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  การปฏิบัติตามกฎหมาย 

COP 1 บริษทั  โนเบิล มายด ์ จ ากดั  ตระหนกั  และให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมายทอ้งถ่ินอยา่งเคร่งครัด  ซ่ึง
เป็นพ้ืนฐานดา้นนโยบายท่ีกลุ่มผุถื้อหุ้นและผูบ้ริหารไดก้ าหนดไว ้  โดยไดมี้การก าหนดให้แต่ละฝ่ายเป็นฝ่าย
ด าเนินการในการตรวจสอบ และติดตามการปรับเปล่ียนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัฯ ทั้งหมด 
และฝ่ายบริหาร โดยผูแ้ทนฝ่ายบริหารจะน ามาวิเคราะห์และประเมินว่าตอ้งปรับใชใ้นองคก์รหรือไม่  อยา่งไร  
เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ด าเนินการอยูใ่ตก้รอบของกฎหมายอยา่งเคร่งครัดทั้งหมด 

 

ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดใชข้ั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง การประเมินความสอดคลอ้งของกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง (QP-QMR-004)  เป็นหลกัปฏิบติัในการทบทวนกฎหมายอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  โดย
การทบทวนในปี 2021 

มีขอ้สรุปการปรับเปล่ียนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามแต่ละหมวดดงัน้ี 

• หมวด A : กฎกระทรวงมหาดไทย  

• หมวด B : กฎกระทรวงแรงงาน  

• หมวด C : กฎกระทรวงอุตสาหกรรม 

• หมวด D : ขอ้ก าหนดจากหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

• หมวด E : กฎหมายการอนุรักษพ์ลงังาน 

• หมวด F : กฎหมายสิทธิแรงงาน 

• หมวด G : กฎหมายดา้นบญัชี 

• หมวด H : ขอ้ก าหนดของลูกคา้ 

**ไม่มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมในปี 2022 

 

นโยบายและการน าไปปฏิบัติ 
COP 2 ฝ่ายบริหารมีความมุ่งมัน่ท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบ  จึงไดมี้การประกาศใช้

นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนดเป็นทิศทางในการด าเนินงาน  ส าหรับพนกังานและผูมี้ส่วยไดส่้วนเสียรับทราบ  
โดยมีการส่ือสารให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดรับทราบ  ในหลายช่องทาง  เพื่อน าไปปฏิบติัใช ้ เช่น  ในเวป็ไซส์ของ
บริษทัฯ  การติดประกาศ  และการฝึกอบรมให้พนกังาน  หรือ  รวมถึงการส่ือสารโดยตรงให้กบัลูกคา้  หรือผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียอื่นๆ รับทราบผา่นทางอีเมล ์เป็นตน้ 

 

โดยฝ่ายบริหารไดมี้การประกาศใชน้โยบายทั้งหมด 9 นโยบาย  ดงัน้ี 

• นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 

• นโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับคู่คา้ 
• นโยบายการรักษาความปลอดภยั 

• นโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 

• นโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทาน   

• นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 

• นโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอร์รัปชัน่ 
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• นโยบายเก่ียวกบัการอา้งสิทธิแหล่งท่ีมา 
• นโยบายดา้นความปลอดภยัฯ 

• นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดก้ าหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทุกปี  โดยในปี 2021  ไดมี้การทบทวน
และคงไวซ่ึ้งนโยบายเดิม 

บัญชีการเงิน 
COP 4 
 
 
 
 

บริษทัฯ มีการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกรรมทางบญัชี  และการเงินอยา่งถูกตอ้งโปร่งใส  และเป็นไปตามหลกั
กฎหมายดา้นบญัชีของกระทรวงพาณิชย ์  โดยมีการจดัเก็บหลกัฐานเอกสารทางดา้นบญัชีและธุรกรรมการเงิน
ต่างๆ  เป็นหมวดหมู่และเก็บรักษาตามระยะเวลา  ตามมาตรฐานบญัชีก าหนด 

 

พร้อมทั้งไดใ้ห้มีการตรวจสอบนกับญัชีประจ าปี 2564 โดยใหผู้ต้รวจสอบบญัชีจากภายนอก  โดยไดใ้ห้นกับญัชี
รับทราบนโยบายดา้นการป้องกนัการฟอกเงิน และการป้องกนัการรับสินบนก่อนท าการเขา้ตรวจสอบบญัชีดว้ย 

สิทธิมนุษยชน 
COP 6 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการเคารพสิทธิมนุษยชน  และปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนอยา่ง

เคร่งครัด  โดยฝ่ายบริหารไดมี้ประกาศใชน้โยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใหก้บัพนกังาน
ของบริษทัฯ ทุกคน  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุการณ์ละเมิดสิทธิของบคุคลอืน่ในสถานประกอบการ  โดยในปี 
2021  ไดมี้การทบทวนนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  และประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2021 ทั้งน้ีไดมี้การ
ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ให้กบัพนกังานภายในบริษทัฯ  รับทราบโดยการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  พร้อมกนั
น้ีไดมี้การส่ือสารให้กบับคุคลภายนอก  และคู่คา้ผา่นช่องทางต่างๆ  เวป็ไซต,์  อีเมลล ์

 

บริษทัฯ  ยงัไดจ้ดัให้มีช่องทางการร้องเรียน กรณีพบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ทั้งช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน
ภายนอกผา่นทางอีเมลล,์ เบอร์โทรติดต่อโดยตรงของฝ่ายบริหาร และขอ้ร้องเรียนภายใน    ช่องทางการรับ 
ร้องเรียนภายในผา่นเบอร์โทรศพัท,์ อีเมลล ์และเขียนผา่นกล่องรับขอ้ร้องเรียน โดยหากมีการร้องเรียน  ทางฝ่าย
บริหารมีการประกาศนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด  เม่ือวนัท่ี 5/11/2564  ซ่ึงจะมีแนวทางการปฏิบติั
เก่ียวกบัการแจง้ขอ้ร้องเรียนตามช่องทางการร้องเรียน  
 

          โดยสรุปในปี 2564 จากช่องทางการร้องเรียนทั้งหมด 

-  พบขอ้ร้องเรียนดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  0  เร่ือง 

- พบขอ้ร้องเรียนเร่ืองอ่ืนๆ  ทั้งภายในและภายนอก  0  เร่ือง 
 

ในส่วนของการท าให้มัน่ใจว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น  ในองคก์รของเรา  ไดจ้ดัให้มีการประเมิน
ความเส่ียงเร่ืองน้ี  ในการทบทวนประจ าปี  และไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  โดยก าหนดให้มี
การตรวจสอบเร่ืองน้ีดว้ยเป็นประจ าทุกปี 
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คู่ค้าทางธุรกจิและการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะคู่ค้าตามหลกั OECD 

COP 5 
COP 7 

ส าหรับคูค่า้ทางธุรกิจกบัเรา  บริษทัฯ ไดมี้การจดัท าระบบในการประเมินและคดัเลือก  ไม่ว่าจะเป็นผูข้ายวตัถุดิบ  
ผูรั้บเหมา ฯลฯ  โดยก าหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบติังาน  เร่ือง  การคดัเลือกและประเมินผูข้าย (WI-PUR-002)  
เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าคู่คา้ทางธุรกิจกบับริษทัฯ  ไดต้ระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้ง  โปร่งใสและมี
จริยธรรม  โดยบริษทัฯ ให้มีการส่ือสารนโยบายและขอ้ก าหนดต่างๆ ของระบบ RJC เพื่อให้คูค่า้รับทราบและ
ปฏิบติัตามดว้ย  ทั้งน้ีในการประเมิน  บริษทัฯ จะใชห้ลกัเกณฑห์ลายดา้นในการประเมิน  เช่น  คุณภาพ  ราคา  
การปฏิบติัตามกฎหมายการจา้งงาน  รวมถึงมีการตรวจสอบคูค่า้ว่ามีตวัตน  และประกอบกิจการท่ีถูกตอ้ง
จากเวป็ไซตข์องกรมสรรพากร  โดยมีการทบทวนและสรุปในปี 2564  
 

อีกทั้งบริษทัฯ  ยงัไดมี้การทบทวนประเมินคูค่า้ทั้งหมดท่ีท าธุรกรรมดว้ยในรอบปี  และแบ่งประเภทว่าเป็นกลุ่ม
เส่ียง (ธงแดง) หรือไม่  เพ่ือก าหนดวิธีการจดัการต่อไป  โดยใชข้ั้นตอนการปฏิบติังานเร่ือง  ขั้นตอนการ
ตรวจสอบและวิเคราะหค์ู่คา้  OECD and KYC Evaluation  (QP-QMR-001) 
 

โดยผลการทบทวนประเมินคูค่า้ในปี 2564  จากเวป็ไซตข์อง ปปง.  ไม่พบคู่คา้ท่ีมีความเส่ียง  ซ่ึงบริษทัฯ  จึงสรุป
ไดว่้า  สามารถท าธุรกรรมต่อไปได ้

 

ในส่วนของผูรั้บเหมาท่ีเขา้มาด าเนินงานภายในบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการช้ีแจงและฝึกอบรม
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ก าหนดของระบบ RJC  ก่อนเขา้มาท างาน  เพื่อให้ผูรั้บเหมารับทราบและปฏิบติัตามอยา่ง
เคร่งครัด  และมีการจดับนัทึกการฝึกอบรมไวทุ้กคร้ัง 

การพฒันาชุมชน 

COP 10 การเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืน ควบคูไ่ปกบัชุมชนเป็นอีกหน่ึงในเป้าหมายท่ีบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัเสมอมา  โดย
ในทุกปีทางบริษทัฯ ไดมี้การจดัท าแผนงาน และตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นการสนบัสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  
เพื่อให้เกิดการพฒันาในหลายๆ ดา้น   
 

แต่เน่ืองจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส  2019  ในปี 2564 และในปี 2565 ท าใหท้างบริษทัฯ  ตอ้งระมดัระวงัใน
การออกไปท ากิจกรรมท่ีอาจจะท าให้สุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือกบัพนกังานและบุคคลภายนอก จึงไดด้ าเนินการ

บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในโครงการต่างๆ โดยยอดเงินบริจาคในปี 2564  เป็นจ านวนเงินทั้งส้ีน  742,650 บาท  

และในปี 2565  เป็นจ านวนเงิน 120,000  บาท 
 

การต่อต้านการทุจริต 

COP 11 บริษทัฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมส าหรับคูค่า้  โดยให้มีรายละเอียดของการป้องกนั
การทุจริตและการรับสินบนในนโยบายดงักล่าว  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของบคุลากรภายในองคก์ร  โดยมีการ
ส่ือสารนโยบายดงักล่าวให้กบัพนกังานของบริษทัฯ รับทราบโดยการติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์  ส่วน
บุคคลภายนอกไดมี้การส่ือสารหลายช่องทาง  เช่น เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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ทางบริษทัฯ ไดใ้ห้ระบุหวัขอ้เร่ืองการป้องกนัการทจุริตในการประเมินความเส่ียงประจ าปีดว้ย  เพ่ือให้มัน่ใจ
อยา่งต่อเน่ืองว่า  ธุรกรรมของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งถูกตอ้งปราศจากการทุจริตและการติดสินบนต่างๆ  
 

บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายเร่ืองการแจง้เบาะแสการกระท าผิด  พร้อมทั้งช่องทางในการแจง้  เพ่ือให้ผูท่ี้พบ
เห็นการกระท าอนัเป็นการทจุริตเกิดขึ้นภายในองคก์รไดร้้องเรียน  หรือแจง้เบาะแสไปยงักรรมการผูจ้ดัการ  ซ่ึง
มีอ านาจในการพิจารณาเบาะแส  ดงักล่าว  และน ามาด าเนินการจดัการต่อไป  โดยในปี 2565  ไม่พบการร้องเรียน
เร่ืองการกระท าการทจุริตเกิดขึ้นในบริษทัฯ  ในทุกช่อทางท่ีรับการร้องเรียน 

 

 

Know Your Counter Party 

COP 12 บริษทัฯ จดัท าขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือรู้จกัคู่คา้ก่อนการด าเนินธุรกิจ (KYC) โดยก าหนดเป็นขั้นตอนและ
วิธีการท างานในส่วนท่ีรับผดิชอบน าไปใชใ้นการด าเนินการ  โดยคู่คา้ใหม่ท่ีตอ้งการธุรกรรมกบับริษทัฯ  
จะตอ้งน าเอกสารต่างๆ ตามรายการ  เพ่ือให้ฝ่ายท่ีรับผดิชอบน ามาจดัท าเอกสารประเมินคูค่า้  ซ่ึงทั้งน้ีบริษทัฯ ได้
ให้ความส าคญักบัการป้องกนัการฟอกเงิน  จึงไดก้ าหนดให้มีการน ารายช่ือคู่คา้ท่ีตอ้งการท าธุรกรรมดว้ยนั้น  
ตรวจสอบ  รายช่ือบุคคล  ท่ีมีความเส่ียงของ ปปง.  เพื่อหลีกเล่ียงการท าธุรกรรมหสกพบว่าเป็นผูมี้ความเส่ียง
ดงักล่าว  โดยเจา้หนา้ท่ีและกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูมี้อ านาจในการลงนามพิจารณาว่า  สามารถท าธุรกรรมกบัคู่
คา้รายนั้นๆ  ไดห้รือไม่ 

 

อีกทั้งคูค่า้ท่ีอยูใ่นรายช่ือท่ีมีการท าธุรกรรมกบับริษทัฯ อยูแ่ลว้  ก็ไดจ้ดัให้มีการด าเนินการทบทวนความเส่ียง
และอพัเดตกบัรายช่ือบคุคลท่ีมีความเส่ียงและอพัเดตกบัรายช่ือบคุคลท่ีมีความเส่ียงของ ปปง. เป็นประจ าทุกปี  
โดยในปี 2565 ไดมี้การทบทวนรายช่ือคู่คา้ทั้งหมด 100% และไมพ่บว่ามีรายใดอยูใ่นกลุ่มท่ีเป็นบุคคลท่ีมีความ
เส่ียงตามประกาศรายช่ือของ ปปง. จึงสามารถด าเนินการท าธุรกรรมต่อไปได ้  และไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรม
พนกังานส่วนงานท่ีไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบคู่คา้ก่อนท าธุรกรรม  ให้เขา้ใจหลกัและวิธีการในการ
ด าเนินงานเป็นประจ า 
 

การรักษาความปลอดภัย 

COP 13 บริษทัฯ ไดมี้การประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภยั โดยก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภยัให้
ครอบคลุมทุกส่วน  ดงัน้ี  การรักษาความปลอดภยัดา้นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และลูกคา้, การรักษาความ
ปลอดภยัดา้นขอ้มูลความลบัของลูกคา้, การรักษาความปลอดภยัดา้นระบบสารสนเทศ  โดยมีการทบทวนและ
ประเมินความเส่ียงเป็นประจ าทุกปี  เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่า  ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และของลูกคา้ไม่มีการสูญ
หายหรือถูกโจรกรรมในระหว่างการท างานหรือการขนส่ง   
               

 บริษทัฯ ไดมี้การก าหนดแนวทางในการท างานของทีมรักษาความปลอดภยั  เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนกบัพนกังานหรือผูม้าติดต่ออีกดว้ย 
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Provenace  Claims 
COP 14 การอา้งอิงแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต และขายส าหรับธุรกิจ  ถูกก าหนดขึ้นมาเป็นขั้นตอนการ

ด าเนินงานท่ีชดัเจน  บริษทัฯ ก าหนดการอา้งอิงท่ีมาของวตัถุดิบประเภททองค าท่ีใชท้ั้งหมดตองเป็นแหล่งท่ีมา
จากผูส้กดั ท่ีไดรั้บการรับรอง  LBMA เท่านั้น   
                
ในการส่งมอบทองค าทุก Lot ท่ีมีการซ้ือขาย  ผูข้ายจะตอ้งมีการแนบเอกสารอา้งอิงท่ีบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของ
ทองค าท่ีไดรั้บรอง LBMA ทุกคร้ังให้กบับริษทัฯ โดยมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ  ในการตรวจสอบเอกสารและ
ทองค าท่ีรับมอบ  ว่าถูกตอ้งตามท่ีก าหนดหรือไม่  ทั้งน้ีเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งจะไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ขั้นตอนการท างานทั้งหมด  พร้อมบนัทึกหลกัฐานการฝึกอบรม  เพ่ือมัน่ใจว่า  พนกังานเขา้ใจและสามารถ
ตรวจสอบทองค าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                
ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการสอบทานและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  บริษทัฯ  ไดก้ าหนดหวัขอ้เร่ือง  การอา้งอิง
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบให้การตรวจสอบภายในประจ าปีดว้ย  เพ่ือยืนยนัและท าให้มัน่ใจไดว่้าทั้งหมดท่ีท า
ธุรกรรมกบัลูกคา้เป็นไปตามขอ้ก าหนด 

 

สิทธิแรงงานและเง่ือนไขการท างาน 
COP 15 แนวทางการปฏิบติัส าหรับสิทธิแรงงานและเง่ือนไขการจา้งงาน  ไดถู้กก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนใน  นโยบายเร่ือง

สิทธิมนุษยชน  โดยฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติัน้ี  เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีการจา้ง
งานและให้สิทธิต่างๆ ท่ีพนกังานพึงจะไดรั้บตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนดและไดใ้ห้มีการทบทวนนโยบายน้ีทุก
ปี  เพื่อเป็นการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและแนวทางปฏิบติัดว้ย 

 

ปัจจุบนัไดมี้การทบทวนกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งในทกุปี  โดยการจา้งงานของบริษทัฯ ในปี 2565  
มีสภาพการจา้งงานเป็นแบบรายเดือน และรายวนั  และใชส้ภาพกาจา้งงานท่ีถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน (ฉบบัที่ 7)  พ.ศ. 2562  เป็นกรอบในการด าเนินการ 

 

โดยการจา้งงานกบัพนกังานทุกอตัรา  มีการจดัท าสัญญาว่าจา้งสอดคลอ้งตามกฎหมายแรงงาน  และให้
ความส าคญักบัสิทธิของตวัพนกังานดว้ย  ไม่มีขอ้ความหรือเน้ือหาใดๆ ท่ีเป็นการเอาเปรียบ  เลือกปฏิบติัหรือ
ละเมิดสิทธิพนกังาน  โดยเดด็ขาด  มีการเก็บรักษาสัญญาว่าจา้ง  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  รวมถึงบนัทึกเวลาการ
ท างาน  และการจ่ายค่าจา้งของพนกังานตามกรอบระยะเวลาอยา่งชดัเจน 
 

ช่ัวโมงการท างานและการจ่ายค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
COP 16 
COP 17 
 
 

บริษทัฯ ก าหนดให้มีระเบียบการท างาน  ซ่ึงยึดกฎหมายทอ้งถ่ินของประเทศไทยเป็นหลกัปฏิบติัส าคญั  โดย
ปัจจุบนั  บริษทัฯ ก าหนดให้มีชัว่โมงการปฏิบติังานปกติวนัละ 8 ชัว่โมง  หรือ 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  โดยเป็นวนั
ท างาน 6 วนัต่อสัปดาห์  และก าหนดให้วนัอาทิตยเ์ป็นวนัหยดุประจ าสัปดาห์  ส่วนการท างานล่วงเวลา  
ก าหนดให้มีการท างานล่วงเวลาไดแ้ต่ไม่เกินสัปดาห์ละ 12 ชัว่โมง  ทั้งน้ีในการท างานล่วงเวลานั้น  จะตอ้งเกิด
จากความสมคัรใจของพนกังาน  ไม่มีการบงัคบัขู่เขญ็หรือขอ้แมอ้ื่นใด ๆ ทั้งส้ิน 
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ส่วนการก าหนดวนัหยดุประจ าปี/การลางาน ให้กบัพนกังาน  ไดมี้การก าหนดและประกาศให้พนกังานรับทราบ
ในระเบียบปฏิบติัของบริษทัฯ อยา่งชดัเจน โดยก าหนดใหเ้ป็นไปตามกรอบของกฎหมายทั้งส้ิน  บริษทัฯ ยงัได้
ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในประจ าปี  เพื่อให้มีการทบทวนความถูกตอ้งของสิทธิในการลางานของ
พนกังาน  และไดส่ื้อสารถึงนโยบายและช่องทางการร้องเรียน หากเกิดกรณีพนกังานไม่ไดรั้บความเป็นธรรม
จากการจา้งงานหรือการลา  ในปี 2565  ยงัไม่พบขอ้ร้องเรียนดงักล่าว  ว่ามีการกระท าผิดใดๆ  
 

ในส่วนของการจ่ายค่าจา้งค่าตอบแทน  ปัจจบุนับริษทัฯ มีการก าหนดค่าแรงขั้นต ่าส าหรับการจา้งงานท่ี 331 
บาทต่อวนัหรือไม่ต ่ากว่า 9,930 บาทต่อเดือน  ตามประกาศล่าสุดของกฎหมายแรงงานโดยเป็นการโอนเขา้บญัชี
ของพนกังานทุกวนัท่ีส้ินเดือน  ส่วนในรายละเอียดการหกัค่าจา้งเป็นไปตามท่ีกฎหมายระบุให้สามารถหกัได้
เท่านั้น  เช่น  เงินประกนัสังคม  ภาษีเงินได ้

 

การล่วงละเมิด  วินัย  การร้องเรียน  และการไม่ตอบโต้เอาผิด 
COP 18 บริษทัฯ  มีการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้มัน่ใจว่า  ไม่มีการล่วงละเมิด  ขู่เขญ็  การลงโทษท าร้าย

ร่างกาย  หรือการกระท าอ่ืนใด  อนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในบริษทัฯ  โดยมีการส่ือสารถึงวินยัและ
บทลงโทษต่างๆ กบัพนกังานใหเ้ขา้ใจ  ว่ามีการปฏิบติัถูกตอ้งและอยา่งเท่าเทียมกนั  รวมถึงการให้พนกังาน
สามารถแจง้ร้องเรียนหรือช้ีเบาะแสการกระท าผิดต่างๆ โดยไม่มีการตอ้งรับโทษใดๆ 

แรงงานเด็ก 
COP 19 บริษทัฯ  ไม่มีการสนบัสนุนและยินยอมให้มีการใชแ้รงงานเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี  ในสถานประกอบการโดย

เด็ดขาด  โดยมีการให้  ก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจากฝ่ายบริหาร  และไดมี้การก าหนดขั้นตอนการปฏิบติังาน
ส าหรับการคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ท างานเป็นพนกังานของบริษทัฯ  (การสรรหาบุคลากร QP-HR-001)  เพื่อให้
มัน่ใจว่าพนกังานท่ีทางบริษทัฯ รับเขา้มาปฏิบติังานนั้น  มีอายตุามเกณฑท่ี์ก าหนด  พร้อมทั้งไดมี้การระบุหวัขอ้
น้ี  ส าหรับการตรวจสอบภายในประจ าปี  เพ่ือเป็นการทบทวนใหม้ัน่ใจว่าไม่มีเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี  เขา้มาท างาน
ในองคก์ร  โดยปัจจุบนัพนกังานท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดของบริษทัฯ  มีอาย ุ 19  ปี 

                
หากเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถทราบไดม้าก่อนว่ามีการรับพนกังานท่ีเป็นแรงงานเด็กเขา้มาท างานใน
องคก์ร  เช่น  จากการปกปิดขอ้มูลจริงของตวัพนกังาน ฯลฯ  ทางบริษทัฯ ไดมี้การก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินการจดัการและขั้นตอนในการเยียวยาแรงงานเด็ก (QP-HR-003)  ท่ีทางบริษทัฯ ไดรั้บเขา้มา   

แรงงานบังคับ 
COP 20 บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการจดัการให้มัน่ใจอยูเ่สมอว่า ไม่มีการใชแ้รงงานบงัคบัในองคก์ร  โดยจดัให้มีการ

ตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมถึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ี  และไดมี้การส่ือสารถึงพนกังานให้ทราบถึงช่องทางการ
ร้องเรียน หากพบว่ามีการกระท าผิดในเร่ืองน้ีซ่ึงในปี 2565   ไม่พบขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการกระท าผิด 

สิทธิเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง 
COP 21 มีการก าหนดอยา่งชดัเจนในนโยบายเร่ืองสิทธิมนุษยชน  ในขอ้ท่ี 5  ถึงการให้พนกังานมีสิทธิเสรีภาพในการ

ร่วมเจรจาต่อรองใดๆ  ไดต้ามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยมีการส่ือสารนโยบายน้ีให้พนกังานทุกคนรับทราบพร้อม
ลงลายมือช่ือ  รวมถึงมีการช้ีแจงให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน  หากเกิดกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิดงักล่าว  โดย
ในปี 2565  ไม่พบขอ้ร้องเรียนในเร่ืองน้ี 
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การไม่เลือกปฏิบัติ 
COP 22 จากการทบทวนในปี 2022 บริษทัฯ มัน่ใจไดว่้า  ไม่มีการเลือกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการขดักบันโยบายท่ีไดใ้ห้ไว้

ในหวัขอ้ของเร่ืองนโยบายสิทธิมนุษยชน  โดยบริษทัฯ ไดใ้ห้โอกาสในการจา้งงานท่ีเท่าเทียมกนัทั้งหมด  ไม่มี
การแบ่งแยก  ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง เพศ, อาย,ุ ศาสนา  หรือเช้ือชาติ  รวมถึงโอกาสในความกา้วนหนา้ในอาชีพงานท่ี
ปฏิบติั  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองค่าตอบ  หรือ  ต าแหน่งงาน 

 

สุขภาพ,ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 
COP 23 ในปี 2565  บริษทัฯ ไดจ้ดัท าแผนงานดา้นความปลอดภยัฯ ประจ าปี  และด าเนินการตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่ง

สมบูรณ์  และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  ซ่ึงรายละเอียดแผนงานครอบคลุมทั้งดา้นความปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ไดมี้การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน  อาทิ เช่น แสงสว่าง, เสียงดงั, ความร้อน, ฝุ่ น, และความ
เขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายในบริเวณท างาน  โดยจดัให้มีการตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี  24 
กนัยายน 2565  ซ่ึงผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑป์กติตามกฎหมายก าหนด 

2. บริษทัฯ ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกไวอ้ยา่งเพียงพอ 

2.1 วนัท่ี 20  พฤษภาคม  25656  ซ่ึงผลการตรวจวดัค่าน ้าด่ืมอยูใ่นเกณฑป์กติตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2.2 บริษทัฯ จดัให้มีห้องน ้าห้องสุขาไวเ้พียงพอต่อจ านวนพนกังาน  โดยมีการแยกห้องน ้าชายหญิง  
และมีการจดัรอบการท าสะอาดอยา่งสม ่าเสมอ 

2.3 อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและสัญญาณเตือนภยั  มีการทดสอบประจ าปี  เม่ือวนัท่ี 27/11/2564 ท่ีผา่น
มา  และมีการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟเป็นประจ าทุกเดือน 

2.4 ปัจจุบนัจดัให้มีไฟฉุกเฉินครอบคลุมพ้ืนท่ีเส่ียงตามกฎหมายก าหนด  โดยปัจจบุนัมีไฟฉุกเฉิน
ทั้งหมดจ านวน  25 ตวั  และมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน  สภาพปกติพร้อมใชทุ้กเคร่ือง 

3. จดัให้มีการประเมินความเส่ียงอนัตรายในสถานท่ีท างาน  โดยดูจากสภาพการท างาน  สถานท่ี  อย่าง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

4. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั  (คปอ)  เพื่อดูแล  ประชุมหารือ  กบัฝ่ายบริหาร   ในเร่ือง
ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  และส่ิงแวดลอ้ม   เม่ือวนัท่ี  11/9/2564 

5. บริษทัฯ  มีการจดัอบรมท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั  ครบถว้นตามความจ าเป็นท่ีพนกังานตอ้งไดรั้บ  โดย
มีการอบรมดงัน้ี 

5.1 อบรมหลกัสูตรความปลอดภยัในการท างาน  เม่ือวนัท่ี  3  ตุลาคม  2565 

5.2 อบรมและซอ้มแผนฉุกเฉิน  กรณีสารเคมีหกร่ัวไหล  เม่ือวนัท่ี  12  กนัยายน  2565 

6. บริษทัฯ  ไดน้ าผลการประเมินความเส่ียง  มาประเมินการเพื่อจดัอุปกรณ์ PPE  ท่ีจ าเป็นในงานไวอ้ยา่ง
ครบถว้น   

7. บริษทัฯ  จดัให้มีการฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และการซอ้มแผนอพยพประจ าปี เม่ือวนัท่ี 16  กรกฏาคม  
2565   ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 

การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 



   

 

ANNUAL  REPORT  2022 
COP 24 ในปี 2565  บริษทัฯ  ไดจ้ดัให้มีการตรวจมลพิษทางอากาศ  โดยตรวจวดัมวลสารจากปล่องของโรงงาน  ปีละ 1 

คร้ัง  จ านวนทั้งส้ิน  3  ปล่อง  เพ่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและท าให้ชุมชนรอบขา้งมัน่ใจว่า  บริษทัฯ 
ไม่ไดส้ร้างความเดือดร้อนให้กบัคนรอบขา้ง  โดยให้มีการตรวจโดยผุต้รวจท่ีไดรั้บการรอบรองจากกระทรวง  
เม่ือวนัท่ี  24  กนัยายน  2565 โดยผลการตรวจวดัค่าอยูเ่กณฑป์กติ  และทั้งน้ีการปล่อยน ้าทิ้งออกสู่ภายนอก  ได้
มีการตรวจสอบน ้าทิ้งจากโรงงานเป็นประจ าทุกเดือน  โดยผลการตรวจวดัค่าน ้าในปี 2565  ทั้งหมดอยูใ่นเกณฑ์
ปกติ  ซ่ึงเป็นไปตามกรอบนโยบายท่ีบริษทัฯ  ไดว้างไว ้

 

การจัดการด้านสารเคมี 
COP 25 บริษทัฯ  ไดมี้การจดัพ้ืนท่ีจดัเก็บสารเคมี  โดยแบ่งแยกประเภทและมีการติด MSDS  เพ่ือบ่งช้ีไวอ้ยา่งชดัเจน

พร้อมทั้งอุปกรณ์เก็บกูพ้ร้อมใช ้  ณ จุดใชง้าน ทั้งพ้ืนท่ีจดัเก็บและพ้ืนท่ีปฏิบติังาน  เพ่ือเป็นไปตามแผนการ
ป้องกนัหากเกิดกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล  โดยสารเคมีท่ีใชใ้นกระบวนการทุกรายการไดมี้การย่ืนแบบแจง้ สอ.1 
ต่อหน่วยงานราชการเป็นประจ าทุกปี  โดยในปี 2022  มีรายการสารเคมีท่ียื่นต่อหน่วยงานราชการทั้งหมด 40 
รายการ 

การจัดการของเสีย 
COP 26 บริษทัฯ  มีความตระหนกัในการเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบในการจดัการกบัของเสียท่ีเกิดขึ้นจาก

กระบวนการทั้งหมด  ของเสียทางอากาสท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  ไดมี้การออกแบบทางดา้นวิศวกรรมของ
ระบบบ าบดัอากาศ  เพ่ือให้ชุมชนและพ้ืนท่ีใกลเ้คียงมัน่ใจไดว่้า  อากาศท่ีถูกปล่อยออกสู่ภายนอกไม่เป็น
อนัตรายต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม  โดยเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  ทั้งน้ีไดมี้การตรวจสอบเป็นประจ าตาม
แผนงานความปลอดภยัท่ีวางไว ้ ดา้นน ้าส่ิงและส่ิงปฏิกูลท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ ทางบริษทัฯ  ไดมี้การขออนุญาตน า
ออก  เพื่อส่งก าจดัถูกตอ้งตามกหมายท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด  โดยในปี 2021 มีการขออนุญาตน าออก
ส่ิงปฏิกูล  รวมทั้งส้ิน  6  รายการ  และต่ออายกุารต่ออนุญาตเป็นประจ าทุกปี 

การใช้ทรัพยากร 
COP 27 บริษทัฯ ตระหนกั  และไดใ้ห้ความส าคญัตอ้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ  ฝ่ายบริหารจึงไดก้ าหนดนโยบายดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้พนกังานทุกคนใหค้วามส าคญั และให้ความร่วมมือในการช่วยกนัอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยไดจ้ดัให้มีการวดัและประเมินการใชไ้ฟฟ้า  น ้า  รวมถึงวสัดุท่ีท าจากธรรมชาติ  เช่น  
กระดาษ  เพ่ือช้ีชดัว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีไดด้ าเนินการตอบสนองกบันโยบายและเป้าหมายหรือไม่  พร้อมทั้งมีการ
ติดประกาศส่ือสารให้พนกังานในองคก์รทุกคนรับทราบ 

 

ซ่ึงทางบริษทัฯ  ไดก้ าหนดเป้าหมาย  ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า  ไวใ้นปี 2022  โดยการใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย์
(โครงการติดตั้งโซล่าเซลล)์ 
 
 
 
 
 
 

 
  


