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การทํางานร�วมกับคู�ค�าของเรา 

บทนํา 

เน่ืองด�วยความเคารพต�อสิทธ�มนุษยชนของแต�ละบุคคลในระดับสากล บร�ษัท ไทยยูเน่ียน กรุ�ป จํากัด (มหาชน) 

และบร�ษัทในเคร�อ (ซ�่งต�อไปนี้จะเร�ยกโดยรวมว�า “ไทยยูเนี ่ยน”) มีความมุ�งมั�นที่จะดูแลสวัสดิภาพ ความ

ปลอดภัยและการจ�างงานท่ีเป�นธรรมให�กับบุคคลทุกคนท่ีร�วมงานกับเรา 

เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและเสร�ภาพของบุคคลท่ีร�วมงานกับเรา คู�ค�าของเรามีบทบาทสําคัญเป�นอย�างยิ�งใน

การช�วยทําให�บร�ษัทฯ มีการจัดซ�้อจัดจ�างด�วยความรับผิดชอบ โดยยึดตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันกับ

ท่ีบร�ษัทของเราปฏิบัติเอง ดังนั�นหลักปฏิบัติฉบับน้ีจ�งเป�นช�องทางของเราในการแจ�งให�คู�ค�าของเรารับทราบถึงความ

คาดหวังของเราท่ีมีต�อคู�ค�าของเรา 

หลักปฏิบัติสําหรับคู�ค�าของไทยยูเนี่ยนนี้ได�มุ�งเน�นถึงความมุ�งมั�นของเราในการดําเนินธุรกิจด�วยความซ�่อสัตย�

สุจร�ต ความโปร�งใสและการเคารพต�อหลักสิทธ�มนุษยชนสากลตามกฎบัตรระหว�างประเทศว�าด�วยเร� ่องสิทธ�

มนุษยชน และหลักการที่เกี่ยวข�องกับสิทธ�ขั�นพื้นฐานที่ได�ระบุไว�ในปฏิญญาว�าด�วยเร�่องหลักการและสิทธ�ขั �น

พื้นฐานในที่ทํางานขององค�การแรงงานระหว�างประเทศ เราใช�หลักปฏิบัตินี้เป�นกรอบการดําเนินงานจัดซ�้อจัดจ�าง

ด�วยความรับผิดชอบ โดยเราจะทํางานร�วมกับคู�ค�าท่ีมีค�านิยมและจ�ตสํานึกเหมือนกันเท�านั�นในการท่ีจะปฏิบัติตาม

หลักปฏิบัติของเรา นอกจากนี้คู�ค�าของเราต�องตกลงที่จะดําเนินงานอย�างโปร�งใส รวมถึงการแก�ไขข�อบกพร�อง

ต�างๆ ในการดําเนินงาน ตลอดจนผลักดันให�มีการปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องเพื่อให�สอดคล�องกับ

หลักการพื้นฐานของหลักปฏิบัติฉบับน้ี 

หลักปฏิบัติของไทยยูเนี่ยนได�วางข�อกําหนดและให�หลักเกณฑ�สําหรับใช�ในการอ�างอิงเพื่อการปฏิบัติตามในแต�ละ

องค�ประกอบของหลักการพื้นฐาน  
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ไทยยูเนี่ยนมีการวางข�อกําหนดเฉพาะเพิ�มเติมสําหรับเร�อประมงในห�วงโซ�อ�ปทานของบร�ษัท ผู�ประกอบการ

เร�อประมงที่ส�งมอบวัตถุดิบให�กับไทยยูเนี่ยนควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติด�านแรงงานบนเร�อประมง ตามที่ได�ระบุ

ไว�ในลิงค�ท่ีน่ี 
 

หลักการพื้นฐาน 

ไทยยูเนี่ยนได�กําหนดมาตรฐานที่มีการใช�ในอ�ตสาหกรรมระดับชั�นนําในการจัดซ�้อจัดจ�างของเราอย�างมีความ

รับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความมุ�งมั�นของเราในการเติบโตอย�างยั�งยืน เราจ�งได�นํามาตรฐานเหล�าน้ีเข�ามาปรับใช�ใน

ทุกส�วนของธุรกิจ และกําหนดให�คู�ค�าของเราปฏิบัติตามมาตรฐานของเราอย�างเคร�งครัด ในฐานะเป�นหน่ึงในสมาช�ก
ของ “United Nations Global Compact” เรามีความมุ�งมั�นที่จะนําหลักการสากล 10 ประการ มาปฏิบัติ 

เผยแพร� และส�งเสร�มอย�างเต็มท่ี 

 

หลักการพื้นฐานที่เป�นที่มาของหลักปฏิบัติของเราเป�นมาตรฐานที่ยอมรับแล�วในระดับสากลและได�ถูกนํามาใช�ใน

การดําเนินงานของเรา โดยมีรายละเอียดของหลักการตามท่ีระบุด�านล�าง ดังน้ี  
 

1. การดําเนินธุรกิจจะต�องทําอย�างถูกต�องตามกฎหมายและเป�นไปด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ต 

2. การจ�างงานจะต�องอยู�บนพื้นฐานของการตกลงกันอย�างอิสระ และมีเอกสารการว�าจ�างที่เป�นไปตาม

ข�อกําหนดของกฎหมาย 

3. คนงานทุกคนต�องได�รับการปฏิบัติด�วยความเคารพและให�เกียรติอย�างเท�าเทียมกัน 

4. การทํางานจะต�องเป�นไปด�วยความสมัครใจปราศจากการบังคับแรงงาน 

5. ห�ามมีการใช�แรงงานเด็ก 

6. คนงานทุกคนจะต�องได�รับค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม 

7. คนงานทุกคนต�องมีจํานวนชั�วโมงการทํางานท่ีเหมาะสม 

8. คนงานทุกคนจะต�องมีอิสรภาพในการใช�สิทธ�ในการจัดตั�ง และ/หร�อ เข�าร�วมกับสหภาพแรงงาน และมี

เสร�ภาพในการเจรจาต�อรองตามท่ีกฎหมายกําหนด 

9. คนงานทุกคนจะต�องได�รับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในท่ีทํางาน  

10. คนงานทุกคนจะต�องได�รับการปฏิบัติท่ีเป�นธรรม  

11. การดําเนินธุรกิจจะต�องเป�นไปอย�างยั�งยืนและลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม 

12. ต�องมีการตรวจสอบและผลักดันความคืบหน�าและการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติอย�างต�อเน่ือง 

 

 

http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/VIP-VCoC-Guidance-TH.pdf
http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/VIP-VCoC-Guidance-TH.pdf
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แนวทางการปฏิบัต ิ
ไทยยูเน่ียนมุ�งมั�นท่ีจะดําเนินธุรกิจด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ตและเคารพต�อผู�อ่ืน ช�่อเสียงของบร�ษัทฯ เป�นสินทรัพย�

ที่มีค�าเทียบเท�ากับบุคลากรและตราสินค�าของเรา เราคาดหวังที่จะเห็นมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานของ

คนงานและผู�ที่เราทําธุรกิจด�วยทุกคน การมาเป�นคู�ค�าของไทยยูเนี่ยน เป�นการยืนยันว�าท�านแสดงเจตนารมณ�

ร�วมกันและยึดถือตามหลักการพื้นฐานของเรา 

 
ก. ข�อบังคับสําหรับการดําเนินธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน 

ในส�วนน้ี เราอธ�บายถึงข�อบังคับสําหรับคู�ค�าท่ีจะมาดําเนินงานและมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับไทยยูเน่ียน  
 

เรากําหนดให�คู�ค�าทุกรายที่ทําธุรกิจร�วมกับไทยยูเนี่ยนต�องยืนยันว�าการดําเนินงานทั�งหมดของคู�ค�าเป�นไปตาม

ข�อบังคับดังต�อไปน้ี 
 

1 การดําเนินธรุกิจจะต�องทําอย�างถูกต�องตามกฎหมายและเป�นไปด�วยความซ�่อสัตย�สุจร�ต 

 

1.1 การติดสนิบน 

ห�ามมีการติดสินบน การคอร�รัปชัน การกรรโชก และการฉ�อโกงทุกรูปแบบ คู�ค�าต�องมีขั�นตอนมาตรการป�องกัน

ไม�ให�เกิดการติดสินบนในทุกรูปแบบในการติดต�อธุรกิจทั�งหมดของคู�ค�า การติดสินบนอาจเป�นได�ในหลายรูปแบบ 

เช�น การนําเสนอ การให�สัญญา การให� การยอมรับ หร�อการเร�ยกร�องสิ�งของท่ีมีค�าเพื่อมีอิทธ�พลต�อการตัดสินใจ

ของบุคคลอื่น ตัวอย�างของสิ�งที่มีค�า เช�น การเสนอเง�นสดหร�อเทียบเท�าเง�นสด การให�บร�การ การเสนอการจ�าง
งาน การบร�จาคเพื่อการกุศล การสนับสนุนทางการเมือง การให�ค�าเดินทาง และ/หร�อค�าเลี้ยงรับรอง การเลี้ยง

อาหารและการให�ของขวัญ การจ�ายเง�นอํานวยความสะดวกเพื่อเร�งรัดขั�นตอนการดําเนินการ เช�น การขออนุญาต 

หร�อใบอนุญาตจากหน�วยงานท�องถิ�น จะถือว�าเป�นการติดสินบนเช�นกัน และต�องห�ามไม�ว�าการเสนอให�ดังกล�าวจะ

เกิดข��นท่ีใดก็ตาม อย�างไรก็ตาม การเร�งรัดขั�นตอนตามกฎหมาย (เช�น ช�องทางพิเศษเร�งด�วนท่ีสนามบินหร�อการ

บร�การขอว�ซ�าและหนังสือเดินทางเร�งด�วน) ถือเป�นท่ียอมรับตราบเท�าท่ีเป�นการบร�การท่ีเป�ดให�ทุกคนสามารถใช�ได� 

และไม�มีการจ�ายเง�นให�กับบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป�นการส�วนตัวโดยตรง ขั�นตอนท่ีถูกต�องตามกฎหมายดังกล�าวไม�

ถือเป�นการจ�ายเง�นเพื่ออํานวยความสะดวก 

 

1.2 ผลประโยชน�ทับซ�อน 

โดยทั�วไปแล�ว ผลประโยชน�ทับซ�อนจะเกิดข��นเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน�ส�วนตัวของท�าน มีอิทธ�พลหร�อดูเหมือน

จะมีอิทธ�พลต�อการตัดสินใจของท�านในการงานของที่ทํางานหร�อในฐานะที่เป�นตัวแทนของบร�ษัท ผลประโยชน�ทับ

ซ�อนที่ไม�ได�ถูกจัดการอย�างเหมาะสมอาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อธุรกิจและเป�นอันตรายต�อช�่อเสียงของเรา ใน

กรณรี�ายแรง ผลประโยชน�ทับซ�อนอาจก�อให�เกิดการฉ�อโกงและการเลือกปฏิบัติได� ผลประโยชน�ทับซ�อนใดๆ  
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ในการดําเนินธุรกิจร�วมกับไทยยูเนี่ยนที่คู�ค�าทราบ จะต�องมีการแจ�งให�ไทยยูเนี่ยนรับทราบเพื่อดําเนินการอย�าง

เหมาะสม ทั�งน้ีหากเจ�าของหร�อผู�รับผลประโยชน�ในธุรกิจของคู�ค�าเป�นเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ตัวแทนพรรคการเมือง หร�อ

พนักงานของไทยยูเนี่ยน ท�านจะต�องแจ�งให�ไทยยูเนี่ยนทราบถึงความสัมพันธ�ทางธุรกิจก�อนจะดําเนินธุรกิจใดๆ 

ร�วมกับไทยยูเนี่ยน ข�อกําหนดนี้เป�นข�อกําหนดที่ใช�ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจร�วมกับไทยยูเนี่ยน และไทยยู
เนี ่ยนจะต�องได�รับการแจ�งให�ทราบหากผลประโยชน�ทับซ�อนหร�อเจ�าของ/ผู�รับผลประโยชน�มีการพัฒนาหร�อ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ�หลังจากที่ได�เร��มทําธุรกิจร�วมกับไทยยูเนี่ยน หากคู�ค�าไม�แน�ใจว�ามีเหตุการณ�ที่นับเป�น

ผลประโยชน�ทับซ�อนหร�อไม� คู�ค�าสามารถสอบถามความคิดเห็นจากไทยยูเนี่ยนตามช�องทางที่ระบุไว�ในส�วนของ

เอกสารฉบับน้ี  

 
1.3 การให�ของขวญั การต�อนรับ และการเลีย้งรับรอง 

การเลี ้ยงรับรอง หร�อการต�อนรับทางธุรกิจใดๆ กับไทยยูเนี ่ยนจะต�องเป�นไปอย�างสมเหตุสมผล และมี

วัตถุประสงค�เพื่อรักษาความสัมพันธ�ที่ดีทางธุรกิจเท�านั�น ไม�ใช�เพื่อสร�างอํานาจชักจ�งในการตัดสินใจใดๆ ในเช�ง

ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนในอนาคต การให�ของขวัญ หร�อการเลี้ยงรับรองที่อาจถูกตีความว�าเป�นการติดสินบน หร�อ

สร�างผลประโยชน�ทับซ�อน หร�อสร�างความเสียหายต�อช�่อเสียงของบร�ษัทนั�น เป�นสิ�งที่ห�ามกระทําและจะต�อง

หลีกเลี่ยงทุกครั�ง การให�ของขวัญระหว�างพนักงานของคู�ค�าและพนักงานไทยยูเนี่ยนจะต�องหลีกเลี่ยง การให�

ของขวัญอย�างเป�นทางการระหว�างบร�ษัทกับบร�ษัทสามารถดําเนินการได�แต�ต�องอยู�บนพื้นฐานความโปร�งใสและมี

การทําบันทึกอย�างถูกต�อง การให�ของขวัญหร�อการเล้ียงรับรองต�อเจ�าหน�าท่ีรัฐ หร�อสมาช�กในครอบครัวท่ีใกล�ช�ด

โดยทั�วไปเป�นการกระทําที่ไม�สมควร และห�ามกระทําถ�าของขวัญหร�อการเลี้ยงรับรองดังกล�าวให�เพื่อสร�างอํานาจ

ชักจ�งการตัดสินใจของเจ�าหน�าที่รัฐ หร�ออาจถูกมองได�ว�าเป�นการสร�างอิทธ�พลต�อการตัดสินใจของเจ�าหน�าที่รัฐ 

การบร�จาคเพื่อสาธารณกุศลท่ีเก่ียวโยงกับเจ�าหน�าท่ีของรัฐ หร�อครอบครัวของพวกเขานับเป�นความเส่ียงท่ีจะถูก

พิจารณาว�าเป�นการติดสินบน และควรได�รับการพิจารณาอย�างรอบคอบและบันทึกอย�างถูกต�อง 

 
1.4 การแข�งขันและข�อมูลคู�แข�ง 

ข�อมูลทั�งหมดที่เกี่ยวกับคู�แข�งของไทยยูเนี่ยนจะต�องได�มาอย�างถูกกฎหมายและอาจถูกใช�เท�าที่กฎหมายในเร�่อง

การแข�งขันทางการค�าและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข�องทั�งหมดรวมถึงข�อกําหนดต�างๆ จะอนุญาตเท�านั�น ห�ามคู�ค�า

เป�ดเผยข�อมูลลับเก่ียวกับคู�แข�งของไทยยูเน่ียนและข�อมูลท่ีไม�เป�ดเผยสู�สาธารณะให�แก�ไทยยูเน่ียนไม�ว�าในเวลาใดๆ 

 

1.5 ประวัติทางการเง�น การฟอกเง�นและการใช�ข�อมูลภายใน 

การดําเนินธุรกิจและการติดต�อในเช�งพาณิชย�จะต�องโปร�งใส และมีการจัดทําบันทึกอย�างถูกต�องไว�ในบัญช�และ

ระบบของคู�ค�า คู�ค�าต�องไม�มีส�วนร�วมหร�อพยายามทําธุรกรรมเพื่อการฟอกเง�น และไม�มีการนําข�อมูลที่เป�น

ความลับท่ีอยู�ในความครอบครองของคู�ค�าเก่ียวกับไทยยูเน่ียนไปใช�ในกิจการอย�างใดอย�างหน่ึงหร�อมีส�วนร�วมใน

การสนับสนุนการทําธุรกรรมท่ีใช�ข�อมูลภายใน 
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1.6 การปกป�องข�อมูลและทรัพย�สิน  

ข�อมูลท่ีเป�นความลับ ความรู�เช�งขั�นตอน และทรัพย�สินทางป�ญญาของไทยยูเน่ียนเป�นสิ�งท่ีต�องเคารพและปกป�อง 

ข�อมูลทั�งหมดที่ให�โดยไทยยูเนี่ยนจะต�องถูกใช�เพื่อวัตถุประสงค�ตามที่กําหนดเท�านั�น ข�อมูลส�วนตัวเฉพาะของแต�

ละบุคคล เช�น  ข�อมูลพนักงานหร�อลูกค�า จะต�องได�รับการจัดการอย�างเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑ�ของกฎหมาย

ว�าด�วยการปกป�องข�อมูลส�วนบุคคลและระเบียบท่ีเก่ียวข�องทั�งหมด และไม�ควรจะเก็บไว�นานเกินความจําเป�น หาก

คู�ค�ารับทราบ หร�อสงสัยว�ามีหร�ออาจจะมีการละเมิดความปลอดภัยของข�อมูล (เช�น การเข�าถึงข�อมูลส�วนบุคคล

โดยไม�ได�รับอนุญาต) คู�ค�าต�องแจ�งให�ไทยยูเน่ียนรับทราบทันทีผ�านช�องทางท่ีระบุไว�ในหัวข�อ ข ของเอกสารฉบับน้ี  

 
1.7 คุณภาพผลิตภัณฑ�และการสร�างนวัตกรรมอย�างมีความรับผิดชอบ  

สินค�าและบร�การที่ส�งมอบให�แก�ไทยยูเนี่ยนต�องตรงตามลักษณะที่กําหนดไว� มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยที่ระบุไว�ในเอกสารสัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวข�อง และสามารถใช�ได�ตามวัตถุประสงค� ฉลากของ

ผลิตภัณฑ�ต�องถูกต�องและชัดเจนเพื่อช�วยให�ไทยยูเนี่ยนสามารถดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับ

ใช� การว�จัยและพัฒนาจะต�องดําเนินการด�วยความรับผิดชอบและอยู�บนพื้นฐานของการปฏิบัติการว�จัยทางคลินิก

ท่ีดีและได�รับการยอมรับโดยทั�วไปตามหลักการทางว�ทยาศาสตร� เทคโนโลยี และหลักจร�ยธรรม 

 
1.8 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

คู�ค�าต�องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั�งหมดในประเทศที่คู�ค�ามีการดําเนินธุรกิจอยู� และปฏิบัติตาม

กฎหมายระหว�างประเทศและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงท่ีเก่ียวข�องกับการค�าระหว�างประเทศ (เช�น การลงโทษ

ทางการค�า การควบคุมการส�งออก และหน�าที่ในการรายงาน) การปกป�องข�อมูล กฎหมายการป�องกันการ

ผูกขาด/การแข�งขันทางการค�า 

 
การรายงานข�อสงสยัและการไม�ถูกตอบโต� 

คนงานของคู�ค�าจะต�องได�รับโอกาสท่ีจะร�องเร�ยนประเด็นข�อกังวลต�างๆ และคนงานทุกคนท่ียกประเด็นเหล�าน้ีข��นมา

จะต�องได�รับการคุ�มครองจากการถูกตอบโต�หร�อแก�แค�น โดยคู�ค�าต�องมีการดําเนินการดังต�อไปน้ี 
 
ก)  มีแนวปฏิบัติและนโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพที่แสดงถึงความมุ�งมั�นในการดําเนินธุรกิจอย�าง

ซ�่อสัตย�และมีการต�อต�านการติดสินบน การให�ของขวัญ และการต�อนรับ โดยแนวปฏิบัติหร�อนโยบาย

ดังกล�าวจะต�องสอดคล�องตามกฎหมายการแข�งขันทางการค�าและมุ�งเน�นให�มีการหลีกเลี่ยงผลประโยชน�

ทับซ�อน  

ข) มีการฝ�กอบรมและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข�อกําหนดต�างๆ และมีขั�นตอนการลงโทษ

และการแก�ไขเยียวยากรณีท่ีมีการไม�ปฏิบัติตามข�อกําหนด 
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ค) มีนโยบายและขั�นตอนอย�างชัดเจนสําหรับการทําธุรกรรมทางการเง�น เพื่อให�แน�ใจว�ามีการบันทึกการทํา

ธุรกรรมทางการเง�นทั�งหมดอย�างเหมาะสม และเพื่อช�วยระบุเร�่องการฟอกเง�น และไม�มีการปกป�ดหร�อ

ไม�ได�ลงบันทึกในบัญช� เง�นทุนหร�อสินทรัพย� 

ง) มีขั �นตอนและกลไกที่จะทําให�แน�ใจว�าข�อมูลที่เป�นความลับทั�งหมด ไม�ว�าจะเป�นทางธุรกิจหร�อส�วนที่

เกี่ยวข�องกับผลิตภัณฑ�ได�มีการจัดเก็บอย�างปลอดภัย และมีการจํากัดสิทธ�การเข�าถึงข�อมูลเฉพาะเท�าท่ี

จําเป�นเท�านั�น 

จ) มีขั�นตอนที่เพียงพอเพื่อให�แน�ใจว�า ไทยยูเนี่ยนจะได�รับแจ�งข�อมูลคุณภาพผลิตภัณฑ�หร�อป�ญหาด�าน

ความปลอดภัยท่ีมาจากผู�ผลิตหร�อจากห�วงโซ�อ�ปทานโดยทันที 

ฉ) มีขั�นตอนที่เพียงพอเพื่อให�แน�ใจว�า คู�ค�าและคนงานของคู�ค�ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ต�างๆ  

ช) คนงานจะต�องมีช�องทางท่ีสามารถแจ�งป�ญหาหร�อข�อร�องเร�ยนได� โดยปราศจากความกังวลท่ีจะถูกตอบโต�

หร�อแก�แค�น 
 

2 การจ�างงานจะต�องอยู �บนพื้นฐานของการตกลงกันอย�างอิสระ และมีเอกสารการจ�างงานที ่เป�นไปตาม

ข�อกําหนดของกฎหมาย 

นโยบายต�างๆ ท่ีเคารพสิทธ�ตามมาตรฐานของคนงานท่ีทํางานประจําและชั�วคราว และคนงานเอาท�ซอร�สจะต�องถูก

นํามาปรับใช�และปฏิบัติตาม อย�างน�อยนโยบายเหล�าน้ีต�องปกป�องสิทธ�ของพวกคนงานภายใต�สัญญาการจ�างงาน 

ตามกฎหมายและระเบียบข�อบังคับท�องถิ�น กฎหมายแรงงานของประเทศ กฎหมายประกันสังคม และข�อตกลงท่ีทํา

ร�วมกัน 

2.1 องค�ประกอบสําคัญของความสัมพันธ�ของนายจ�าง/ลูกจ�าง เช�น ชั�วโมงการทํางาน การทํางานล�วงเวลา 

การจ�ายค�าจ�าง ผลประโยชน� การลางาน ระบบการลงโทษทางว�นัยและการร�องเร�ยน จะต�อง (1) มีการตก

ลงกันอย�างอิสระโดยทั�งสองฝ�าย (2) มีการบันทึกเป�นลายลักษณ�อักษร และ (3) มีการลงนามโดย

นายจ�างและลูกจ�าง 

2.2 คนงานจะต�องเข�าใจข�อตกลงและเง�่อนไขต�างๆ ของการจ�างงานอย�างชัดเจนและได�รับการอธ�บายด�วยวาจา 

และถ�าจําเป�นต�องใช�ภาษาท่ีคนงานสามารถเข�าใจได� 
2.3 การเปลี่ยนแปลงในองค�ประกอบที่สําคญัของความสัมพันธ�ระหว�างนายจ�าง/ลูกจ�างจะต�องตกลงกันเป�น

ลายลักษณ�อักษรโดยทั�งสองฝ�าย 

 
3 คนงานทุกคนจะต�องได�รับการปฏิบัติด�วยความเคารพและให�เกยีรติอย�างเท�าเทียมกนั 

คนงานทุกคนจะต�องได�รับการปฏิบัติด�วยความเคารพและให�เกียรติอย�างเท�าเทียมกัน ต�องไม�มีการล�วงละเมิดทาง

ร�างกาย ทางเพศ ทางจ�ตใจ ทางวาจา การข�มข��ในรูปแบบต�างๆ หร�อการปฏิบัติท่ีรุนแรงและไร�มนุษยธรรม จะต�องไม�
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มีการเลือกปฏิบัติในการจ�างงานในทุกๆ ส�วน รวมถึงการรับสมัคร การจ�ายค�าตอบแทน ความก�าวหน�า การ

ลงโทษทางว�นัย การเลิกจ�าง หร�อการเกษียณอายุ จะต�องไม�มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากชนชั�น ชาติกําเนิด 

เช�้อชาติ ศาสนา อายุ ทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป�นสมาช�กสหภาพ การเป�น

สมาช�กทางการเมือง สุขภาพ ความพิการหร�อการตั�งครรภ� ต�องให�ความสําคัญอย�างยิ�งกับสิทธ�ของคนงานที่มี

ความเส่ียงสูงท่ีสุดในการถูกเลือกปฏิบัติ 

3.1 มีนโยบายห�ามการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากชนชั�น ชาติกําเนิด เช�้อชาติ ศาสนา อายุ 

ทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป�นสมาช�กสหภาพ การเป�นสมาช�กทาง

การเมือง สุขภาพ ความพิการหร�อการตั�งครรภ� และมีขั�นตอนที่จะต�องแจ�งให�คนงานทราบถึงสิทธ�ของ

ตัวเอง  

3.2 จะต�องไม�มีการบังคับให�มีการทดสอบการตั�งครรภ�หร�อรูปแบบอ่ืนๆ ของการตรวจคัดกรองสุขภาพท่ีอาจ

ส�งผลก�อเกิดการเลือกปฏิบัติ 

3.3 คู�ค�าจะไม�เลิกจ�าง ลดตําแหน�ง หร�อลดผลประโยชน�อันเป�นผลเน่ืองมาจากการตั�งครรภ� คู�ค�าต�องอนุญาต

ให�คนงานกลับมาทํางานตามเดิมได�หลังจากคลอดบุตรแล�ว  

3.4 คนงานจะต�องได�รับโอกาสที่เท�าเทียมกันในการพัฒนาความรู� ทักษะ และความสามารถที่เกี่ยวข�องกับ

งานท่ีทําอย�างเต็มท่ี 

 
4 การทํางานจะต�องอยู�บนพื้นฐานความสมัครใจปราศจากการบังคับแรงงาน 

ไม�อนุญาตให�มีการบังคับแรงงาน ไม�ว�าจะเป�นในรูปแบบของแรงงานผูกมัด แรงงานขัดหน้ี หร�อในรูปแบบอ่ืนๆ ห�าม

มิให�มีการบีบบังคับทางจ�ตใจและร�างกาย การใช�แรงงานทาสและการค�ามนุษย� 

4.1 มีนโยบายการจ�างงาน ขั�นตอนการปฏิบัติ และการอบรมพนักงาน เพื่อให�แน�ใจว�าคนงานมีการจ�างงาน

อย�างอิสระและมีความเท�าเทียมกัน และมีอิสระท่ีจะลาออกได�ตามความสมัครใจ  

4.2 คนงานจะต�องมีอิสระในการเดินทางและไม�ถูกกักขังหน�วงเหน่ียวไว�ในสถานประกอบการของคู�ค�า 

4.3 คนงานจะต�องไม�ถูกบังคับให�ส�งมอบเอกสารประจําตัว ในกรณีที ่มีความจําเป�นในการเก็บเอกสาร

ประจําตัวตามที่กฎหมายกําหนด คู�ค�าจะต�องมีการจัดทําข�อตกลงกับคนงานเพื่อให�แน�ใจว�า คนงาน

สามารถเข�าถึงเอกสารประจําตัวของตนเองได� และไม�ใช�เป�นเง�่อนไขในการป�องกันไม�ให�คนงานลาออก และ

จะต�องคืนเอกสารประจําตัวให�กับคนงานทันทีที่มีการเร�ยกร�องเป�นลายลักษณ�อักษร หร�อการจ�างงาน

สิ�นสุดลง 

4.4 คู�ค�าต�องทําให�มั�นใจว�า สัญญาต�างๆ ต�องเป�นภาษาท่ีคนงานสามารถเข�าใจได�  

4.5 คู�ค�าต�องหลีกเลี่ยงหร�อลดการให�เบิกเง�นสดล�วงหน�า หร�อให�เง�นกู�ยืมแก�คนงานหร�อการกระทําอื่นๆ ที่

อาจส�งผลผูกมัดคนงานให�อยู�ทํางานให�กับนายจ�างเน่ืองจากการหน้ีท่ีค�างชําระ 
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5 ห�ามมีการใช�แรงงานเด็ก  

ต�องไม�มีเด็กอายุตํ่ากว�า 15 ป� หร�ออายุตํ่ากว�าอายุขั�นตํ่าสําหรับการทํางานตามที่ระบุไว�ตามกฎหมายแรงงานใน

ประเทศนั�นๆ ทํางานหร�อถูกจ�างอยู�ในธุรกิจท่ีอยู�ภายใต�การดูแลของคู�ค�า  คู�ค�าจะต�องทําให�มั�นใจว�า จะไม�มีลูกจ�างท่ี
อายุตํ่ากว�า 18 ป� ทํางานในพื้นที่ที่มีอันตราย และเวลาการทํางานจะต�องไม�เกิน 8 ชั�วโมงต�อวัน และต�องไม�มีการ

ทํางานในช�วงเวลากลางคืน (22.00 น.– 06.00 น.) 
 

5.1 นโยบายการจ�างงานต�องระบุอายุขั�นตํ่าที่ชัดเจนในการจ�างงาน พร�อมขั�นตอนที่มีประสิทธ�ภาพในการ

ตรวจสอบอายุของคนงาน (เช�น บัตรประชาชน หร�อหนังสือเดินทางท่ีออกโดยรัฐบาล)  

5.2 แรงงานผู�เยาว�จะต�องได�รับการดูแลและป�องกันในเร�่องของสุขภาพและความปลอดภัยในทุกสถานการณ� 

มาตรการดังกล�าวรวมถึงการห�ามแรงงานผู �เยาว�ทํางานที่เป�นอันตรายหร�อการทํางานในช�วงเวลา

กลางคืน และกําหนดให�แรงงานผู�เยาว�จะต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ 

 
6 คนงานทุกคนต�องได�รับค�าตอบแทนที่เป�นธรรม  

คนงานทุกคนจะต�องได�รับค�าตอบแทน ซ�่งประกอบด�วย ค�าจ�าง ค�าล�วงเวลา ผลประโยชน�ต�างๆ และวันลาต�างๆ ท่ี

เป�นไปตามหร�อมากกว�ามาตรฐานขั �นตํ ่าตามที ่กําหนดโดยกฎหมายของประเทศนั �นๆ และได�รับการจ�าย

ค�าตอบแทนตามท่ีมีการทําสัญญาร�วมกัน 

6.1 คนงานต�องได�รับเอกสารการจ�ายค�าตอบแทนตามรอบการจ�ายค�าตอบแทนในแต�ละครั�ง โดยแสดง

รายละเอียดของค�าตอบแทนอย�างชัดเจน ซ�่งประกอบด�วย จํานวนเง�นค�าจ�าง ผลประโยชน� เง�นจ�งใจ/โบนัส 

และการหักเง�นต�างๆ เอกสารการจ�ายค�าตอบแทนจะต�องทําเป�นภาษาท่ีคนงานสามารถเข�าใจได� 

6.2 ค�าตอบแทนจะต�องจ�ายตรงเวลาสอดคล�องกับเอกสารการจ�ายเง�น 

6.3 การทํางานทั�งหมดจะต�องได�รับการจ�ายค�าตอบแทนไม�ตํ่ากว�าจํานวนขั�นตํ่าตามที่กฎหมายและมาตรฐาน

อ�ตสาหกรรมกําหนด และสอดคล�องกับสัญญาการจ�างงาน 

6.4 จะต�องยึดถือและปฏิบัติตามเง�่อนไขค�าตอบแทนที่กําหนดข��นตามข�อตกลงที่ได�มีการเจรจาต�อรองกันแล�ว

ตามกฎหมาย 

6.5 การหักเง�นตามที่กฎหมายกําหนด เช�น ภาษี หร�อประกันสังคม จะต�องนําฝากในแต�ละรอบการจ�ายไปยัง

บัญช�ที่ระบุไว�ตามกฎหมายหร�อหน�วยงานตามที่กฎหมายกําหนด การหักเง�นอื่นๆ นอกเหนือจากการ

หักเง�นตามที่กฎหมายกําหนด และการหักเง�นอื่นๆ จะสามารถทําได�ก็ต�อเมื่อเป�นไปตามกฎหมายและ

ได�รับการยินยอมเป�นลายลักษณ�อักษรจากคนงานก�อน  

6.6 ไทยยูเนี่ยนมีความมุ�งมั�นในการ “กําจัดการเก็บค�าธรรมเนียมการจัดหางาน” ที่เร�ยกเก็บจากแรงงาน

ต�างชาติ กล�าวคือ ไทยยูเน่ียนจะรับผิดชอบค�าธรรมเนียมสําหรับการบร�การจัดหางาน เราส�งเสร�มให�คู�ค�า

ของไทยยูเนี่ยนพิจารณาหลักการในการยกเลิกค�าธรรมเนียมการบร�การในการจัดหางาน และนํามาปรับ

ใช�ให�เหมาะสมกับสถานการณ�เฉพาะของตน 
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7 คนงานทุกคนต�องมีจํานวนชั�วโมงการทํางานที่เหมาะสม 

คนงานจะต�องไม�ถูกกําหนดหร�อบังคับให�ทํางานเกินกว�าเวลาการทํางานปกติ และทํางานล�วงเวลาเกินกว�าตามที่

กฎหมายแรงงานของประเทศที่คนงานทํางานอยู�กําหนดไว� การทํางานล�วงเวลาทั�งหมดของคนงานจะต�องอยู�บน

พื้นฐานความสมัครใจของคนงาน 
 

7.1 มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาการทํางานปกติและการทํางานล�วงเวลา โดยมีกระบวนการที่กําหนดไว�

สําหรับการตัดสินใจในการทํางานล�วงเวลาและต�องได�รับการยินยอมจากคนงานก�อน 

7.2 คนงานจะต�องมีสิทธ�ได�รับชั�วโมงการพักผ�อนอย�างน�อย 24 ชั�วโมงติดต�อกัน ในทุกๆ ช�วงเวลาทํางาน 7 

วัน (ยกเว�นสําหรับงานบางประเภทที่กฎหมายอนุญาตให�นายจ�างและลูกจ�างตกลงกันเป�นอย�างอื่น) ถ�า

คนงานถูกเร�ยกร�องให�ทํางานในวันหยุดเพื่อให�เกิดความต�อเนื่องของการผลิตหร�อการบร�การ คนงาน

ต�องได�รับวันหยุดชดเชยเทียบเท�าช�วงระยะเวลาทํางานทันที หร�อได�รับค�าจ�างชดเชยในอัตราที่กฎหมาย

กําหนด 

7.3 หากสัญญาการจ�างงานยินยอมให�มีการทํางานล�วงเวลา ซ�่งคนงานได�มีการตกลงในสัญญาชัดเจน การ

ทํางานล�วงเวลาทั�งหมดของคนงานต�องอยู�บนพื้นฐานความสมัครใจ 

7.4 ค�าตอบแทนการทํางานล�วงเวลาต�องไม�น�อยกว�าอัตราท่ีกําหนดไว�ตามกฎหมาย 

 
8 คนงานทุกคนต�องมีอิสรภาพในการใช�สิทธ�ในการจัดตั�ง และ/หร�อ เข�าร�วมกับสหภาพแรงงาน และมีเสร�ภาพ

ในการเจรจาต�อรองตามที่กฎหมายกําหนด 

สิทธ�ของคนงานในการมีเสร�ภาพในการสมาคมและการเจรจาต�อรองต�องได�รับการเคารพและยอมรับ คนงาน

จะต�องไม�โดนข�มข��หร�อคุกคามในการใช�สิทธ�เพื่อเข�าร�วมในองค�กรใดๆ  

8.1 ผู�จัดการ หัวหน�างาน และเจ�าหน�าท่ีรักษาความปลอดภัยต�องได�รับการอบรมให�เคารพสิทธ�ของคนงานแต�

ละคนในการเข�าร�วมองค�กรใดๆ อย�างอิสระ 

8.2 คู�ค�าต�องแจ�งให�คนงานทราบเก่ียวกับสิทธ�ของคนงานเพื่อให�คนงานเข�าใจ และรู�สึกมั�นใจในการกระทําต�างๆ 

ตามสิทธ�ของตนที่พึงมี โดยต�องไม�ถูกขัดขวางจากคนงานคนอื่น หร�อหัวหน�างานในการใช�สิทธ�เสร�ภาพ

ของพวกเขา  

8.3 สิทธ�ในการนัดหยุดงาน จะต�องถูกยอมรับว�าเป�นสิทธ�ของคนงานและองค�กรของพวกเขา ในฐานะที่เป�น

สิทธ�ท่ีพึงมีในการจัดตั�ง โดยคนงานจะต�องไม�ได�รับการตอบโต�ในการใช�สิทธ�นั�น 

 
9 คนงานทุกคนจะต�องได�รับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทํางาน  

สถานที่ทํางานจะต�องจัดให�ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยสําหรับคนงานของคู�ค�าทั�งหมด เพื่อป�องกันการ

เกิดอ�บัติเหตุและการบาดเจ�บท่ีอาจเกิดข��นได�จากการทํางาน หร�อเกิดข��นระหว�างการทํางาน หร�อเป�นผลมาจากการ

ปฏิบัติงานของคู�ค�า 
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9.1 คู�ค�าจะต�องระบุ กําจัด และควบคุมอันตรายที่ก�อให�เกิดความเสี่ยงต�อคนงาน หร�อบุคคลอื่นที่อยู�ใน

สถานท่ีทํางาน หร�อต�อสิ�งแวดล�อม  

9.2 มีนโยบายและขั�นตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพสําหรับอาช�วอนามัยและความปลอดภัย และ

ต�องมีการปรับเปล่ียนเป�นระยะตามความเหมาะสม 

9.3 ต�องสื่อสารในวงกว�างและจัดให�มีการอบรมอย�างเหมาะสมแก�คนงาน สําหรับนโยบายและขั�นตอนการ

ปฏิบัติเร�่องอาช�วอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการซ�อมหนีไฟ 

9.4 คนงานและบุคคลภายนอกที่เข�ามาในสถานประกอบการจะต�องได�รับแจ�งถึงอันตรายที่อาจเกิดข��นใน

สถานท่ีทํางาน และต�องมีการให�ความรู�ท่ีเพียงพอ รวมถึงอ�ปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลเพื่อหลีกเล่ียงหร�อ

บรรเทาอันตรายดังกล�าว 

9.5 บุคลากรทุกคนที่เข�ามาในสถานที่ หร�อมีหน�าที ่จัดการกับสินค�าจะต�องได�รับแจ�งเกี ่ยวกับว�ธ�การ

ดําเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยท่ีจะเกิดข��น 

9.6 อ�ปกรณ�ป�องกันส�วนบุคคลจะต�องถูกจัดให�กับบุคลากรทุกคนโดยนายจ�างเป�นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�าย 

คนงานจะได�รับการอบรมท่ีจําเป�นเพื่อให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�อย�างปลอดภัย 

9.7 สภาพการทํางาน รวมสภาพที่อยู�ของคนงานจะต�องจัดให�อยู�ในสภาพที่ปลอดภัยและมีอาช�วอนามัยที่ดี 

โดยจะต�องมีสวัสดิการพื้นฐานอย�างตํ่าดังนี้ นํ้าดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย ห�องสุขาที่สะอาดและมีเพยีงพอ 

มีการระบายอากาศท่ีดี มีทางหนีไฟและอ�ปกรณ�ความปลอดภัยเท�าท่ีจําเป�น มีอ�ปกรณ�ปฐมพยาบาล การ

เข�าถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การมีพื้นท่ีรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ และบร�เวณสถานท่ีทํางาน

ต�องมีแสงสว�างท่ีเหมาะสม 

9.8 คู�ค�าจะต�องมั�นใจว�า คนงานท่ีตั�งครรภ�ซ�่งได�แจ�งให�ทางคู�ค�า รับทราบเก่ียวกับการตั�งครรภ�จะต�องไม�ทํางาน

ในพื้นท่ีอันตราย ไม�ทํางานท่ีใช�ร�างกายหนัก หร�องานท่ีเก่ียวข�องกับสารช�วภาพ สารเคมี หร�อวัตถุท่ีอาจ

เป�นอันตรายต�อระบบสืบพันธุ� นอกจากนี้ คู�ค�าจะต�องมั�นใจว�า คนงานที่ตั�งครรภ�มีชั�วโมงการทํางานที่ไม�

ยาวนานเกินไปและไม�อนุญาตให�ทํางานกะกลางคืน คู�ค�าจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่มี

วัตถุประสงค�เพื่อปกป�องสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานท่ีตั�งครรภ� 
 

10 คนงานทุกคนจะต�องได�รับการปฏิบัติที่ เป�นธรรม  

คนงานจะต�องได�รับการปฏิบัติที่โปร�งใส เป�นธรรม และมีขั�นตอนที่เป�นความลับที่สามารถแก�ป�ญหาอย�างรวดเร�ว

เป�นธรรม และไม�มีอคติในการแก�ไขป�ญหาซ�่งอาจเกิดจากความสัมพันธ�ในการทํางาน 

10.1 ต�องมี (1) ช�องทางร�องเร�ยน ให�ข�อเสนอแนะ ร�องทุกข� ท่ีคนงานเข�าถึงได�และมีประสิทธ�ภาพ (2) จัดให�มี

การสอบสวนอย�างเต็มรูปแบบเพื่อให�แก�ไขป�ญหาอย�างรวดเร�ว เป�นธรรม และไม�มีอคติในการแก�ไขป�ญหา 

10.2 ช�องทางการร�องเร�ยนจะต�องทําการส่ือสารอย�างแพร�หลาย เพื่อให�มั�นใจว�าคนงานรู�จักช�องทางทีมีอยู� และ

มีการรักษาความลับของผู�ร�องเร�ยนทุกคน (หากต�องการ) และห�ามมีการตอบโต� 
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11 การดําเนินธุรกิจจะต�องเป�นไปอย�างยั�งยืนและลดผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม  

การดําเนินงาน การจัดหา การผลิต การกระจายสินค�า และการให�บร�การ จะต�องดําเนินการตามวัตถุประสงค�เพื่อ

ปกป�องและรักษาสิ�งแวดล�อม และต�องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด�านสิ�งแวดล�อม  

11.1 การดําเนินธุรกิจต�องมีใบอนุญาตทางกฎหมายท่ีจําเป�นทั�งหมด  

11.2 มีการจัดการฝ�กอบรมให�กับบุคลากรทุกคนเพื่อให�ทราบถึงใบอนุญาตตามกฎหมายต�างๆ และปฏิบัติ

ตาม  

11.3 มีการวางแผนการจัดการด�านสิ�งแวดล�อมอย�างมีประสิทธ�ภาพ เป�นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

รวมถึง การใช�สารเคมีอันตราย การกําจัดของเสีย น้ําเสียและมลพิษทางอากาศ การใช�น้ําและพลังงาน 

 
12 ต�องมีการตรวจสอบและผลักดันความคืบหน�าและการปฏิบัติตามหลักการอย�างต�อเนื่อง 

คู�ค�าจะให�อํานาจไทยยูเนี่ยนและตัวแทนที่ได�รับการแต�งตั�งให�มีส�วนร�วมในการติดตามการดําเนินงานต�างๆ เพื่อ

ยืนยันว�ามีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี ้ รวมถึงการเข�าตรวจสอบที่โรงงานผลิตและสถานที่พักของคนงานที่

นายจ�างจัดหาโดยไม�มีการแจ�งให�ทราบล�วงหน�า การตรวจสอบการบันทึกต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการจ�างงาน และการ

สัมภาษณ�คนงานเป�นการส�วนตัว คู�ค�าต�องเก็บเอกสารทั�งหมดที่จะใช�ยืนยันการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้ไว�ที่

สถานประกอบการ ไทยยูเนี่ยนจะพยายามทํางานร�วมกับคู�ค�าของเราเพื่อแก�ป�ญหาการไม�ปฏิบัติตามหลักปฏิบติั

ในการไม�ปฏิบัติตามครั�งแรก ยกเว�นในกรณีของการละเมิดแรงงานท่ีสําคัญ 

 

 

ข. รายงานการฝ�าฝ�น 

ข�อปฏิบัติทั�งหมดน้ีใช�บังคับกับคู�ค�าทุกรายท่ีทําธุรกิจกับไทยยูเน่ียน คู�ค�าจะต�องทําให�มั�นใจว�า ข�อปฏิบัติทั�งหมดจะ

ถูกนําไปใช�กับ/โดยผู�รับเหมาช�วง หร�อบร�ษัทผู�รับจ�างด�วย ถ�าการขายสินค�า/การให�บร�การกับไทยยูเนี่ยนนั�น

จําเป�นต�องมีการใช�บร�การ หร�อทําโดยผู�รับจ�างของคู�ค�า 

การปฏิบัติใดท่ีไม�สอดคล�องกับหลักปฏิบัติน้ี (รวมถึงการไม�ปฏิบัติตามของพนักงานของไทยยูเน่ียน หร�อบุคคล

ท่ีได�รับมอบหมายให�ทําหน�าท่ีในนามของไทยยูเน่ียน) ซ�่งเม่ือคู�ค�ารับทราบจะต�องรายงานต�อไทยยูเน่ียนทันที การ

ไม�รายงานต�อไทยยูเน่ียนจะถือเป�นการละเมิดหลักปฏิบัติน้ี 

1. ไทยยูเน่ียนสนับสนุนให�มีการแสดงออกทางความคิดเห็นสําหรับคนงานของบร�ษัทฯ คู�ค�าและคนงานของคู�ค�า

เอง โดยพวกเขาเหล�านั�นไม�ต�องมีความกลัวใดๆ ในการรายงานการฝ�าฝ�นที่เกิดข��น หร�อกรณีสงสัยว�ามีการ

ฝ�าฝ�น  
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การรับทราบและการยอมรับ 

ลายเซ�นของข�าพเจ�าตามด�านล�างยืนยันว�า ข�าพเจ�าได�อ�านและเข�าใจในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและหลัก

ปฏิบัติด�านแรงงานสําหรับคู�ค�าของไทยยูเนี่ยน ข�าพเจ�าในฐานะที่เป�นตัวแทนผู�มีอํานาจของบร�ษัทฯ ข�าพเจ�าขอให�

คํามั�นในนามตัวเองและในนามของบร�ษัทฯ ว�าจะปฏิบัติตามกฎและหลักปฏิบัติฉบับนี้ ไทยยูเนี่ยนขอสงวนสิทธ�์ใน

การเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติได�ตลอดเวลา และจะจัดทําสําเนาที่ได�มีการเปลี่ยนแปลงให�กับคู�ค�าทุกรายเพื่อเซ�น

รับทราบ 
 

 

คู�ค�า _____________________________                                      

ท่ีอยู� _____________________________ 

ช�่อผู�แทน __________________________ 

ตําแหน�งผู�แทน _______________________ 

ลายเซ�น ___________________________ 

วันท่ี _____________________________

Company’s seal 




