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COP 1.1

การปฏิบตัิการกฏหมายทีบ่ังคบัใช้

ทั้ งน้ีบริษัทฯได้มีกำรก ำหนดใช้ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเร่ือง กำรทบทวนกฏหมำยและ
ขอ้ก ำหนดอ่ืนๆ (P-GR09)  เป็นหลกัปฏิบติัในกำรให้มีกำรทบทวนกฏหมำยอยำ่งต่อเน่ือง
ตลอดเวลำ  โดยจำกกำรทบทวนในปี 2020 มีขอ้สรุปกำรปรับเปล่ียนของกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง
ตำมแต่ละหมวดหมู่ดงัน้ี

• หมวด A  :  กฏกระทรวงมหำดไทย   - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 
2020

• หมวด B  :  กฏกระทรวงแรงงำน       - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 
2020

• หมวด C  :  กฏกระทรวงอุตสำหกรรม – มีกำรปรับปรุงรำยกำรกฏหมำย 
ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีประกำศใหม่ 2 มำตรำในปี 2020โดยเป็น
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัพระรำชบญัญติัวตัถุอนัตรำย

• หมวด D  : ขอ้ก ำหนดจำกหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  - ไม่มีกำรปรับปรุง
เพ่ิมเติมในปี 2020

• หมวด E  :  กฏหมำยกำรอนุรักษพ์ลงังำน  - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 
2020

• หมวด F  :  กฏหมำยสิทธิแรงงำน   - มีกำรปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง 1
มำตรำ เร่ืองกำรก ำหนดอตัรำเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคม

• หมวด G  : กฏหมำยดำ้นบญัชี    - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 2020
• หมวด H  : ขอ้ก ำหนดของนิคมฯอญัธำนี    - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมใน

ปี 2020
• หมวด I   :  ขอ้ก ำหนดลูกคำ้  - ไม่มีกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี

บริษทัฯ โกลด ์ฟิลด ์รีไฟเนอรี ตระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรปฏิบติัตำมกฏหมำยทอ้งถ่ิน
อยำ่งเคร่งครัด  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐำนดำ้นนโยบำยท่ีกลุ่มผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำรไดก้ ำหนดไว ้  โดยไดมี้
กำรก ำหนดใหฝ่้ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นฝ่ำยด ำเนินกำรในกำรตรวจสอบและติดตำมกำร
ปรับเปล่ียนกฏหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯทั้ งหมด เพ่ือน ำมำวิเครำะห์และ
ประเมินวำ่ตอ้งปรับใชใ้นองคก์รหรือไม่ อยำ่งไร  เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษทัฯด ำเนินกำรอยูภ่ำยใต้
กรอบของกฏหมำยอยำ่งเคร่งครัดทั้งหมด



COP 2.1,2.2

นโยบายและการน าไปปฏิบัติ

โดยฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรประกำศใชน้โยบำยทั้งหมดรวม  8  นโยบำย ดงัน้ี

• นโยบำยดำ้นจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ
• นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน
• นโยบำยกำรเยยีวยำแรงงำนเด็ก และแรงงำนผูเ้ยำว์
• นโยบำยกำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำควำมผิด
• นโยบำยดำ้นควำมรับผิดชอบต่อสงัคมส ำหรับคู่คำ้
• นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยั
• นโยบำยส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั
• นโยบำยอนุรักษพ์ลงังำน

ฝ่ำยบริหำรมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะแสดงให้เห็นถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำม
รับผิดชอบ จึงไดมี้กำรประกำศใชน้โยบำยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือก ำหนดเป็นทิศทำงใน
กำรด ำเนินงำนส ำหรับพนกังำนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรับทรำบ  โดยมีกำรส่ือสำร
ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดรับทรำบในหลำยช่องทำงเพ่ือน ำไปปฏิบติัใช ้เช่น ในเวป
ไซด์ของบริษัทฯ , กำรติดประกำศและฝึกอบรมให้พนักงำน หรือรวมถึงกำร
ส่ือสำรโดยตรงให้กบัลูกคำ้หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆรับทรำบผ่ำนทำงอีเมลล ์
เป็นตน้

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดใหมี้กำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทุกปี โดย
ในปี 2020 ไดมี้กำรทบทวนและแกไ้ขนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม อำชีวอนำมยัและ
ควำมปลอดภยั  สืบเน่ืองมำจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ หรือโรคโควดิ-
19  เพ่ือเพ่ิมมำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัต่อสุขภำพของพนกังำนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ทั้งหมด  และใหมี้กำรน ำไปปฏิบติัใชอ้ยำ่งเคร่งครัด



COP 4.1,4.2

COP 6.1

ธุรกรรมทางด้านบญัชีและการเงนิ

บริษทัฯมีกำรด ำเนินงำนเก่ียวกบัธุรกรรมทำงบญัชีและกำรเงินอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใส 
และเป็นไปตำมหลกักฏหมำยทำงดำ้นบญัชีของกระทรวงพำณิชย ์ โดยมีกำรจดัเก็บหลกัฐำน
เอกสำรทำงดำ้นบญัชีและธุรกรรมกำรเงินต่ำงๆเป็นหมวดหมู่ และเก็บรักษำตำมระยะเวลำ
ตำมมำตรฐำนบญัชีก ำหนด

พร้อมทั้งไดใ้หมี้กำรตรวจสอบบญัชีประจ ำปี 2020 โดยผูต้รวจสอบบญัชีจำก
ภำยนอก  โดยไดใ้หน้กับญัชีรับทรำบนโยบำยดำ้นกำรป้องกนักำรฟอกเงินและกำรป้องกนั
กำรรับสินบนก่อนท ำกำรเขำ้ตรวจสอบบญัชีดว้ย

บริษทัฯให้ควำมส ำคญัในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฏหมำยท่ี เก่ียวขอ้ง
กับสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด โดยฝ่ำยบริหำรได้มีกำรประกำศใช้นโยบำยด้ำนสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัให้กบัพนกังำนของบริษทัฯทุกคน  เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิด
เหตุกำรณ์ละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืนในสถำนประกอบกำร   โดยในปี 2020 ไดมี้กำรทบทวน
นโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชนและประกำศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1กุมภำพนัธ์ 2020 ทั้งน้ีไดมี้กำรส่ือสำร
และประชำสมัพนัธ์ใหก้บัพนกังำนภำยในบริษทัฯรับทรำบผำ่นทำงกำรท ำหนงัสือเวยีนและให้
พนกังำนอ่ำนพร้อมลงช่ือรับทรำบทุกคน  พร้อมกนัน้ีไดมี้กำรส่ือสำรใหก้บับุคคลภำยนอกและ
คู่คำ้ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เช่น อีเมลล ์เวปไซท ์เป็นตน้

บริษทัฯยงัไดจ้ดัให้มีช่องทำงกำรร้องเรียน กรณีพบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งช่อง
ทำงกำรรับขอ้ร้องเรียนภำยใน และช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียนภำยนอกผ่ำนทำงหนำ้เวปไซท์
ของบริษทัฯ  โดยหำกมีกำรร้องเรียน ทำงฝ่ำยบริหำรมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติั ส ำหรับ
กำรพิจำรณำและแกไ้ข และตอบกลบัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งรับทรำบ โดยใชข้ั้นตอนกำรปฏิบติังำน
เร่ือง "กำรรับขอ้ร้องเรียน" (P-GR.10) เป็นขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

โดยสรุปในปี 2020 จำกช่องทำงกำรร้องเรียนทั้งหมด 
- พบขอ้ร้องเรียนดำ้นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  0  เร่ือง

ในส่วนของกำรท ำใหม้ัน่ใจวำ่จะไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนในองคก์รของเรำ 
ไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินควำมเส่ียงเร่ืองน้ีในกำรทบทวนประจ ำปี  และไดจ้ดัให้มีกำรตรวจสอบ
ภำยในของบริษทัฯ โดยก ำหนดใหมี้กำรตรวจสอบเร่ืองน้ีดว้ยเป็นประจ ำทุกปี

สิทธิมนุษยชน



COP 5.1,5.2

COP 7.1-7.3

คู่ค้าทางธุรกจิและการตรวจสอบวเิคราะห์สถานะคู่ค้า ตาม
หลกั OECD

ส ำหรับคู่คำ้ทำงธุรกิจกบัเรำ   บริษทัฯไดมี้กำรจดัท ำระบบในกำรประเมินและคดัเลือก ไม่
ว่ำจะเป็นผูข้ำยวตัถุดิบ ผูรั้บเหมำ ฯลฯ โดยก ำหนดเป็นขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเร่ือง"กำร
คดัเลือกและประเมินผูส่้งมอบ" (P-PH.01) เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ คู่คำ้ทำงธุรกิจกบับริษทัฯ
ไดต้ระหนักถึงกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงถูกตอ้ง โปร่งใสและมีจริยธรรม  โดยบริษทัฯให้มีกำร
ส่ือสำรนโยบำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆของระบบ RJC เพ่ือให้คู่คำ้รับทรำบและปฏิบติัตำมดว้ย  
ทั้งน้ีในกำรประเมิน  บริษทัฯจะใชห้ลกัเกณฑห์ลำยดำ้นในกำรประเมิน เช่น คุณภำพ รำคำ 
กำรปฏิบติัตำมกฏหมำยกำรจำ้งงำน  รวมถึงมีกำรตรวจสอบรำยช่ือกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำม
ทุกคนของคู่คำ้ ว่ำไม่อยู่ในรำยช่ือกลุ่มเส่ียงท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรฟอกเงิน โดยตรวจสอบ
โดยตรงกบัเวปไซทข์อง ปปง. โดยจำกกำรทบทวนและสรุปในปี 2020 บริษทัฯยงัไม่ไดมี้คู่คำ้
รำยใหม่เพ่ิมเขำ้มำในระบบ

อีกทั้งบริษทัฯยงัไดจ้ดัใหมี้กำรทบทวนประเมินคู่คำ้ทั้งหมดท่ีท ำธุรกรรมดว้ยใน
รอบปีและแบ่งประเภทวำ่เป็นกลุ่มเส่ียง (ธงแดง)  หรือไม่ เพ่ือก ำหนดวธีิกำรจดักำร
ต่อไป  โดยผลกำรทบทวนประเมินคู่คำ้ในปี 2020 จำกเวปไซทข์อง ปปง. ไม่พบคู่คำ้ท่ี
มีควำมเส่ียงซ่ึงบริษทัฯจึงสรุปไดว้ำ่สำมำรถท ำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผูรั้บเหมำท่ีเขำ้มำด ำเนินงำนภำยในบริษทัฯ บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ระบบ
กำรช้ีแจงและฝึกอบรมเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก ำหนดของระบบ RJC ก่อนเขำ้มำท ำงำน 
เพ่ือใหผู้รั้บเหมำรับทรำบและปฏิบติัตำมอยำ่งเคร่งครัด  และมีกำรจดัท ำบนัทึกกำร
ฝึกอบรมไวทุ้กคร้ัง



COP 10.1

COP 11.1-11.3

การพฒันาชุมชน

กำรเจริญเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนควบคู่ไปกบัชุมชนเป็นอีกหน่ึงในเป้ำหมำยท่ีบริษทัฯไดใ้ห้
ควำมส ำคญัเสมอมำ โดยในทุกปีทำงบริษทัฯไดมี้กำรจดัท ำแผนงำนและตั้งงบประมำณเพื่อ
เป็นกำรสนบัสนุนกิจกรรมต่ำงๆของชุมชน เพ่ือใหเ้กิดกำรพฒันำในหลำยๆดำ้น  พร้อมกนัน้ี
ทำงบริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีชดัเจน    โดยก ำหนดแผนงำนเร่ืองกำรท ำ CSR
อยำ่งนอ้ย 3 คร้ังในรอบปี 

แต่เน่ืองจำกกำรระบำดของโคโรน่ำไวรัส 2019 ในปี 2020 ท ำให้ทำงบริษัทฯต้อง
ระมดัระวงัในกำรออกไปท ำกิจกรรมท่ีอำจจะท ำ ให้สุ่มเส่ียงต่อกำรติดเช้ือกบัพนักงำนและ
บุคคลภำยนอก จึงตอ้งมีกำรยกเลิกแผนงำนในบำงเร่ือง  ท ำใหใ้นปี 2563 ทำงบริษทัฯ ไดมี้
กำรจดัท ำโครงกำร CSR เพียง 1 โครงกำร  ทั้งน้ีในปี 2021 ยงัคงมีกำรแพร่ระบำดของไวรัสอยู่
อยำ่งต่อเน่ือง ทำงบริษทัฯจึงจะปรับแผนงำนของกำรท ำ CSR เพื่อใหไ้ดต้ำมเป้ำหมำยอยำ่งนอ้ย 
3 คร้ัง แต่เปล่ียนรูปแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม และ
ป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรคดว้ย

บริษทัฯไดป้ระกำศใชน้โยบำยจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยให้มีรำยละเอียดของ
กำรป้องกนักำรทุจริตและกำรรับสินบนในนโยบำยดงักล่ำว เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัของ
บุคลำกรภำยในองคก์ร  โดยมีกำรส่ือสำรนโยบำยดงักล่ำวใหก้บัพนกังำนของบริษทัฯรับ
ทรำบผำ่นหนงัสือเวยีนและใหพ้นกังำนลงลำยมือช่ือเพ่ือรับทรำบ  ส่วนบุคคลภำยนอกไดมี้
กำรส่ือสำรหลำยช่องทำง เช่น เวปไซด ์ของบริษทัฯ 

การต่อต้านการทุจริต

ทำงบริษัทฯได้ให้ระบุหัวข้อเร่ืองกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรประเมินควำมเส่ียง
ประจ ำปีด้วย เพ่ือให้มั่นใจอย่ำงต่อเน่ืองว่ำ ธุรกรรมของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง 
ปรำศจำกกำรทุจริตและกำรติดสินบนต่ำงๆ

บริษทัฯยงัได้ก ำหนดนโยบำยเร่ืองกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำควำมผิด พร้อมทั้ ง
ช่องทำงในกำรแจง้ เพ่ือให้ผูท่ี้พบเห็นกำรกระท ำอนัเป็นทุจริตเกิดข้ึนภำยในองค์กรได้
ร้องเรียนหรือแจ้งเบำะแสไปยงักรรมกำรผูจ้ ัดกำร ซ่ึงมีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเบำะแส
ดงักล่ำว และน ำมำด ำเนินกำรจดักำรต่อไป  โดยในปี 2020 ไม่พบกำรร้องเรียนเร่ืองกำร
กระท ำกำรทุจริตเกิดข้ึนในบริษทัฯในทุกช่องทำงท่ีรับกำรร้องเรียน



COP 12.1-12.4

COP 13.1-13.3

Know Your Counter Party

บริษทัฯมีกำรจดัท ำขั้นตอนกำรตรวจสอบเพ่ือรู้จกัคู่คำ้ก่อนกำรด ำเนินธุรกิจ (KYC)โดย
ก ำหนดเป็นขั้นตอนและวธีิกำรท ำงำนใหส่้วนงำนท่ีรับผิดชอบน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินกำร  โดย
คู่คำ้ใหม่ท่ีตอ้งกำรท ำธุรกรรมกับเรำ จะตอ้งน ำส่งเอกสำรต่ำงๆตำมรำยกำร เพ่ือให้ฝ่ำยท่ี
รับผิดชอบน ำมำจดัท ำเอกสำรประเมินคู่คำ้ ซ่ึงทั้งน้ีบริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรป้องกนั
กำรฟอกเงิน จึงได้ก ำหนดให้มีกำรน ำรำยช่ือคู่คำ้ท่ีตอ้งกำรท ำธุรกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบ
รำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมเส่ียงของปปง.  เพ่ือหลีกเล่ียงกำรท ำธุรกรรมหำกพบวำ่เป็นผูมี้ควำมเส่ียง
ดงักล่ำว  โดยเจำ้หนำ้ท่ีและกรรมกำรผูจ้ดักำรเป็นผูมี้อ  ำนำจในกำรลงนำมพิจำรณำวำ่สำมำรถ
ท ำธุรกรรมกบัคู่คำ้รำยนั้นๆไดห้รือไม่

บริษทัฯไดมี้กำรก ำหนดและประกำศใชข้ั้นตอนกำรท ำงำนทั้งหมด 16 ขั้นตอน (P-
HR.04 - P-HR.19) ในกำรรักษำควำมปลอดภยัของทรัพยิ์ สินของบริษทัฯ  ทรัพยสิ์นของ
ลูกคำ้ รวมถึงควำมปลอดภยัของพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรขนส่งสินคำ้  ซ่ึงอำ้งอิงมำจำก
กำรประกำศใชน้โยบำยดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยัจำกฝ่ำยบริหำร   โดยมีกำรทบทวนและ
ประเมินควำมเส่ียงเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือใหเ้กิดควำมมัน่ใจวำ่ ทรัพยสิ์นของบริษทัฯและของ
ลูกคำ้ไม่มีกำรสูญหำยหรือถูกโจรกรรมในระหวำ่งกำรท ำงำนหรือกำรขนส่ง  และไดมี้กำร
ก ำหนดตวัช้ีวดัเพ่ือประเมินระบบกำรรักษำควำมปลอดภยั  ในหัวขอ้ "รำยกำรทรัพยสิ์นสูญ
หำยเป็น 0 คร้ังในปีนั้นๆ" 

การรักษาความปลอดภัย

อีกทั้งคู่คำ้ท่ีอยูใ่นรำยช่ือท่ีมีกำรท ำธุรกรรมกบับริษทัฯอยูแ่ลว้ ก็ไดจ้ดัให้มีกำรด ำเนินกำร
ทบทวนควำมเส่ียงและอพัเดตกบัรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมเส่ียงของปปง.เป็นประจ ำทุกปี  โดยในปี 
2020 ไดมี้กำรทบทวนรำยช่ือคู่คำ้ทั้งหมด 100% และไม่พบวำ่มีรำยใดอยูใ่นกลุ่มท่ีเป็นบุคคลท่ีมี
ควำมเส่ียงตำมประกำศรำยชือของปปง. จึงสำมำรถด ำเนินกำรท ำธุรกรรมต่อไปได้
และได้จดัให้มีกำรฝึกอบรมพนักงำนส่วนงำนท่ีได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบคู่คำ้ก่อนท ำ
ธุรกรรม ใหเ้ขำ้ใจหลกักำรและวธีิกำรในกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ

จำกกำรสรุปตวัช้ีวดัน้ีในปี 2020 พบวำ่ไม่มีกำรสูญหำยของทรัพยสิ์นจำกระบบบญัชีท่ีใช้
ควบคุม  ซ่ึงเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว้

บริษทัฯยงัไดมี้กำรก ำหนดแนวทำงในกำรท ำงำนของทีมรักษำควำมปลอดภยั เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนกบัพนกังำนหรือผูม้ำติดต่ออีกดว้ย 



COP 14.1-14.3

Provenance Claims

กำรอำ้งอิงแหล่งท่ีมำของวตัถุดิบท่ีใชใ้นกำรผลิตและขำยส ำหรับธุรกิจ ถูกก ำหนดข้ึนมำเป็น
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน โดยใชข้ั้นตอนกำรท ำงำน P-MK.06เป็นแนวทำงในกำรปฏิบติั
ท่ีถูกตอ้ง  บริษทัฯก ำหนดกำรอำ้งอิงท่ีมำของวตัถุดิบประเภททองค ำท่ีใช้ทั้ งหมดตอ้งเป็น
แหล่งท่ีมำจำกผูส้กดัหรือรีไฟเนอรีท่ีไดรั้บกำรรับรอง LBMA เท่ำนั้น   โดยไดมี้กำรแจง้และ
ส่ือสำรนโยบำยน้ีใหก้บัผูข้ำยท่ีส่งมอบทองค ำใหก้บัเรำ 

ในกำรส่งมอบทองค ำทุก lot ท่ีมีกำรซ้ือขำย  ผูข้ำยจะตอ้งมีกำรแนบเอกสำรอำ้งอิงท่ีบ่งบอกถึง
แหล่งท่ีมำของทองค ำท่ีไดรั้บรอง LBMA ทุกคร้ังใหก้บับริษทัฯ  โดยมีกำรก ำหนดผูรั้บผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบเอกสำรและทองค ำท่ีรับมอบ    ว่ำถูกตอ้งตรงตำมท่ีก ำหนดหรือไม่  ทั้ งน้ี
เจำ้หน้ำท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัขั้นตอนกำรท ำงำนทั้ งหมด พร้อมบนัทึก
หลกัฐำนกำรฝึกอบรม เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ พนักงำนเขำ้ใจและสำมำรถตรวจสอบทองค ำไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง   โดยล่ำสุดไดมี้กำรทบทวนฝึกอบรมนโยบำยและขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
อำ้งอิงแหล่งท่ีมำของทองค ำประจ ำปี 2020 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้

ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรสอบทำนและป้องกนัควำมเส่ียงท่ีอำจจะเกิดข้ึน  บริษทัฯไดก้ ำหนดหวัขอ้
เร่ืองกำรอำ้งอิงแหล่งท่ีมำของวตัถุดิบใหก้ำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีดว้ย  เพ่ือช่วยยนืยนัและ
ท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ทองค ำทั้งหมดท่ีท ำธุรกรรมกบัลูกคำ้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 



COP 15.1-15.3

COP 16.1-17.8

สิทธิแรงงานและเง่ือนไขการท างาน

แนวทำงกำรปฏิบติัส ำหรับสิทธิแรงงำนและเง่ือนไขกำรจำ้งงำน ไดถู้กก ำหนดไวอ้ย่ำง
ชดัเจนในนโยบำยเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยฝ่ำยบริหำรไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิบติัน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัฯมีกำรจำ้งงำนและให้สิทธิต่ำงๆท่ีพนักงำนพึงจะไดรั้บตำม
กรอบท่ีกฏหมำยก ำหนดและไดใ้ห้มีกำรทบทวนนโยบำยน้ีทุกปี เพ่ือเป็นกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัดว้ย  

ปัจจุบนัไดมี้กำรทบทวนกฏหมำยและกฏกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งในทุกปี  โดยกำรจำ้งงำน
ของบริษทัฯในปี 2020 มีสภำพกำรจำ้งงำนเป็นแบบรำยเดือนทั้งส้ิน  และใชส้ภำพกำรจำ้งงำน
ท่ีถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติคุ่มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7 ) พ.ศ.2562 เป็นกรอบในกำร
ด ำเนินกำร  

โดยกำรจำ้งงำนกบัพนักงำนทุกอตัรำ มีกำรจดัท ำสัญญำว่ำจำ้งสอดคลอ้งตำมกฏหมำย
แรงงำน  และให้ควำมส ำคญักบัสิทธิของตวัพนกังำนดว้ยไม่มีขอ้ควำมหรือเน้ือหำใดๆท่ีเป็น
กำรเอำเปรียบ เลือกปฏิบติัหรือละเมิดสิทธิของพนักงำนโดยเด็ดขำด  มีกำรเก็บรักษำสัญญำ
วำ่จำ้ง เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงบนัทึกเวลำกำรท ำงำนและกำรจ่ำยค่ำจำ้งของพนักงำนตำม
กรอบระยะเวลำอยำ่งชดัเจน 

ช่ัวโมงการท างานและการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน

บริษทัฯก ำหนดให้มีระเบียบกำรท ำงำน ซ่ึงยึดกฏหมำยทอ้งถ่ินของประเทศไทยเป็นหลกัปฏิบติั
ส ำคญั  โดยปัจจุบนับริษทัฯก ำหนดใหมี้ชัว่โมงกำรปฏิบติังำนปกติวนัละ 8 ชัว่โมง หรือ 48 ชัว่โมง
ต่อสปัดำห์ โดยเป็นวนัท ำงำน 6 วนัต่อสปัดำห์ และก ำหนดใหว้นัอำทิตยเ์ป็นวนัหยดุประจ ำสปัดำห์
ส่วนกำรท ำงำนล่วงเวลำ ก ำหนดให้มีกำรท ำงำนล่วงเวลำไดแ้ต่ไม่เกินสัปดำห์ละ 12 ชัว่โมง  ทั้งน้ี
ในกำรท ำงำนล่วงเวลำนั้น จะตอ้งเกิดจำกควำมสมคัรใจของพนักงำน  ไม่มีกำรบงัคบั ขู่เข็ญหรือ
ขอ้แมอ่ื้นใดๆทั้งส้ิน

ส่วนกำรก ำหนดวนัลำให้กบัพนักงำน ไดมี้กำรก ำหนดและประกำศให้พนกังำนรับทรำบใน
ระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯอยำ่งชดัเจน โดยก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมกรอบของกฏหมำยทั้งส้ิน  บริษทั
ฯยงัไดจ้ดัใหมี้กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี เพื่อให้มีกำรทบทวนควำมถูกตอ้งของสิทธิในกำรลำ
ของพนกังำนและไดส่ื้อสำรถึงนโยบำยและช่องทำงกำรร้องเรียน หำกเกิดกรณีพนกังำนไม่ไดรั้บ
ควำมเป็นธรรมจำกกำรจำ้งงำนหรือกำรลำ  ในปี2020 ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนดงักล่ำว วำ่มีกำรกระท ำ
ผิดใดๆ

ในส่วนของกำรจ่ำยค่ำจำ้งและค่ำตอบแทน ปัจจุบนับริษทัฯมีกำรก ำหนดค่ำแรงขั้นต ่ำส ำหรับ
กำรจ้ำงงำนท่ี 331 บำทต่อวนั หรือตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ9,930 บำทต่อเดือน ตำมประกำศล่ำสุดของ
กฏหมำยแรงงำน  โดยเป็นกำรโอนเขำ้บัญชีของพนักงำนทุกวนัท่ี 26 ของทุกเดือน  ส่วนใน
รำยละเอียดกำรหกัค่ำจำ้ง เป็นไปตำมท่ีกฏหมำยระบุใหส้ำมำรถหกัไดเ้ท่ำนั้น เช่น เงินประกนัสงัคม 
ภำษีเงินได ้



COP 18.1-18.5

COP 19.1-19.3

การล่วงละเมดิ วนัิย การร้องเรียน 
และการไม่ตอบโต้เอาผดิ

บริษทัฯมีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ ไม่มีกำรล่วงละเมิด ขู่เข็ญ กำร
ลงโทษท ำร้ำยร่ำงกำย หรือกำรกระท ำอ่ืนใด อนัเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนภำยในบริษทัฯ  
โดยมีกำรส่ือสำรถึงวนิยัและบทลงโทษต่ำงๆกบัพนกังำนให้เขำ้ใจ วำ่มีกำรปฏิบติัถูกตอ้งและ
อย่ำงเท่ำเทียมกันรวมถึงกำรให้พนักงำนสำมำรถแจง้ร้องเรียนหรือช้ีเบำะแสกำรกระท ำผิด
ต่ำงๆ โดยไม่มีกำรตอ้งรับโทษใดๆ

แรงงานเดก็

บริษทัฯไม่มีกำรสนบัสนุนและยนิยอมใหมี้กำรใชแ้รงงำนเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปีในสถำน
ประกอบกำรโดยเด็ดขำด  โดยไดมี้กำรให้ ก ำหนดนโยบำยท่ีชดัเจนจำกฝ่ำยบริหำร  และไดมี้
กำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติังำนส ำหรับกำรคดัเลือกบุคคลเพ่ือเขำ้ท ำงำนเป็นพนกังำนของ
บริษทัฯ  (P-HR.02:กำรสรรหำบุคลำกร) เพ่ือให้มัน่ใจว่ำพนักงำนท่ีทำงบริษทัฯรับเขำ้มำ
ปฏิบัติงำน มีอำยุตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดพร้อมทั้งได้มีกำรระบุหัวขอ้น้ีส ำหรับกำรตรวจสอบ
ภำยในประจ ำปี เพ่ือเป็นกำรทบทวนใหม้ัน่ใจวำ่ไม่มีแรงงำนเด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 15 ปี เขำ้มำท ำงำน
ในองคก์ร  โดยปัจจุบนัพนกังำนท่ีอำยนุอ้ยสุดของบริษทัฯมีอำย ุ21 ปี

หำกเกิดเหตุสุดวสิยัท่ีบริษทัฯไม่สำมำรถทรำบไดม้ำก่อนวำ่มีกำรรับพนกังำนท่ีเป็นแรงงำนเด็ก
เขำ้มำท ำงำนในองคก์ร เช่น จำกกำรปกปิดขอ้มูลจริงของตวัพนกังำน ฯลฯ  ทำงบริษทัฯไดมี้
กำรก ำหนดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจดักำรและขั้นตอนในกำรเยยีวยำแรงงำนเด็ก
ท่ีทำงบริษทัฯไดรั้บเขำ้มำ  ซ่ึงไดป้ระกำศเป็นนโยบำยท่ีชดัเจนและส่ือสำรให้ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสียทั้งหมดรับทรำบแลว้



COP 20.1-20.3

COP 21.1-21.3

COP 22.1

แรงงานบงัคบั

บริษทัฯมีนโยบำยและวธีิกำรจดักำรใหม้ัน่ใจอยูเ่สมอวำ่ ไม่มีกำรใชแ้รงงำนบงัคบั
ในองคก์ร  โดยจดัใหมี้กำรตรวจสอบภำยในท่ีครอบคลุมถึงขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี และไดมี้
กำรส่ือสำรถึงพนกังำนใหท้รำบถึงช่องทำงกำรร้องเรียน หำกพบวำ่มีกำรกระท ำผิดในเร่ือง
น้ีซ่ึงในปี 2020 ท่ีผำ่นมำน้ี ไม่พบขอ้ร้องเรียนใดๆเก่ียวกบักำรกระท ำผิด

สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

มีกำรก ำหนดอยำ่งชดัเจนในนโยบำยเร่ืองสิทธิมนุษยชน ในขอ้ท่ี 6 ถึงกำรให้พนกังำนมี
สิทธิและเสรีภำพในกำรรวมตวักนัเพ่ือท่ีจะเจรจำต่อรองใดๆไดต้ำมท่ีกฏหมำยก ำหนด  โดยมี
กำรส่ือสำรนโยบำยน้ีให้พนักงำนทุกคนรับทรำบพร้อมลงลำยมือช่ือ  รวมถึงมีกำรช้ีแจงให้
ทรำบถึงช่องทำงกำรร้องเรียน หำกเกิดกรณีท่ีมีกำรละเมิดสิทธิดงักล่ำว  โดยปี 2020 ยงัไม่พบ
ขอ้ร้องเรียนในเร่ืองน้ี

การไม่เลือกปฏิบตัิ

จำกกำรทบทวนในปี 2020 บริษทัฯมัน่ใจไดว้ำ่ ไม่มีกำรเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นกำรขดั
กบันโยบำยท่ีไดใ้ห้ไว ้ในหัวขอ้ของเร่ืองนโยบำยสิทธิมนุษยชน  โดยบริษทัฯได้ให้
โอกำสในกำรจำ้งงำนท่ีเท่ำเทียมกนัทั้งหมด ไม่มีกำรแบ่งแยก ไม่วำ่จะเป็นเร่ือง เพศ , 
อำย ุ,ศำสนำหรือเช้ือชำติ  รวมถึงโอกำสในควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพงำนท่ีปฏิบติั ไม่วำ่จะ
เป็นเร่ืองค่ำตอบแทนหรือต ำแหน่งงำน



COP 23.1-23.9

ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม

ในปี 2020 บริษทัไดจ้ดัท ำแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัฯ ประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผน ท่ี
วำงไวอ้ย่ำงครบถว้นสมบูรณ์และปฏิบติัตำมท่ีกฏหมำยก ำหนดอยำ่งเคร่งครัด ซ่ึงรำยละเอียด
ตำมแผนงำนคลอบคลุมทั้งดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี
1. ไดมี้กำรตรวจวดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน อำทิเช่น แสงสวำ่ง, เสียงดงั, ควำมร้อน

ฝุ่ น และควำมเขม้ขน้ของสำรเคมีอนัตรำยในบริเวณท ำงำน  โดยจดัให้มีกำรตรวจวดัปี
ละ 2 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 11-12 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงผลกำร
ตรวจวดัอยูใ่นเกณฑป์กติตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด

2. บริษทัฯไดจ้ดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกไวอ้ยำ่งเพียงพอ
2.1 วนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2563 ซ่ึงผลกำรตรวจวดัค่ำน ้ ำด่ืมอยู่ในเกณฑ์ปกติตำมท่ี  
กฎหมำยก ำหนด 
2.2  บริษทัฯจดัให้มีห้องน ้ ำห้องสุขำไวเ้พียงพอต่อจ ำนวนพนักงำน โดยมีกำรแยก 
หอ้งน ้ ำ ชำย-หญิง สดัส่วน 8:8 หอ้ง มีกำรจดัรอบกำรท ำควำมสะอำดชดัเจน
2.3  อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและสญัญำณเตือนภยั มีกำรทดสอบประจ ำปี เม่ือวนัท่ี 6
สิงหำคม 2563 และมีกำรตรวจสอบเสน้ทำงหนีไฟเป็นประจ ำทุกเดือน 
2.4  ปัจจุบันจัดให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียงตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โดย
ปัจจุบนัมีไฟฉุกเฉินทั้งหมด จ ำนวน 78 ตวั และมีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกเดือน  
สภำพปกติพร้อมใชทุ้กเคร่ือง

3. จดัให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงอนัตรำยในสถำนท่ีท ำงำน โดยดูจำกสภำพกำรท ำงำน 
สถำนท่ี อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. มีกำรแต่งตั้งคณะคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั (คปอ) เพ่ือดูแล ประชุมหำรือ กบัฝ่ำย
บริหำร ในเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้มโดย คปอ. ท่ีไดรั้บกำร
แต่งตั้งมีทั้งหมด 7 คน ด ำรงต ำแหน่งจนถึง ส้ินสุดวำระ วนัท่ี 6 กนัยำยน 2564

5. บริษทัฯจดัใหมี้กำรอบรมท่ีเก่ียวกบัควำมปลอดภยั ครบถว้นตำมควำมจ ำเป็นท่ีพนกังำน
ตอ้งไดรั้บ โดยมีกำรอบรมดงัน้ี
5.1 อบรมหลกัสูตรควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เม่ือวนัท่ี28 กมุภำพนัธ์ 2563
5.2อบรมปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้และช่วยชีวติ CPR เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2563
5.3อบรมและซอ้มแผนฉุกเฉิน กรณีสำรเคมีหกร่ัวไหล เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกำยน 2563

6. บริษทัไดน้ ำผลกำรประเมินควำมเส่ียง มำประเมินกำรเพื่อจดั อุปกรณ์ PPE ท่ีจ ำเป็นใน
งำนไวอ้ยำ่งครบถว้นและสนบัสนุนงบประมำณกำรจดัซ้ือไว ้ตำมแผนงบประมำณปะ
จ ำปี โดยมีกำรจดัท ำแผนเป็นประจ ำทุกปี

7. บริษทัไดป้ระสำนงำนกบั โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 9 เพื่อใชส้ถำนพยำบำลแทนกำรจดัให้
มีแพทยป์ระจ ำโรงงำนหำกเกิดเหตุสุดวิสัย เพ่ือสำมำรถน ำผูป่้วยหรือผูบ้ำดเจ็บส่ง
โรงงำนพยำบำลไดท้นัที ทั้งน้ีมีกำรจดัท ำวธีิกำรเคล่ือนยำ้ยผูป่้วยไวเ้ป็นเอกสำรขั้นตอน
กำรปฏิบติังำนท่ีชดัเจน 

8. บริษทัฯจดัใหมี้กำรฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และกำรซอ้มแผนอพยพประจ ำปี เม่ือวนัท่ี 
19 ธนัวำคม 2563 ซ่ึงใหเ้ป็นไปตำมท่ีกฏหมำยก ำหนด



COP 24.1-24.2

COP 25.1-25.3

COP 26.1-26.2

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม

ในปี 2020 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กำรตรวจมลพิษทำงอำกำศ โดยตรวจวดัมวลสำรจำกปล่องของ
โรงงำน ปีละ 2 คร้ัง จ ำนวนทั้ง ส้ิน 10 ปล่อง เพ่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฏหมำยและท ำให้
ชุมชนรอบขำ้งมัน่ใจได้ว่ำ บริษทัฯไม่ได้สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กบัรอบขำ้ง  โดยให้มีกำร
ตรวจโดยผูต้รวจท่ีไดรั้บกำรรับรองจำกกระทรวง เม่ือวนัท่ี 11-12 มิถุนำยน 2563 และ วนัท่ี 27 
พฤศจิกำยน 2563  โดยผลกำรตรวจวดัค่ำอำกำศอยูใ่นเกณฑป์กติ และทั้งน้ี รวมถึงก่อนปล่อย
น ้ ำท้ิงออกสู่ภำยนอกเขำ้บ่อน ้ ำเสียของกำรนิคมฯ ไดมี้กำรตรวจสอบภำยในก่อนกำรปล่อยทุก
คร้ัง และทำงกำรนิคมฯไดมี้กำรตรวจเช็คน ้ ำท้ิงจำกโรงงำนเป็นประจ ำทุกเดือน โดยผลกำร
ตรวจวดัค่ำน ้ ำในปี 2020 ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑป์กติ  ซ่ึงเป็นไปตำมกรอบนโยบำยท่ีบริษทัฯได้
วำงไว้

การจัดการด้านสารเคมี

บริษทัฯมีกำรจดัพ้ืนท่ีจดัเก็บสำรเคมีโดยแบ่งแยกประเภทและมีกำรติด MSDS เพ่ือบ่งช้ีไว ้
อยำ่งชดัเจน  พร้อมทั้งจดัอุปกรณ์เก็บกูพ้ร้อมใช ้ณ จุดใชง้ำน ทั้งพ้ืนท่ีจดัเก็บดำ้นนอกอำคำร
และในสถำนท่ีปฏิบติังำนท่ีมีกำรใชส้ำรเคมี  เพ่ือเป็นไปตำมแผนกำรป้องกนัหำกเกิดกรณี
สำรเคมีร่ัวไหล โดยสำรเคมีท่ีใชใ้นกระบวนกำรทุกรำยกำร ไดมี้กำรยืน่แบบแจง้ สอ.1 ต่อ
หน่วยงำนรำชกำร เป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2020 มีรำยกำรสำรเคมีท่ียืน่ต่อหน่วยงำน
รำชกำร ทั้งหมด 77 รำยกำร

บริษทัฯมีควำมตะหนักในกำรเป็นองค์กรท่ีมีควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำรกับของเสียท่ี
เกิดข้ึนจำกกระบวนกำรทั้ งหมด  ของเสียทำงอำกำศท่ีเกิดจำกกระบวนกำรผลิต  ได้มีกำร
ออกแบบทำงดำ้นวศิวกรรมของระบบบ ำบดัอำกำศ  เพ่ือให้ชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมัน่ใจได้
วำ่ อำกำศท่ีถูกปล่อยออกสู่ภำยนอกไม่เป็นอนัตรำยต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม โดยเป็นไปตำมท่ี
กฏหมำยก ำหนด ทั้งน้ีไดมี้กำรตรวจสอบเป็นประจ ำตำมแผนงำนควำมปลอดภยัท่ีวำงไวด้ำ้น
น ้ ำท้ิงและส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นอนัตรำยอ่ืนๆ ทำงบริษทัไดมี้กำรขออนุญำตน ำออก  เพ่ือส่งก ำจัด
ถูกตอ้งตำมกฎหมำยท่ีกรมโรงงำนอุตสำหกรรมก ำหนดโดยในปี 2020 มีกำรขออนุญำตน ำออก
ส่ิงปฏิกลู รวมทั้งส้ิน 13 รำยกำร และต่ออำยกุำรอนุญำตเป็นประจ ำทุกปี

การจัดการของเสีย



COP 27.1-27.3

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

บริษทัฯตระหนักและไดใ้ห้ควำมส ำคญัต่อกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ ฝ่ำยบริหำรจึงได้
ก ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให ้พนกังำนทุกคนใหค้วำมส ำคญัและใหค้วำมร่วมมือใน
กำรช่วยกนัอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติ    โดยไดจ้ดัให้มีกำรวดัและประเมินกำรใชไ้ฟฟ้ำ  น ้ ำ 
รวมถึงวสัดุในท่ีท ำจำกกรธรรมชำติเช่น กระดำษ  เพ่ือช้ีวดัว่ำกิจกรรมต่ำงๆท่ีไดด้ ำเนินกำร
ตอบสนองกบันโยบำยและเป้ำหมำยหรือไม่  พร้อมทั้งมีกำรติดประกำศสือสำรให้พนกังำนใน
องคก์รทุกคนรับทรำบ

โดยจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินกำรท่ีไดใ้นปี 2020 เป็น
ดงัต่อไปน้ี

ส่วนปริมำณกำรใช้น ้ ำในปี 2020 มีปริมำณกำรใช้ท่ีลดลงเช่นกัน แต่ยงัไม่ได้ถูก
ก ำหนดเป็นเป้ำหมำยท่ีชัดเจนในปี 2020 ซ่ึงในปี 2021 ทำงบริษทัฯจะน ำมำก ำหนดเป็น
ตวัช้ีวดัต่อไป

หัวข้อช้ีวัด เป้าหมายปี 2020 ท าได้จริง

1. ลดปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ.
2. ลดปริมำณกำรใชก้ระดำษ

15%
8%

16%
40%



COP 28.1-28.2

การเปิดเผยข้อมูลผลติภณัฑ์

มีกำรก ำหนดใหมี้กำรแจง้รำยละเอียดของผลิตภณัฑต์ำมแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์และในแต่ละ 
Lot กำรผลิตของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  ใหก้บัลูกคำ้รับทรำบทุกคร้ังท่ีมีกำรส่งมอบสินคำ้ให ้  โดยรำยละเอียด
ท่ีแสดงจะข้ึนอยูก่บัประเภทของผลิตภณัฑแ์ละรำยละเอียดขอ้มูลท่ีเกียวขอ้งของผลิตภณัฑน์ั้นๆ

ช่ือและลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ะมีกำรระบุชดัเจนในเอกสำรใบก ำกบัภำษี  ส่วนของกำรรำยงำนผล
ค่ำควำมบริสุทธ์ิของทองค ำ จะมีกำรออกเอกสำรแจง้ผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดจ้ำกห้องปฏิบติักำรของเรำ
แนบมำดว้ยทุกคร้ัง  เพ่ือใหลู้กคำ้มัน่ใจไดว้ำ่ ผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บมอบไปจำกเรำ มีผลของค่ำควำมบริสุทธ์ิ
ของทองค ำถูกตอ้งตำมท่ีก ำหนด  ทั้งน้ีขอ้ก ำหนดของผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  บริษทัฯไดมี้กำร
เปิดเผยขอ้มูลเพ่ือส่ือสำรใหก้บัลูกคำ้และบุคคลทัว่ไปรับทรำบหลำยช่องทำง  เช่น เวปไซด์ของบริษทัฯ  
เอกสำรโบวช์วัร์ และช่องทำงอ่ืนๆ  เพ่ือให้ลูกคำ้รับทรำบก่อนท่ีจะเขำ้รับกำรให้บริกำรหรือซ้ือสินคำ้
จำกเรำ

ซ่ึงหำกลูกคำ้ท่ีซ้ือสินคำ้กบัทำงบริษทัฯไป แต่ไม่ไดรั้บกำรเปิดเผยขอ้มูลของสินคำ้ท่ีถูกตอ้ง  เรำได้
ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนให้กบัลูกคำ้ เพ่ือแจง้ควำมผิดปกติดงักล่ำวท่ีเกิดข้ึนได ้ จำกช่องทำงกำร
ร้องเรียนท่ีไดป้ระกำศไว้

ทั้งน้ีในปี 2020 ทำงบริษทัฯยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนใดๆท่ีเกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรตั้งใจปกปิด
ขอ้มูลผลิตภณัฑท่ี์ไดส่้งมองใหก้บัลูกคำ้ไป  ซ่ึงถือวำ่เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีทำงผูบ้ริหำรไดใ้ห้นโยบำย
ไว้


