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การปฏิบตั ิการกฏหมายทีบ่ ังคับใช้

COP 1.1

บริ ษทั ฯ โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยท้องถิ่น
อย่ำงเคร่ งครัด ซึ่งเป็ นพื้นฐำนด้ำนนโยบำยที่กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำรได้กำหนดไว้ โดยได้มี
กำรกำหนดให้ฝ่ำยบริ หำรทรัพยำกรบุคคลเป็ นฝ่ ำยดำเนินกำรในกำรตรวจสอบและติดตำมกำร
ปรั บ เปลี่ ย นกฏหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ธุ ร กรรมของบริ ษ ัท ฯทั้ง หมด เพื่อ น ำมำวิเครำะห์ แ ละ
ประเมินว่ำต้องปรับใช้ในองค์กรหรื อไม่ อย่ำงไร เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯดำเนิ นกำรอยูภ่ ำยใต้
กรอบของกฏหมำยอย่ำงเคร่ งครัดทั้งหมด

ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯได้มี ก ำรก ำหนดใช้ข้ ัน ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำนเรื่ อ ง กำรทบทวนกฏหมำยและ
ข้อกำหนดอื่นๆ (P-GR09) เป็ นหลักปฏิ บตั ิในกำรให้มีกำรทบทวนกฏหมำยอย่ำงต่อเนื่ อง
ตลอดเวลำ โดยจำกกำรทบทวนในปี 2020 มีขอ้ สรุ ปกำรปรับเปลี่ยนของกฏหมำยที่เกี่ยวข้อง
ตำมแต่ละหมวดหมู่ดงั นี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หมวด A : กฏกระทรวงมหำดไทย - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมในปี
2020
หมวด B : กฏกระทรวงแรงงำน - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมในปี
2020
หมวด C : กฏกระทรวงอุตสำหกรรม – มีกำรปรับปรุ งรำยกำรกฏหมำย
ให้สอดคล้องกับที่ประกำศใหม่ 2 มำตรำในปี 2020โดยเป็ น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวตั ถุอนั ตรำย
หมวด D : ข้อกำหนดจำกหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง - ไม่มีกำรปรับปรุ ง
เพิ่มเติมในปี 2020
หมวด E : กฏหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำน - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมในปี
2020
หมวด F : กฏหมำยสิ ทธิแรงงำน - มีกำรปรับปรุ งให้สอดคล้อง 1
มำตรำ เรื่ องกำรกำหนดอัตรำเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
หมวด G : กฏหมำยด้ำนบัญชี - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิม่ เติมในปี 2020
หมวด H : ข้อกำหนดของนิคมฯอัญธำนี - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมใน
ปี 2020
หมวด I : ข้อกำหนดลูกค้ำ - ไม่มีกำรปรับปรุ งเพิ่มเติมในปี

นโยบายและการนาไปปฏิบัติ
COP 2.1,2.2

ฝ่ ำยบริ ห ำรมี ค วำมมุ่ ง มั่น ที่ จ ะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ ำ งมี ค วำม
รับผิดชอบ จึ งได้มีกำรประกำศใช้นโยบำยที่เกี่ ยวข้องเพื่อกำหนดเป็ นทิ ศทำงใน
กำรดำเนินงำนสำหรับพนักงำนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรับทรำบ โดยมีกำรสื่ อสำร
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทรำบในหลำยช่องทำงเพื่อนำไปปฏิบตั ิใช้ เช่น ในเวป
ไซด์ของบริ ษ ัทฯ , กำรติ ดประกำศและฝึ กอบรมให้พ นักงำน หรื อ รวมถึ ง กำร
สื่ อสำรโดยตรงให้กบั ลูกค้ำหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆรับทรำบผ่ำนทำงอีเมลล์
เป็ นต้น
โดยฝ่ ำยบริ หำรได้มีกำรประกำศใช้นโยบำยทั้งหมดรวม 8 นโยบำย ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบำยด้ำนจริ ยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ
นโยบำยด้ำนสิ ทธิมนุษยชน
นโยบำยกำรเยียวยำแรงงำนเด็ก และแรงงำนผูเ้ ยำว์
นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสกำรกระทำควำมผิด
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับคู่คำ้
นโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภัย
นโยบำยสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
นโยบำยอนุรักษ์พลังงำน

ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้กำหนดให้มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยทุกปี โดย
ในปี 2020 ได้มีกำรทบทวนและแก้ไขนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย สื บเนื่องมำจำกกำรแพร่ ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ หรื อโรคโควิด19 เพื่อเพิม่ มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของพนักงำนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และให้มีกำรนำไปปฏิบตั ิใช้อย่ำงเคร่ งครัด

ธุรกรรมทางด้ านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริ ษทั ฯมีกำรดำเนิ นงำนเกี่ ยวกับธุรกรรมทำงบัญชี และกำรเงิ นอย่ำงถูกต้อง โปร่ งใส
และเป็ นไปตำมหลักกฏหมำยทำงด้ำนบัญชีของกระทรวงพำณิ ชย์ โดยมีกำรจัดเก็บหลักฐำน
เอกสำรทำงด้ำนบัญชีและธุรกรรมกำรเงินต่ำงๆเป็ นหมวดหมู่ และเก็บรักษำตำมระยะเวลำ
ตำมมำตรฐำนบัญชีกำหนด
พร้อมทั้งได้ให้มีกำรตรวจสอบบัญชีประจำปี 2020 โดยผูต้ รวจสอบบัญชีจำก
ภำยนอก โดยได้ให้นกั บัญชีรับทรำบนโยบำยด้ำนกำรป้องกันกำรฟอกเงินและกำรป้องกัน
กำรรับสิ นบนก่อนทำกำรเข้ำตรวจสอบบัญชีดว้ ย

สิ ทธิมนุษยชน

COP 6.1

บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญในกำรเคำรพสิ ทธิ มนุษยชน และปฏิบตั ิตำมกฏหมำยที่ เกี่ยวข้อง
กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ำ งเคร่ ง ครั ด โดยฝ่ ำยบริ ห ำรได้มี ก ำรประกำศใช้น โยบำยด้ำ นสิ ท ธิ
มนุษยชน เพื่อใช้เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิให้กบั พนักงำนของบริ ษทั ฯทุกคน เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุกำรณ์ละเมิดสิ ทธิ ของบุคคลอื่นในสถำนประกอบกำร โดยในปี 2020 ได้มีกำรทบทวน
นโยบำยด้ำนสิ ทธิ มนุษยชนและประกำศใช้เมื่อวันที่ 1กุมภำพันธ์ 2020 ทั้งนี้ ได้มีกำรสื่ อสำร
และประชำสัมพันธ์ให้กบั พนักงำนภำยในบริ ษทั ฯรับทรำบผ่ำนทำงกำรทำหนังสื อเวียนและให้
พนักงำนอ่ำนพร้อมลงชื่อรับทรำบทุกคน พร้อมกันนี้ได้มีกำรสื่ อสำรให้กบั บุคคลภำยนอกและ
คู่คำ้ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น อีเมลล์ เวปไซท์ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯยังได้จดั ให้มีช่องทำงกำรร้ องเรี ยน กรณี พบกำรละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน ทั้งช่อง
ทำงกำรรับข้อร้องเรี ยนภำยใน และช่องทำงกำรรับข้อร้องเรี ยนภำยนอกผ่ำนทำงหน้ำเวปไซท์
ของบริ ษทั ฯ โดยหำกมีกำรร้องเรี ยน ทำงฝ่ ำยบริ หำรมีกำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิ สำหรับ
กำรพิจำรณำและแก้ไข และตอบกลับให้ผทู ้ ี่ เกี่ยวข้องรับทรำบ โดยใช้ข้ นั ตอนกำรปฏิบตั ิงำน
เรื่ อง "กำรรับข้อร้องเรี ยน" (P-GR.10) เป็ นขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
โดยสรุ ปในปี 2020 จำกช่องทำงกำรร้องเรี ยนทั้งหมด
- พบข้อร้องเรี ยนด้ำนกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชน 0 เรื่ อง
ในส่วนของกำรทำให้มนั่ ใจว่ำจะไม่มีกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนเกิดขึ้นในองค์กรของเรำ
ได้จดั ให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงเรื่ องนี้ในกำรทบทวนประจำปี และได้จดั ให้มีกำรตรวจสอบ
ภำยในของบริ ษทั ฯ โดยกำหนดให้มีกำรตรวจสอบเรื่ องนี้ดว้ ยเป็ นประจำทุกปี

คู่ค้าทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะคู่ค้า ตาม
หลัก OECD

COP 5.1,5.2
COP 7.1-7.3

สำหรับคู่คำ้ ทำงธุรกิจกับเรำ บริ ษทั ฯได้มีกำรจัดทำระบบในกำรประเมินและคัดเลือก ไม่
ว่ำ จะเป็ นผูข้ ำยวัตถุ ดิบ ผูร้ ั บเหมำ ฯลฯ โดยกำหนดเป็ นขั้น ตอนกำรปฏิ บัติ ง ำนเรื่ อง"กำร
คัดเลือกและประเมินผูส้ ่งมอบ" (P-PH.01) เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ คู่คำ้ ทำงธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
ได้ตระหนักถึงกำรดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงถูกต้อง โปร่ งใสและมีจริ ยธรรม โดยบริ ษทั ฯให้มีกำร
สื่ อสำรนโยบำยและข้อกำหนดต่ำงๆของระบบ RJC เพื่อให้คู่คำ้ รับทรำบและปฏิบตั ิตำมด้วย
ทั้งนี้ในกำรประเมิน บริ ษทั ฯจะใช้หลักเกณฑ์หลำยด้ำนในกำรประเมิน เช่น คุณภำพ รำคำ
กำรปฏิบตั ิตำมกฏหมำยกำรจ้ำงงำน รวมถึงมีกำรตรวจสอบรำยชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม
ทุกคนของคู่คำ้ ว่ำไม่อยู่ในรำยชื่อกลุ่มเสี่ ยงที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกำรฟอกเงิ น โดยตรวจสอบ
โดยตรงกับเวปไซท์ของ ปปง. โดยจำกกำรทบทวนและสรุ ปในปี 2020 บริ ษทั ฯยังไม่ได้มีคู่คำ้
รำยใหม่เพิ่มเข้ำมำในระบบ
อีกทั้งบริ ษทั ฯยังได้จดั ให้มีกำรทบทวนประเมินคู่คำ้ ทั้งหมดที่ทำธุรกรรมด้วยใน
รอบปี และแบ่งประเภทว่ำเป็ นกลุ่มเสี่ ยง (ธงแดง) หรื อไม่ เพื่อกำหนดวิธีกำรจัดกำร
ต่อไป โดยผลกำรทบทวนประเมินคู่คำ้ ในปี 2020 จำกเวปไซท์ของ ปปง. ไม่พบคู่คำ้ ที่
มีควำมเสี่ ยงซึ่งบริ ษทั ฯจึงสรุ ปได้วำ่ สำมำรถทำธุรกรรมต่อไปได้

ในส่วนของผูร้ ับเหมำที่เข้ำมำดำเนินงำนภำยในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบ
กำรชี้แจงและฝึ กอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบ RJC ก่อนเข้ำมำทำงำน
เพื่อให้ผรู ้ ับเหมำรับทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด และมีกำรจัดทำบันทึกกำร
ฝึ กอบรมไว้ทุกครั้ง

การพัฒนาชุ มชน

COP 10.1

กำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็ นอีกหนึ่ งในเป้ ำหมำยที่ บริ ษทั ฯได้ให้
ควำมสำคัญเสมอมำ โดยในทุกปี ทำงบริ ษทั ฯได้มีกำรจัดทำแผนงำนและตั้งงบประมำณเพื่อ
เป็ นกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆของชุมชน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำในหลำยๆด้ำน พร้อมกันนี้
ทำงบริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยที่ชดั เจน โดยกำหนดแผนงำนเรื่ องกำรทำ CSR
อย่ำงน้อย 3 ครั้งในรอบปี
แต่ เ นื่ อ งจำกกำรระบำดของโคโรน่ ำ ไวรั ส 2019 ในปี 2020 ท ำให้ท ำงบริ ษ ัท ฯต้อ ง
ระมัดระวังในกำรออกไปทำกิ จกรรมที่ อำจจะทำ ให้สุ่มเสี่ ยงต่อกำรติดเชื้ อกับพนักงำนและ
บุคคลภำยนอก จึงต้องมีกำรยกเลิกแผนงำนในบำงเรื่ อง ทำให้ในปี 2563 ทำงบริ ษทั ฯ ได้มี
กำรจัดทำโครงกำร CSR เพียง 1 โครงกำร ทั้งนี้ในปี 2021 ยังคงมีกำรแพร่ ระบำดของไวรัสอยู่
อย่ำงต่อเนื่อง ทำงบริ ษทั ฯจึงจะปรับแผนงำนของกำรทำ CSR เพื่อให้ได้ตำมเป้ ำหมำยอย่ำงน้อย
3 ครั้ง แต่เปลี่ยนรู ปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม และ
ป้ องกันกำรแพร่ ระบำดของโรคด้วย

การต่ อต้ านการทุจริต

COP 11.1-11.3

บริ ษทั ฯได้ประกำศใช้นโยบำยจริ ยธรรมในกำรดำเนิ นธุรกิจ โดยให้มีรำยละเอียดของ
กำรป้ องกันกำรทุจริ ตและกำรรับสิ นบนในนโยบำยดังกล่ำว เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิ บตั ิของ
บุคลำกรภำยในองค์กร โดยมีกำรสื่ อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้กบั พนักงำนของบริ ษทั ฯรับ
ทรำบผ่ำนหนังสื อเวียนและให้พนักงำนลงลำยมือชื่อเพื่อรับทรำบ ส่ วนบุคคลภำยนอกได้มี
กำรสื่ อสำรหลำยช่องทำง เช่น เวปไซด์ ของบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษ ัท ฯได้ใ ห้ร ะบุ หัว ข้อ เรื่ อ งกำรป้ อ งกัน กำรทุ จ ริ ต ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย ง
ประจ ำปี ด้ว ย เพื่ อ ให้ม ั่น ใจอย่ำ งต่ อ เนื่ อ งว่ำ ธุ ร กรรมของบริ ษ ัท ฯ เป็ นไปอย่ำ งถู ก ต้อ ง
ปรำศจำกกำรทุจริ ตและกำรติดสิ นบนต่ำงๆ
บริ ษทั ฯยังได้ก ำหนดนโยบำยเรื่ อ งกำรแจ้ง เบำะแสกำรกระท ำควำมผิ ด พร้ อมทั้ง
ช่องทำงในกำรแจ้ง เพื่อให้ผูท้ ี่ พบเห็ นกำรกระทำอันเป็ นทุ จริ ตเกิ ดขึ้ นภำยในองค์กรได้
ร้ องเรี ยนหรื อแจ้ง เบำะแสไปยัง กรรมกำรผูจ้ ัด กำร ซึ่ ง มี อ ำนำจในกำรพิ จำรณำเบำะแส
ดังกล่ำว และนำมำดำเนิ นกำรจัดกำรต่อไป โดยในปี 2020 ไม่พบกำรร้องเรี ยนเรื่ องกำร
กระทำกำรทุจริ ตเกิดขึ้นในบริ ษทั ฯในทุกช่องทำงที่รับกำรร้องเรี ยน

Know Your Counter Party

COP 12.1-12.4

บริ ษทั ฯมีกำรจัดทำขั้นตอนกำรตรวจสอบเพื่อรู ้จกั คู่คำ้ ก่อนกำรดำเนิ นธุรกิจ (KYC)โดย
กำหนดเป็ นขั้นตอนและวิธีกำรทำงำนให้ส่วนงำนที่รับผิดชอบนำไปใช้ในกำรดำเนิ นกำร โดย
คู่คำ้ ใหม่ที่ตอ้ งกำรทำธุ รกรรมกับเรำ จะต้องนำส่ งเอกสำรต่ ำงๆตำมรำยกำร เพื่ อให้ฝ่ำยที่
รับผิดชอบนำมำจัดทำเอกสำรประเมินคู่คำ้ ซึ่ งทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับกำรป้ องกัน
กำรฟอกเงิ น จึ งได้กำหนดให้มีกำรนำรำยชื่ อคู่คำ้ ที่ ตอ้ งกำรทำธุ รกรรมด้วยนั้น ตรวจสอบ
รำยชื่อบุคคลที่มีควำมเสี่ ยงของปปง. เพื่อหลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมหำกพบว่ำเป็ นผูม้ ีควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำว โดยเจ้ำหน้ำที่และกรรมกำรผูจ้ ดั กำรเป็ นผูม้ ีอำนำจในกำรลงนำมพิจำรณำว่ำสำมำรถ
ทำธุรกรรมกับคู่คำ้ รำยนั้นๆได้หรื อไม่
อีกทั้งคู่คำ้ ที่อยูใ่ นรำยชื่อที่มีกำรทำธุรกรรมกับบริ ษทั ฯอยูแ่ ล้ว ก็ได้จดั ให้มีกำรดำเนิ นกำร
ทบทวนควำมเสี่ ยงและอัพเดตกับรำยชื่อบุคคลที่มีควำมเสี่ ยงของปปง.เป็ นประจำทุกปี โดยในปี
2020 ได้มีกำรทบทวนรำยชื่อคู่คำ้ ทั้งหมด 100% และไม่พบว่ำมีรำยใดอยูใ่ นกลุ่มที่เป็ นบุคคลที่มี
ควำมเสี่ ยงตำมประกำศรำยชือของปปง. จึงสำมำรถดำเนินกำรทำธุรกรรมต่อไปได้
และได้จดั ให้มีกำรฝึ กอบรมพนักงำนส่ วนงำนที่ ได้รับมอบหมำยให้ตรวจสอบคู่คำ้ ก่ อนทำ
ธุรกรรม ให้เข้ำใจหลักกำรและวิธีกำรในกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ

การรักษาความปลอดภัย

COP 13.1-13.3

บริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดและประกำศใช้ข้ นั ตอนกำรทำงำนทั้งหมด 16 ขั้นตอน (PHR.04 - P-HR.19) ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของทรัพยิ์สินของบริ ษทั ฯ ทรัพย์สินของ
ลูกค้ำ รวมถึงควำมปลอดภัยของพนักงำนที่เกี่ ยวข้องกับกำรขนส่ งสิ นค้ำ ซึ่ งอ้ำงอิงมำจำก
กำรประกำศใช้นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกฝ่ ำยบริ หำร โดยมีกำรทบทวนและ
ประเมินควำมเสี่ ยงเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดควำมมัน่ ใจว่ำ ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและของ
ลูกค้ำไม่มีกำรสู ญหำยหรื อถูกโจรกรรมในระหว่ำงกำรทำงำนหรื อกำรขนส่ ง และได้มีกำร
กำหนดตัวชี้วดั เพื่อประเมินระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย ในหัวข้อ "รำยกำรทรัพย์สินสู ญ
หำยเป็ น 0 ครั้งในปี นั้นๆ"
จำกกำรสรุ ปตัวชี้วดั นี้ในปี 2020 พบว่ำไม่มีกำรสูญหำยของทรัพย์สินจำกระบบบัญชีที่ใช้
ควบคุม ซึ่งเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่วำงไว้
บริ ษทั ฯยังได้มีกำรกำหนดแนวทำงในกำรทำงำนของทีมรักษำควำมปลอดภัย เพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดกำรละเมิดสิ ทธิมนุษยชนกับพนักงำนหรื อผูม้ ำติดต่ออีกด้วย

Provenance Claims

COP 14.1-14.3

กำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตและขำยสำหรับธุรกิจ ถูกกำหนดขึ้นมำเป็ น
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนที่ชดั เจน โดยใช้ข้ นั ตอนกำรทำงำน P-MK.06เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ
ที่ ถูกต้อง บริ ษทั ฯกำหนดกำรอ้ำงอิ งที่ มำของวัตถุดิบประเภททองคำที่ ใช้ท้ งั หมดต้องเป็ น
แหล่งที่มำจำกผูส้ กัดหรื อรี ไฟเนอรี ที่ได้รับกำรรับรอง LBMA เท่ำนั้น โดยได้มีกำรแจ้งและ
สื่ อสำรนโยบำยนี้ให้กบั ผูข้ ำยที่ส่งมอบทองคำให้กบั เรำ
ในกำรส่งมอบทองคำทุก lot ที่มีกำรซื้อขำย ผูข้ ำยจะต้องมีกำรแนบเอกสำรอ้ำงอิงที่บ่งบอกถึง
แหล่งที่มำของทองคำที่ได้รับรอง LBMA ทุกครั้งให้กบั บริ ษทั ฯ โดยมีกำรกำหนดผูร้ ับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบเอกสำรและทองคำที่ รับมอบ ว่ำถูกต้องตรงตำมที่ กำหนดหรื อไม่ ทั้งนี้
เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ ยวข้องจะได้รับกำรฝึ กอบรมเกี่ ยวกับขั้นตอนกำรทำงำนทั้งหมด พร้อมบันทึ ก
หลักฐำนกำรฝึ กอบรม เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ พนักงำนเข้ำใจและสำมำรถตรวจสอบทองคำได้อย่ำง
ถูกต้อง โดยล่ำสุดได้มีกำรทบทวนฝึ กอบรมนโยบำยและขั้นตอนกำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำร
อ้ำงอิงแหล่งที่มำของทองคำประจำปี 2020 เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็ นกำรสอบทำนและป้องกันควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้น บริ ษทั ฯได้กำหนดหัวข้อ
เรื่ องกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของวัตถุดิบให้กำรตรวจสอบภำยในประจำปี ด้วย เพื่อช่วยยืนยันและ
ทำให้มนั่ ใจได้วำ่ ทองคำทั้งหมดที่ทำธุรกรรมกับลูกค้ำเป็ นไปตำมข้อกำหนด

สิ ทธิแรงงานและเงื่อนไขการทางาน

COP 15.1-15.3

แนวทำงกำรปฏิบตั ิสำหรับสิ ทธิ แรงงำนและเงื่อนไขกำรจ้ำงงำน ได้ถูกกำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจนในนโยบำยเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยฝ่ ำยบริ หำรได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำร
ปฏิ บตั ิน้ ี เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯมีกำรจ้ำงงำนและให้สิทธิ ต่ำงๆที่ พนักงำนพึงจะได้รับตำม
กรอบที่ กฏหมำยกำหนดและได้ให้มีกำรทบทวนนโยบำยนี้ ทุกปี เพื่อเป็ นกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดว้ ย
ปั จจุบนั ได้มีกำรทบทวนกฏหมำยและกฏกระทรวงที่ เกี่ยวข้องในทุกปี โดยกำรจ้ำงงำน
ของบริ ษทั ฯในปี 2020 มีสภำพกำรจ้ำงงำนเป็ นแบบรำยเดือนทั้งสิ้ น และใช้สภำพกำรจ้ำงงำน
ที่ ถู ก ต้อ งตำมพระรำชบัญ ญัติ คุ่ ม ครองแรงงำน (ฉบับ ที่ 7 ) พ.ศ.2562 เป็ นกรอบในกำร
ดำเนินกำร
โดยกำรจ้ำงงำนกับพนักงำนทุกอัตรำ มีกำรจัดทำสัญญำว่ำจ้ำงสอดคล้องตำมกฏหมำย
แรงงำน และให้ควำมสำคัญกับสิ ทธิ ของตัวพนักงำนด้วยไม่มีขอ้ ควำมหรื อเนื้ อหำใดๆที่เป็ น
กำรเอำเปรี ยบ เลือกปฏิ บตั ิหรื อละเมิดสิ ทธิ ของพนักงำนโดยเด็ดขำด มีกำรเก็บรั กษำสัญญำ
ว่ำจ้ำง เอกสำรที่ เกี่ ยวข้องรวมถึงบันทึ กเวลำกำรทำงำนและกำรจ่ำยค่ำจ้ำงของพนักงำนตำม
กรอบระยะเวลำอย่ำงชัดเจน

ชั่วโมงการทางานและการจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน

COP 16.1-17.8

บริ ษทั ฯกำหนดให้มีระเบียบกำรทำงำน ซึ่ งยึดกฏหมำยท้องถิ่นของประเทศไทยเป็ นหลักปฏิ บตั ิ
สำคัญ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯกำหนดให้มีชวั่ โมงกำรปฏิบตั ิงำนปกติวนั ละ 8 ชัว่ โมง หรื อ 48 ชัว่ โมง
ต่อสัปดำห์ โดยเป็ นวันทำงำน 6 วันต่อสัปดำห์ และกำหนดให้วนั อำทิตย์เป็ นวันหยุดประจำสัปดำห์
ส่วนกำรทำงำนล่วงเวลำ กำหนดให้มีกำรทำงำนล่วงเวลำได้แต่ไม่เกินสัปดำห์ละ 12 ชัว่ โมง ทั้งนี้
ในกำรทำงำนล่วงเวลำนั้น จะต้องเกิดจำกควำมสมัครใจของพนักงำน ไม่มีกำรบังคับ ขู่เข็ญหรื อ
ข้อแม้อื่นใดๆทั้งสิ้น
ส่ วนกำรกำหนดวันลำให้กบั พนักงำน ได้มีกำรกำหนดและประกำศให้พนักงำนรับทรำบใน
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯอย่ำงชัดเจน โดยกำหนดให้เป็ นไปตำมกรอบของกฏหมำยทั้งสิ้น บริ ษทั
ฯยังได้จดั ให้มีกำรตรวจสอบภำยในประจำปี เพื่อให้มีกำรทบทวนควำมถูกต้องของสิ ท ธิ ในกำรลำ
ของพนักงำนและได้สื่อสำรถึงนโยบำยและช่องทำงกำรร้องเรี ยน หำกเกิ ดกรณี พนักงำนไม่ได้รับ
ควำมเป็ นธรรมจำกกำรจ้ำงงำนหรื อกำรลำ ในปี 2020 ยังไม่พบข้อร้องเรี ยนดังกล่ำว ว่ำมีกำรกระทำ
ผิดใดๆ
ในส่วนของกำรจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีกำรกำหนดค่ำแรงขั้นต่ำสำหรับ
กำรจ้ำงงำนที่ 331 บำทต่ อวัน หรื อ ต้อ งไม่ ต่ ำ กว่ำ9,930 บำทต่อ เดื อ น ตำมประกำศล่ ำสุ ดของ
กฏหมำยแรงงำน โดยเป็ นกำรโอนเข้ำบัญ ชี ของพนักงำนทุ กวัน ที่ 26 ของทุ ก เดื อ น ส่ ว นใน
รำยละเอียดกำรหักค่ำจ้ำง เป็ นไปตำมที่กฏหมำยระบุให้สำมำรถหักได้เท่ำนั้น เช่น เงินประกันสังคม
ภำษีเงินได้

การล่ วงละเมิด วินัย การร้ องเรี ยน
และการไม่ ตอบโต้ เอาผิด

COP 18.1-18.5

บริ ษทั ฯมีกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิ บตั ิเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ ไม่มีกำรล่วงละเมิด ขู่เข็ญ กำร
ลงโทษทำร้ำยร่ ำงกำย หรื อกำรกระทำอื่นใด อันเป็ นกำรละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนภำยในบริ ษทั ฯ
โดยมีกำรสื่ อสำรถึงวินยั และบทลงโทษต่ำงๆกับพนักงำนให้เข้ำใจ ว่ำมีกำรปฏิบตั ิถูกต้องและ
อย่ำงเท่ำเที ยมกันรวมถึงกำรให้พนักงำนสำมำรถแจ้งร้องเรี ยนหรื อชี้ เบำะแสกำรกระทำผิด
ต่ำงๆ โดยไม่มีกำรต้องรับโทษใดๆ

แรงงานเด็ก

COP 19.1-19.3

บริ ษทั ฯไม่มีกำรสนับสนุนและยินยอมให้มีกำรใช้แรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ในสถำน
ประกอบกำรโดยเด็ดขำด โดยได้มีกำรให้ กำหนดนโยบำยที่ชดั เจนจำกฝ่ ำยบริ หำร และได้มี
กำรกำหนดขั้นตอนกำรปฏิบตั ิงำนสำหรับกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำทำงำนเป็ นพนักงำนของ
บริ ษทั ฯ (P-HR.02:กำรสรรหำบุ คลำกร) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำ พนัก งำนที่ ทำงบริ ษทั ฯรั บเข้ำมำ
ปฏิ บัติงำน มี อำยุตำมเกณฑ์ที่กำหนดพร้ อมทั้งได้มีกำรระบุ หัวข้อนี้ สำหรั บกำรตรวจสอบ
ภำยในประจำปี เพื่อเป็ นกำรทบทวนให้มนั่ ใจว่ำไม่มีแรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี เข้ำมำทำงำน
ในองค์กร โดยปั จจุบนั พนักงำนที่อำยุนอ้ ยสุดของบริ ษทั ฯมีอำยุ 21 ปี
หำกเกิดเหตุสุดวิสยั ที่บริ ษทั ฯไม่สำมำรถทรำบได้มำก่อนว่ำมีกำรรับพนักงำนที่เป็ นแรงงำนเด็ก
เข้ำมำทำงำนในองค์กร เช่น จำกกำรปกปิ ดข้อมูลจริ งของตัวพนักงำน ฯลฯ ทำงบริ ษทั ฯได้มี
กำรกำหนดขั้นตอนในกำรดำเนินกำรจัดกำรและขั้นตอนในกำรเยียวยำแรงงำนเด็ก
ที่ทำงบริ ษทั ฯได้รับเข้ำมำ ซึ่งได้ประกำศเป็ นนโยบำยที่ชดั เจนและสื่ อสำรให้ผทู ้ ี่มีส่วนได้ส่วน
เสี ยทั้งหมดรับทรำบแล้ว

แรงงานบังคับ

COP 20.1-20.3

บริ ษทั ฯมีนโยบำยและวิธีกำรจัดกำรให้มนั่ ใจอยูเ่ สมอว่ำ ไม่มีกำรใช้แรงงำนบังคับ
ในองค์กร โดยจัดให้มีกำรตรวจสอบภำยในที่ครอบคลุมถึงข้อกำหนดเหล่ำนี้ และได้มี
กำรสื่ อสำรถึงพนักงำนให้ทรำบถึงช่องทำงกำรร้องเรี ยน หำกพบว่ำมีกำรกระทำผิดในเรื่ อง
นี้ซ่ ึงในปี 2020 ที่ผำ่ นมำนี้ ไม่พบข้อร้องเรี ยนใดๆเกี่ยวกับกำรกระทำผิด

สิ ทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
COP 21.1-21.3

มีกำรกำหนดอย่ำงชัดเจนในนโยบำยเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน ในข้อที่ 6 ถึงกำรให้พนักงำนมี
สิ ทธิและเสรี ภำพในกำรรวมตัวกันเพื่อที่จะเจรจำต่อรองใดๆได้ตำมที่กฏหมำยกำหนด โดยมี
กำรสื่ อสำรนโยบำยนี้ ให้พนักงำนทุกคนรับทรำบพร้อมลงลำยมือชื่ อ รวมถึงมีกำรชี้ แจงให้
ทรำบถึงช่องทำงกำรร้องเรี ยน หำกเกิดกรณี ที่มีกำรละเมิดสิ ทธิ ดงั กล่ำว โดยปี 2020 ยังไม่พบ
ข้อร้องเรี ยนในเรื่ องนี้

การไม่ เลือกปฏิบตั ิ

COP 22.1

จำกกำรทบทวนในปี 2020 บริ ษทั ฯมัน่ ใจได้วำ่ ไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิใดๆ อันเป็ นกำรขัด
กับนโยบำยที่ ได้ให้ไว้ ในหัวข้อของเรื่ องนโยบำยสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยบริ ษ ทั ฯได้ให้
โอกำสในกำรจ้ำงงำนที่ เท่ำเที ยมกันทั้งหมด ไม่มีกำรแบ่งแยก ไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ อง เพศ ,
อำยุ ,ศำสนำหรื อเชื้อชำติ รวมถึงโอกำสในควำมก้ำวหน้ำในอำชีพงำนที่ปฏิบตั ิ ไม่วำ่ จะ
เป็ นเรื่ องค่ำตอบแทนหรื อตำแหน่งงำน

ความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้ อม

COP 23.1-23.9

ในปี 2020 บริ ษทั ได้จดั ทำแผนงำนด้ำนควำมปลอดภัยฯ ประจำปี และดำเนิ นกำรตำมแผน ที่
วำงไว้อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบตั ิตำมที่กฏหมำยกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด ซึ่ งรำยละเอียด
ตำมแผนงำนคลอบคลุมทั้งด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1. ได้มีกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน อำทิเช่น แสงสว่ำง, เสี ยงดัง, ควำมร้อน
ฝุ่ น และควำมเข้มข้นของสำรเคมีอนั ตรำยในบริ เวณทำงำน โดยจัดให้มีกำรตรวจวัดปี
ละ 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 27 พฤศจิ กำยน 2563 ซึ่ งผลกำร
ตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. บริ ษทั ฯได้จดั สิ่ งอำนวยควำมสะดวกไว้อย่ำงเพียงพอ
2.1 วันที่ 27 พฤศจิ กำยน 2563 ซึ่ งผลกำรตรวจวัดค่ำน้ ำดื่ มอยู่ในเกณฑ์ปกติตำมที่
กฎหมำยกำหนด
2.2 บริ ษทั ฯจัดให้มีห้องน้ ำห้องสุ ขำไว้เพียงพอต่อจำนวนพนักงำน โดยมีกำรแยก
ห้องน้ ำ ชำย-หญิง สัดส่วน 8:8 ห้อง มีกำรจัดรอบกำรทำควำมสะอำดชัดเจน
2.3 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั และสัญญำณเตือนภัย มีกำรทดสอบประจำปี เมื่อวันที่ 6
สิ งหำคม 2563 และมีกำรตรวจสอบเส้นทำงหนีไฟเป็ นประจำทุกเดือน
2.4 ปั จจุ บันจัดให้มีไฟฉุ กเฉิ นครอบคลุมพื้นที่ เสี่ ยงตำมที่ กฎหมำยกำหนด โดย
ปั จจุบนั มีไฟฉุกเฉิ นทั้งหมด จำนวน 78 ตัว และมีกำรตรวจสอบเป็ นประจำทุกเดือน
สภำพปกติพร้อมใช้ทุกเครื่ อง
3. จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ ยงอันตรำยในสถำนที่ ทำงำน โดยดูจำกสภำพกำรทำงำน
สถำนที่ อย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. มีกำรแต่งตั้งคณะคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแล ประชุมหำรื อ กับฝ่ ำย
บริ หำร ในเรื่ องควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัย และสิ่ งแวดล้อมโดย คปอ. ที่ ได้รับกำร
แต่งตั้งมีท้ งั หมด 7 คน ดำรงตำแหน่งจนถึง สิ้นสุดวำระ วันที่ 6 กันยำยน 2564
5. บริ ษทั ฯจัดให้มีกำรอบรมที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ครบถ้วนตำมควำมจำเป็ นที่พนักงำน
ต้องได้รับ โดยมีกำรอบรมดังนี้
5.1 อบรมหลักสูตรควำมปลอดภัยในกำรทำงำน เมื่อวันที่28 กุมภำพันธ์ 2563
5.2อบรมปฐมพยำบำลเบื้องต้นและช่วยชีวติ CPR เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563
5.3อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิ น กรณี สำรเคมีหกรั่วไหล เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2563
6. บริ ษทั ได้นำผลกำรประเมินควำมเสี่ ยง มำประเมินกำรเพื่อจัด อุปกรณ์ PPE ที่จำเป็ นใน
งำนไว้อย่ำงครบถ้วนและสนับสนุนงบประมำณกำรจัดซื้ อไว้ ตำมแผนงบประมำณปะ
จำปี โดยมีกำรจัดทำแผนเป็ นประจำทุกปี
7. บริ ษทั ได้ประสำนงำนกับ โรงพยำบำลจุฬำรัตน์ 9 เพื่อใช้สถำนพยำบำลแทนกำรจัดให้
มี แพทย์ป ระจำโรงงำนหำกเกิ ดเหตุสุ ดวิสัย เพื่อสำมำรถนำผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ ำดเจ็บส่ ง
โรงงำนพยำบำลได้ทนั ที ทั้งนี้มีกำรจัดทำวิธีกำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วยไว้เป็ นเอกสำรขั้นตอน
กำรปฏิบตั ิงำนที่ชดั เจน
8. บริ ษทั ฯจัดให้มีกำรฝึ กอบรมดับเพลิงขั้นต้นและกำรซ้อมแผนอพยพประจำปี เมื่อวันที่
19 ธันวำคม 2563 ซึ่งให้เป็ นไปตำมที่กฏหมำยกำหนด

การจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อม

COP 24.1-24.2

ในปี 2020 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกำรตรวจมลพิษทำงอำกำศ โดยตรวจวัดมวลสำรจำกปล่องของ
โรงงำน ปี ละ 2 ครั้ง จำนวนทั้ง สิ้น 10 ปล่อง เพื่อเป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฏหมำยและทำให้
ชุมชนรอบข้ำงมัน่ ใจได้ว่ำ บริ ษทั ฯไม่ได้สร้ำงควำมเดื อดร้อนให้กบั รอบข้ำง โดยให้มีกำร
ตรวจโดยผูต้ รวจที่ได้รับกำรรับรองจำกกระทรวง เมื่อวันที่ 11-12 มิถุนำยน 2563 และ วันที่ 27
พฤศจิกำยน 2563 โดยผลกำรตรวจวัดค่ำอำกำศอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ และทั้งนี้ รวมถึงก่อนปล่อย
น้ ำทิ้งออกสู่ภำยนอกเข้ำบ่อน้ ำเสี ยของกำรนิ คมฯ ได้มีกำรตรวจสอบภำยในก่อนกำรปล่อยทุก
ครั้ง และทำงกำรนิ คมฯได้มีกำรตรวจเช็คน้ ำทิ้งจำกโรงงำนเป็ นประจำทุกเดื อน โดยผลกำร
ตรวจวัดค่ำน้ ำในปี 2020 ทั้งหมดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ซึ่ งเป็ นไปตำมกรอบนโยบำยที่บริ ษทั ฯได้
วำงไว้

การจัดการด้ านสารเคมี

COP 25.1-25.3

บริ ษทั ฯมีกำรจัดพื้นที่จดั เก็บสำรเคมีโดยแบ่งแยกประเภทและมีกำรติด MSDS เพื่อบ่งชี้ไว้
อย่ำงชัดเจน พร้อมทั้งจัดอุปกรณ์เก็บกูพ้ ร้อมใช้ ณ จุดใช้งำน ทั้งพื้นที่จดั เก็บด้ำนนอกอำคำร
และในสถำนที่ปฏิบตั ิงำนที่มีกำรใช้สำรเคมี เพื่อเป็ นไปตำมแผนกำรป้ องกันหำกเกิดกรณี
สำรเคมีรั่วไหล โดยสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำรทุกรำยกำร ได้มีกำรยืน่ แบบแจ้ง สอ.1 ต่อ
หน่วยงำนรำชกำร เป็ นประจำทุกปี โดยในปี 2020 มีรำยกำรสำรเคมีที่ยนื่ ต่อหน่วยงำน
รำชกำร ทั้งหมด 77 รำยกำร

การจัดการของเสี ย

COP 26.1-26.2

บริ ษทั ฯมี ควำมตะหนัก ในกำรเป็ นองค์กรที่ มี ควำมรั บผิ ดชอบในกำรจัดกำรกับของเสี ย ที่
เกิ ดขึ้ นจำกกระบวนกำรทั้งหมด ของเสี ยทำงอำกำศที่ เกิ ดจำกกระบวนกำรผลิ ต ได้มีกำร
ออกแบบทำงด้ำนวิศวกรรมของระบบบำบัดอำกำศ เพื่อให้ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมัน่ ใจได้
ว่ำ อำกำศที่ ถูกปล่อยออกสู่ ภำยนอกไม่เป็ นอันตรำยต่อคนและสิ่ งแวดล้อม โดยเป็ นไปตำมที่
กฏหมำยกำหนด ทั้งนี้ ได้มีกำรตรวจสอบเป็ นประจำตำมแผนงำนควำมปลอดภัยที่วำงไว้ดำ้ น
น้ ำทิ้งและสิ่ งปฏิ กูลที่ เป็ นอันตรำยอื่นๆ ทำงบริ ษทั ได้มีกำรขออนุ ญำตนำออก เพื่อส่ งกำจัด
ถูกต้องตำมกฎหมำยที่กรมโรงงำนอุตสำหกรรมกำหนดโดยในปี 2020 มีกำรขออนุญำตนำออก
สิ่ งปฏิกลู รวมทั้งสิ้น 13 รำยกำร และต่ออำยุกำรอนุญำตเป็ นประจำทุกปี

การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ

COP 27.1-27.3

บริ ษทั ฯตระหนักและได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ ฝ่ ำยบริ หำรจึ งได้
กำหนดนโยบำยด้ำนสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ พนักงำนทุกคนให้ควำมสำคัญและให้ควำมร่ วมมือใน
กำรช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยได้จดั ให้มีกำรวัดและประเมินกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำ
รวมถึงวัสดุในที่ ทำจำกกรธรรมชำติเช่น กระดำษ เพื่อชี้ วดั ว่ำกิ จกรรมต่ำงๆทีไ่ ด้ดำเนิ นกำร
ตอบสนองกับนโยบำยและเป้ ำหมำยหรื อไม่ พร้อมทั้งมีกำรติดประกำศสื อสำรให้พนักงำนใน
องค์กรทุกคนรับทรำบ

โดยจำกกำรกำหนดเป้ ำหมำยและผลกำรดำเนินกำรที่ได้ในปี 2020 เป็ น
ดังต่อไปนี้
หัวข้ อชี้วัด

1.
2.

ลดปริ มำณกำรใช้ไฟฟ้ำ.
ลดปริ มำณกำรใช้กระดำษ

เป้าหมายปี 2020

ทาได้ จริง

15%
8%

16%
40%

ส่ ว นปริ ม ำณกำรใช้น้ ำ ในปี 2020 มี ปริ มำณกำรใช้ที่ ลดลงเช่ น กัน แต่ ยงั ไม่ ได้ถู ก
กำหนดเป็ นเป้ ำหมำยที่ ชัดเจนในปี 2020 ซึ่ งในปี 2021 ทำงบริ ษทั ฯจะนำมำกำหนดเป็ น
ตัวชี้วดั ต่อไป

การเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์

COP 28.1-28.2

มีกำรกำหนดให้มีกำรแจ้งรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ตำมแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และในแต่ละ
Lot กำรผลิตของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ ให้กบั ลูกค้ำรับทรำบทุกครั้งที่มีกำรส่งมอบสิ นค้ำให้ โดยรำยละเอียด
ที่แสดงจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์และรำยละเอียดข้อมูลที่เกียวข้องของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ
ชื่อและลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีกำรระบุชดั เจนในเอกสำรใบกำกับภำษี ส่วนของกำรรำยงำนผล
ค่ำควำมบริ สุทธิ์ ของทองคำ จะมีกำรออกเอกสำรแจ้งผลกำรวิเครำะห์ที่ได้จำกห้องปฏิบตั ิกำรของเรำ
แนบมำด้วยทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ำมัน่ ใจได้วำ่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบไปจำกเรำ มีผลของค่ำควำมบริ สุทธิ์
ของทองคำถูกต้องตำมที่กำหนด ทั้งนี้ขอ้ กำหนดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้มีกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อสื่ อสำรให้กบั ลูกค้ำและบุคคลทัว่ ไปรับทรำบหลำยช่องทำง เช่น เวปไซด์ของบริ ษทั ฯ
เอกสำรโบว์ชวั ร์ และช่องทำงอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้ำรับทรำบก่อนที่จะเข้ำรับกำรให้บริ กำรหรื อซื้ อสิ นค้ำ
จำกเรำ
ซึ่งหำกลูกค้ำที่ซ้ือสิ นค้ำกับทำงบริ ษทั ฯไป แต่ไม่ได้รับกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นค้ำที่ถูกต้อง เรำได้
กำหนดช่องทำงกำรร้องเรี ยนให้กบั ลูกค้ำ เพื่อแจ้งควำมผิดปกติดงั กล่ำวที่เกิดขึ้นได้ จำกช่องทำงกำร
ร้องเรี ยนที่ได้ประกำศไว้
ทั้งนี้ในปี 2020 ทำงบริ ษทั ฯยังไม่พบข้อร้องเรี ยนใดๆที่เกิดจำกควำมผิดพลำดจำกกำรตั้งใจปกปิ ด
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่งมองให้กบั ลูกค้ำไป ซึ่งถือว่ำเป็ นไปตำมเป้ ำหมำยที่ทำงผูบ้ ริ หำรได้ให้นโยบำย
ไว้

