายใดอยูใ่นกลุ่มท่ีเป็นบุคคลท่ีมี
ความเส่ียงตามประกาศรายช่ือของปปง.จึงสามารถด าเนินการท าธุรกรรมต่อไปได ้และไดจ้ดัให้มี
การฝึกอบรมพนกังานส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหตรวจสอบคู่คา้ก่อนท าธุรกรรม ให้เขา้ใจหลกั
และวธีิการในการด าเนินงานเป็นประจ า 

 
 
 

 

             ล      
 
 
 
 
 

บริษทัฯไดมี้การก าหนดและประกาศใชข้ั้นตอนการท างานทั้งหมด 16 ขั้นตอน (P-HR.04 ‟ P-HR.19)
ในการรักษาความปลอดภยัของทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ทรัพยสิ์นของลูกคา้ รวมถึงความปลอดภยัของ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งสินคา้ ซ่ึงอา้งอิงมาจากการประกาศใชน้โยบายดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัจากฝ่ายบริหาร โดยมีการทบทวนและประเมินความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหเ้กิดความ
มัน่ใจวา่ ทรัพยสิ์นของบริษทัฯและของลูกคา้ไม่มีการสูญหายหรือถูกโจรกรรมในระหวา่งการท างาน
หรือการขนส่ง และไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดั เพื่อประเมินระบบการรักษาความปลอดภยั ในหวัขอ้          
“ รายการทรัพยสิ์นสูญหายเป็น 0 คร้ังในปีนั้นๆ ” 
จากการสรุปตวัช้ีวดัในปี 2022 พบวา่ไม่มีการสูญหายของทรัพยสิ์นจากระบบบญัชีท่ีใชค้วบคุม ซ่ึง
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
บริษทัฯยงัไดมี้การก าหนดแนวทางในการท างานของทีมรักษาความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนกบัพนกังานหรือผูม้าติดต่ออีกดว้ย 

  

COP 12.1-12.4 

COP 13.1-13.3 



Provenance Claims 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COP 14.1-14.3 

 
 
 
 
 
 

 

           การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตและขายส าหรับธุรกิจ ถูกก าหนดข้ึนมาเป็น
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน โดยใชข้ั้นตอนการท างา P-MK.06                           
                               ท่ีมาของวตัถุดิบประเภททองค าท่ีใชท้ั้งหมดตอ้งเป็นแหล่งท่ีมา
จากผูส้กดัหรือรีไฟเนอรี ท่ีไดรั้บการรับรอง                 ย                     ย  ย    
           ย                         
 
           ในการส่งมอบทองค าทุก Lot ท่ีมีการซ้ือขาย ผูข้ายจะตอ้งมีการแนบเอกสารอา้งอิงท่ีบ่งบอก
ถึงแหล่งท่ีมาของทองค าท่ีไดรั้บรอง                              ย                        
                                     วา่ถูกตอ้งตามท่ีก าหนดหรือไม่ ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวข้องจะได้รับการฝึกอบรมเก่ียวกับขั้นตอนการท างาทั้ งหมด พร้อมบันทึกหลกัฐานการ
ฝึกอบรม เพ่ือมัน่ใจวา่ พนกังานเขา้ใจและสามารถตรวจสอบทองค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยล่าสุดไดมี้
การทบทวนฝึกอบรมนโยบายและขั้นตอนการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของ
ทองค าประจ าปี 2022 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

 

  ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการสอบทานและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน บริษทัฯไดก้ าหนด
หวัขอ้เร่ืองการอา้งอิงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบใหก้ารตรวจสอบภายในประจ าปีดว้ย เพ่ือช่วยยนืยนั
และท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ทองค าทั้งหมดท่ีท าธุรกรรมกบัลูกคา้เป็นไปตามขอ้ก าหนด

COP 14.1-14.3 



     แ    นและ     นไ การท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

 

COP 15.1-15.3 

 
 
 
 

 

แนวทางการปฎิบติัส าหรับสิทธิแรงงานและเง่ือนไขการจา้งงาน ไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนใน
นโยบายเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฎิบติัน้ี เพ่ือให้มัน่ใจ
วา่บริษทัฯมีการจา้งงานและให้สิทธิต่างๆท่ีพนกังานพึงจะไดรั้บตามกรอบท่ีกฏหมายก าหนดและได้
ใหมี้การทบทวนนโยบายน้ีทุกปี เพ่ือเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฎิบติั
ดว้ย  

ปัจจุบนัไดมี้การทบทวนกฏหมายและกฏกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งในทุกปี โดยการจา้งงานของ
บริษทัฯในปี 2022 มีสภาพการจา้งงานเป็นแบบรายเดือนทั้งส้ิน และใชส้ภาพการจา้งงานท่ีถูกตอ้ง
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน(ฉบบัท่ี 7) พ.ศ.2562 เป็นกรอบในการด าเนินการ 
 

โดยการจา้งงานกบัพนกังานทุกอตัรา มีการจดัท าสัญญาวา่จา้งสอดคลอ้งตามกฏหมายแรงงาน 
และให้ความส าคญักบัสิทธิของตวัพนักงานดว้ย ไม่มีขอ้ความหรือเน้ือหาใดๆท่ีเป็นการเอาเปรียบ 
เลือกปฏิบติัหรือละเมิดสิทธิพนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจา้ง เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
รวมถึงบนัทึกเวลาการท างานและการจ่ายค่าจา้งของพนกังานตามกรอบระยะเวลาอยา่งชดัเจน  

 
 
 
 

                               โ  การท า  นและ                     แ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COP 16.1-17.8  

 
 
 

 

บริษทัฯก าหนดให้มีระเบียบการท างาน วึ่งยึดกฏหมายทอ้งถ่ินของประเทศไทยเป็นหลกั
ปฏิบติัส าคญั โดยปัจจุบนับริษทัฯก าหนดให้มีชัว่โมงการปฏิบติังานปกติวนัละ 8 ชัว่โมง หรือ 48 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นวนัท างาน 6 วนัต่อสัปดาห์ และก าหนดให้วนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุประจ า
สัปดาห์ส่วนการท างานล่วงเวลา ก าหนดให้มีการท างานล่วงเวลาไดแ้ต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชัว่โมง 
ทั้งน้ีในการท างานล่วงเวลานั้น จะตอ้งเกิดจากความสมคัรใจของพนกังาน ไม่มีการบงัคบัขู่เข็ญหรือ
ขอ้แมอ่ื้น ใดๆทั้งส้ิน 
 

ส่วนการก าหนดวนัลาให้กบัพนักงาน ได้มีการก าหนดและประกาศให้พนักงานรับทราบใน
ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯอยา่งชดัเจน โดยก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฏหมายทั้งส้ิน บริษทัฯ
ยงัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อใหมี้การทบทวนความถูกตอ้งของสิทธิในการลาของ
พนกังาน และไดส่ื้อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนกังานไม่ไดรั้บความ
เป็นธรรมจากการจา้งงานหรือการลา ในปี2022 ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนดงักล่าว วา่มีการกระท าผิดใดๆ 
 

ในส่วนของการจ่ายค่าจา้งค่าตอบแทน ปัจจุบนับริษทัฯมีการก าหนดค่าแรงขั้นต ่าส าหรับการจา้ง
งานท่ี 353 บาทต่อวนั หรือตอ้งไม่ต ่ากวา่ 10,600 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุดของกฏหมายแรงงาน 
โดยเป็นการโอนเขา้บญัชีของพนักงานทุกวนัท่ี 26 ของทุกเดือน ส่วนในรายละเอียดการหักค่าจ้าง
เป็นไปตามท่ีกฏหมายระบุใหส้ามารถหกัไดเ้ท่านั้น เช่น เงินประกนัสงัคม ภาษีเงินได ้
 

COP 15.1-15.3 

COP 16.1-17.8 



   ล   ละ       น              น 
และ   ไ     โ                

 

 
 
 
 

 

บริษทัฯมีก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ืใหม้ัน่ใจวา่ ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เขญ็ การ
ลงโทษท าร้ายร่างกาย หรือการกระท าอ่ืนใด อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษทัฯโดยมี
การส่ือสารถึงวินยัและบทลงโทษต่างๆกบัพนกังานให้เขา้ใจ วา่มีการปฏิบติัถูกตอ้งและอยา่งเท่า
เทียมกนั รวมถึงการใหพ้นกังานสามารถแจง้ร้องเรียนหรือช้ีเบาะแสการกระท าผิดต่างๆ โดยไม่มี
การตอ้งรับโทษใดๆ 

 
 
 

 

แ    น     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COP 19.1-19.3 

 
 
 
 
 
 

บริษัทฯไม่มีการสนับสนุนและยินยอมให้มีการใช้แรงงานเด็กอายุต  ่ากว่า 15 ปีในสถาน
ประกอบการโดยเด็ดขาด โดยไดมี้การให้ ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจากฝ่ายบริหาร และไดมี้การ
ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังานส าหรับการคดัเลือกบุคคลเพ่ือเขา้ท างานเป็นพนกังานของบริษทัฯ 
(P-HR.02 : การสรรหาบุคลากร) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานท่ีทางบริษทัฯรับเขา้มาปฏิบติั 
น มีอายตุามเกณฑท่ี์ก าหนดพร้อมทั้งไดมี้การระบุหัวขอ้น้ีส าหรับการตรวจสอบภายในประจ าปี 
เพ่ือเป็นการทบทวนให้มัน่ใจว่าไม่มีแรงงานเด็กอายุต  ่ากว่า 15 ปี เขา้มาท างานในองค์กร โดย
ปัจจุบนัพนกังานท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดของบริษทัฯมีอาย ุ18 ปี 

 

หากเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีบริษทัฯไม่สามารถทราบไดม้าก่อนวา่มีการรับพนกังานท่ีเป็นแรงงาน
เด็กเขา้มาท างานในองค์กร เช่น จากการปกปิดขอ้มูลจริงของตวัพนักงาน ฯลฯ ทางบริษทัฯไดมี้
การก าหนดขั้นตอนในการด าเนินการจดัการและขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานเด็ก ท่ีทางบริษทัฯ
ไดรั้บเขา้มา ซ่ึงไดป้ระกาศนโยบายท่ีชดัเจนและส่ือสารให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมดรับทราบ
แลว้ 

 

COP 18.1-18.5 

COP 19.1-19.3 



แ    น       
 
 
 
 
 
 

 

COP 20.1-20.3 

 
 
 
 
 

 

บริษทัฯมีนโยบายแบะวิธีการจดัการให้มัน่ใจอยูเ่สมอวา่ ไม่มีการใชแ้รงงานบงัคบัใน
องค์กร โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ี และได้มีการ
ส่ือสารถึงพนกังานให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน หากพบวา่มีการกระท าผิดในเร่ืองน้ีซ่ึง
ในปี 2022 ท่ีผา่นมาน้ี ไม่พบขอ้ร้องเรียนใดๆเก่ียวกบัการกระท าผิด 

 
 
 
 
 
 

 

            ใน         และ                   
 
 
 
 

 

COP 21.1-21.3 

 
 
 
 

 

มีการก าหนดอย่างชดัเจนในนโยบายเร่ืองสิทธิมนุษยชน ในขอ้ท่ี 6 ถึงการให้พนกังานมี
สิทธิและเสรีภาพในการรวมตวักนัเพ่ือท่ีจะเจรจาต่อรองใดๆไดต้ามท่ีกฏหมายก าหนด โดยมีการ
ส่ือสารนโยบายน้ีให้พนกังานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือช่ือ รวมถึงมีการช้ีแจงให้ทราบถึง
ช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิดงักล่าว โดยปี2022 ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียน
ในเร่ืองน้ี 

 
 

 
   ไ   ล           

 
 
 
 
 
 
 

 จากการทบทวนในปี 2022 บริษทัฯมัน่ใจไดว้า่ ไม่มีการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการขดักบั
นโยบายท่ีไดใ้หไ้วใ้นหวัขอ้ของเร่ืองนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยบริษทัฯไดใ้หโ้อกาสในการจา้ง
งานท่ีเท่าเทียมกนัทั้งหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่วา่จะเป็นเร่ือง เพศ ,อาย ุ,                   รวมถึง
โอกาสในความกา้วหนา้ในอาชีพงานท่ีปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองค่าตอบแทนหรือต าแหน่งงาน

COP 20.1-20.3 

COP 21.1-21.3 

COP 22.1 



     ล     และ    แ  ล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COP 23.1-23.9 

 
 
 
 
 

 

ในปี 2022 บริษทัฯไดจ้ดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัฯประจ าปี และด าเนินการตามแผน ท่ีวางไว้
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์และปฏิบติัตามท่ีกฏหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด ซ่ึงรายละเอียดตามแผนงาน
ครอบคลุมทั้งดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ไดมี้การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน อาทิเช่น แสงสวา่ง,เสียงดงั,          
ฝุ่ น และความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบริเวณท างาน โดยจดัให้มีการตรวจวดัปี
ละ 1 คร้ังเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ซ่ึงผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑป์กติตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด  

2.        ไดจ้ดัส่ิงอ านวยสะดวกไวอ้ยา่งเพียงพอ  
2.1 วนัท่ี 18 ตุลาคม 2565 ซ่ึงผลการตรวจวดัค่าน ้ าด่ืมอยูใ่นเกณฑป์กติตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด 
2.2  บริษทัฯจดัให้มีห้องน ้ าห้องสุขาไวเ้พียงพอต่อจ านวนพนกังาน โดยมีการแยกห้องน ้ า 
ชาย-หญิง สดัส่วน 8:8                                       
2.3 อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและสัญญาณเตือนภยั มีการทดสอบประจ าปี เม่ือวนัท่ี 19 
สิงหาคม 2565  และมีการตรวจสอบเสน้ทางหนีไฟเป็นประจ าทุกเดือน 
2.4 ปัจจุบนัจดัใหมี้ไฟฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียงตามกฏหมายก าหนดโดยปัจจุบนัมีไฟ
ฉุกเฉินทั้งหมดจ านวน 78 ตวั และมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้
ทุกเคร่ือง  

3. จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงอนัตรายในสถานท่ีท างาน โดยดูจากสภาพการท างาน สถานท่ี
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการความปลอดภยั (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหารือ กับฝ่าย
บริหาร ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2565 มีการ
เลือกตั้ง คปอ.ชุดใหม่ ตามประกาศ เม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2565  

5.        จดัให้มีการอบรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ครบถว้นตาม พรบ.ความปลอดภยั พ.ศ.
2554 ท่ีพนกังานตอ้งไดรั้บ โดยมีการอบรมดงัน้ี 

5.1      หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน เม่ือว ั     3 กนัยายน 2565 
5.2      ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และช่วยชีวติ             19 มีนาคม 2565 
5.3      และซอ้มแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกร่ัวไหล              28 กนัยายน 2565  

6. บริษัทฯได้น าผลการประ เมินความเส่ียง มาประเมินการเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE 
                   ย                                                   
                 ย                           

7. บริษทัฯไดป้ระสานงานกบัโรงพยาบาลจุฬารัตน ์9 เพื่อใชส้ถานพยาบาลแทนการจดัให้
มีแพทยป์ระจ าโรงงานหากเกิดเหตุสุดวิสัย เพ่ือสามารถน าผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลไดท้นัที ทั้ งน้ีมีการจดัท าวิธีการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไวเ้ป็นเอกสารขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ีชดัเจน  

8. บริษทัฯจดัให้มีการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และการซอ้มแผนอพยพประจ าปี เม่ือวนัท่ี 29
ตุลาคม 2565 ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

COP 23.1-23.9 



            น    แ  ล    
 
 
 
 
 
 
 

COP 24.1-24.2 

 
 
 
 

 

ในปี 2022 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวดัมวลสารจากปล่อง
ของโรงงาน ปีละ 2 คร้ัง จ านวนทั้งส้ิน 11 ปล่อง เพ่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฏหมายและ
ท าใหชุ้มชนรอบขา้งมัน่ใจไดว้า่ บริษทัฯไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนใหก้บัคนรอบขา้ง โดยใหมี้
การตรวจโดยผูต้รวจท่ีไดรั้บรองจากกระทรวง เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 และ วนัท่ี 18 
ตุลาคม 2565 โดยผลการตรวจวดัค่าอากาศอยูใ่นเกณฑ ์ปกติ และทั้งน้ี รวมถึงก่อนปล่อยน ้ าท้ิง
ออกสู่ภายนอกเขา้บ่อน ้ าเสียของการนิคมฯ ไดมี้การตรวจสอบภายในก่อนการปล่อยทุกคร้ัง 
และทางการนิคมฯ ไดมี้การตรวจเช็คน ้ าท้ิงจากโรงงานเป็นประจ าทุกเดือน โดยผลการ
ตรวจวดัค่าน ้ าในปี 2022 ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑป์กติ ซ่ึงเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีบริษทัฯได้
วางไว ้
 

 
 
 

 

            น        
 
 
 
 
 
 
 

 

COP 25.1-25.3 

 
 
 
 
 

บริษัทฯมีการจัด พ้ืนท่ีจัด เ ก็บสาร เค มีโดยแบ่งแยกประเภทและมีการติดMSDS 
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บริษทัฯมีความตระหนักในการเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการกบัของเสียท่ี
เกิดข้ึนจากกระบวนการทั้งหมด ของเสียทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ไดมี้การออกแบบ
ทางดา้นวิศวกรรมของระบบบ าบดัอากาศ เพ่ือให้ชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมัน่ใจไดว้่า อากาศท่ี
ถูกปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็นอนัตรายต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นไปตามท่ีกฏหมายก าหนด 
ทั้งน้ีไดมี้การตรวจสอบเป็นประจ าตามแผนงานความปลอดภยัท่ีวางไวด้า้นน ้ าท้ิงและส่ิงปฏิกูลท่ี
เป็นอนัตรายอ่ืนๆทางบริษทัฯไดมี้การขออนุญาตน าออก เพ่ือส่งก าจดัถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมก าหนดโดยในปี 2022 มีการขออนุญาตน าออกส่ิงปฎิกูล รวมทั้งส้ิน 14
รายการ และตอ่อายกุารอนุญาตเป็นประจ าทุกปี 

COP 24.1-24.2 

COP 25.1-25.3 

COP 26.1-26.2 
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บริษัทฯตระหนักและได้ให้ความส าคัญต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฝ่ายบริหารจึงได้
ก าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้พนักงานทุกคนให้ความส าคญัและให้ความร่วมมือใน
การช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยได้จัดให้มีการวดัและประเมินการใช้ไฟฟ้า น ้ า 
รวมถึงวสัดุท่ีท าจากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพ่ือช้ีวดัวา่กิจกรรมต่างๆท่ีไดด้ าเนินการตอบสนอง
กบันโยบายและเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งมีการติดประกาศส่ือสารให้พนกังานในองคก์รทุกคน 
รับทราบ 

 
 

 

โดยจากการก าหนดเป้าหมายและผลการด าเนินการท่ีไดใ้นปี 2022 
เป็นดงัต่อไปน้ี 

 

 

                                         ท าได้จริง 
    

1. ลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 15% (-16%) 
2. ลดปริมาณการใชก้ระดาษ 8% (-15%) 

    

 

    จะเห็นไดว้า่ ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า และการใชก้ระดาษ มีอตัราการใชท่ี้ เพิม่มากขึน้  
   เน่ืองจาก สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควดิ เป็นปกติแลว้ ทางบริษทัฯไดก้ลบัมาท างานเตม็ก าลงั 

ตามปกติ  ซ่ึงทางบริษทัฯเร่งเห็นความส าคญั ในการลดใชไ้ฟฟ้า และการใชก้ระดาษ ซ่ึงในปี 
2023 จะมีการก าหนดเกณฑใ์นการลดใชไ้ฟฟ้า และ การใชก้ระดาษ ใหป้ฏิบติัตาม เพื่อใหไ้ด ้
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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มีการก าหนดให้มีการแจง้รายละเอียดของผลิตภณัฑต์ามแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์และในแต่ละ  
Lot การผลิตของผลิตภณัฑ์นั้นๆให้กับลกคา้รับทราบทุกคร้ังท่ีมีการส่งมอบสินคา้ให้โดยรายละเอียด
              ย                              ย     ย              ย   องของผลิตภณัฑน์ั้นๆ 

     

  

 ช่ือและลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะมีการระบุชดัเจนในเอกสารใบก ากบัภาษี ส่วนของการรายงานผลคา่
ความบริสุทธ์ิของทองค า จะมีการออกเอกสารแจง้ผลวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากหอ้งปฏิบติัการของเราแนบมา
ดว้ยทุกคร้ัง เพ่ือใหลู้กคา้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมอบไปจากเรา มีผลของค่าความบริสุทธ์ิของทองค า
ถูกตอ้งตามท่ีก าหนด ทั้งน้ีขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ บริษทัฯไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือ
ส่ือสารใหก้บัลูกคา้และบุคคลทัว่ไปรับทราบหลายช่องทาง เช่นเวป็ไซตข์องบริษทัฯ เอกสารโบวช์วัร์ 
และช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือใหลู้กคา้รับทราบก่อนท่ีจะเขา้รับการใหบ้ริการหรือซ้ือสินคา้จากเรา 
  

  

 ซ่ึงหากลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้กบัทางบริษทัฯไป แต่ไม่ไดรั้บการเปิดเผยขอ้มูลของสินคา้ท่ีถูกตอ้ง เราได้
ก าหนดช่องทางการร้องเรียนใหก้บัลูกคา้ เพ่ือแจง้ความผิดปกติดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนได ้จากช่องทางการ
ร้องเรียนท่ีไดป้ระกาศไว ้

 
 ทั้งน้ีในปี 2022 ทางบริษทัฯยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนใดๆท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการตั้งใจปกปิด
ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมอบใหลู้กคา้ไป ซ่ึงถือวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางผูบ้ริหารไดใ้หน้โยบายไว ้
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OECD Due Diligence Guidance Action Taken 
 OECD step 1 : การสร้างระบบบริหารจดัการทีเ่ข้มแข็ง (Establish Strong Management Systems) 
  1.1 Supply Chain Policy / นโยบายห่วงโซ่อุปทาน 
             ฝ่ายบริหารท าการก าหนดนโยบายห่วงโซ่อุปทานส าหรับคู่คา้ (Supply Chain Policy) โดยให้มีรายละเอียดท่ีครอบคลุม
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดเพ่ือช้ีแจงจุดยนืและความคาดหวงัของบริษทัฯต่อซพัพลายเออร์และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด โดย
นโยบายน้ีจะตอ้ง  
    - ระบุถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาจาก CAHRAs 
    - เผยแพร่สู่สาธารณะ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานรับทราบได ้
    - มีการส่งตรงไปยงัซพัพลายเออร์ทนัทีผา่นสญัญา การประเมินหรือการแจง้เตือนอ่ืน ก่อน 
  ด าเนินธุรกรรมดว้ย 
    - ส่ือสารภายใน เพื่อให้พนกังานรับทราบและเขา้ใจถึงความส าคญัและการน าไปปฏิบติั 
    - ทบทวนนโยบายอยา่งนอ้ยปีละ1คร้ัง หรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อการจดัหาในห่วงโซ่อุปทาน 

  มีการประกาศนโยบาย
ห่วงโซ่อุปทาน   ส าหรับคู่
คา้ และเผยแพร่รวมถึงส่ง
ตรงให้กบัผูจ้ดัหา เม่ือวนัท่ี 
7 ต.ค.65 

  1.2 Structure Management system / จดัโครงสร้างท่ีรองรับการตรวจสอบสถานะคู่คา้ 
บริษทัฯ จะตอ้งสร้างระบบการจดัการเพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะของคู่คา้ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบการท างานส าหรับการ
ประสานงานกิจกรรม การตรวจสอบและดูแลเอกสารหรือผลลพัธ์ในหนา้ท่ีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

  มีการประกาศแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารสูงสุดท่ีดูแลระบบ 
รวมถึงคณะท างานท่ีมี
หนา้ท่ีในการประเมินและ
ควบคุมระบบ 

  1.3 Establish a system for transparency and controls over supply chain / การสร้างระบบเพ่ือความโปร่งใสและการควบคุมห่วง
โซ่อุปทาน 
บริษทัฯท าการสร้างระบบการตรวจสอบสถานะคู่คา้ ในรูปแบบของการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารการประเมินประเภทต่างๆ เพ่ือ
ใชป้ระเมินและเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจวา่คู่คา้ท่ีจะท าธุรกรรมไม่มีความเส่ียงท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะปัจจุบนัหรือในอนาคต
หลงัจากท าธุรกรรมกบับริษทัฯไปแลว้ 

  แบบประเมินผูส่้งมอบใน
ห่วงโซ่อุปทาน ครอบคลุม
เร่ืองสิทธิมนุษยชน ดา้น
สิทธิแรงงานและท่ีมาของ
วตัถุดิบตามขอ้ก าหนดของ 
CAHRAs 

  1.4 Strong engagement with suppliers / การมีส่วนร่วมท่ีแขง็ขนักบัคู่คา้ 
บริษทัฯจะพยายามสร้างความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัคู่คา้ท่ีดี เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไม่เกิดความเส่ียงในระบบห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการ
ส่ือสารกบัคู่คา้ถึงความคาดหวงัของบริษทัฯวา่คู่คา้รายนั้นๆจะด าเนินการตรวจสอบสถานะในห่วงโซ่อุปทานของตนเองและ
จดัการความเส่ียงอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ หากเกิดปัญหาข้ึน คู่คา้จะให้ความร่วมมือในการท างานกบับริษทัฯเพ่ือพยายามแกไ้ขปัญหา
ก่อนท่ีทาง บริษทัฯจะตอ้งใชวิ้ธีการพิจารณาระงบัหรือยติุการท าธุรกรรม 

  มีการน าส่งนโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งให้คู่คา้รับทราบ 
เพื่อปฏิบติัตาม 

  1.5 Grievance mechanism / กลไกการร้องทุกข ์
บริษทัฯตอ้งจดัให้มีระบบการแจง้เบาะแสหรือช่องทางการร้องทุกขส์ าหรับผูไ้ดรั้บผลกระทบกรณีเกิดความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน 
โดยส่ือสารให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดรับทราบ โดยการน าลงไวใ้นเวปไซทข์องบริษทัฯ
และตอ้งระบุขั้นตอนในการด าเนินการกบัขอ้ร้องเรียนอยา่งชดัเจนจนจบ 

  สร้างนโยบายกลไกการ
ร้องทุกขแ์ละแสดงในเวป
ไซท ์เพื่อให้ผูพ้บเห็นการ
กระท าผิดในห่วงโซ่
อุปทานไดร้้องเรียน โดยยงั
ไม่พบการร้องเรียนในปี 
2565 
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OECD Due Diligence Guidance Action Taken 
 OECD step 2 : การบ่งช้ีและประเมนิความเส่ียง (Identify and assess risks) 
 2.1 Red Flag supply chains / การระบุคู่คา้ท่ีเป็นธงแดง 
หลงัจากท าการตรวจสอบขอ้มูลและท าเอกสารประเมินคู่คา้ตามขอ้ 1.3 แลว้นั้น บริษทัฯตอ้งท าการ
สรุปและประเมินผลคู่คา้แต่ละรายวา่มีความเส่ียงหรือไม่เพ่ือก าหนดมาตรการขั้นต่อไป  

  ในปี 2565 ท าการประเมินคู่คา้ครบทุกราย 
และไม่พบคู่คา้ท่ีมีความเส่ียงท่ีก าหนดเป็น 
Red Flag 

  2.2 Risk review, mapping and assessment / การทวนสอบ เช่ือมโยงและการประเมินความเส่ียง 
   หลงัจากคณะกรรมการตรวจสอบสถานะมีผลสรุปวา่ผลการประเมินคู่คา้รายใดเป็นประเภทธงแดง
แลว้นั้น  บริษทัฯจะน าเขา้สู่กระบวนการทวนสอบอีกคร้ัง เน่ืองจากการถูกระบุเป็นธงแดงไม่ได้
หมายความวา่จะมีผลกระทบในทางลบท่ีเกิดข้ึนกบัห่วงโซ่อุปทานทนัที  ดงันั้นคณะท างานจะตอ้งท า
การเช่ือมโยงสถานการณ์และท าการประเมินความเส่ียงอีกคร้ัง เพ่ือคน้หาผลกระทบท่ีไม่พึงประสงคท่ี์
เก่ียวขอ้งกบั CAHRAs หรือไม่ เพ่ือร่วมมือกบัคู่คา้ในการบรรเทาความเส่ียงหรือหาทางป้องกนัต่อไป  
โดยจดัให้มีการประชุมของคณะกรรมการอยา่งเป็นทางการและมีการบนัทึกผลการประชุมน้ีและเก็บ
รักษารายงานการประชุมเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 ปี 

   มีการก าหนดใน Procedure หากเกิดกรณี
พบคู่คา้ท่ีเป็น Red Flag 

  OECD step 3 : การออกแบบและพฒันากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง (Design and implement a strategy to 
respond to identified risks) 
  คณะกรรมการตรวจสอบสถานะและประเมินคู่คา้ ท  าการสรุปโครงร่างของขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้าก
การประเมินความเส่ียงท่ีด าเนินการในขั้นตอนท่ี 2  ในรูปแบบรายงาน เพ่ือน าเสนอขอ้มูลแก่ผูน้  า
ระบบการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานะคู่คา้หรือผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยระบุ
รายละเอียดของความเส่ียงให้ชดัเจน เพ่ือน ามาเขา้สู่กระบวนการจดัท าแผนประเมินความเส่ียงและ
กลไกในการตอบสนองต่อความเส่ียง รวมถึงการติดตามผลหลงัการแกไ้ข 

  มีการก าหนดวิธีการท างานใน Due 
Diligence Procedure 

 OECD step 4 : การยืนยนัการตรวจสอบสถานะ (Verify Due diligence) 
  บริษทัฯตอ้งจดัให้มีการยนืยนัความถูกตอ้งและประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบและ 
วิเคราะห์สถานะของคู่คา้ โดยทีมตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และการตรวจรับรองจากผูต้รวจ
ประเมินภายนอกท่ีเป็นอิสระท่ีไดรั้บการรับรองให้เป็นผูต้รวจสอบ 

  ก าหนดการทวนสอบระบบส าหรับการ
เร่ิมตน้การรับรองระบบ COC  
ในวนัท่ี 19-21 ธ.ค.2565 

 OECD step 5 : การรายงานประจ าปีของระบบการตรวจสอบสถานะคู่ค้า (Report annually on supply chain Due 
diligence) 
  บริษทัฯจะตอ้งจดัให้มีการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยนอกจากจะ
กล่าวถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดต่างๆของระบบแลว้ จะตอ้งให้มีการสรุปถึงการตรวจสอบและ
วิเคราะห์สถานะของคู่คา้ในการประชุมทบทวนน้ีดว้ยพร้อมบนัทึกรายงานการประชุมไวเ้ป็น
หลกัฐาน หลงัจากนั้นบริษทัฯจะน าขอ้มูลท่ีสรุป มาด าเนินการจดัท ารายงานการตรวจสอบและ
วิเคราะห์คู่คา้ท่ีไดด้  าเนินการไปตามท่ีกล่าวมาทั้งหมด  โดยรายงานต่อสาธารณะ เพ่ือให้ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบและเกิดความมัน่ใจในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัฯ ผ่านเวปไซทข์องบริษทัฯ
และส่ิงพิมพท่ี์เก่ียวขอ้งของบริษทัฯอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  โดยให้ระบุรายละเอียดตามขอ้ก าหนดให้
ครบถว้น 
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