ກຸ່ມບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ
ຈາລິຍະທໍາໃນການດໍາເນີນທລະກິດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ານແຮງງານ
ໃນການເຮັດວຽກຮຸ່ວມກັບຄູຸ່ຄ້າຂ້ອງເຮົາ
ບົດນໍາ
ດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບຕໍ່ສິດທິມະນດສະຍະຊົນສຳກົນຂອງບກຄົນທກຄົນ ບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽມ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)ແລະບໍລິສັດໃນເຄືອ ຊື່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເອີ້ນວ່ຳ “ກ່ມບໍລິສັດ
ໄທຍູນ້ຽນ”ມ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເບິ່ງແຍງສະຫວັດດີກຳນແລະກຳນຈ້ຳງວຽກທີ່ເປັນທໍຳໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທກຄົນ
ເພື່ອສະຫວັດດີພຳບແລະເສລີພຳບຂອງຜູ້ປະຕິບັດວຽກ ຄູ່ຄ້ຳຂອງເຮົຳມີບົດບຳດທີ່ສໍຳຄັນໃນກຳນຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດ ເຮັດກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງໄດ້ຢ່ຳງມີຄວຳມ ຮັບຜິດຊອບ
ໂດຍຢືດຫລັັກປະຕິບັດແລະເປັນ ມຳດຕະຖຳນເຊັ່ນດຽວກັນກັບກ່ມບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ໂດຍຫລັກກຳນປະຕິບັດນີ້ເປັນຂໍ້ກໍຳຫນົດພື້ນຖຳນສໍຳຫລັບທກຄູ່ຄ້ຳ ເພື່ອໃຊ້ເປັນ
ຫລັກຢືດປະຕິບັດໃນກຳນເຮັດທລະກິດຮ່ວມກັນທັງໃນປັດຈບັນແລະອຳນຳຄົດ
ຫລັກປະຕິບັດຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນນີ້ໄດ້ຮັບຄວຳມມ້ງຫມັ້ນໃນກຳນດໍຳເນີນທລະກິດໂດຍຢືດຖືຫລັກຄ ນນະທໍຳ ຄວຳມຊື່ສັດສດຈະຫລິດ ຄວຳມໂປ່ງໃສ ເຄົຳລົບຕໍ່
ສິດທິມະນດສະຍະຊົນສຳກົນແລະຫລັກກຳນດ້ຳນແຮງງຳນຕະຫລອດກຳນດໍຳເນີນວຽກຂອງເຮົຳ ຫລັກປະຕິບັດນີ້ໃຫ້ແນວທຳງທີ່ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະໃຊ້ໃນກຳນຈັດຊື້
ຈັດຈ້ຳງໂດຍທຳງເຮົຳຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຄ້ຳທີ່ມີຄ່ຳນິຍົມຄືກັນໃນກຳນທີ່ຈະປະຕິບັດຕຳມມຫລັກຂອງເຮົຳເທົ່ຳນັ້ນ ຊື່ງຄູ່ຄ້ຳຕົກລົງທີ່ຈະດໍຳເນີນກຳນຢ່ຳງໂປ່ງໃສລວມ
ຖືງກຳນແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງຕ່ຳງໆ ຕະຫລອດຈົນຜັກດັນໃຫ້ເກີດກຳນປັບປງຢ່ຳງຕໍ່ເນື່ອງພຳຍໃຕ້ຫລັກກຳນນີ້
ຫລັກປະຕິບັດຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ວຳງຂໍ້ກໍຳຫນົດແລະໃຫ້ເກນໃນກຳນອ້ຳງອິງໃນແຕ່ລະອົງປະກອບຂອງຫລັກກຳນພື້ນຖຳນໂດຍມີລຳຍລະອຽດດັ່ງນີ້
ຫລັກການພ້ນຖານ
ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ເປັນຜູ້ກໍຳຫນົດເກນທີ່ໃຊ້ນໍຳໃນອດສຳຫະກໍຳສໍຳ ຫລັບກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງທີ່ຕະຫນັກເຖີ ງຄວຳມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມແລະມີຄວຳມມ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະເຕີບ
ໃຫຍ່ຢ່ຳງຢັ້ງຢືນ ເຮົຳຈື່ງໄດ້ນໍຳຫລັກກຳນເຫລົ່ຳນີ້ມຳເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງທລະກິດແລະຂໍ້ເຊີນຊວນຄູ່ຄ້ຳ ຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮ່ວມເປັນພັນທະມິດໃນກຳນດໍຳເນີນກຳນ
ເພື່ອບັນລຕຳມຫລັກກຳນພັດທະນຳຢ່ຳງຢັ້ງຢືນທີ່ມີປະສິດທິພຳບ ເຮົຳໄດ້ເປັນສະມຳຊິກ “United Nations Global Compact”ແລະມີຄວຳມມ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະນໍຳມຳ
ປະຕິບັດ ເປີດເຜີຍແລະສົ່ງເສີມຫລັກກຳນສຳກົນທົ່ວໄປ 10 ປະກຳນດັ່ງກ່ຳວ ຫລັກກຳນພືນ
້ ຖຳນທີ່ເປັນທີ່ມຳຂອງຫລັກປະຕິບັດຂອງເຮົຳເປັນມຳດຕະຖຳນທີ່ຍອມຮັບໂດຍ
ສຳກົນແລະໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງກຳນດໍຳເນີນກຳນຂອງເຮົຳ
1.

ກຳນດໍຳເນີນທລະກິດຕ້ອງຢືດຫລັກຄນນະທໍຳຖືກຕ້ອງຕຳມກົດຫມຳຍແລະຄວຳມຊື່ສັດສດຈະຫລິດ

2.

ກຳນຈ້ຳງວຽກຢູ່ບົນພື້ນຖຳນກຳນຕົກລົງກັນຢ່ຳງອິສະຫລະແລະມີເອກະສຳນກຳນຈ້ຳງວຽກທີ່ປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍ

3.

ພະນັກງຳນທກຄົນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດຢ່ຳງເທົ່ຳທຽມກັນດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບແລະໃຫ້ກຽດ

4.

ກຳນເຮັດວຽກຢູ່ບົນພື້ນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈແລະບໍ່ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງຳນ

5.

ອຳຍຂອງພະນັກງຳນຕ້ອງສອດຄ່ອງຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ

6.

ພະນັກງຳນທກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່ຳຕອບແທນທີ່ເປັນທໍຳ

7.

ຊົ່ວໂມງກຳນເຮັດວຽກສໍຳຫລັບພະນັກງຳນມີຄວຳມເຫມຳະສົມ

8.

ພະນັກ ງຳນມີອິ ສະຫລະພຳບໃນກຳນໃຊ້ສິ ດ ເພື່ ອກຳນຈັດ ຕັ ້ງແລະ/ຫລືເ ຂົ້ ຳຮ່ວ ມກັບສະຫະພຳບແຮງງຳນແລະເສລີພ ຳບໃນກຳນເຈລະຈຳຕໍ່ ລອງຕຳມທີ່
ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ

9.

ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບກຳນເບິ່ງແຍງສຂະພຳບແລະຄວຳມປອດໄພໃນບ່ອນເຮັດວຽກ
ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

10. ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດທີ່ເປັນທໍຳ
11. ກຳນດໍຳເນີນທລະກິດຈະຕ້ອງເປັນໄປຢ່ຳງຢັ້ງຢືນແລະລົດຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
12. ຄວຳມຄືບຫນ້ຳແລະກຳນປະຕິບັດມີກຳນກວດສອບ
ແນວທາງປະຕິບັດ
ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ມ້ງຫມັ້ນທີ່ຈະດໍຳເນີນທລະກິດດ້ວຍຄວຳມຊື່ສັດແລະເຄົຳລົບຜູ້ອື່ນ ຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່ຳສດທຽບເທົ່ຳບກຄະລຳກອນແລະຊື່ທຳງກຳນຄ້ຳ
ຂອງເຮົຳ ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຄຳດຫວັງທີ່ຈະເຫັນພຶດຕິກໍຳກຳນປະຕິບັດຂອງພະນັກງຳນແລະຄູ່ຄ້ຳທີ່ເຮົຳເຮັດທລະກິດດ້ວຍມີມຳດຕະຖຳນສູງ ກຳນເຂົ້ຳມຳເປັນຄູ່ຄ້ຳຂອງ
ເຮົຳ ທ່ຳນຢືນຢັນທີ່ຈະຢືດຖືຫລັກກຳນພື້ນຖຳນດຽວກັນກັບເຮົຳ
ກ.ຂໍ້ກໍຳຫນົດທີ່ຈໍຳເປັນສໍຳຫລັບກຳນເຮັດທລະກິດກັບ ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ
ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຂໍອະທິບຳຍຂໍ້ກໍຳຫນົດທີ່ຈໍຳເປັນສໍຳຫລັບຄູ່ຄ້ຳທີ່ຈະມຳເຮັດທລະກິດແລະຮັກສຳຄວຳມສໍຳພັນທຳງທລະກິດກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຄູ່ຄ້ຳທກລຳຍທີ່
ເຮັດທລະກິດກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຕ້ອງຢືດຖືແລະຢືນຢັນວ່ຳທລະກໍຳທັງຫມົດເປັນໄປຕຳມຂໍ້ກໍຳຫນົດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
1.ການດໍາເນີນທລະກິດຕ້ອງຢດຫລັກຄນນະທໍາຖກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍແລະຄວາມຊຸ່ສັດສດຈະຫລິດ
ການຕິດສິນບົນ
ຫ້ຳມມີກຳນທດຈະຫລິດ ຕິດສິນບົນທກຮູບແບບ ກັນໂຊກ ສໍ້ໂກງແລະຕ້ອງມີມຳດຕະກຳນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດກຳນຕິດສິນບົນໃນທກທລະກໍຳທຳງກຳນຄ້ຳດ້ວຍຂໍ້ຂັ ດແຍ່ງ
ທຳງຜົນປະໂຫຍດ
ກຳນຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດໃນກຳນເຮັດທລະກິດກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນທີ່ຄູ່ຄ້ຳຮູ້ ຈະຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ຮັບຮູ້ເພື່ອດໍຳເນີນກຳນຢ່ຳງເຫມຳະສົມ ທັງ
ນີ້ຫຳກເຈົ້ຳຂອງຫືຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທຳງທລະກິດຂອງຄູ່ຄ້ຳ ເປັນເຈົ້ຳຫນ້ຳທີ່ຂອງລັດ ຕົວແທນພັກກຳນເມືອງຫລືພະນັກງຳນຂອງກກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽ ນຈະຕ້ອງແຈ້ງເຖີງ
ຄວຳມກ່ຽວເນື່ອງຄວຳມສໍຳພັນຊື່ງອຳດຈະຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮັບຮູ້ ຂໍ້ກໍຳຫນົດນີ້ເປັນຂໍ້ກໍຳຫນົດທີ່ໃຊ້ຕະຫລອດໄປຂະນະທີ່ເຮັ ດທລະກິດ
ຮ່ວມກັນ ໂດຍກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຖືງຄວຳມສໍຳພັນທີ່ກ່ຽວເນື່ອງດັ່ງກ່ຳວທັງກ່ອນແລະຂະນະທີ່ເປັນຄູ່ຄ້ຳກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ
ຂອງຂວັນ ກຳນຕ້ອນຮັບແລະກຳນຈັດລ້ຽງ
ກຳນຕ້ອນຮັບແລະກຳນຈັດລ້ຽງສໍຳຫລັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງດໍຳເນີນກຳນຕຳມຄວຳມເຫມຳະສົມເພື່ອວັດຖປະສົງໃນກຳນຮັກສຳຄວຳມສໍຳພັນທຳງທລະກິດທີ່ ດີ
ແລະບໍ່ໄດ້ມີເຈດຕະນຳທີ່ຈະໃຫ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ກຳນຕັດສິນໃຈໃນເຊີງທລະກິດ ກຳນໃຫ້ຂອງຂວັນລະຫວ່ຳງພະນັກ ງຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳແລະພະນັກງຳນຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ
ຄວນຈະຕ້ອງຫລີກລ້ຽງ ກຳນໃຫ້ຂອງຂວັນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນລະຫວ່ຳງບໍລິສັດຄູ່ຄ້ຳແລະກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນສຳມຳດດໍຳເນີນກຳນໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງມີຄວຳມໂປ່ງໃສແລະມີກຳນ
ບັນທືກຢ່ຳງຖືກຕ້ອງ
ກຳນແຂ່ງຂັນແລະຂໍ້ມູນຄູ່ແຂ່ງ
ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ກ່ຽວກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນໄດ້ມຳໂດຍຊອບດ້ວຍກົດຫມຳຍແລະຈະຖືກນໍຳໄປໃຊ້ເພື່ອວັດຖປະສົງຕຳມກົດຫມຳຍປ້ອງກັນກຳນຜູກຂຳດກຳນ
ຄ້ຳແລະກົດຫມຳຍຫລືລະບຽບອື່ນໃດ ຈະບໍ່ມີກຳນພະຍຳຍຳມເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຄູ່ແຂ່ງທຳງກຳນຄ້ຳບໍ່ວ່ຳໃນເວລຳໃດໆຫຳກຂໍ້ມູນນັ້ນເປັັນຂໍ້ມູນລັບແລະບໍ່ໄດ້ ເປັນຂໍ້ມູນ
ສຳທຳລະນະ
ປະຫວັດທາງການເງີນ ການຟອກເງີນແລະການໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນບໍລິສັດ
ກຳນດໍຳເນີນທລະກິດແລະກຳນຕິດຕໍ່ໃນເຊີງກຳນຄ້ຳຈະຕ້ອງໂປ່ງໃສແລະມີກຳນຈັດເຮັດບັນທືກຢ່ຳງຖືກຕ້ອງໄວ້ໃນບັນຊີແລະສຳລະບັນຂອງຄູ່ຄ້ຳ ຕ້ອງບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫລື
ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

ຄວຳມພະຍຳຍຳມໃນກຳນເຮັດທລະກິດເພື່ອກຳນຟອກເງີນ ລວມທັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວຳມລັບຢູ່ ໃນຄວຳມຄອບຄອງຂອງຄູ່ຄ້ຳ ກ່ຽວກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຖືກນໍຳໄປໃຊ້
ໃນກຳນຢ່ຳງໃດຢ່ຳງຫນື່ງຫລືມີສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນສະຫນັບສະຫນນກຳນເຮັດທລະກໍຳທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນພຳຍໃນ
ກຳນປົກປ້ອງຂໍ້ມູນແລະຊັບສິນ
ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວຳມລັບ ຄວຳມຮູ້ເຊີງຂັ້ນຕອນແລະຊັບສິດທຳງປັນຍຳຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຄົຳລົບແລະປົກປ້ອງ ຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຈັດໃຫ້ໂດຍກ່ມບໍລິສັດ
ໄທຍູນ້ຽນຈະຕ້ອງຖືກໃຊ້ເພື່ອວັດຖປະສົງຕຳມທີ່ກໍຳຫນົດ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສະເພຳະຂອງບກຄົນເຊັ່ນ ຂໍ້ມູນພະນັກງຳນຫລືລູກຄ້ຳຈະໄດ້ຮັບກຳນຈັດກຳນແລະ ປ້ອງກັນຢ່ຳງ
ເຕັມທີ່ຕຳມຫລັກເກນຂອງກົດຫມຳຍຄວຳມເປັນສ່ວນຕົວແລະລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງຫມົດ
ຄນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນແລະນະວັດຕະກໍາ
ສິນຄ້ຳແລະບໍລິກຳນຈະຖືກສົ່ງມອບຕົງຕຳມລັກສະນະທີ່ກໍຳຫນົດໄວ້ ໄດ້ຄນນະພຳບແລະປອດໄພຕຳມມຳດຕະຖຳນທີ່ກໍຳຫນົດໄວ້ໃນສັນຍຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະໃຊ້ໄດ້ຢ່ ຳງ
ປອດໄພຕຳມວັດຖປະສົງຂອງກຳນໃຊ້ ກຳນວິໄຈແລະພັດທະນຳຈະດໍຳເນີນກຳນດ້ວຍຄວຳມຮັບຜິດຊອບແລະຢູ່ບົນພື້ນ ຖຳນຂອງກຳນປະຕິບັດທຳງຄີນິກທີ່ດີແລະໄດ້ຮັບ
ກຳນຍອມຮັບໂດຍທົ່ວໄປຕຳມຫລັກກຳນທຳງວິທະຍຳສຳດເທັກໂນໂລຊີແລະຈະລິຍະທໍຳ
ການປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍແລະກົດລະບຽບທັງຫມົດໃນປະເທດທີ່ຄູ່ຄ້ຳດໍຳເນີນທລະກິດ ລວມທັງກົດເກນແລະກົດຫມຳຍລະຫວ່ຳງປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ເຊັ່ນ ກົດຫມຳຍ
ກ່ຽວກັບກຳນກີດກັນທຳງກຳນຄ້ຳ ກຳນຄວບຄມກຳນສົ່ງອອກແລະຫນ້ຳທີ່ໃນກຳນລຳຍງຳນ)ກຳນປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ກຳນປ້ອງກັນກຳນຜູກຂຳດ/ກຳນແຂ່ງຂັນທຳງກຳນຄ້ຳ
ການລາຍງານຂໍ້ສົງໄສແລະການບໍຸ່ຖກຕອບໂຕ້
ພະນັກງຳນຈະໄດ້ຮັບກຳນເປີດໂອກຳດທີ່ຈະຮ້ອງຮຽນຂໍ້ສົງໄສຫລືປັນຫຳຕ່ຳງໆໂດຍພະນັກງຳນທີ່ຍົກປະເດັນຂື້ນຈະໄດ້ຮັບກຳນຄ້ມຄອງຈຳກກຳນຖືກຕອບໂຕ້
1.1ມີແນວປະຕິບັດຫລືມີນະໂຍບຳຍທີ່ຊັດເຈນແລະມີປະສິດທິພຳບກ່ຽວກັບກຳນຄວຳມຄຳດຫວັງກຳນດໍຳເນີນທລະກິດຢ່ຳງຊື່ສັດ ຕໍ່ຕ້ຳນກຳນໃຫ້ສິນບົນຂອງຂວັນແລະ
ກຳນຕ້ອນຮັບ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍກຳນແຂ່ງຂັນທຳງກຳນຄ້ຳແລະຄວຳມຂັດແຍ່ງທຳງຜົນປະໂຫຍດ
1.2ມີກຳນຝືກອົບຮົມແລະກຳນປະເມີນຄວຳມສ່ຽງກ່ຽວກັບກຳນປະຕິບັດຕຳມຂໍ້ກໍຳຫນົດຕ່ຳງໆ ກໍລະນີພົບຄວຳມບໍ່ສອດຄ່ອງຕ້ອງມີກຳນລົງໂທດແລະກຳນແກ້ໄຂ
1.3ມີນະໂຍບຳຍທີ່ຊັດເຈນສໍຳ ຫລັບກຳນເຮັດທ ລະກໍຳທຳງກຳນເງີນລວມເຖີ ງກຳນຈັດເຮັດບັນທືກທີ່ເຫມຳະສົມເພື່ອປ້ອງກັນກຳນທ ດຈະຫລິດ ຫລືກຳນຟອກເງີນ ບໍ່ມີ
ບັນຫຳທີ່ປົກປິດຫລືບໍ່ໄດ້ລົງບັນທືກຊັບສິນທີ່ບັນທືກໄວ້ນອກລະບົບ
1.4ມີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວຳມລັບບໍ່ວ່ຳຈະເປັນທລະກິດຫລືຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກເກັບໄວ້ຢ່ຳງປອດໄພແລະມີ ກຳນເຂົ້ຳຖືງຂໍ້
ມູນຢ່ຳງເປັນລະບົບ
1.5ມີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳຄ ນນະພຳບຂອງຜະລິດຕະພັນຫລືປັນຫຳດ້ ຳນຄວຳມປອດໄພທີ່ມຳຈຳກຜູ້ຜະລິດຫລືຫ່ວງໂສ້ອ ປະທຳນຈະຖືກແຈ້ງໂດຍ
ທັນທີມຳຍັງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ
1.6ຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນລະບົບພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່ຳມີກຳນປະຕິບັດວຽກຕຳມກົດລະບຽບແລະກົດຫມຳຍໂດຍຄູ່ຄ້ຳແລະພະນັກງຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳ
1.7ພະນັກງຳນມີຊ່ອງທຳງທີ່ສຳມຳດແຈ້ງປັນຫຳໄດ້ ໂດຍປຳດສະຈຳກຄວຳມກັງວົນ ປຳດສະຈຳກຄວຳມຢ້ຳນກົວທີ່ຈະຖືກຕອບໂຕ້
2.ການຈ້າງວຽກຢູຸ່ບົນພ້ນຖານການຕົກລົງກັນຢຸ່າງອິສະຫລະ ແລະມີເອກະສານການຈ້າງວຽກທີຸ່ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ
ນະໂຍບຳຍຕ່ຳງໆທີ່ຖືກຕ້ອງນໍຳມຳປະຕິບັດ ຢືດຫລັກເກນທີ່ເຄົຳລົບສິດທິຂອງພະນັກງຳນປະຈໍຳ ພະນັ ກງຳນຊົ່ວຄຳວ ພະນັກງຳນຈຳກຂ້ຳງນອກ ຕຳມມຳດຕະຖຳນ
ພື້ນຖຳນເບື້ອງຕົ້ນ ກຳນປົກປ້ອງສິດທິຂອງພວກເຂົຳພຳຍໃຕ້ສັນຍຳກຳນຈ້ຳງວຽກ ຊື່ງຂື້ນຢູ່ກັບກົດຫມຳຍທ້ອງຖິ່ນ ແຮງງຳນແຫ່ງຊຳດ ກົດຫມຳຍປະກັນສັງຄົມ ລະບ ຽບ
ແລະຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເຮັດຮ່ວມກັນ
2.1ອົງປະກອບທີ່ສໍຳຄັນຂອງຄວຳມສໍຳພັນຂອງນຳຍຈ້ຳງ/ພະນັກງຳນ ເຊັ່ນຊົ່ວໂມງກຳນເຮັດວຽກ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳ ກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຈ້ຳງ ຜົນປະໂຫຍດ ກຳນ
ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

ລຳພັກວຽກ ກຳນລົງໂທດທຳງວິໄນແລະກຳນຮ້ອງຮຽນ(i)ມີກຳນຕົກລົງກັນໄດ້ຢ່ຳງອິສະຫລະທັງສອງຝ່ຳຍ(ii)ມີກຳນບັນທືກເປັນລຳຍລັກອັກສອນ(iii)ລົງນຳມໂດຍນຳຍຈ້ຳງ
ແລະພະນັກງຳນ
2.2ຂໍ້ຕົກລົງແລະເງື່ອນໄຂຕ່ຳງໆລະຫວ່ຳງນຳຍຈ້ຳງແລະພະນັກງຳນຕ້ອງມີຄວຳມເຂົ້ຳໃຈຢ່ຳງຊັດເຈນຕົງກັນ ລວມຖືງເປັນພຳສຳທີ່ເຂົ້ຳໃຈໄດ້ທັງ 2 ຝ່ຳຍ
2.3ຫຳກມີກຳນປ່ຽນແປງໃນສຳລະທີ່ສໍຳຄັນຕ້ອງຕົກລົງກັນເປັນລຳຍລັກອັກສອນໂດຍນຳຍຈ້ຳງແລະພະນັກງຳນ
3.ພະນັກງານທກຄົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢຸ່າງເທົຸ່າທຽມກັນດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບແລະໃຫ້ກຽດ
ພະນັກງຳນທກຄົນໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດດ້ວຍຄວຳມເຄົຳລົບແລະໃຫ້ກຽດ ບໍ່ມີກຳນລ່ວງລະເມີນທຳງຮ່ຳງກຳຍ ທຳງເພດ ທຳງຈິດໃຈ ດ້ວຍກຳນລະເມີດທຳງວຳຈຳ ກຳນລ່ວງ
ເກີນຫືເຮັດໃຫ້ຂຳຍຫນ້ຳໂດຍວິທີກຳນອື່ນໆ ບໍ່ມີກຳນເລືອກປະຕິບັດໃນເລື່ອງກຳນຈ້ຳງວຽກລວມຖືງກຳນຮັບສະຫມັກພະນັກງຳນ ກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນ ກຳຍຈ່ຳຍຄ່ຳຊົດ
ເຊີຍ ຄວຳມກ້ຳວຫນ້ຳ ກຳນລົງໂທດທຳງວິໄນ ກຳນເລີກຈ້ຳງ ກຳນກະສຽນອຳຍ ຈະຕ້ ອງບໍ່ມີກຳນເລືອກປະຕິບັດໂດຍ ວັນນະ ຊຳດກໍຳເນີດ ເຊື້ອຊຳດ ສຳດສະຫນຳ ອຳຍ
ເພດ ສະຖຳນະພຳບກຳນແຕ່ງງຳນ ລົດຊະນິຍົມ ກຳນເປັນສະມຳຊິກສະຫະພຳບ ກຳນເປັນສະມຳຊິກທຳງກຳນເມືອງ ສກຂະພຳບ ຄວຳມພິກຳນ ແລະກຳນຖືກພຳ ໂດຍຈະ
ໃຫ້ຄວຳມສໍຳຄັນກັບສິດທິຂອງພະນັກງຳນທີ່ມີຄວຳມສ່ຽງສູງໃນກຳນຖືກເລືອກປະຕິບັດ
3.1ມີນະໂຍບຳຍທີ່ຫ້ຳມກຳນເລືອກປະຕິບັດໃນທກຮູບແບບບໍ່ວ່ຳຈະບົນພື້ນຖຳນຂອງວັນນະ ຊຳດກໍຳເນີດ ເຊື້ອຊຳດ ສຳດສະຫນຳ ອຳຍ ຄວຳມພິກຳນ ເພດ ສະຖຳນະ
ພຳບກຳນແຕ່ງງຳນ ລົດຊະນິຍົມທຳງເພດ ກຳນເປັນສະມຳຊິກສະຫະພຳບ ກຳນເປັນສະມຳຊິກທຳງກຳນເມືອງ ສຂະພຳບ ຄວຳມພິກຳນແລະກຳນຖືພຳ ແລະຕ້ອງມີແນວ
ປະຕິບັດທີ່ຈະແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງຳນຮູ້ຖືງສິດທິທີ່ມີ
3.2ຕ້ອງບໍ່ມີກຳນບັງຄັບໃຫ້ມີກຳນກວດກຳນຖືພຳ ຫລື ຮູບແບບອື່ນໆ ຂອງກຳນກວດຄັດແຍກສຂະພຳບທີ່ອຳດສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດກຳນເລືອກປະຕິບັດ
3.3ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບໂອກຳດທີ່ເທົ່ຳທຽມກັນໃນກຳນພັດທະນຳຄວຳມຮູ້ ທັກສະແລະຄວຳມສຳມຳດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກທີ່ເຮັດຢ່ຳງເຕັມທີ່
4.ການເຮັດວຽກຢູຸ່ບົນພ້ນຖານຄວາມສະຫມັກໃຈແລະບໍຸ່ບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ
ບໍ່ມີກຳນບັງຄັບໃຊ້ແຮງງຳນບໍ່ວ່ຳຈະເປັນໃນຮູບແບບຂອງກຳນໃຊ້ແຮງງຳນທຳດ ຫລືກຳນຄ້ຳມະນດ ຫລືຮູບແບບອື່ນໆ ລວມຖືງກຳນບັງຄັບທຳງຈິດໃຈແລະຮ່ຳງກຳຍ
4.1ມີນະໂຍບຳຍກຳນຈ້ຳງວຽກ ຂັ້ນຕອນກຳນປະຕິບັດວຽກທີ່ມີລະບົບ ລວມຖືງກຳນອົບຮົມພະນັ ກງຳນເພື່ອຫມັ້ນໃຈວ່ຳມີກຳນຈ້ຳງວຽກຢ່ຳງອິສະຫລະເທົ່ຳທຽມ ແລະ
ສຳມຳດລຳອອກໄດ້ຕຳມຄວຳມສະຫມັກໃຈ
4.2ພະນັກງຳນມີເສລີພຳບໃນກຳນເດິນທຳງ ບໍ່ຖືກກັກຂັງຫນ່ວງຫນ່ຽວໄວ້ໃນສະຖຳນະປະກອບກຳນຂອງຄູ່ຄ້ຳ
4.3ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງມອບເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວ ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວຳມຈໍຳເປັນຕຳມທີ່ກົດຫມ ຳຍກໍຳຫນົດໃນກຳນເກັບເອກະສຳນ ຕ້ອງມີກຳນ
ຈັດກຳນໃຫ້ພະນັກງຳນເຂົ້ຳຖືງເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວໄດ້ ແລະບໍ່ໃຊ້ເປັນເງື່ອນໄຂໃນກຳນປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພະນັກງຳນລຳອອກແລະເອກະສຳນປະຈໍຳຕົວຕ້ອງຄືນໃຫ້ກັບ
ພະນັກງຳນທັນທີທີ່ກຳນຈ້ຳງງຳນສິ້ນສດລົງ
4.4ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳສັນຍຳຕ່ຳງໆຕ້ອງເປັນພຳສຳທີ່ພະນັກງຳນເຂົ້ຳໃຈໄດ້
4.5ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງຫລີກລ້ຽງຫລືລົດກຳນໃຫ້ເບີກເງີນສົດລ່ວງຫນ້ຳຫລືໃຫ້ເງີນກູ້ຢືມແກ່ພະນັກງຳນຫລືກຳນກະທໍຳອື່ນໆທີ່ອຳດຜູກມັດພະນັກງຳນໄວ້ກັບຄູ່ຄ້ຳຈຳ ກກຳນເປັນຫນີ້
ສິນ
5.ອາຍຂອງພະນັກງານຕ້ອງສອດຄຸ່ອງຕາມທີຸ່ກົດຫມາຍກໍາຫນົດ
ບໍ່ມີກຳນໃຊ້ແຮງງຳນເດັກນ້ອຍທີ່ມີອຳຍຕໍ່ຳກວ່ຳ 15 ປີຫລືມີອຳຍຕໍ່ຳກວ່ຳອຳຍຊັ້ນຕໍ່ຳສໍຳຫລັບກຳນເຮັດວຽກຕຳມທີ່ລະບໄວ້ຕຳມກົດຫມຳຍແຮງງຳນໃນປະເທດນັ້ນໆ ເຮັດ
ວຽກຫລືຖືກຈ້ຳງວຽກໃນທລະກິດທີ່ຢູ່ພຳຍໃຕ້ກຳນເບິ່ງແຍງຂອງຄູ່ຄ້ຳ ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳພະນັກງຳນທີ່ອຳຍຫນ້ອຍກວ່ຳ 18 ປີ ຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ກຳນເຮັດ
ວຽກທີ່ອັນຕະລຳຍແລະເວລຳໃນກຳນເຮັດວຍກຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ແລະຈະບໍ່ເຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ (22.00-06.00.ນ)
5.1ນະໂຍບຳຍກຳນຈ້ຳງວຽກລະບອຳຍຂັ້ນຕໍ່ຳທີ່ຊັດເຈນແລະວິທີກຳນກວດສອບອຳຍຂອງພະນັກງຳນ (ເຊັ່ນ:ບັດປະຈໍຳຕົວປະຊຳຊົນຫລື Passport ທີ່ອອກໂດຍ

ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

ລັດຖະບຳນ)
5.2ໃນທກສະຖຳນະກຳນແຮງງຳນ ຜູ້ເຍົຳຕ້ອງໄດ້ ຮັບກຳນເບິ່ງແຍງເປັນພິເສດທັງດ້ຳນສຂະພຳບ ແລະຄວຳມປອດໄພ ມີກຳນປ້ອງກັນຈຳກວຽກທີ່ເປັນອັນຕະລຳຍ ຫລື
ກຳນເຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ
6.ພະນັກງານທກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບຄຸ່າຕອບແທນທີຸ່ເປັນທໍາ
ພະນັ ກງຳນທ ກຄົນ ຈະໄດ້ ຮັ ບຄ່ ຳຕອບແທນຊື ່ງ ລວມຖື ງ ຄ່ຳ ຈ້ຳ ງ ຄ່ ຳ ລ່ ວງເວລຳ ຜົນ ປະໂຫຍດຕ່ຳ ງໆ ມື ້ລ ຳພັ ກຕ່ ຳງໆ ທີ່ ໄດ້ຮ ັ ບຄ່ ຳຈ້ຳ ງເປັນ ໄປຕຳມຫລືຫ ລຳຍກວ່ ຳ
ມຳດຕະຖຳນຂັ້ນຕໍ່ຳຕຳມກົດຫມຳຍຂອງປະເທດນັ້ນໆ ກໍຳຫນົດ ຫລືຕຳມຂໍ້ຕົກລົງກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນທີ່ມີກຳນເຮັດສັນຍຳຮ່ວມກັນ
6.1ພະນັກງຳນໄດ້ຮັບເອກະສຳນຈ່ຳຍເງີນ (Pay slip)ຕຳມຮອບກຳນຈ່ຳຍເງີນ ທີ່ສະແດງລຳຍລະອຽດຂອງຄ່ຳຕອບແທນທີ່ປະກອບດ້ວຍຄ່ຳຈ້ຳງ ຜົນປະໂຫຍດ ເງີນຈູງ
ໃຈ/ໂບນັດແລະກຳນຫັກເງີນໃດໆ ທັງນີ້ເອກະສຳນກຳນຈ່ຳຍເງີນຈະຕ້ອງເຮັດເປັນພຳສຳທີ່ພະນັກງຳນເຂົ້ຳໃຈ
6.2ຄ່ຳຈ້ຳງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄົບຖ້ວນແລະຕົງເວລຳ
6.3ກຳນເຮັດວຽກທັງຫມົດໄດ້ຮັບກຳນຈ່ຳຍຄ່ຳຕອບແທນຢ່ຳງຫນ້ອຍຕຳມມຳດຕະຖຳນຂັ້ນຕໍ່ຳຕຳມກົດມຫມຳຍຫລືຫລຳຍກວ່ຳມຳດຕະຖຳນອດສຳຫະກໍຳ
6.4ເງື່ອນໄຂຄ່ຳຕອບແທນທີ່ກໍຳຫນົດຂື້ນໂດຍສັນຍຳທີ່ໄດ້ມີກຳນເຈລະຈຳຕໍ່ລອງກັນແລ້ວນັ້ນ ຕ້ອງຖືກນໍຳມຳຢືດຖືປະຕິບັດ
6.5ກຳນຫັກເງີນຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດເຊັ່ນ ພຳສີ ຫລືກຳນປະກັນສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລຳ ຈະຕ້ອງຖືກນໍຳຝຳກເຂົ້ຳບັນຊີທີ່ກໍຳຫນົດ ຫລືນໍຳສົ່ງໄປຍັງຫນ່ ວຍງຳນ
ລຳດຊະກຳນຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ
6.6ກຳນຫັກເງີນນອກເຫນືອຈຳກລຳຍກຳນຫັກເງີນຕຳມກົດຫມຳຍ ຈະສຳມຳດດໍຳເນີນກຳນໄດ້ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບກຳນຍິນຍອມເປັນຫນັງສືຈຳກພະນັກງຳນກ່ອນ
7.ຊົຸ່ວໂມງການເຮັດວຽກສໍາຫລັບພະນັກງານມີຄວາມເຫມາະສົມ
ພະນັກງຳນຈະບໍ່ຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດວຽກເກີນເວລຳກຳນເຮັດວຽກຕຳມເວລຳປົກກະຕິແລະມີຈໍຳນວນກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳເກີນທີ່ກໍຳຫນົດ ໂດຍກົດຫມຳຍແຮງງຳນ
ຂອງປະເທດທີ່ພະນັກງຳນເຮັດວຽກຢູ່ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈ
7.1ມີນະໂຍບຳຍທີ່ຊັດເຈນກ່ຽວກັບເວລຳເຮັດວຽກແລະກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳ ໂດຍມີຂັ້ນຕອນຊັດເຈນໃນກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳນັ້ນຕ້ອງເປັນໄປຕຳມຄວຳມສະຫມັກ
ໃຈ
7.2ພະນັກງຳນມີສິດໄດ້ຮັບມື້ພັກຢ່ຳງຫນ້ອຍ 24 ຊົ່ວໂມງຕິດຕໍ່ກັນໃນທກໄລຍະເວລຳກຳນເຮັດວຽກເຈັດມື້ ຫຳກພະນັກງຳນຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໃນມື້ພັກເນື່ອງຈຳກຄວຳມຕໍ່
ເນື່ອງຂອງກຳນຜະລິດ ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບອຳນຍຳດໃຫ້ພັກຜ່ອນຫລັກວຽກສໍຳເລັດໂດຍທັນທີ ຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດໄວ້
7.3ຖ້ຳສັນຍຳກຳນຈ້ຳງມີກຳນໃຫ້ເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳຊື່ງພະນັກງຳນຕົກລົງດ້ວຍ ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳທັງຫມົດນັ້ນຕ້ອງຢູ່ບົນພື້ນຖຳນຄວຳມສະຫມັກໃຈ
7.4ກຳນເຮັດວຽກລ່ວງເວລຳທັງຫມົດຈະຕ້ອງຖືກຄໍຳນວນຈ່ຳຍໃຫ້ບໍ່ຫນ້ອຍກວ່ຳອັດຕຳທີ່ກໍຳຫນົດໄວ້ຕຳມກົດຫມຳຍແຮງງຳນ
8.ພະນັກງານມີອິສະຫລະພາບໃນການໃຊ້ສິດ ເພ ຸ່ອການຈັດຕັ້ງ ແລະ/ຫລ ເຂົ້າຮຸ່ວມກັບສະຫະພາບແຮງງານແລະເສລີພ າບໃນການເຈລະຈາຕໍຸ່ລອງຕາມທີຸ່ກົດຫມາຍ
ກໍາຫນົດ
ພະນັກງຳນມີສິດແລະມີເສລີພຳບໃນກຳນສະມຳຄົມແລະກຳນເຈລະຈຳຕໍ່ລອງໂດຍຈະບໍ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ຫລືຄກຄມໃນກຳນໃຊ້ສິດຂອງພວກເຂົຳທີ່ຈະເຂົ້ຳຮ່ວມກັບອົງກອນໃດໆ
8.1ຜູ້ບໍລິຫຳນ ຫົວຫນ້ຳງຳນ ແລະພະນັກງຳນຮັກສຳຄວຳມປອດໄພຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອົບຮົມໃຫ້ເຄົຳລົບສິດຂອງພະນັກງຳນໃນກຳນເຂົ້ຳຮ່ວມສະມຳຄົມຢ່ຳງອິສະຫລະ
8.2ພະນັກງຳນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້ຳໃຈສິດຂອງຕົນແລະຮູ້ສືກຫມັ້ນໃຈໃນກຳນກະທໍຳຕ່ຳງໆ ຕຳມສິດຂອງຕົນທີ່ມີ ພະນັກງຳນຄົນອື່ນ ຫລືຜູ້ບໍລິຫຳນຈະບໍ່ມຳຂັດຂວຳງ ເສລີພຳບ
ໃນກຳນໃຊ້ສິດດັ່ງກ່ຳວຂອງພະນັກງຳນ
8.3ສິດທິໃນກຳນນັດພັກວຽກໄດ້ຮັບກຳນຍອມຮັບວ່ຳເປັນສິດທິຂອງພະນັກງຳນແລະເປັນສິດທີ່ພືງມີໃນກຳນຈັດຕັ້ງໂດຍພະນັກງຳນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບກຳນຕອບໂຕ້ໃນກຳນໃຊ້
ສິດນີ້

ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

9.ພະນັກງານໄດ້ຮັບການເບິຸ່ງແຍງສຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີຸ່ເຮັດວຽກ
ຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກຖືກສກລັກສະນະແລະມີຄວຳມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນກຳນເກີດອບັດຕິເຫດແລະກຳນບຳດເຈັບທີ່ເກີດຂື້ ນຈຳກກຳນເຮັດວຽກໄດ້ ຫລືເກີດ
ຂື້ນລະຫວ່ຳງກຳນເຮັດວຽກຫລືເປັນຜົນມຳຈຳກກຳນປະຕິບັດວຽກຂອງນຳຍຈ້ຳງ
ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳພະນັກງຳນຍິງຖືພຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທຳງບໍລິສັດຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບກຳນຖືກພຳ ຈະຕ້ອງບໍ່ເຮັດວຽກໃນພື້ນທີ່ອັນຕະລຳຍ ພະນັ ກງຳນຍິງຖືພຳຈະຕ້ອງບໍ່
ເຮັດວຽກເກີນ 8ຊົ່ວໂມງ/ມື້ ບໍເ່ ຮັດວຽກໃນກະກຳງຄືນ(ຊ່ວງລະຫວ່ຳງເວລຳ 22:00-06:00)ລວມຖືງຈະບໍ່ເລີກຈ້ຳງລົດລະດັບຫລືລົດຜົນປະໂຫຍດຈຳກເຫດກຳນຖືພຳ
9.1ຄູ່ຄ້ຳຈະຕ້ອງເຮັດກຳນກໍຳຫນົດແລະທໍຳລຳຍ ຫລືຄວບຄມອັນຕະລຳຍທີ່ອຳດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວຳມສ່ຽງກັບພະນັກງຳນ ຫລືບກຄົນອື່ນທີ່ຢູ່ໃນສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກ ຫ ລືສ່ຽງຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ
9.2ມີນະໂຍບຳຍແລະກຳນປະຕິບັດທີ່ຊັດເຈນແລະມີປະສິດທິພຳບສໍຳຫລັບອຳຊີວະອຳນຳໄມແລະຄວຳມປອດໄພແລະຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປັບປງເປັນໄລຍະໆ
9.3ນະໂຍບຳຍແລະກຳນປະຕິບັດດ້ຳນອຳຊີວະອຳນຳໄມແລະຄວຳມປອດໄພມີກຳນສື່ສຳນຢ່ຳງແພ່ຫລຳຍ
9.4ພະນັກງຳນແລະບກຄົນພຳຍນອກທີ່ເຂົ້ຳມຳໃນສະຖຳນປະກອບກຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງຖືງອັນຕະລຳຍທີ່ອຳດເກີດຂື້ນຂອງສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວຳມ
ຮູ້ທີ່ພຽງພໍ ລວມຖືງອປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບກຄົນເພື່ອຫລີກລ້ຽງອັນຕະລຳຍດັ່ງກ່ຳວ
9.5ພະນັກງຳນທກຄົນທີ່ເຂົ້ຳມຳໃນສະຖຳນທີ່ຫລືມີຫນ້ຳທີ່ກ່ຽວກັບສິນຄ້ຳ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີກຳນດໍຳເນີນກຳນທີ່ເຫມຳະສົມເພື່ອສຂະພຳບແລະຄ ວຳມປອດ
ໄພທີ່ອຳດເກີດຂື້ນໄດ້
9.6ອປະກອນປ້ອງກັນສ່ວນບກຄົນຈະຖືກຈັດໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທກຄົນໂດຍນຳຍຈ້ຳງເປັນຜູ້ອອກຄ່ຳໃຊ້ຈ່ຳຍ ພະນັກງຳນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນອົບຮົມຕຳມທີ່ຈໍຳເປັນເພື່ອໃຫ້
ສຳມຳດປະຕິບັດຫນ້ຳທີ່ໄດ້ຢ່ຳງປອດໄພ
9.7ສະພຳບກຳນເຮັດວຽກແລະສະຖຳນທີ່ເຮັດວຽກຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພຳບທີ່ປອດໄພແລະມີອຳຊີວະອຳນຳໄມທີ່ດີ ໂດຍມີສະຫວັດດີກຳນພື້ນຖຳນດັ່ງນີ້ ນໍ້ຳດື່ມທີ່
ສະອຳດຖື ກ ສ ກອຳນຳໄມ ຫ້ ອ ງສ ຂຳທີ ່ ສ ະອຳດແລະພຽງພໍ ມີ ກ ຳນລະບຳຍອຳກຳດທີ ່ ດ ີ ມີ ທ ຳງຫນີ ໄ ຟແລະອ ປະກອນຄວຳມປອດໄພເທົ ່ ຳ ທີ ່ ຈ ໍ ຳ ເປັ ນ ອ ປະກອນ
ປະຖົມພະຍຳບຳນ ພື້ນທີ່ຮັບປະທຳນອຳຫຳນທີ່ຖືກສກລັກສະນະແລະກຳນເຂົ້ຳຖືງກຳນຮັກສຳພະຍຳບຳນສກເສີນແລະອື່ນໆ ເພີ່ມເຕີມຕຳມທີ່ກົດຫມຳຍກໍຳຫນົດ
10.ພະນັກງານໄດ້ຮັບການປະຕິບັດທີຸ່ເປັນທໍາ
ພະນັກງຳນຕ້ອງໄດ້ຮັບກຳນປະຕິບັດທີ່ໂປ່ງໃສເປັນທໍຳແລະມີຂັ້ນຕອນທີ່ເປັນຄວຳມລັບທີ່ສຳມຳດແກ້ປັນຫຳຢ່ຳງວ່ອງໄວແລະເປັນທໍຳ ໃນກຳນແກ້ໄຂປັນຫຳ ຊື່ງ ເກີດຈຳກ
ຄວຳມສໍຳພັນລະຫວ່ຳງກຳນເຮັດວຽກ
10.1ວິທີກຳນ (I)ໃຫ້ມີຊ່ອງທຳງທີ່ມີປະສິດທິພຳບສໍຳຫລັບພະນັກງຳນທີ່ຕ້ອງກຳນສະເຫນີແນະຫລືຢື່ນຮ້ອງທກ(ii)ຈັດໃຫ້ມີກຳນສອບສວນຢ່ຳງເຕັມຮູບແບບເພື່ອໃຫ້ມີກຳນ
ປະຕິບັດແກ້ໄຂຢ່ຳງວ່ອງໄວໂດຍມີຄວຳມເປັນກຳງແລະເປັນທໍຳ
10.2ມີຊ່ອງທຳງກຳນສື່ສຳນໄປຍັງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ໂດຍຕ້ອງມີກຳນຮັກສຳຄວຳມລັບຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນແລະບໍ່ໃຫ້ຖືກຕອບໂຕ້
11.ການດໍາເນີນທລະກິດຈະຕ້ອງເປັນໄປຢຸ່າງຢັ້ງຢນແລະລົດຜົນກະທົບຕໍຸ່ສິຸ່ງແວດລ້ອມ
ກຳນດໍຳເນີນວຽກ ກຳນຈັດຊື້ຈັດຈ້ຳງ ກຳນຜະລິດ ກຳນກະຈຳຍສິນຄ້ຳແລະກຳນໃຫ້ບໍລິກຳນ ມີກຳນດໍຳເນີນກຳນໂດຍມີວັດຖປະສົງເພື່ອປ້ອງກັນແລະຮັກສຳສະພຳບແ ວດ
ລ້ອມລວມຖືງກຳນປະຕິບັດຕຳມກົດຫມຳຍແລະກົດລະບຽບດ້ຳນສິ່ງແວດລ້ອມ
11.1ກຳນດໍຳເນີນທລະກິດຕ້ອງມີໃບອຳນຍຳດທຳງກົດຫມຳຍທີ່ຈໍຳເປັນທັງຫມົດ
11.2ກຳນຝືກອົບຮົມໃຫ້ກັບພະນັກງຳນທກຄົນເພື່ອໃຫ້ຄວຳມຮູ້ແລະກຳນປະຕິບັດຕຳມໃບອຳນຍຳດຕຳມກົດຫມຳຍ

ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

ເລກປະຈໍຳຕົວຜູ້ເສຍພຳສີ :0107537000891
ສໍຳນັກງຳນໃຫຍ່
72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ1

ສໍຳນັກງຳນກງເທບ

ຕໍຳບົນ ທ່ຳຊຳຍ ອໍຳເພີເມືອງ

979/12 ຊັ້ນເອັມ, ອຳຄຳນ ເອັດສ໌,ເອັມ

ສະຫມດສຳຄອນ 74000 ປະເທດໄທຍ

ຖະຫນົນພະຫົນໂຍທິນ ສຳມເສນໃນ
ພະຍຳໄທ ກງເທບ 10400 ປະເທດໄທ

ໂທ:66(0)3481 6500

ໂທ:66 (0)2298 0537-41

ໂທລະສຳນ: 66(0)3481 6499

ໂທລະສຳນ: 66(0) 2298 0550

www.thaiuniongroup.com

11.3ມີກຳນວຳງແຜນກຳນຈັດ ກຳນດ້ຳນສິ່ ງແວດລ້ອ ມທີ ່ມີ ປະສິດທິ ພຳບແລະເປັນ ໄປຕຳມທີ່ກົ ດຫຳຍກໍ ຳຫນົ ດ ລວມຖື ງແຕ່ລະຈໍຳ ກັດ ພຽງ ກຳນໃຊ້ ສຳນເຄມີ ທີ່ ເປັ ນ
ອັນຕະລຳຍ ກຳນກໍຳຈັດຂອງເສຍ ນໍ້ຳເສຍແລະກຳນສ້ຳງມົນລະພິດທຳງອຳກຳດ ນໍ້ຳແລະກຳນໃຊ້ພະລັງງຳນ
12.ຄວາມຄບຫນ້າແລະການປະຕິບັດຕາມມີການກວດສອບ
ຄູ່ຄ້ຳຈະໃຫ້ອໍຳນຳດກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນແລະບໍລິສັດໃນເຄືອແລະຕົວແທນທີ່ກໍຳຫນົດໃນກຳນກວດສອບທລະກໍຳຕ່ຳງໆວ່ຳໄດ້ເປັ ນໄປຕຳມຫລັກປະຕິບັດນີ້ຫລືບໍ່ ລວມຖືງ
ກຳນເຂົ້ຳກວດສອບທີ່ໂຮງງຳນຜະລິດສິນຄ້ຳ ຫລືສະຖຳນທີ່ພັກຂອງພະນັກງຳນທີ່ນຳຍຈ້ຳງຈັດຫຳໂດຍບໍ່ບອກກ່ອນລ່ວງຫນ້ຳ ກຳນກວດສອບບັນຊີແລະບັນທືກທີ່ກ່ ຽວກັບ
ເລື່ອງກຳນຈ້ຳງວຽກແລະກຳນສໍຳພຳດພະນັກງຳນ ຜູ້ຜະລິດຈະຕ້ອງເຮັດກຳນຈັດເກັບເອກະສຳນຕ່ຳງໆທີ່ຈະໃຊ້ຢືນຢັນກຳນປະຕິບັດຕຳມຫລັກປະຕິບັດນີ້ໄວ້ທີ່ສະຖຳນທີ່
ປະກອບກຳນ
ຂ.ລາຍງານການຝຸ່າຝນ
ຂໍ້ປະຕິບັດທັງຫມົດໃຊ້ບັງຄັບກັບຄູ່ຄ້ຳທກລຳຍຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຄູ່ຄ້ຳຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມັ້ນໃຈວ່ຳຂໍ້ປະຕິບັດທັງຫມົດຈະຖືກໄປໃຊ້ກັບ /ໂດຍຜູ້ຮັບເຫມົຳຊ່ວງຫລື
ບໍລິສັດຜູ້ຮັບຈ້ຳງດ້ວຍ ຖ້ຳກຳນຂຳຍສິນຄ້ຳ/ໃຫ້ບໍລິກຳນກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນນັ້ນຈໍຳເປັນຕ້ອງມີກຳນໃຊ້ບໍລິກຳນ ຫລືເຮັດໂດຍຜູ້ຮັບຈ້ຳງຂອງຄູ່ຄ້ຳ
1.ກຳນປະຕິບັດໃດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫລັກປະຕິບັດນີ້(ລວມຖືງກຳນປະຕິບັດທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໂດຍພະນັກງຳນກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຫລືບກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມຳຍຫນ້ຳທີ່ໃນ
ນຳມຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ)ທີ່ຄູ່ຄ້ຳຮັບຮູ້ມຳຈະຕ້ອງມີກຳນລຳຍງຳນທັນທີໄປຍັງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ
2.ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຂໍສະຫນັບສະຫນນໃຫ້ມີກຳນລຳຍງຳນກຳນລະເມີນຜິດຈັນຍຳບັນ ໂດຍຄູ່ຄ້ຳ ແລະພະນັກງຳນ ຫຳກພົບກຳນລະເມີດ ຫລືຜິດຈັນຍຳບັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງ
ກັງວົນໃຈໃນເລື່ອງກຳນຖືກຕອບໂຕ້
3.ກ ່ມ ບໍລ ິ ສັ ດ ໄທຍູ ນ ້ຽ ນຈະກວດສອບລຳຍງຳນໃດໆ ທີ່ ພ ົບ ຄວຳມບໍ ່ສ ອດຄ່ ອງໂດຍປຳດສະຈຳກອັກ ຄະຕິແ ລະອຳດມີ ກຳນປື ກສຳກັ ບ ຄູ ່ຄ ້ ຳ ຄູ່ ຄ ້ຳ ຈະຕ້ອ ງໃຫ້ ຄວຳມ
ຊ່ວຍເຫລືອແລະໃຫ້ເຂົ້ຳຖືງຂໍ້ມູນຕຳມທີ່ຮ້ອງຂໍມຳຢ່ຳງມີເຫດຜົນ ໃນກຳນສອບສວນ ແລະກຳນບໍ່ປະຕິບັດຕຳມກໍຈະຖືວ່ຳເປັນກຳນຝ່ຳຝືນຫລັກປະຕິບັດນີ້
4.ຫຳກຈໍຳເປັນຕ້ອງມີກຳນຟື້ນຟູ ຫລືກຳນຢຽວຢຳ ຄູ່ຄ້ຳຕ້ອງແຈ້ ງໃຫ້ກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຮັບຮູ້ແລະດໍຳເນີນກຳນຕຳມແຜນປະຕິບັດຕຳມກຳນແກ້ໄຂຢ່ຳງວ່ອງໄວແລະມີ
ປະສິດທິພຳບ
5.ຄູ່ຄ້ຳ ພະນັກງຳນ ຫລືຜູ້ຮັບເຫມົຳຂອງຄູ່ຄ້ຳສຳມຳດແຈ້ງກຳນຝ່ຳຝືນຫລືກໍລະນີສົງໄສວ່ຳຈະມີກຳນຝ່ຳຝືນຂໍ້ປະຕິບັດໃຫ້ກັບກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນຮູ້ທຳງໂທລະສັບຫລືອອນ
ໄລນ໌ ລຳຍງຳນທີ່ແຈ້ງຈະຈັດເກັບເປັນຄວຳມລັບ ແລະບໍ່ລະບຊື່(ເທົ່ຳທີ່ກົດຫມຳຍອຳນຍຳດ)
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ກຳນແຈ້ງເບຳະແສແລະຂໍ້ຮ້ອງຮຽນກຳນຝ່ຳຝືນ ສຳມຳດຢື່ນເລື່ອງໄດ້ທີ່
ນຳງສຳວ ທະວີພອນ ຊົມຈັນ
ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດກຳນທົ່ວໄປ ຝ່ຳຍບໍລິຫຳນ ຊັບພະຍຳກອນບກຄົນແລະທລຳກຳນ
ອີເມວ:Taweeporn.chomchan@thaiunion.com
ທີ່ຢ:ູ່ 72/1ຫມູ່ 7 ຖະຫນົນເສດຖະກິດ 1 ຕໍຳບົນທ່ຳຊຳຍ
ອໍຳເພີເມືອງ ສະຫມດສຳຄອນ 74000,ປະເທດໄທ
ໂທລະສັບ:+66(0)3481-6500
ໂທລະສຳນ: +66(0)3481-6499
ມີເມວລັບສະເພຳະ: labor.CoC@thaiunion.com
ມູນລະນິທິສະຖາບັນອິດສະຣາ
ຂໍ້ມູນສໍຳຫລັບແຮງງຳນຕ່ ຳງດຳວ ກ່ຽວກັບສິດທິພ ຳຍໃຕ້ກົດຫມຳຍແຮງງຳນ ກຳນຈົດທະບຽນກັບຫນ່ວຍງຳນລັດ ຂະບວນກຳນ ຫລືກຳນຮ້ອງຮຽນ ຫລືກຳນຂໍຄວຳມ
ຊ່ວຍເຫລືອຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ສຳຍດ່ວນທົ່ວປະເທດໃນປະເທດໄທ
ພຳສຳພະມ້ຳ:

+66-80-456-5560

ພຳສຳລຳວແລະໄທ:

+66-86-967-2891

ພຳສຳຂະເຫມນ:

+66-86-968-6085

ເວັບໄຊຕ໌:

www.projectissara.org

6.ກຳນບໍ່ປະຕິບັດຕຳມຫລັກປະຕິບັດນີ້ ຫລືບໍ່ສຳມຳດແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງໄດ້ ຈະມີຜົນໃນກຳນຍົກເລີກສັນຍຳຈັດຊື້ ຈັດຈ້ຳງແລະກຳນດໍຳເນີນຄະດີທຳງກົດຫມຳຍ ໂດຍປຳດ
ສະຈຳກຊ່ວຍເຫລືອ
ປະກຳດ ວັນທີ 18 ກັນຍຳ 2015
_________________________
ທ່ຳນ ທີລະພົງ ຈັນສິຣິ
ປະທຳນເຈົ້ຳຫນ້ຳທີ່ບໍລິຫຳນ
ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)

ກຳປະທັບບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ
(ມະຫຳຊົນ)

_______________________
ທ່ຳນ ເຊັງ ນິຣດຕິນຳນົນ
ປະທຳນຄະນະກໍຳມະກຳນບໍລິຫຳນ
ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)

ບໍລິສັດ ໄທຍູນ້ຽນ ກຸ໊ບ ຈໍຳກັດ (ມະຫຳຊົນ)
(THAI UINION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)
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ຮັບຮູ້ແລະຍອມຮັບ
ຂ້ຳພະເຈົ້ຳຂໍຢືນຢັນວ່ຳໄດ້ອ່ຳນແລະເຂົ້ຳໃຈຂ້ໍຄວຳມໃນຈັນຍຳບັນໃນກຳນເຮັດທລະກິດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ຳນແຮງງຳນຂອງກ່ມບໍລິສັດໄທຍູນ້ຽນ ຢ່ຳງຖີ່ຖ້ ວນ ຂ້ຳພະເຈົ້ຳ
ໃນຖຳນະທີ່ເປັນຕົວແທນຜູ້ມີອໍຳນຳດຂອງບໍລິສັດ ຂໍໃຫ້ຄໍຳຫມັ້ນໃນນຳມບໍລິສັດ ວ່ຳຈະປະຕິບັດຕຳມກົດແລະຫລັກປະຕິບັດດ້ຳນແຮງງຳນທີ່ກໍຳຫນົດໂ ດຍກ່ມບໍລິສັດໄທ
ຍູນ້ຽນ ຕຳມເອກະສຳນນີ້ທກປະກຳນ (ທີ່ອຳດຈະມີກຳນປ່ຽນແປງແລະເພີ່ມເຕີມໃນພຳຍຫລັງ)
ຄູ່ຄ້ຳ:____________________________
ທີ່ຢູ່:_____________________________
ຕົວແທນ:__________________________
ລຳຍເຊັນ:__________________________
ວັນທີ:____________________________
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