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การทํางานรว่มกบัคูค่า้ของเรา 

บทนํา 

บรษัิท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื ซึง่ต่อไปในเอกสารนี้จะเรยีกว่า "กลุ่มบรษัิท ไทยยเูนี่ยน" ได ้
ตั ้ ง คํ ามั่ น สัญ ญ าเพื่ อ ดํ า รงค วาม ป ลอด ภั ย แล ะค วาม เป็ น ธ รรม ต่ อผู ้ใช แ้ รงงาน ข อง เราด ้วยการ จัด พิม พ ์
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกจิและหลักปฏบัิตดิา้นแรงงาน ขึน้ในปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการพัฒนาเรือประมงและแนว
ปฏบัิตดิา้นแรงงานบนเรอืประมง (VCoC) ฉบับนีเ้ป็นการดําเนนิการทีต่อ่ยอดมาจากจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิและหลัก
ปฏบัิตดิา้นแรงงานดังกล่าว โดยจะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสภาพการทํางานบนเรอืประมงอันมลัีกษณะเฉพาะและตอ้งไดร้ับการ
พจิารณาเป็นพเิศษจากผูท้รงความรูเ้ฉพาะดา้น โดยเรานํา "หลักการพืน้ฐาน" 12 ประการ มาประยุกตใ์ชใ้นทุกภาคสว่นของ
ธรุกจิและนําเอาหลักการดังกลา่วมาปรับใชใ้นการตกีรอบเนื้อหาจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิทัง้สองฉบับนี้ดว้ย อย่างไรก็
ตาม ขอ้ความในเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทําขึน้เพื่อประยุกตใ์ชกั้บเรือประมงเป็นการเฉพาะ หลักปฏบัิตติามโครงการนี้จะเป็น
แนวทางปฏบัิตอิยา่งชดัเจนทีม่อบใหแ้กเ่รอืประมงทีเ่ป็นแหลง่จัดหาวัตถดุบิของเรา และจะมุง่เนน้ในการดําเนนิการปรับปรุง
จรรยาบรรณในการปฏบัิตหินา้ทีแ่ละหลักปฏบัิตดิา้นแรงงานของการประมง 

กลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยน ใหค้วามสําคัญกับมาตรฐาน ธรรมเนียมปฏิบัติ และประมวลหลักการปฏิบัติต่างๆ ในเอกสาร
ดังต่อไปนี้ ซึง่การปฏบัิตติามมาตรฐานดังกล่าวยอ่มทําใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายของ VCoC ฉบับนี้ได ้บรษัิทฯ ไมป่ระสงค์
ทีจ่ะสรา้งเอกสารทีทั่บซอ้นกับเอกสารทีถู่กจัดทําขึน้ไวอ้ย่างสมบูรณ์แลว้ หากแต่เราตอ้งการสนับสนุนใหอุ้ตสาหกรรมการ
ประมงนําหลักการตา่งๆ เหลา่นี้ไปปฏบัิต ิเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายแนวปฏบัิตทิีเ่ยีย่มของอุตสาหกรรม 

• United Nations International Labour Organization (ILO) C188 - Work in Fishing Convention, 2007 
(No. 188) ขอ้ตกลงร่วมเกีย่วกับการทําประมงขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ อนุสญัญา C188 

• The Global Seafood Assurances; Responsible Fishing Scheme Standard  
• Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) UNE195006:2016 ป ล าทู น่ าจ าก

เรอืประมงอวนลอ้มจับปลาแชแ่ข็งทีม่คีวามรับผดิชอบ  
เอกสารอา้งองิอืน่ๆ ทีนํ่ามาใชเ้พือ่การจัดทําแนวปฏบัิตนิี้ รวมถงึแตไ่มจํ่ากัดเพยีง หลักปฏบัิตขิองสหประชาชาตวิา่ดว้ย การ
ดําเนนิธุรกจิและสทิธมินุษยชน: การปฏบัิตติามกรอบขอ้ตกลงว่าดว้ย "ความคุม้ครอง การใหค้วามเคารพ และการเยยีวยา” 
[United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights: Implementing the United Nations 
“Protect, Respect, and Remedy” Framework], มาตรฐานแรงงานว่าดว้ยความรับผิดชอบทางสังคม  [SAI Social 
Accountability 8000 International 2014], คณะทํางาน Seafood Task Force และสถาบันมาตรฐานของอังกฤษ PAS 
1550:2017 เพือ่การสอบทานธรุกจิในดา้นแหลง่ทีม่าของอาหารทะเลและผลติภัณฑท์างทะเลทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  

การบงัคบัใชแ้นวปฏบิตั ิ 

คูค่า้จะตอ้งลงนามรับรองแนวปฏบัิต ิVCoC ฉบับนี้กอ่นทีจ่ะเริม่ความสมัพันธท์างธรุกจิใดๆ กับบรษัิทฯ รวมถงึบรรดาคูค่า้ทีม่ี
อยู่ทัง้หมดในปัจจุบันของบรษัิทฯ ดว้ยเช่นกัน แนวปฎบัิตนิี้ไดถู้กนํามาประยุกตใ์ชกั้บเรอืประมงทุกลําที่อยู่ห่วงโซ่อุปทาน
ท่ัวโลกที่จัดหาปลาและอาหารทะเลอืน่ๆ ใหกั้บของกลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยน ทัง้นี้ กลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยน มสีทิธิใ์นการขอ
ตรวจสอบระดับของการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ VCoC ของคู่คา้ ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบซึ่งเป็น
บคุคลภายนอก หรอืตรวจสอบในช่วงเวลาใดก็ไดต้ลอดที่มกีารดําเนนิธรุกรรมทางธุรกจิ โดยกลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยนจะจัด
ใหม้ีโครงการตรวจสอบการปฏบัิตติามแนวปฏบัิต ิVCoC นี้เป็นประจําทุกปี กลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยนเขยีนแนวปฏบัิต ิVCoC 
ฉบับนี้ข ึน้เป็นภาษาอังกฤษ และไดแ้ปลเป็นภาษาตา่งๆ หลายฉบับ ทัง้นี้ใหย้ดึถอืฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

อกีทัง้ แนวปฏบัิต ิVCoC ยังครอบคลุมถงึการใหคํ้ามั่นสัญญาของคู่คา้ในการพัฒนาโครงการพัฒนาเรอืประมง (Vessel 
Improvement Program: VIP) เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของแนวปฏบัิตินี้อย่างไม่มีเงื่อนไข และการจัดการแกไ้ข
ประเด็นตา่งๆ ทีไ่มส่อดคลอ้งกับแนวปฏบัิตซิึง่เป็นสาระสําคัญหรอือยู่ในขอบข่ายทีน่่ากังวล กลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยน เชือ่ว่า
แนวปฏบัิตนิี้จะชว่ยเพิม่ความโปร่งใสใหกั้บคู่คา้ รวมทัง้เป็นการแสดงความรับผดิชอบและยังสามารถชว่ยแกปั้ญหาตา่งๆ ได ้
ดว้ย  
 

https://www.thaiunion.com/files/sustainability/code-of-conduct/20160209-tu-code-of-conduct-thai.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.seafoodassurances.org/rfs
http://www.en.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0056808
https://www.unglobalcompact.org/library/2
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=1689
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030337167
https://shop.bsigroup.com/ProductDetail?pid=000000000030337167
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สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากเอกสารแนวทางปฏบัิตสํิาหรับโครงการพัฒนาเรอืประมาง  

1. การดําเนนิธุรกจิจะตอ้งถกูตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปโดยซือ่สตัยสุ์จรติ 

มรีะบบการบรหิารจัดการและขัน้ตอนการปฏบัิตงิานทีจํ่าเป็นครบถว้น โดยระบบและขัน้ตอนดังกล่าวสอดคลอ้งกับกฎหมาย 
กฎขอ้บังคับ และบรรดาขอ้ตกลงต่างๆ เรือประมงปฏิบัติงานอย่างมีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้สามารถ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของห่วงโซ่อุปทานไดอ้ย่างเต็มรูปแบบ เพื่อระบุตน้กําเนิดอาหารทะเลที่เป็นไปตามกฎหมาย การ
เคลือ่นไหวและการแปรรูปอาหารทะเลทัง้หมดจะตอ้งถกูเก็บเป็นเอกสารหลักฐาน และไดร้ับการบันทกึไวอ้ยา่งเหมาะสม  

1.1 หา้มมกีารทจุรติและการใหส้นิบน และจะตอ้งกําหนดขัน้ตอนการปฏบัิตเิพือ่ป้องกันการกระทําเหล่านัน้ 
1.2 ธุรกรรมทางธุรกจิ/การเงนิ และขอ้ตกลงทางการคา้จะตอ้งมีความโปร่งใส และไดร้ับการบันทกึไวอ้ย่าง

ถกูตอ้งแมน่ยํา 
1.3 เรอืประมงจะตอ้งครอบครองใบอนุญาตทัง้หมดทีจํ่าเป็น และใบอนุญาตเหลา่นัน้ตอ้งผา่นการตรวจสอบโดย

เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
1.4 การปฏบัิตงิานจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กฎหมายทัง้หมดของรัฐเจา้ของธงเรอื รัฐทีเ่กีย่วขอ้ง และกฎขอ้บังคับ

สากล 
1.5 เรือประมงจะตอ้งไม่เคยมีชือ่อยู่ในรายการเรือที่ทําการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้าร

ควบคมุ ขององคก์รจัดการประมงระดับภมูภิาค และควรไดร้ับอนุญาตใหป้ระกอบการหาปลาในน่านน้ํา 
1.6 การรับ การจัดเก็บ และดําเนินการทางเอกสารจะตอ้งทําดว้ยความถูกตอ้งแม่นยําและสมบูรณ์ และมีไว ้

พรอ้มสําหรับการตรวจสอบอยูเ่สมอ 
1.7 สมุดบันทึกการทําการประมง (logbook) จะตอ้งมีขอ้มูลที่กฎหมายกําหนด พรอ้มทัง้รายละเอียดต่าง ๆ 

เชน่ พันธุส์ตัวน้ํ์า วันที/่เวลา น้ําหนัก พืน้ทีจั่บ ชนดิของอปุกรณ์ทีใ่ชจั้บ 
1.8 หา้มไม่ใหม้กีารขนถ่ายสนิคา้ทางเรอืในทะเล (transshipment) หรอืไม่เชน่นัน้ก็จะตอ้งตอ้งมกีารลงบันทกึ

ไวอ้ยา่งชดัเจน 
1.9 สําหรับเรอืประมงเบ็ดราว (long line vessel) จะตอ้งมเีครือ่งสงัเกตการณ์แบบอเิล็กทรอนกิส ์หรอืมคีนคอย

สงัเกตการณ์อยูบ่นเรอื  
1.10 เรือขนาดเกนิ 100 ตันกรอสส์ ควรมีหมายเลขเพื่อเป็นเอกลักษณ์สําหรับเรือประมง (Unique Vessel 

Identifier) และไดร้ับลงรายการไวใ้นบันทกึสากล (Global Record) 
 
2. การจา้งงานจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานการตกลงกนัอย่างอสิระ และมเีอกสารการวา่จา้งทีเ่ป็นไปตามขอ้กําหนด

ของกฎหมาย 

ลูกเรอืจะตอ้งมสีัญญาทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย และจะตอ้งเขา้ใจเนื้อหาสัญญา และไดเ้ขา้ทําทําสัญญาโดยอสิระ ลูกเรอืไม่
ตอ้งชําระคา่จัดหางาน พรอ้มทัง้มกีารอธบิายและเจรจาตอ่รองอยา่งครบถว้นทุกกรณีกอ่นการเซ็นสญัญา 

2.1 ลกูเรอืมใีบอนุญาตทํางานทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย หรอืมสีทิธใินการทํางาน 
2.2 ลูกเรอืมหีนังสอืสัญญาที่มกีารลงนามกันในภาษาทีพ่วกเขาสามารถเขา้ใจได ้และมกีารออกสําเนาสัญญา

เหลา่นัน้ใหไ้วแ้กล่กูเรอืดว้ย  
2.3 เนื้อหาในสัญญาว่าจา้งอย่างนอ้ยจะตอ้งมี ระบกุารจ่ายเงนิ กระบวนการรอ้งทุกขแ์ละกระบวนการทางวนัิย 

ชัว่โมงการทํางานและชัว่โมงการพัก การทํางานลว่งเวลา วันหยดุ การสง่กลับประเทศ การลาออก และการ
สิน้สดุของสญัญา (รวมถงึเหตกุารณ์อันเป็น "เหตสุดุวสิยั" ดว้ย) 

2.4 ไมม่กีารยัดเยยีดหรอืบบีบังคับใหล้กูเรอืเซ็นสญัญา หรอืเพือ่ใหย้นิยอมในการแกไ้ขสญัญา 
2.5 ลูกเรอืและลูกจา้งสามารถทบทวน และสอบถามเพือ่รับคําแนะนําเกีย่วกับขอ้สัญญาต่างๆ กอ่นทีจ่ะทําการ

สรุปเพือ่ตกลงยอมรับสญัญา 
2.6 จะตอ้งมกีารเก็บบันทกึการลาออกและการสิน้สดุของสัญญาไวอ้ย่างนอ้ย 12 เดอืนหลังสัญญาของลูกเรอื

สิน้สดุลง 
2.7 ไมค่วรมกีารเรยีกเก็บคา่จัดหางานหรอืค่าธรรมเนียมตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการวา่จา้งจากลกูเรอื 
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2.8 หากพบว่ามกีารเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากลูกเรอืโดยนอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมาย จะตอ้งมี
การกําหนดหลักเกณฑ/์การเยียวยาในการจ่ายเงนิคนื และตอ้งมีการสือ่สารหลักเกณฑดั์งกล่าวใหลู้กเรือ
ทราบดว้ย 

2.9 จะตอ้งมกีารปฏบัิตติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาตลอดระยะเวลาการวา่จา้งใหป้ฏบัิตงิานบนเรอืประมง 
2.10 ผูว้า่จา้งจะตอ้งชําระคา่ใชจ่้ายในการเดนิทางกลับประเทศเดมิใหแ้กลู่กเรอืตามสัญญาการวา่จา้ง 

 
3. พนกังานทกุคนจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ

ลูกเรอืตอ้งไดร้ับการปฏบัิตดิว้ยความเคารพและการใหเ้กยีรต ิและจะไม่มีการล่วงละเมดิลูกเรือในทุกๆ รูปแบบ เช่น การ
กล่ันแกลง้ การขม่ขู ่หรอืการกระทําทารุณ 

3.1 หา้มไม่ใหม้กีารเลือกปฏบัิต ิรวมถงึแต่ไม่จํากัดเพียง การเลอืกปฎบัิตบินพื้นฐานของ ชนชัน้ ชาตกํิาเนิด 
เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ ความทุพพลภาพ เพศ สถานภาพทางการสมรส รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชกิ
สหภาพแรงงาน ความคดิเห็นทางการเมอืง การตัง้ครรภ ์สขุภาพหรอืความทพุพลภาพ 

3.2 จะตอ้งไม่มกีารกระทําทีรุ่นแรงและทารุณอย่างไรศ้ลีธรรมเกดิขึน้ต่อลูกเรอืขณะอยู่บนเรือ รวมถงึไม่มีการ
ลว่งละเมดิทางร่างกาย ทางเพศ ทางวาจา ทางจติวทิยา หรอืการกล่ันแกลง้ และการขม่ขูใ่นรูปแบบอืน่ๆ  

3.3 ลกูเรอืจะตอ้งไดร้ับโอกาสในการพัฒนาความรู ้ทักษะ และสมรรถนะในการทํางานอยา่งเทา่เทยีมกัน 
3.4 แรงงานต่างดา้วจะตอ้งไดร้ับการปฏบัิตทิี่เท่าเทยีม และมกีารตัง้ขอ้กําหนดเพื่อใหพ้วกเขาไดร้ับสวัสดกิาร

และความตอ้งการตา่งๆ ในการจา้งงานทีม่คีวามสอดคลอ้งกับแนวปฏบัิต ิVcoC ฉบับนี ้
 
4. การทํางานเป็นไปดว้ยความสมคัรใจและไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบั 

ลูกเรอืจะตอ้งเขา้ปฏบัิตหินา้ที่บนเรอืโดยเจตจํานงของตนเอง และไม่ไดถู้กบังคับใหทํ้างานบนเรือโดยการใหส้นิบน หรือ
การใชอํ้านาจบีบบังคับ กระบวนการเขา้ทํางานและการจา้งงานตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย และลูกเรือจะตอ้งเขา้ใจ
กระบวนการเหลา่นี้กอ่นออกเดนิทาง  

4.1 บนเรอืจะตอ้งปราศแรงงานบังคับ แรงงานเกณฑแ์รงงานขัดหนี้ แรงงานที่ถูกกักขัง แรงงานทีถู่กผูกมัดไว ้
ดว้ยสัญญา (indentured labor) แรงงานที่ผลติโดยนักโทษ หรอืแรงงานจากการคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบ 
เวน้เสยีแตว่า่ไดม้กีารจัดทําเอกสารและลงนามเพือ่ตกลงเบกิค่าจา้งลว่งหนา้แลว้ 

4.2 จะตอ้งมีการเก็บรักษาเอกสารส่วนบุคคลของลูกเรือตามกระบวนการทางกฎหมาย และลูกเรือจะตอ้ง
สามารถเขา้ถงึเอกสารเหลา่นัน้ได ้

4.3 เสรภีาพในการเคลือ่นไหวของลูกเรอืจะตอ้งไม่ถูกจํากัดอย่างไม่มีเหตุผลสมควร และลูกเรอืจะตอ้งไม่ถูก
กักขังหน่วงเหนี่ยวอยา่งไมส่มเหตสุมผลทัง้ในและนอกเวลาปฏบัิตหินา้ที ่

4.4 จะตอ้งเก็บรักษาบันทกึการว่าจา้ง สญัญา และเอกสารยนืยันทางกฎหมายต่างๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น 
4.5 ทกุคนยอ่มมสีทิธติามกฎหมายในการทํางาน 
4.6 ในกรณีของเรอืประมงทีอ่ยูใ่นทะเลหลวง:  

4.6.1 พนักงานมเีสรภีาพในการบอกเลกิการจา้งงานในตารางจอดเทยีบท่าเรอืถัดไป โดยจะตอ้งแจง้ให ้
กัปตันเรอืทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลา 10 วันกอ่นเรอืจอดเทยีบทา่ 

4.6.2 อาจมีการเก็บค่าใชจ่้ายที่ใชใ้นการส่งพนักงานกลับประเทศสําหรับพนักงานที่สิน้สุดการจา้งงาน
กอ่นวันทีร่ะบใุนสญัญา โดยคา่ใชจ่้ายนี้จะไดร้ับการคํานวณตามอัตราสดัสว่น 

4.7 เรือ/บรษัิทเรือจะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการส่งพนักงานกลับประเทศเมื่อสิน้สุดสัญญาหรือสิน้สุดการ
เดนิเรอื หรอืการยตุสิญัญา 
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5. อายขุองพนกังานทกุคนจะตอ้งเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่ฎหมายกําหนด 

ลูกเรอืจะตอ้งมีอายุครบตามทีก่ฎหมายกําหนดใหส้ามารถทํางานบนเรอืประมงได ้และงานที่มอบหมายใหลู้กเรอืแต่ละราย
จะตอ้งเหมาะสมกับอายุและระดับประสบการณ์ของพวกเขา รวมถงึจะตอ้งมีขัน้ตอนการตรวจสอบอายุของการว่าจา้งงาน
ใหมเ่พือ่ใหม้ั่นใจวา่ไมม่กีารใชแ้รงงานเด็ก 

5.1 มกีารตรวจสอบอายขุองลกูเรอืทกุคนกอ่นทําการเซ็นสัญญา 
5.2 ลูกเรือที่มีอายุอยู่ระหว่างระดับอายุขัน้ต่ําในการทํางานถงึอายุ 18 ปี จะตอ้งไดร้ับการประเมนิงานที่บุคคล

ดังกลา่วสามารถทําสําเร็จไดเ้พยีงลําพังโดยไมก่อ่ใหเ้กดิอันตราย  
5.3 ระดับอายุขัน้ต่ําที่สามารถทํางานไดต้ามกฎหมายใหเ้ป็นไปตามที่กําหนดโดยเจา้หนา้ที่กฎหมายแรงงาน

ของพืน้ทีนั่น้ๆ  เชน่ พืน้ทีช่ายฝ่ัง หรอืรัฐเจา้ของธงเรอื 
5.4 เอกสารของลกูเรอืทีม่อีายุต่ํากวา่ 18 ปีจะตอ้งไดร้ับการดแูลรักษา และนํามาแสดงไดห้ากมกีารรอ้งขอ 

 
6. พนกังานทกุคนตอ้งไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 

ค่าตอบแทนของลูกเรอืจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และมีการเก็บรักษาบันทกึไวอ้ย่างละเอียด รวมถงึมีการ
จัดทําขัน้ตอนการจ่ายคา่ตอบแทนในรูปแบบเอกสาร และลกูเรอืทกุคนจะตอ้งเขา้ใจถงึขัน้ตอนตา่งๆ เหลา่นัน้  

6.1 มกีารเก็บรักษาบันทกึการจ่ายเงนิเดอืนตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึโบนัส และการหักลบเงนิจํานวนตา่ง ๆ 
6.2 มีการออกสลปิเงนิเดอืน (หรือเอกสารหลักฐานการจ่ายเงนิ) ใหแ้ก่ลูกเรอื พรอ้มรายละเอยีดการจ่ายเงนิ

และการดําเนินการอืน่ๆ อย่างชัดเจนในทุกกรณี เช่น จํานวนชั่วโมงการทํางานปกตแิละทํางานล่วงเวลา 
คา่ตอบแทนการทํางานปกตแิละทํางานล่วงเวลา และการหักลบเงนิใดๆ ตามกฎหมายหรอืการหักลบตามที่
ตกลงกัน 

6.3 ลกูเรอืไดร้ับคา่ตอบแทนทกุเดอืน หรอืตามรอบการจ่ายประจําอืน่ๆ (ไมน่อ้ยกวา่หนึง่ครัง้ในทกุๆ สามเดอืน) 
6.4 ไม่สามารถหักลบค่าตอบแทนได ้นอกจากเป็นการดําเนินการทางวนัิยตามกฎหมาย หรอืเหตุผลอืน่ๆ ใน

สญัญา เชน่ การจ่ายลว่งหนา้ โดยการตกลงกับลกูเรอืโดยการทําเป็นลายลักษณ์อักษรไวล้ว่งหนา้ 
6.5 ลูกเรอืจะไดร้ับการจ่ายค่าตอบแทนโดยตรง หรอืจะจ่ายค่าตอบแทนดังกลา่วไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นไป

ยังสมาชกิลกูเรอืทีไ่ดร้ับการแตง่ตัง้ก็ได ้ทัง้นี้ โดยไมม่คีา่ใชจ่้ายใดๆ เพิม่เตมิ 
6.6 คา่ตอบแทนทีจ่่ายจะเทา่กับจํานวนคา่ตอบแทนทีร่ะบใุนสญัญา 

 
7. ชัว่โมงการทํางานสําหรบัพนกังานมคีวามเหมาะสม 

ลูกเรอืปฏบัิตหินา้ที่และพักผ่อนในโครงสรา้งบนเรอืที่มคีวามเหมาะสม และทําใหส้ามารถเดนิเรอืต่อไปไดอ้ย่างปลอดภัย 
ชัว่โมงการทํางานตอ้งเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด และตามทีต่กลงกันในสญัญาของลกูเรอื  

 
7.1 เก็บรักษารายชือ่ลกูเรอื และบันทกึเวลาทํางานของสมาชกิแตล่ะคนอยา่งถูกตอ้งแมน่ยํา 
7.2 เรือทุกลําที่มีขนาดความยาว 24 เมตรหรือมากกว่าตอ้งมี "ระดับความจุต่ําสุด (minimum level of 

manning)" เพือ่การเดนิเรอืทีป่ลอดภัย พรอ้มระบจํุานวนและคณุสมบัตขิองคนหาปลาทีจํ่าเป็นตอ้งม ี
7.3 สําหรับเรอืที่ออกทะเลเป็นเวลามากกว่าสามวัน ชั่วโมงการพักของลูกเรอืจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 10 ชั่วโมงใน

ทกุๆ รอบระยะเวลา 24 ชัว่โมง และในทกุๆ หนึง่สปัดาหจ์ะตอ้งไดช้ัว่โมงพักรวมกันถงึ 77 ชัว่โมง  
7.4 โดยในระหว่างช่วงที่มกีารจับปลาและการแปรรูปปลาอย่างต่อเนื่อง ชั่วโมงการพักขัน้ต่ํา 10 ชั่วโมงต่อวัน

ดังกล่าวอาจถูกปรับลดลงได ้แต่จะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 6 ชั่วโมงทีต่่อเนื่องกัน อยา่งไรก็ตาม ลกูเรอืจะตอ้งได ้
พักตามชว่งเวลาทีกํ่าหนดโดยเร็วทีส่ดุเมือ่สามารถทําได ้
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8. พนกังานมอีสิระภาพในการใชส้ทิธเิพือ่การจดัต ัง้ และ/หรอื เขา้รว่มกบัสหภาพแรงงาน และเสรภีาพในการ
เจรจาตอ่รองตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ลูกเรือมีสทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมหรือก่อตัง้สมาคมตามความประสงค์ของตนเอง และรวมกลุ่มเจรจาต่อรองโดยไม่มี
ผลกระทบต่อคําสั่งของหัวหนา้ทมีและหนา้ทีค่วามรับผดิชอบโดยรวมเกีย่วกับความปลอดภัยของลูกเรอืและการทํางานบน
เรอื 

8.1 ลกูเรอืมสีทิธเิสรภีาพในการเขา้ร่วมสมาคม และสามารถเขา้ร่วมหรอืจัดตัง้สหภาพตา่งๆ ไดด้ว้ยตนเอง 
8.2 ลกูเรอืมสีทิธใินการดําเนนิการเจรจาตอ่รองเกีย่วกับคา่ตอบแทนหรอืเงือ่นไขการจา้งตา่งๆ 
8.3 กัปตันเรอื หรอืเจา้ของเรอืจะตอ้งจัดทําขอ้ตกลงการเจรจาเกีย่วกับค่าตอบแทนหรอืเงื่อนไขการจา้งต่างๆ  

หรอืสญัญาจา้งแรงงานทีค่รอบคลมุถงึสมาชกิลูกเรอืใหพ้รอ้มไวใ้หลู้กเรอืตรวจสอบเมือ่มกีารรอ้งขอ 
 
9. พนกังานไดร้บัการดแูลสุขภาพ และความปลอดภยัในทีทํ่างาน 

สภาพการทํางานบนเรอืจะตอ้งมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะตอ้งทําใหแ้น่ใจว่ามสีวัสดกิารดา้นความตอ้งการ
พืน้ฐานของลูกเรอือย่างพอเพยีง สขุภาพและความปลอดภัยของลูกเรอืมคีวามสําคัญเป็นอันดับแรก และมีการเตรยีมการ
แพทยฉุ์กเฉนิไวพ้รอ้มเสมอ      

9.1 เรือตอ้งมีสภาพที่แข็งแรงและพรอ้มสําหรับการออกทะเล โดยตอ้งไดร้ับการสํารวจตรวจสอบอย่าง
สมํ่าเสมอ และตอ้งทําการตรวจสอบดา้นความแข็งแรงและความปลอดภัยดว้ยเชน่กัน  

9.2 มนีโยบายและแนวปฏบัิตดิา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันความเสีย่งใหแ้ก่ลูกเรือ และ
นโยบายเหลา่นี้มพีืน้ฐานมาจากการประเมนิความเสีย่งสําหรับเรอืลําดังกลา่วโดยเฉพาะ  

9.3 สําหรับการทํางานบนเรอืทีม่คีวามยาว 24 เมตรขึน้ไป ลกูเรอืทกุคนจะตอ้งมใีบรับรองแพทยอ์ย่างละเอยีด  
9.4 มอีุปกรณ์การแพทยแ์ละอุปกรณ์กูช้พีพรอ้มไวบ้นเรอื และอุปกรณ์เหล่านี้ตอ้งมอียู่ในจํานวนทีเ่หมาะสมกับ

จํานวนลกูเรอืและระยะเวลาของการเดนิเรอื 
9.5 ตอ้งมบีุคคลที่คุณสมบัต ิหรือผ่านการฝึกดา้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้อย่างนอ้ยหนึง่คนที่จะสามารถใช ้

อปุกรณ์ทางการแพทยบ์นเรอืได ้
9.6 มกีารเก็บรักษาบันทกึการเจ็บป่วยและการไดร้ับบาดเจ็บ  
9.7 ในกรณีทีม่กีารบาดเจ็บสาหัส ลกูเรอืมสีทิธขิ ึน้เทยีบฝ่ังได ้
9.8 ลกูเรอืจะไดร้ับอุปกรณ์ป้องกันสว่นบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) และชดุทีใ่ชส้วมใสใ่น

การทํางาน (เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการประเมนิความเสีย่งนโยบายและการปฏบัิตดิา้นอาชวีอนามัยและความ
ปลอดภัย) โดยลูกเรือไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี้ อกีทัง้หากอุปกรณ์หรือชุดทํางานชํารุดจาก
การใชง้านปรกต ิลกูเรอืจะไดร้ับอปุกรณ์หรอืชดุใหมม่าแทนที ่

9.9 ลูกเรือสามารถเขา้ถงึสวัสดกิารพื้นฐานต่างๆ ได ้เช่น น้ําดื่ม และหอ้งสุขา ทัง้ในช่วงเวลาทํางาน และ
ชว่งเวลาพัก 

9.10 มกีารประเมนิปรมิาณน้ํา (และอาหารสําหรบัการเดนิเรอืในระยะเวลาทีย่าวกวา่กําหนด) ต่อจํานวนลูกเรอืใน
ทกุเทีย่วการเดนิทาง 

9.11 มกีารจํากัดไม่ใหลู้กเรอืทีไ่ม่มปีระสบการณ์หรอืไม่มทัีกษะเขา้ถงึพืน้ทีอั่นตรายซึง่อาจเป็นเหตุใหเ้กดิความ
เสีย่งดา้นความปลอดภัยได ้

9.12 แพ หรอืเรือกูช้พีมีเนื้อที่เพียงพอสําหรับลูกเรอืทุกคน สามารถเคลือ่นกําลังพลไดโ้ดยง่าย และทุกคนบน
เรอืไดฝึ้กการใชเ้รอืกูช้พีในสถานการณ์ฉุกเฉนิ 

9.13 เรอืมีพื้นที่สุขาภบิาลส่วนบุคคล และในเรอืที่มีขนาดความยาวมากกว่า 24 เมตรจะตอ้งมีสิง่อํานวยความ
สะดวกตา่งๆ ดว้ย 
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10. พนกังานเขา้ถงึข ัน้ตอนในทางปฏบิตัทิ ีเ่ป็นธรรม 

เรอืประมงมีขัน้ตอนในทางปฏบัิตทิี่เป็นธรรมและโปร่งใสเพือ่ใหม้ั่นใจว่าการสิน้สุดสัญญา การพจิารณาเรือ่งรอ้งทุกข ์และ
การพจิารณาความผดิทางวนัิยนัน้เป็นไปอย่างยุตธิรรมและเป็นความลับ การแกไ้ขเหตุการณ์ใดๆ จะเป็นไปโดยปราศจาก
ผลกระทบตอ่ลกูเรอื และเหตกุารณ์นัน้ๆ จะไดร้ับการเฝ้าระวังใหค้ลีค่ลายไปโดยปราศจากความลําเอยีง 

10.1 มรีะบบทีใ่ชใ้นการสอดสอ่งดแูลและรายงานขอ้กังวลและคํารอ้งทุกขใ์ดๆ ซึง่ลกูเรอื/พนักงานสามารถใชไ้ด ้
โดยไมม่คีวามเสีย่งทําใหพ้วกเขาไดร้ับผลทีต่ามมาในแง่ลบ 

10.2 มีการแจง้ใหท้ราบถึงขัน้ตอนปฏิบัติในการสิน้สุดสัญญา การพิจารณาเรื่องรอ้งทุกข์ และการพิจารณา
ความผดิทางวนัิยอยา่งแพร่หลายกอ่นออกเดนิเรอื และตรวจสอบใหม้ั่นใจวา่ลูกเรอืทกุคนเขา้ใจขัน้ตอนการ
ปฏบัิตติา่งๆ ดังกลา่วแลว้ 

10.3 ขัน้ตอนในทางปฏบัิตนิี้รวมถงึแต่ไม่จํากัดเพยีง คําจํากัดความของ การรักษาความลับ ชอ่งทางการรายงาน 
กลไกในการรายงานบุคคลใดๆ ทีไ่ม่ใช่หัวหนา้งานโดยตรงของลูกเรอื วธิกีารตดิตามผลการรอ้งทุกขท์ีไ่ด ้
รายงานไปแลว้ วธิกีารทีลู่กเรอืสามารถตรวจสอบสถานะการรอ้งเรยีน การตอบโตท้ีต่อ้งหา้ม และระบบการ
อธุรณ์สําหรับการแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนและการพจิารณาความผดิทางวนัิยทีไ่มเ่ป็นทีพ่งึพอใจ 

10.4 เรือ่งรอ้งทกุขจ์ะไดร้ับการสบืสวนและตัดสนิอยา่งรวดเร็วดว้ยความเป็นกลางและเป็นธรรม 
10.5 ผูต้รวจสอบหรอืผูส้งัเกตการณ์สามารถขอสมัภาษณ์พนักงานไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย  

 
11. การดําเนนิธรุกจิจะตอ้งเป็นไปอยา่งย ัง่ยนืและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เราสนับสนุนใหเ้รอืประมงทกุลําดําเนนิงานบนพืน้ฐานของความรับผดิชอบและการใหค้วามเคารพต่อระบบนเิวศน ์พรอ้มกับ
ชว่ยลดการสง่ผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางทะเล เรอืประมงควรมุ่งปฏบัิตงิานใหบ้รรลุมาตรฐานสงูสุด และเป็นไปตาม
อนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง แต่ถึงแมเ้รื่องดังกล่าวจะเป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิง่ อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ทาง
สิง่แวดลอ้มจะไม่ถูกรวมไวเ้ป็นสว่นหนึ่งของการตรวจสอบในกระบวนการนี้ โปรดอา้งถงึเอกสารแนะแนวเพื่อศกึษาขอ้มูล
เพิม่เตมิ 
 
12. มกีารตรวจสอบความคบืหนา้และการปฏบิตัติาม 

การปฏบัิตติาม VCoC จะมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้เมือ่มกีารสอดสอ่งดูแลและตรวจสอบในแตล่ะรายการทีกํ่าหนดไว ้โดยจะ
เริม่ใชโ้ครงการ VIP เมื่อมีการตรวจพบการไม่ปฏบัิตติามเงื่อนไขในประการสําคัญหรือการไม่ปฏบัิติตามเงื่อนไขอย่าง
รา้ยแรง  

12.1 ควรตรวจสอบกจิกรรมทีเ่กดิจากการปฏบัิตงิานโดยใชห้ลักเกณฑใ์น VCoC ฉบับนี ้
12.2 ควรมกีารตรวจสอบระบบและนโยบายต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
12.3 จะตอ้งไม่มีลูกเรอืหรอืพนักงานคนใดไดร้ับการลงโทษหรือถูกไล่ออกอันเนื่องมาจากการใหข้อ้มูลที่เป็น

ความจรงิ หรอืในการใหค้วามชว่ยเหลอืเพือ่การปฏบัิตติาม VCoC ฉบับนี้ 
12.4 โครงการ VIP จะเริ่มตน้ขึ้นหากพื้นที่ สําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง (Areas For Continuous 

Improvement: AFIs) มกีารระบใุนระหวา่งทีม่กีารตรวจสอบการปฏบัิตติามหลักเกณฑข์อง VCoC  
12.5 โครงการ VIP จะรวมถงึเอกสารเกี่ยวกับการกระทําที่ตรวจพบ เหตุการณ์สําคัญและช่วงระยะเวลาต่างๆ 

ดว้ย 
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การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนการไม่ปฏบัิตติามหรอืปฏบัิตฝ่ิาฝืน สามารถยืน่เรือ่งไดท้ี:่ 
 

ทีอ่ยู:่ 72/1 หมู ่7 ถนนเศรษฐกจิ 1 ตําบลทา่ทราย  

อําเภอเมอืงสมทุรสาคร 74000 ประเทศไทย  

โทรศัพท:์ +66 (0) 3481-6500 โทรสาร: +66 (0) 3481-6499  

อเีมลลับเฉพาะ: VesselCode@thaiunion.com  

mailto:VesselCode@thaiunion.com
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การไมป่ฏบิตัติามหลกัปฏบิตันิี ้หรอืการไมส่ามารถดําเนนิการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตามแนวทางหรอืวธิกีารทีแ่นะนํา
ได ้จะส่งผลใหเ้กดิการยกเลกิสญัญาและการดําเนนิคดทีางกฎหมาย โดยปราศจากสทิธใินการเรยีกรอ้งเพือ่
เยยีวคา่ความเสยีหายใดๆ 
 
ประกาศ ณ วนัที ่7 มนีาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
………………………….. 
 
นายเชง นริตุตนิานนท ์
ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
…………………………… 
 
นาย ธรีพงศ ์จนัศริ ิ
ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
บรษิทั ไทยยเูนีย่น กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 
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รบัทราบและยอมรบั 
 
ขา้พเจา้ขอยนืยันวา่ ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในแนวปฏบัิตดิา้นแรงงานบนเรอืประมงของกลุ่มบรษัิท ไทยยเูนี่ยน 
ฉบับนี้อย่างถีถ่ว้นแลว้ ขา้พเจา้ในฐานะทีเ่ป็นตัวแทนผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ ขอใหคํ้ามั่นว่าบรษัิทฯ และ/หรอื เรอืประมงที่
เกีย่วขอ้ง จะปฏบัิตติามเงือ่นไขและหลักเกณฑท์ีร่ะบุในแนวปฏบัิตฉิบับนี้ หากมกีารตรวจสอบพบการปฏบัิตทิีไ่มเ่ป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือขอ้กําหนดในแนวปฏบัิตดิา้นแรงงานบนเรือประมงของกลุ่มบรษัิท ไทยยูเนี่ยน  เราจะดําเนินการเพื่อแกไ้ข
ปรับปรุงความบกพร่องนัน้ๆ เพือ่ใหก้ารดําเนนิงานเป็นไปตามเงือ่นไขทีกํ่าหนด 
 
 
คูค่า้:   __________________________ 
 
ทีอ่ยู:่   __________________________ 
 
ตัวแทน:  __________________________ 
 
ลายเซ็น:  __________________________ 
 
วันที:่   __________________________ 
 


