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ประกาศ
เรื่ อง นโยบายด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมสํ าหรับคู่ค้า
บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นองค์กรธรรมาภิบาล โดยกําหนดให้มีนโยบายในการดําเนิ นธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ความสําคัญในการสนับสนุ นการดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ ใจดูแล
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริ ษทั ฯมีเจตนารมณ์ที่จะทํางานร่ วมกับผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมุ่งสร้างและสื บสานความสัมพันธ์อนั ดีที่เกิด
จากการยอมรับและไว้วางใจซึ่ งกันและกันคํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เช่น ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ชุมชน ลูกค้า คู่
ค้าและหน่ วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งต้องการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยูร่ ่ วมกัน
คู่คา้ กับบริ ษทั ฯ ถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่ สําคัญ บริ ษทั ฯ จึ งได้กาํ หนดนโยบายนี้ ข้ ึนมาเพื่อสื่ อสารให้คู่คา้ ตระหนักถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบตั ิตาม ดังต่อไปนี้
1. ดําเนิ น ธุ รกิ จตามหลักธรรมาภิ บ าลและมี ความรั บ ผิดชอบต่อสังคมปฏิ บัติต ามกฎหมาย และข้อกําหนดมาตรฐานความ
รับผิดชอบทางสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตและจัดจําหน่ายสิ นค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงเป็ นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ที่ได้ตกลงกับลูกค้าภายใต้กรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
3. ไม่มีส่วนร่ วม ให้ความร่ วมมือ หรื อยอมรับการจ้างแรงงานเด็ก ไม่วา่ จะรู ปแบบใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนด
4. ไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน โอกาสในการฝึ กอบรม การเลื่อนตําแหน่ ง หรื อให้ค่าตอบแทน และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ จาก
เรื่ องอายุ เพศ เชื้อชาติ สี ผิว ศาสนา สถานภาพสมรส เป็ นต้น โดยการพิจารณาจะคํานึ งถึงความสามารถของผูส้ มัคร พนักงาน
เป็ นสําคัญ
5. ให้เสรี ภาพกับพนักงานในการสมาคม และการร่ วมเจรจาต่อรองซึ่งเป็ นไปตามที่กรอบกฎหมายกําหนด
6. ให้มีการทํางานว่าด้วยชัว่ โมงการทํางาน และสวัสดิการในการทํางานอื่นๆ สอดคล้องกับกฎหมาย
7. ค่าตอบแทนการทํางานจะต้องไม่ต่าํ กว่าค่าแรงขั้นตํ่าที่ กฎหมายกําหนด และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ ให้เป็ นไปตามที่ กฎหมาย
กําหนด
8. วินยั และการลงโทษ บริ ษทั ฯห้ามการลงโทษทางร่ างกาย การใช้วาจารุ นแรง หรื อทําให้เกิดความอับอายแก่ผถู ้ ูกลงโทษ และ
ห้ามการลงโทษด้วยการหักเงิ น การลงโทษจะต้องเป็ นไปตามหลักการที่ บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ในกฎระเบี ยบข้อบังคับการ
ทํางานของบริ ษทั ฯเท่านั้น
9. ไม่มีการใช้แรงงานบังคับหรื อเกี่ยวพันกับแรงงานในรู ปแบบของแรงงานทาส แรงงานที่ถูกบังคับ แรงงานผูกมัด แรงงานที่มา
จากการค้ามนุ ษย์โดยเด็ดขาด และไม่มีการเก็บเอกสารส่ วนตัวที่เป็ นฉบับจริ งของพนักงาน เช่น บัตรประชาชน ใบอนุญาต
ทํางาน หนังสื อเดินทาง หากพนักงานประสงค์ที่จะลาออกจากบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางาน
10. ต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎหมาย ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และข้อกําหนดลูกค้าเรื่ องความปลอดภัยอย่างเคร่ งครัด
โดยทําให้การทํางานเกิดความปลอดภัยมากที่สุด สร้างจิตสํานึ ก และให้ความรู ้ความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน
11. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่ งแวดล้อม การจัดการสิ่ งปฏิกลู ขยะ นํ้าทิ้ง ของเสี ยอื่น ๆ และ
พยายามใช้หลัก 3R (Reduce, Re-use, Recycle) เพื่อช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลดีกบั ชุมชนรอบข้าง และพนักงานของ
บริ ษทั ฯ

GOLD FIELD REFINERY CO., LTD.

บริษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รีไฟเนอรี จํากัด

 สํ านักงาน


คุณภาพสูงค่า ลูกค้าพอใจ คนใฝ่ เรี ยนรู ้ เชิดชูทีมงาน

โรงงาน
หน้า 2/2

12. จัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาของคูค่ า้ อย่างเคร่ งครัด โดยบริ ษทั ฯจะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลความลับของลูกค้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
13. ห้ามกระทําการที่เป็ นการเกี่ยวข้อง สนับสนุน หรื อมีส่วนร่ วมกับการทุจริ ต การฟอกเงินและการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดย
หากพบและต้องการแจ้งเบาะแสการทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด โดยตรง ให้แจ้งได้ที่
คุณ ธราพงษ์ เถื่อนถํ้าแก้ว กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั โกลด์ ฟิ ลด์ รี ไฟเนอรี จํากัด
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4522565
อีเมลล์
: Productionmgr@gcap.co.th

ข้ าพเจ้ ารับทราบข้ อกําหนดและยินดีปฏิบัตติ าม และพร้ อมผลักดันส่ งเสริมให้ มกี ารปฏิบตั ติ าม
ลงชื่ อ ____________________________
(___________________________)
ตําแหน่ ง _________________________
( ลงนามโดยผู้บริ หารระดับสูงเท่ านั้น )

