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COP 1.1

บริ ษทั ฯ โกลด์ฟิลด์รีไฟเนอรี ตระหนักและให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามกฏหมายท้องถิEน
อย่างเคร่ งครัด ซึEงเป็ นพืLนฐานด้านนโยบบายทีEกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หารได้กาํ หนดไว้ โดยได้มี
การกําหนดให้ฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นฝ่ ายดําเนินการในการตรวจสอบและติดตามการ
ปรับเปลีEยนกฏหมายทีEเกีEยวข้องกับธุรกรรมของบริ ษทั ฯทัLงหมด เพืEอนํามาวิเคราะห์และประเมินว่า
ต้องปรับใช้ในองค์กรหรื อไม่อย่างไร เพืEอให้มนัE ใจว่าบริ ษทั ฯดําเนินการอยูใ่ ต้กรอบของกฏหมาย
อย่างเคร่ งครัดทัLงหมด
ทัLงนีLบริ ษทั ฯได้มีการกําหนดใช้ขL นั ตอนการปฎิบตั ิงานเรืE อง การทบทวนกฏหมายและ
ข้อกําหนดอืEนๆ (P-GR09) เป็ นหลักปฎิบตั ิในการให้มีการทบทวนกฏหมายอย่างต่อเนืEอง
ตลอดเวลา โดยจากการทบทวนในปี 2021
มีขอ้ สรุ ปการปรับเปลีEยนของกฏหมายทีEเกีEยวข้องตามแต่ละหมวดดังนีL
•
•

•

•
•
•
•
•
•

หมวด A : กฏกระทรวงมหาดไทย - ไม่มีการปรับปรุ งเพิมเติมในปี 2021
หมวด B : กฏกระทรวงแรงงาน - มีการปรับปรุ งรายการกฏหมายให้สอดคล้องกับ
ประกาศใหม่ 6 มาตราในปี 2021 โดยเป็ นข้อ กํา หนดเกีE ย วกับ ทาง
กรมสวัส ดิ ก าร คุ ้ม ครองแรงงาน และเกีE ย วกับ ข้อ กํา หนดเกีE ย วกับ
กฏกระทรวงจาก พรบ.ประกันสังคมฯ
หมวด C : กฏกระทรวงอุตสาหกรรม - มีการปรับปรุ งรายการกฏหมายให้ สอดคล้อง
3 มาตราจาก พรบ.โรงงาน และปรับปรุ งรายการกฎหมายให้สอดคล้อง
กับทีEประกาศใหม่ 3 มาตราในปี 2021 โดยเป็ นประกาศจากกระทรวง
อุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
หมวด D : ข้อกําหนดจากหน่วยงานอืEนทีEเกีEยวข้อง - มีการปรับปรุ งรายการเพิEมเติม
ในปี 2021 ให้ส อดคล้อ งกับ ประกาศใหม่ 2 มาตราจากกระทรวง
สาธารณสุ ข
หมวด E : กฏหมายการอนุรักษ์พลังงาน -ไม่มีการปรับปรุ งเพิEมเติมในปี 2021
หมวด F : กฏหมายสิ ทธิแรงงาน - ไม่มีการปรับปรุ งเพิEมเติมในปี 2021
หมวด G : กฏหมายด้านบัญชี - ไม่มีการปรับปรุ งเพิEมเติมในปี 2021
หมวด H : ข้อ กํา หนดของนิ ค มฯอัญ ธานี - มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิE ม เติ ม 1 ข้อ กํา หนด
ปี 2021จากนิคมฯอัญธานี
หมวด I : ข้อกําหนดลูกคํLา - ไม่มีการปรับปรุ งเพิEมเติมในปี 2021

นโยบายและการนําไปปฏิบัติ

COP 2.1,2.2

ฝ่ ายบริ หารมี ความมุ่ งมันE ทีE จะแสดงให้เห็ นถึ งการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ความ
รั บผิดชอบ จึ งได้มีการประกาศใช้นโยบายทีE เกีE ยวข้องเพืEอกําหนดเป็ นทิ ศทางใน การ
ดํา เนิ น งานสํ า หรั บ พนั ก งานและผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย รั บ ทราบ โดยมี ก ารสืE อ สาร
ให้ผูท้ ีEเกีE ยวข้องทัLงหมดรับทราบในหลายช่ องทางเพืEอนําไปปฏิบตั ิใช้ เช่ น ในเว็ปไซต์
ของบริ ษทั ฯ การติดประกาศ และ ฝึ กอบรมให้พนักงาน หรื อ รวมถึงการสืE อสารโดยตรง
ให้กบั ลูกค้า หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืEนๆรับทราบผ่านทางอีเมลล์ เป็ นต้น
โดยฝ่ ายบริ หารได้มีการประกาศใช้นโยบายทัLงหมด 8 นโยบาย ดังนีL
•
•
•
•
•
•
•
•

นโยบายด้านจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน
นโยบายการเยียวยาแรงงานเด็ก และแรงงานผูเ้ ยาว์
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสําหรับคู่คา้
นโยบายการรักษาความปลอดภัย
นโยบายสิE งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

ทัLงนีLฝ่ายบริ หารได้กาํ หนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี โดย
ในปี 2021 ได้มีการทบทวนและคงไว้ซE ึงนโยบายเดิม

ธุรกรรมทางด้ านบัญชีและการเงิน

COP 4.1,4.2

บริ ษทั ฯมีการดําเนิ นงานเกีE ยวกับธุ รกรรมทางบัญชี และการเงินอย่างถูกต้องโปร่ งใส
และเป็ นไปตามหลัก กฏหมายด้า นบัญ ชี ข องกระทรวงพาณิ ช ย์โ ดยมี ก ารจัด เก็บ หลัก ฐาน
เอกสารทางด้านบัญชี และธุ รกรรมการเงินต่างๆเป็ นหมวดหมู่และเก็บรักษาตามระยะเวลา
ตามมาตรฐานบัญชีกาํ หนด
พร้อมทัLงได้ให้มีการตรวจสอบนักบัญชีประจําปี 2021 โดยให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีจาก
ภายนอก โดยได้ให้นกั บัญชีรับทราบนโยบายด้านการป้องกันการฟอกเงินและการป้องกัน
การรับสิ นบนก่อนทําการเข้าตรวจสอบบัญชีดว้ ย

สิ ทธิมนุษยชน
COP 6.1

บริ ษทั ฯให้ความสําคัญในการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน และ ปฎิบตั ิตามกฎหมายทีEเกีEยวข้องกับ
สิ ทธิ. มนุษยชนอย่างเคร่ งครัด โดยฝ่ ายยบริ หารได้มีประกาศใช้นโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน เพืEอ
ใช้เป็ นแนวทางปฎิบตั ิให้กบั พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคน เพืEอป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิด
สิ ทธิ ของบุคคลอืEนในสถานประกอบการ โดยในปี 2021 ได้มีการทบทวนนโยบายด้านสิ ทธิ
มนุ ษยชน และประกาศใช้เมืEอวันทีE 1 กุมภาพันธ์ 2021 ทัLงนีL ได้มีการสืE อสารและ ประชาสัมพัธ์
ให้กบั พนักงานภายในบริ ษทั ฯ รับทราบผ่านทางการทําหนังสื อเวียน และให้พนักงานอ่านพร้อม
ลงชืEอรับทราบทุกคน พร้อมกันนีL ได้มีการสืE อสารให้บุคคลภายนอก และคู่คา้ ผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น อีเมลล์ เว็ปไซต์
บริ ษทั ฯยังได้จดั ให้มีช่องทางการร้องเรี ยน กรณี พบกการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนทัLงช่องทางการ
รับข้อร้องเรี ยนภายใน และช่องทางการรับข้อร้องเรี ยนภายนอกผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ
โดยหากมีการร้องเรี ยน ทางฝ่ ายบริ หารมีการกําหนดขัLนตอนการปฏิบตั ิสาํ หรับการพิจารณาและ
แก้ไข และ ตอบกลับให้ผเู ้ ชีEยวชาญรับทราบโดยใช้ขL นั ตอนการปฏิบตั ิงานเรืE อง “การรับข้อร้อง
เรี ยน”(P-GR.10) เป็ นขัLนตอนในการดําเนินการ
โดยสรุ ปในปี 2021 จากช่องทางการร้องเรี ยนทัLงหมด
- พบข้อร้องเรี ยนด้านการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน 0 เรืE อง
ในส่ ว นของการทํา ให้ม นัE ใจว่า จะไม่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเกิ ด ขึL น ในองค์ก รของเราได้
จัดให้มีการประเมินความเสีE ยงเรืE องนีLในการทบทวนประจําปี และได้จดั ให้มีการตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดให้มีการตรวจสอบเรืE องนีLดว้ ยเป็ นประจําทุกปี

คู่ค้าทางธุรกิจและการตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะ
คู่ค้า ตามหลัก OECD
COP 5.1,5.2
COP 7.1,7.3

สําหรั บ คู่ค า้ ทางธุ รกิ จกับ เรา บริ ษ ทั ฯได้มีก ารจัด ทําระบบในการประเมิ น และคัด เลื อ ก
ไม่ว่าจะเป็ นผูข้ ายวัตถุดิบ ผูร้ ับเหมา ฯลฯ โดยกําหนดเป็ นขัLนตอนการปฏิบตั ิงานเรืE อง " การ
คัด เลื อ กและประเมิ น ผู ้ส่ ง มอบ " (P-PH.01) เพืE อ ให้ ม ัน ใจได้ว่ า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ กับ บริ ษัท ฯ
ได้ตระหนักถึ งการดําเนิ นธุ รกิ จอย่างถูกต้อง โปร่ งใสและมี จริ ยธรรม โดยบริ ษทั ฯให้มีการ
สืE อสารนโยบายและข้อกําหนดต่างๆของระบบ RJC เพืEอให้คู่คา้ รับทราบและปฏิบตั ิตามด้วย
ทัLงนีL ในการประเมิ น บริ ษทั ฯจะใช้หลักเกณฑ์หลายด้านในการประเมิ น เช่ น คุ ณภาพ ราคา
การปฏิบตั ิตามกฏหมายการจ้างงาน รวมถึงมีการตรวจสอบรายชืE อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ทุกคนของคู่คา้ ว่าไม่อยู่ในรายชืE อกลุ่มเสีE ยงทีE มีส่วนเกีE ยวข้องกับการฟอกเงิ นโดยตรวจสอบ
โดยตรงกับเวปไซท์ ของ ปปง. โดยจากการทบทวนและสรุ ปในปี 2021 บริ ษทั ฯมีคู่คา้ รายใหม่
เพิEมเข้ามาในระบบจํานวน 1 ราย นันE คือ บริ ษทั เมซเสอร์ (ประเทศไทย)จํากัด
อีกทัLงบริ ษทั ฯยังได้จดั ให้มีการทบทวนประเมินคู่คา้ ทัLงหมดทีEทาํ ธุ รกรรมด้วยใน
รอบปี และแบ่งประเภทวําเป็ นกลุ่EมเสีE ยง (ธงแดง) หรื อไม่เพืEอกําหนดวิธีการจัดการ ต่อไป
โดยผลการทบทวนประเมินคู่คา้ ใน ปี 2021 จากเว็ปไซต์ของ ปปง. ไม่พบคู่คา้ ทีE มีความ
เสีE ยงซึEงบริ ษทั ฯ จึงสรุ ปได้วา่ สามารถทําธุรกรรมต่อไปได้

ในส่ วนของผูร้ ับเหมาทีEเข้ามาดําเนิ นงานภายในบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีระบบ
การชีL แจงและฝึ กอบรมเบืL องต้นเกีE ยวกับข้อกําหนดของระบบ RJC ก่ อนเข้ามาทํางาน
เพืE อ ให้ ผู ้รั บ เหมารั บ ทราบและปฏิ บ ัติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครั ด และมี ก ารจดบัน ทึ ก การ
ฝึ กอบรมไว้ทุกครัLง

การพัฒนาชุมชน

COP 10.1

การเจริ ญเติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกับชุมชนเป็ นอีกหนึEงในเป้าหมายทีEบริ ษทั ฯได้ให้ความสําคัญ
เสมอมา โดยในทุกปี ทางบริ ษทั ฯได้มีการจัดทําแผนงานและตัLงงบประมาณเพืEอ เป็ นการสนับ
สนุ นกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพืEอให้เกิดการพัฒนาในหลายๆด้านพร้อมกันนีL ทางบริ ษทั ฯได้มี
การกําหนดเป้าหมายทีEชดั เจน โดยกําหนด แผนงานเรืE อง การทํา CSR อย่างน้อย 3 ครัLง ในรอบปี
แต่เนืEองจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ในปี 2021 ทําให้ทางบริ ษทั ฯต้องระมัดระวังใน
การออกไปทํากิจกรรมทีEอาจจะทําให้สุ่มเสีE ยงต่อการติดเชืLอกับพนักงานและบุคคลภายนอก แต่ยงั คง
สามารถจัดทําโครงการ CSR ได้ตามเป้าหมาย

การต่ อต้ านการทุจริต

COP 11.1-11.3

บริ ษทั ฯได้ประกาศใช้นโยบายจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยให้มีรายละเอียดของ
การป้ อ งกัน การทุ จ ริ ต และการรั บ สิ น บนในนโยบายดัง กล่ า ว เพืEอ เป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ข อง
บุ คลากรภายในองค์ก ร โดยมี การสืE อสารนโยบายดังกล่ าวให้กบั พนัก งานของบริ ษทฯรั บ
ทราบผ่านหนังสื อเวียนและให้พนักงานลงลายมือชืE อเพืEอรับทราบ ส่ วนบุคคลภายนอกได้มี
การสืE อสารหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯได้ให้ระบุหวั ข้อเรืE องกํารป้องกันการทุจริ ตในการประเมินความเสีE ยง
ประจํา ปี ด้ว ย เพืE อ ให้ม ัEน ใจอย่า งต่ อ เนืE อ งว่า ธุ ร กรรมของบริ ษ ทั ฯ เป็ นไปอย่า งถู ก ต้อ ง
ปราศจากการทุจริ ตและการติดสิ นบนต่างๆ
บริ ษทั ฯยังได้กาํ หนดนโยบายเรืE องการแจ้งเบาะแสการกระทําความผิด พร้อมทัLง ช่องทาง
ในการแจ้ง เพืEอให้ผทู ้ ีEพบเห็นการกระทําอันเป็ นทุจริ ตเกิดขึLนภายในองค์กรได้ร้องเรี ยน หรื อ
แจ้งเบาะแสไปยังกรรมการผูจ้ ดั การ ซึE งมีอาํ นาจในการพิจารณาเบาะแส ดังกล่าว และนํามา
ดํา เนิ น การจัด การต่ อ ไป โดยในปี 2021 ไม่ พ บการร้ อ งเรี ย นเรืE อ งการ กระทํา การทุ จ ริ ต
เกิดขึLนในบริ ษทั ฯในทุกช่องทางทีEรับการร้องเรี ยน

Know Your Counter Party

COP 12.1-12.4

บริ ษทั ฯมี การจัดทําขัLนตอนการตรวจสอบเพืEอรู ้ จกั คู่คา้ ก่ อนการดําเนิ นธุ รกิ จ (KYC) โดยกําหนด
เป็ นขัLน ตอนและวิธี ก ารทํางานให้ส่ ว นงานทีE รั บ ผิด ชอบนํา ไปใช้ใ นการดําเนิ น การโดยคู่ ค า้ ใหม่
ทีEตอ้ งการทําธุ รกรรมกับเราจะต้องนําส่ งเอกสารต่างๆ ตามรายการ เพืEอให้ฝ่ายทีE รับผิดชอบนํามา
จัด ทํา เอกสารประเมิ น คู่ ค ้า ซึE งทัLง นีL บริ ษัท ฯได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กั บ การป้ อ งกั น การฟอกเงิ น
จึงได้กาํ หนดให้มีการนํารายชืEอคู่คา้ ทีEตอ้ งการทําธุ รกรรมด้วยนัLน ตรวจสอบ รายชืEอบุคคล ทีEมีความ
เสีE ย งของปปง.เพืE อ หลี ก เลีE ย งการทํา ธุ ร กรรมหากพบว่า เป็ นผูม้ ี ค วามเสีE ย งดัง กล่ า วโดยเจ้า หน้า ทีE
และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการลงนามพิจารณาว่า สามารถทําธุ รกรรมกับคู่คา้ รายนัLนๆ
ได้หรื อไม่
อีกทัLงคู่คา้ ทีEอยู่ในรายชืE อทีEมีการทําธุ รกรรมกับบริ ษทั ฯอยู่แล้ว ก็ได้จดั ให้มีการดําเนิ นการ
ทบทวนความเสีE ยงและอัพเดตกับรายชืE อบุคคลทีEมีความเสีE ยงของปปง.เป็ นประจําทุกปี โดยในปี
2021 ได้มีการทบทวนรายชืE อคู่คา้ ทัLงหมด 100% และไม่พบว่ามีรายใดอยูใ่ นกลุ่มทีEเป็ นบุคคลทีEมี
ความเสีE ยงตามประกาศรายชืEอของปปง.จึงสามารถดําเนิ นการทําธุรกรรมต่อไปได้ และได้จดั ให้มี
การฝึ กอบรมพนักงานส่ วนงานทีEได้รับมอบหมายใหตรวจสอบคู่คา้ ก่อนทําธุรกรรม ให้เข้าใจหลัก
และวิธีการในการดําเนินงานเป็ นประจํา

การรักษาความปลอดภัย

COP 13.1-13.3

บริ ษทั ฯได้มีการกําหนดและประกาศใช้ขL นั ตอนการทํางานทัLงหมด 16 ขัLนตอน (P-HR.04 – P-HR.19)
ในการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยของ
พนักงานทีEเกีEยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้า ซึEงอ้างอิงมาจากการประกาศใช้นโยบายด้านการรักษาความ
ปลอดภัยจากฝ่ ายบริ หาร โดยมีการทบทวนและประเมินความเสีE ยงเป็ นประจําทุกปี เพืEอให้เกิดความ
มันE ใจว่า ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯและของลูกค้าไม่มีการสู ญหายหรื อถูกโจรกรรมในระหว่างการทํางาน
หรื อการขนส่ ง และได้มีการกําหนดตัวชีLวดั เพืEอประเมินระบบการรักษาความปลอดภัย ในหัวข้อ
“ รายการทรัพย์สินสู ญหายเป็ น 0 ครัLงในปี นัLนๆ ”
จากการสรุ ปตัวชีLวดั ในปี 2021 พบว่าไม่มีการสู ญหายของทรัพย์สินจากระบบบัญชีทีEใช้
ควบคุม ซึEงเป็ นไปตามเป้าหมายทีEวางไว้
บริ ษทั ฯยังได้มีการกําหนดแนวทางในการทํางานของทีมรักษาความปลอดภัย เพืEอป้องกันไม่ให้เกิด
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชนกับพนักงานหรื อผูม้ าติดต่ออีกด้วย

Provenance Claims

COP 14.1-14.3

การอ้างอิงแหล่งทีEมาของวัตถุดิบทีEใช้ในการผลิตและขายสําหรับธุรกิจ ถูกกําหนดขึLนมา
เป็ นขัLนตอนการดําเนินงานทีEชดั เจน โดยใช้ขL นั ตอนการทํางา P-MK.06 เป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิทีE
ถูกต้อง บริ ษทั ฯกําหนดการอ้างอิงทีEมาของวัตถุดิบประเภททองคําทีEใช้ทL งั หมดต้องเป็ นแหล่งทีEมา
จากผูส้ กัดหรื อรี ไฟเนอรี ทีEได้รับการรับรอง LBMA เท่านัLน โดยมีการแจ้งและสืE อสารนโยบายนีL
ให้กบั ผูข้ ายทีEส่งมอบทองคําให้กบั เรา
ในการส่ งมอบทองคําทุก Lot ทีEมีการซืL อขาย ผูข้ ายจะต้องมีการแนบเอกสารอ้างอิงทีEบ่ง
บอกถึ ง แหล่ ง ทีE ม าของทองคํา ทีE ไ ด้รั บ รอง LMBA ทุ ก ครัL งให้ก ับ บริ ษ ทั ฯ โดยมี ก ารกํา หนดผู ้
รับผิดชอบ ในการตรวจสอบเอกสารและทองคําทีEรับมอบ ว่าถูกต้องตามทีEกาํ หนดหรื อไม่ ทัLงนีL
เจ้า หน้า ทีE ทีE เ กีE ย วข้อ งจะได้รั บ การฝึ กอบรมเกีE ย วกับ ขัLน ตอนการทํา งานทัLง หมด พร้ อ มบัน ทึ ก
หลักฐานการฝึ กอบรม เพืEอมันE ใจว่า พนักงานเข้าใจและสามารถตรวจสอบทองคําได้อย่างถูกต้อง
โดยล่ าสุ ดได้มีการทบทวนฝึ กอบรมนโยบายและขัLนตอนการทํางานทีE เกีE ยวข้องกับการอ้างอิ ง
แหล่งทีEมาของทองคําประจําปี 2021 เป็ นทีEเรี ยบร้อยแล้ว
ทัLงนีL เพืEอเป็ นการสอบทานและป้องกันความเสีE ยงทีEอาจจะเกิดขึLน บริ ษทั ฯได้กาํ หนดหัวข้อ
เรืE องการอ้างอิงแหล่งทีEมาของวัตถุดิบให้การตรวจสอบภายในประจําปี ด้วย เพืEอช่วยยืนยันและทํา
ให้มนัE ใจได้วา่ ทัLงหมดทีEทาํ ธุรกรรมกับลูกค้าเป็ นไปตามข้อกําหนด

สิ ทธิแรงงานและเงื/อนไขการทํางาน

COP 15.1-15.3

แนวทางการปฎิบตั ิสาํ หรับสิ ทธิ แรงงานและเงืEอนไขการจ้างงาน ได้ถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนใน
นโยบายเรืE องสิ ทธิ มนุษยชน โดยฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายและแนวทางการปฎิบตั ินL ี เพืEอให้มนัE ใจ
ว่าบริ ษทั ฯมีการจ้างงานและให้สิทธิ ต่างๆทีEพนักงานพึงจะได้รับตามกรอบทีEกฎหมายกําหนดและได้
ให้มีการทบทวนนโยบายนีL ทุกปี เพืEอเป็ นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ด้วย
ปั จจุบนั ได้มีการทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงทีEเกีE ยวข้องในทุกปี โดยการจ้างงานของ
บริ ษทั ฯในปี 2021 มีสภาพการจ้างงานเป็ นแบบรายเดือนทัLงสิL น และใช้สภาพการจ้างงานทีEถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน(ฉบับทีE 7) พ.ศ.2562 เป็ นกรอบในการดําเนินการ
โดยการจ้างงานกับพนักงานทุกอัตรา มีการจัดทําสัญญาว่าจ้างสอดคล้องตามกฏหมายแรงงาน
และให้ความสําคัญกับสิ ทธิ ของตัวพนักงานด้วย ไม่มีขอ้ ความหรื อเนืL อหาใดๆทีEเป็ นการเอาเปรี ยบ
เลือกปฏิบตั ิหรื อละเมิ ดสิ ทธิ พนักงานโดยเด็ดขาด มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจ้าง เอกสารทีEเกีE ยวข้อง
รวมถึงบันทึกเวลาการทํางาน และ การจ่ายค่าจ้างของพนักงานตามกรอบระยะเวลาอย่างชัดเจน

ชั/วโมงการทํางานและการจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทน

COP 16.1-17.8

บริ ษทั ฯกําหนดให้มีระเบียบการทํางาน วึEงยึดกฏหมายท้องถิEนของประเทศไทยเป็ นหลักปฏิบตั ิ
สําคัญ โดยปั จจุบนั บริ ษทั ฯกําหนดให้มีชวัE โมงการปฏิบตั ิงานปกติวนั ละ 8 ชัวE โมง หรื อ 48 ชัวE โมงต่อ
สัปดาห์ โดยเป็ นวันทํางาน 6 วันต่อสัปดาห์ และกําหนดให้วนั อาทิตย์เป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์ส่วน
การทํางานล่วงเวลา กําหนดให้มีการทํางานล่วงเวลาได้แต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชัวE โมง ทัLงนีL ในการ
ทํางานล่วงเวลานัLน จะต้องเกิ ดจากความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับขู่เข็ญหรื อข้อแม้อืEน
ใดๆทัLงสิL น
ส่ วนการกําหนดวันลาให้กบั พนักงาน ได้มีการกําหนดและประกาศให้พนักงานรั บทราบใน
ระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯอย่างชัดเจน โดยกําหนดให้เป็ นไปตามกรอบของกฏหมายทัLงสิL น บริ ษทั ฯ
ยังได้จดั ให้มีการตรวจสอบภายในประจําปี เพืEอให้มีการทบทวนความถูกต้องของสิ ทธิ ในการลาของ
พนักงาน และได้สืEอสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรี ยน หากเกิดกรณี พนักงานไม่ได้รับความ
เป็ นธรรมจากการจ้างงานหรื อการลา ในปี 2021 ยังไม่พบข้อร้องเรี ยนดังกล่าว ว่ามีการกระทําผิดใดๆ
ในส่ วนของการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีการกําหนดค่าแรงขัLนตํEาสําหรับการจ้าง
งานทีE 331 บาทต่อวัน หรื อต้องไม่ตEาํ กว่า 9,930 บาทต่อเดือน ตามประกาศล่าสุ ดของกฏหมายแรงงาน
โดยเป็ นการโอนเข้าบัญชี ของพนักงานทุกวันทีE 26 ของทุกเดื อน ส่ วนในรายละเอี ยดการหักค่าจ้าง
เป็ นไปตามทีEกฏหมายระบุให้สามารถหักได้เท่านัLน เช่น เงินประกันสังคม ภาษีเงินได้

การล่ วงละเมิด วินัย การร้ องเรียน
และการไม่ ตอบโต้ เอาผิด
COP 18.118.5

บริ ษทั ฯมีกาํ หนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพืEให้มนัE ใจว่า ไม่มีการล่วงละเมิด ขู่เข็ญ การ
ลงโทษทําร้ายร่ างกาย หรื อการกระทําอืEนใด อันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนภายในบริ ษทั ฯโดยมี
การสืE อสารถึงวินยั และบทลงโทษต่างๆกับพนักงานให้เข้าใจ ว่ามีการปฏิบตั ิถูกต้องและอย่างเท่า
เทียมกัน รวมถึงการให้พนักงานสามารถแจ้งร้องเรี ยนหรื อชีLเบาะแสการกระทําผิดต่างๆ โดยไม่มี
การต้องรับโทษใดๆ

แรงงานเด็ก

COP 19.1-19.3

บริ ษ ทั ฯไม่ มี ก ารสนับ สนุ น และยิน ยอมให้มี ก ารใช้แ รงงานเด็ก อายุตE าํ กว่า 15 ปี ในสถาน
ประกอบการโดยเด็ดขาด โดยได้มีการให้ กําหนดนโยบายทีEชดั เจนจากฝ่ ายบริ หาร และได้มีการ
กําหนดขัLนตอนการปฏิบตั ิงานสําหรับการคัดเลือกบุคคลเพืEอเข้าทํางานเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ
(P-HR.02 : การสรรหาบุคลากร) เพืEอให้มนัE ใจว่าพนักงานทีEทางบริ ษทั ฯรับเข้ามาปฏิบตั ิงานนัLน มี
อายุตามเกณฑ์ทีEกาํ หนดพร้อมทัLงได้มีการระบุหวั ข้อนีL สาํ หรับการตรวจสอบภายในประจําปี เพืEอ
เป็ นการทบทวนให้มนัE ใจว่าไม่มีแรงงานเด็กอายุตEาํ กว่า 15 ปี เข้ามาทํางานในองค์กร โดยปั จจุบนั
พนักงานทีEอายุนอ้ ยทีEสุดของบริ ษทั ฯมีอายุ 18 ปี
หากเกิดเหตุสุดวิสัยทีEบริ ษทั ฯไม่สามารถทราบได้มาก่อนว่ามีการรับพนักงานทีEเป็ นแรงงาน
เด็กเข้ามาทํางานในองค์กร เช่น จากการปกปิ ดข้อมูลจริ งของตัวพนักงาน ฯลฯ ทางบริ ษทั ฯได้มี
การกําหนดขัLนตอนในการดําเนิ นการจัดการและขัLนตอนในการเยียวยาแรงงานเด็ก ทีEทางบริ ษทั ฯ
ได้รับเข้ามา ซึE งได้ประกาศนโยบายทีEชดั เจนและสืE อสารให้ผูท้ ีEมีส่วนได้ส่วนเสี ยทัLงหมดรับทราบ
แล้ว

แรงงานบังคับ

COP 20.1-20.3

บริ ษทั ฯมีนโยบายแบะวิธีการจัดการให้มนัE ใจอยูเ่ สมอว่า ไม่มีการใช้แรงงานบังคับใน
องค์กร โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในทีE ครอบคลุ มถึ งข้อกําหนดเหล่ านีL และได้มีการ
สืE อสารถึงพนักงานให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรี ยน หากพบว่ามีการกระทําผิดในเรืE องนีL ซE ึ ง
ในปี 2021 ทีEผา่ นมานีL ไม่พบข้อร้องเรี ยนใดๆเกีEยวกับการกระทําผิด

สิ ทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
COP 21.1-21.3

มีการกําหนดอย่างชัดเจนในนโยบายเรืE องสิ ทธิ มนุ ษยชน ในข้อทีE 6 ถึงการให้พนักงานมี
สิ ทธิ และเสรี ภาพในการรวมตัวกันเพืEอทีEจะเจรจาต่อรองใดๆได้ตามทีEกฏหมายกําหนด โดยมีการ
สืE อสารนโยบายนีL ให้พนักงานทุกคนรับทราบพร้อมลงลายมือชืEอ รวมถึงมีการชีLแจงให้ทราบถึง
ช่องทางการร้องเรี ยน หากเกิดกรณี ทีEมีการละเมิดสิ ทธิ ดงั กล่าว โดยปี 2021 ยังไม่พบข้อร้องเรี ยน
ในเรืE องนีL

การไม่ เลือกปฏิบัติ

COP 22.1

จากการทบทวนในปี 2021 บริ ษทั ฯมันE ใจได้วา่ ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิใดๆ อันเป็ นการขัดกับ
นโยบายทีEได้ให้ไว้ในหัวข้อของเรืE องนโยบายสิ ทธิมนุษยชน โดยบริ ษทั ฯได้ให้โอกาสในการจ้าง
งานทีEเท่าเทียมกันทัLงหมด ไม่มีการแบ่งแยก ไม่วา่ จะเป็ นเรืE อง เพศ ,อายุ ,ศาสนา หรื อ เชืLอชาติ
รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าในอาชีพงานทีEปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นเรืE องค่าตอบแทน หรื อ ตําแหน่ง
งาน

ความปลอดภัยและสิ/ งแวดล้ อม

COP 23.1-23.9

ในปี 2021 บริ ษทั ฯได้จดั ทําแผนงานด้านความปลอดภัยฯประจําปี และดําเนินการตามแผน ทีEวางไว้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และปฏิบตั ิตามทีEกฏหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ซึEงรายละเอียดตามแผนงาน
ครอบคลุมทัLงด้านความปลอดภัยและสิE งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนีL
1. ได้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาทิเช่น แสงสว่าง,เสี ยงดัง,ความร้อน,
ฝุ่ น และความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบริ เวณทํางาน โดยจัดให้มีการตรวจวัดปี
ละ 1 ครัLงเมืEอวันทีE 7 มิถุนายน 2564 ซึE งผลการตรวจวัดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติตามทีEกฏหมาย
กําหนด
2. บริ ษทั ฯได้จดั สิE งอํานวยสะดวกไว้อย่างเพียงพอ
2.1 วัน ทีE 24 พฤศจิ ก ายน 2564 ซึE ง ผลการตรวจวัด ค่ า นํLา ดืE ม อยู่ใ นเกณฑ์ป กติ ต ามทีE
กฏหมายกําหนด
2.2 บริ ษทั ฯจัดให้มีห้องนํLาห้องสุ ขาไว้เพียงพอต่อจํานวนพนักงาน โดยมีการแยกห้องนํLา
ชาย-หญิง สัดส่ วน 8:8 ห้อง มีการจัดรอบการทําความสะอาดชัดเจน
2.3 อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน อัค คี ภ ัย และสั ญ ญาณเตื อ นภัย มี ก ารทดสอบประจํา ปี เมืE อ วัน ทีE 9
สิ งหาคม 2564 และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็ นประจําทุกเดือน
2.4 ปั จจุบนั จัดให้มีไฟฉุ กเฉิ นครอบคลุมพืLนทีEเสีE ยงตามกฏหมายกําหนดโดยปั จจุบนั มีไฟ
ฉุกเฉิ นทัLงหมดจํานวน 78 ตัว และมีการตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน สภาพปกติพร้อมใช้
ทุกเครืE อง
3. จัดให้มีการประเมินความเสีE ยงอันตรายในสถานทีEทาํ งาน โดยดูจากสภาพการทํางาน สถานทีE
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัLง
4. มีการแต่งตัLงคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ) เพืEอดูแล ประชุมหารื อ กับฝ่ ายบริ หาร
ในเรืE องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิE งแวดล้อม โดยในปี 2564 มีการทํางานแบบ
Work From Home ในช่วงการระบาด Covid 19 จึงทําให้จาํ เป็ นทีEตอ้ งเลืEอนการเลือกตัLง
คปอ.ชุดใหม่ ในเดือน มกราคม 2565
5. บริ ษทั ฯจัดให้มีการอบรมทีEเกีEยวกับความปลอดภัย ครบถ้วนตามความจําเป็ นทีEพนักงานต้อง
ได้รับ โดยมีการอบรมดังนีL
5.1 อบรมหลักสู ตรความปลอดภัยในการทํางาน เมืEอวันทีE 27 พฤศจิกายน 2564
5.2 อบรมปฐมพยาบาลเบืLองต้นและช่วยชีวติ เมืEอวันทีE 29 ธันวาคม 2564
5.3 อบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิ น กรณี สารเคมีหกรัEวไหล เมืEอวันทีE 14 ธันวาคม 2564
6. บริ ษัท ฯได้ น ํ า ผลการประเมิ น ความเสีE ย ง มาประเมิ น การเพืE อ จัด อุ ป กรณ์ PPE
ทีEจาํ เป็ นในงานไว้อย่างครบถ้วนและสนับสนุ นงบประมาณการจัดซืL อไว้ตามแผนงบ
ประมาณประจําปี โดยมีการจัดทําแผนประจําทุกปี
7. บริ ษทั ฯได้ประสานงานกับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 เพืEอใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้
มี แพทย์ประจําโรงงานหากเกิ ดเหตุ สุดวิสัย เพืEอสามารถนําผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บส่ ง
โรงพยาบาลได้ทนั ที ทัLงนีLมีการจัดทําวิธีการเคลืEอนย้ายผูป้ ่ วยไว้เป็ นเอกสารขัLนตอนการ
ปฏิบตั ิงานทีEชดั เจน
8. บริ ษทั ฯจัดให้มีการฝึ กอบรมดับเพลิงขัLนต้นและการซ้อมแผนอพยพประจําปี เมืEอวันทีE 11
ธันวาคม 2564 ซึEงให้เป็ นไปตามทีEกฎหมายกําหนด

การจัดการด้ านสิ/ งแวดล้ อม

COP 24.1-24.2

ในปี 2021 บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ โดยตรวจวัดมวลสารจากปล่อง
ของโรงงาน ปี ละ 2 ครัLง จํานวนทัLงสิL น 10 ปล่อง เพืEอเป็ นไปตามข้อกําหนดของกฏหมายและ
ทําให้ชุมชนรอบข้างมันE ใจได้วา่ บริ ษทั ฯไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กบั คนรอบข้าง โดยให้มี
การตรวจโดยผูต้ รวจทีEได้รับรองจากกระทรวง เมืEอวันทีE 7 มิถุนายน 2564
และ วันทีE 24 พฤศจิกายน 2564 โดยผลการตรวจวัดค่าอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ ปกติ และทัLงนีL
รวมถึงก่อนปล่อยนํLาทิLงออกสู่ ภายนอกเข้าบ่อนํLาเสี ยของการนิคมฯ ได้มีการตรวจสอบภายใน
ก่อนการปล่อยทุกครัLง และทางการนิคมฯ ได้มีการตรวจเช็คนํLาทิLงจากโรงงานเป็ นประจําทุก
เดือน โดยผลการตรวจวัดค่านํLาในปี 2021 ทัLงหมดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ซึEงเป็ นไปตามกรอบ
นโยบายทีEบริ ษทั ฯได้วางไว้

การจัดการด้ านสารเคมี

COP 25.1-25.3

บริ ษัท ฯมี ก ารจัด พืL น ทีE จ ัด เก็ บ สารเคมี โ ดยแบ่ ง แยกประเภทและมี ก ารติ ด MSDS
เพืEอบ่งชีLไว้อย่างชัดเจนพร้อมทัLงอุปกรณ์เก็บกูพ้ ร้อมใช้ณจุดใช้งานทัLงพืLนทีEจดั เก็บด้านนอก
อาคารแลสถานทีEปฏิบตั ิงานทีEมีการใช้สารเคมีเพืEอเป็ นไปตามแผนการป้ องกันหากเกิดกรณี
สารเคมี รัE ว ไหลโดยสารเคมี ทีE ใ ช้ใ นกระบวนการทุ ก รายการได้มี ก ารยืEน แบบแจ้ง สอ.1
ต่อหน่วยงานราชการเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2021มีรายการสารเคมีทีEยนืE ต่อหน่วยงานราช
การ ทัLงหมด 77 รายการ

การจัดการของเสี ย
COP 26.126.2

บริ ษทั ฯมีความตระหนักในการเป็ นองค์กรทีEมีความรับผิดชอบในการจัดการกับของเสี ยทีE
เกิ ดขึL นจากกระบวนการทัLงหมด ของเสี ยทางอากาศทีE เกิ ดจากกระบวนการผลิ ต ได้มีการ
ออกแบบทางด้านวิศวกรรมของระบบบําบัดอากาศ เพืEอให้ชุมชนและพืLนทีEใกล้เคียงมันE ใจได้
ว่า อากาศทีEถูกปล่อยออกสู่ ภายนอกไม่เป็ นอันตรายต่อคนและสิE งแวดล้อม โดยเป็ นไปตามทีE
กฏหมายกําหนด ทัLงนีL ได้มีการตรวจสอบเป็ นประจําตามแผนงานความปลอดภัยทีEวางไว้ดา้ น
นํLาทิLงและสิE งปฏิกูลทีEเป็ นอันตรายอืEนๆทางบริ ษทั ฯได้มีการขออนุ ญาตนําออก เพืEอส่ งกําจัด
ถูกต้องตามกฎหมายทีEกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดโดยในปี 2021 มีการขออนุ ญาตนํา
ออกสิE งปฎิกลู รวมทัLงสิL น 15รายการ และต่ออายุการอนุญาตเป็ นประจําทุกปี

การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
บริ ษ ทั ฯตระหนัก และได้ให้ ค วามสําคัญ ต่ อ การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติ ฝ่ ายบริ ห ารจึ งได้
กําหนดนโยบายด้านสิE งแวดล้อม เพืEอให้พนักงานทุกคนให้ความสําคัญและให้ความร่ วมมือใน
การช่ ว ยกัน อนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ โดยได้จ ดั ให้ มี ก ารวัด และประเมิ น การใช้ไ ฟฟ้ า นํLา
รวมถึงวัสดุทีEทาํ จากธรรมชาติเช่น กระดาษ เพืEอชีL วดั ว่ากิจกรรมต่างๆทีEได้ดาํ เนิ นการตอบสนอง
กับนโยบายและเป้ าหมายหรื อไม่ พร้อมทัLงมีการติดประกาศสืE อสารให้พนักงานในองค์กรทุกคน
รับทราบ
โดยจากการกําหนดเป้าหมายและผลการดําเนินการทีEได้ในปี 2021 เป็ น
ดังต่อไปนีL
หัวข้ อชี)วดั

เป้ าหมายปี 2021

ทําได้ จริง

1. ลดปริ มาณการใช้ไฟฟ้า
2. ลดปริ มาณการใช้กระดาษ

15%
8%

(-17%)
(-45%)

พบว่าอัตราการใช้ทรัพยากรทัLงไฟฟ้าและกระดาษในปี 2021 สู งขึLนกว่าปี 2020
ค่อนข้างมาก โยสาเหตุหนึEงอาจมาจากการทีE ในปี 2021 มีสภาวะเศรษฐกิจภาพรวมดีขL ึนจากปี 2020ทีE
เศรษฐกิจนัLนซบเซาเป็ นอย่างหนัก เนืEองมาจากการระบาดของไวรัส ทําให้ทางบริ ษทั ฯ เริE มกลับมาทํา
การผลิตมากขึLน ทําให้การใช้ทรัพยากรสู งขึLนตามไปด้วย ดังนัLนจึงทําให้การเปรี ยบเทียบนัLนอาจจะยัง
ไม่ถูกต้อง โดยในปี 2022 นีLซE ึงคาดว่าจะมีการผลิตแบบเต็มกําลังการผลิตนัLนจะสามารถเห็นอัตราการ
ใช้งานจริ ง และจะทําให้สามารถกําหนดเป้าหมายทีEชดั เจนในการลดปริ มาณการใช้จริ ง ต่อไป

การเปิ ดเผยข้ อมูลผลิตภัณฑ์

COP 28.128.2

มีการกําหนดให้มีการแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ตามแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ และในแต่
ละ Lot การผลิตของผลิตภัณฑ์นL นั ๆให้กบั ลกค้ารับทราบทุกครัLงทีEมีการส่ งมอบสิ นค้าให้โดยรายละเอียด
ทีEแสดงจะขึLนอยูก่ บั ประเภทของผลิตภัณฑ์ และ รายละเอียดข้อมูลทีEเกีEยวข้องของผลิตภัณฑ์นL นั ๆ
ชืEอและลักษณะของผลิตภัณฑ์จะมีการระบุชดั เจนในเอกสารใบกํากับภาษี ส่ วนของการรายงาน
ผลค่าความบริ สุทธิnของทองคํา จะมีการออกเอกสารแจ้งผลวิเคราะห์ทีEได้จากห้องปฏิบตั ิการของเราแนบ
มาด้วยทุกครัLง เพืEอให้ลูกค้ามันE ใจว่าผลิตภัณฑ์ทีEได้รับมอบไปจากเรา มีผลของค่าความบริ สุทธิnของ
ทองคําถูกต้องตามทีEกาํ หนด ทัLงนีLขอ้ กําหนดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
เพืEอสืE อสารให้กบั ลูกค้าและบุคคลทัวE ไปรับทราบหลายช่องทาง เช่นเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ เอกสารโบว์
ชัวร์ และช่องทางอืEนๆ เพืEอให้ลูกค้ารับทราบก่อนทีEจะเข้ารับการให้บริ การหรื อซืLอสิ นค้าจากเรา
ซึEงหากลูกค้าทีEซLือสิ นค้ากับทางบริ ษทั ฯไป แต่ไม่ได้รับการเปิ ดเผยข้อมูลของสิ นค้าทีEถูกต้อง เรา
ได้กาํ หนดช่องทางการร้องเรี ยนให้กบั ลูกค้า เพืEอแจ้งความผิดปกติดงั กล่าวทีEเกิดขึLนได้ จากช่องทางการ
ร้องเรี ยนทีEได้ประกาศไว้
ทัLงนีLในปี 2021 ทางบริ ษทั ฯยังไม่พบข้อร้องเรี ยนใดๆทีEเกิดจากความผิดพลาดจากการตัLงใจ
ปกปิ ดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทีEได้ส่งมอบให้ลูกค้าไป ซึEงถือว่าเป็ นไปตามเป้าหมายทีEทางผูบ้ ริ หารได้ให้
นโยบายไว้

