จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
การทํางานรวมกับคูคาของเรา
บทนํา
เนื่องดวยความเคารพตอสิทธ�มนุษยชนของแตละบุคคลในระดับสากล บร�ษัท ไทยยูเนี่ยน กรุป จํากัด (มหาชน)
และบร�ษัทในเคร�อ (ซ�่งตอไปนี้จะเร�ยกโดยรวมวา “ไทยยูเนี่ยน”) มีความมุงมั�นที่จะดูแลสวัสดิภาพ ความ
ปลอดภัยและการจางงานที่เปนธรรมใหกับบุคคลทุกคนที่รวมงานกับเรา
เพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยและเสร�ภาพของบุคคลที่รวมงานกับเรา คูคาของเรามีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ�งใน
การชวยทําใหบร�ษัทฯ มีการจัดซ�้อจัดจางดวยความรับผิดชอบ โดยยึดตามหลักปฏิบัติและมาตรฐานเดียวกันกับ
ที่บร�ษัทของเราปฏิบัตเิ อง ดังนั�นหลักปฏิบัตฉิ บับนีจ้ �งเปนชองทางของเราในการแจงใหคูคาของเรารับทราบถึงความ
คาดหวังของเราที่มีตอคูคาของเรา
หลักปฏิบัติสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยนนี้ไดมุงเนนถึงความมุงมั�นของเราในการดําเนินธุรกิจดวยความซ�่อสัตย
สุจร�ต ความโปรงใสและการเคารพตอหลักสิทธ�มนุษยชนสากลตามกฎบัตรระหวางประเทศวาดวยเร�่องสิทธ�
มนุษยชน และหลักการที่เกี่ยวของกับสิทธ�ขั�นพื้นฐานที่ไดระบุไวในปฏิญญาวาดวยเร�่องหลักการและสิทธ� ขั�น
พื้นฐานในที่ทํางานขององคการแรงงานระหวางประเทศ เราใชหลักปฏิบัตินี้เปนกรอบการดําเนินงานจัดซ�้อจัดจาง
ดวยความรับผิดชอบ โดยเราจะทํางานรวมกับคูคาที่มีคานิยมและจ�ตสํานึกเหมือนกันเทานั�นในการที่จะปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติของเรา นอกจากนี้คูคาของเราตองตกลงที่จะดําเนินงานอยางโปรงใส รวมถึงการแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในการดําเนินงาน ตลอดจนผลักดันใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการพื้นฐานของหลักปฏิบัติฉบับนี้
หลักปฏิบัติของไทยยูเนี่ยนไดวางขอกําหนดและใหหลักเกณฑสําหรับใชในการอางอิงเพื่อการปฏิบัติตามในแตละ
องคประกอบของหลักการพื้นฐาน
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ไทยยูเนี่ยนมีการวางขอกําหนดเฉพาะเพิ�มเติมสําหรับเร�อประมงในหวงโซอ�ปทานของบร�ษัท ผูประกอบการ
เร�อประมงที่สงมอบวัตถุดิบใหกับไทยยูเนี่ยนควรพิจารณาแนวทางปฏิบัติดานแรงงานบนเร�อประมง ตามที่ไดระบุ
ไวในลิงคที่นี่

หลักการพื้นฐาน
ไทยยูเนี่ยนไดกําหนดมาตรฐานที่มีการใชในอ�ตสาหกรรมระดับชั�นนําในการจัดซ�้อจัดจางของเราอยางมีค วาม
รับผิดชอบ เพื่อตอบสนองความมุงมั�นของเราในการเติบโตอยางยั�งยืน เราจ�งไดนํามาตรฐานเหลานี้เขามาปรับใชใน
ทุกสวนของธุรกิจ และกําหนดใหคูคาของเราปฏิบัติตามมาตรฐานของเราอยางเครงครัด ในฐานะเปนหนึ่งในสมาช�ก
ของ “United Nations Global Compact” เรามีความมุงมั�นที่จะนําหลักการสากล 10 ประการ มาปฏิบัติ
เผยแพร และสงเสร�มอยางเต็มที่
หลักการพื้นฐานที่เปนที่มาของหลักปฏิบัติของเราเปนมาตรฐานที่ยอมรับแลวในระดับสากลและไดถูกนํามาใชใน
การดําเนินงานของเรา โดยมีรายละเอียดของหลักการตามที่ระบุดานลาง ดังนี้
1. การดําเนินธุรกิจจะตองทําอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนไปดวยความซ�่อสัตยสุจร�ต
2. การจางงานจะตองอยูบนพื้นฐานของการตกลงกันอยางอิสระ และมีเอกสารการวาจางที่เปนไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย
3. คนงานทุกคนตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพและใหเกียรติอยางเทาเทียมกัน
4. การทํางานจะตองเปนไปดวยความสมัครใจปราศจากการบังคับแรงงาน
5. หามมีการใชแรงงานเด็ก
6. คนงานทุกคนจะตองไดรับคาตอบแทนอยางเปนธรรม
7. คนงานทุกคนตองมีจํานวนชั�วโมงการทํางานทีเ่ หมาะสม
8. คนงานทุกคนจะตองมีอิสรภาพในการใชสิทธ�ในการจัดตั�ง และ/หร�อ เขารวมกับสหภาพแรงงาน และมี
เสร�ภาพในการเจรจาตอรองตามที่กฎหมายกําหนด
9. คนงานทุกคนจะตองไดรับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทํางาน
10. คนงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
11. การดําเนินธุรกิจจะตองเปนไปอยางยั�งยืนและลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
12. ตองมีการตรวจสอบและผลักดันความคืบหนาและการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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แนวทางการปฏิบัติ
ไทยยูเนี่ยนมุงมั�นที่จะดําเนินธุรกิจดวยความซ�่อสัตยสุจร�ตและเคารพตอผูอื่น ช�่อเสียงของบร�ษัทฯ เปนสินทรัพย
ที่มีคาเทียบเทากับบุคลากรและตราสินคาของเรา เราคาดหวังที่จะเห็นมาตรฐานสูงสุดของการปฏิบัติงานของ
คนงานและผูที่เราทําธุรกิจดวยทุกคน การมาเปนคูคาของไทยยูเนี่ยน เปนการยืนยันวาทานแสดงเจตนารมณ
รวมกันและยึดถือตามหลักการพื้นฐานของเรา
ก. ขอบังคับสําหรับการดําเนินธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน
ในสวนนี้ เราอธ�บายถึงขอบังคับสําหรับคูคาที่จะมาดําเนินงานและมีความสัมพันธทางธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน
เรากําหนดใหคูคาทุกรายที่ทําธุรกิจรวมกับไทยยูเนี่ยนตองยืนยันวาการดําเนินงานทั�งหมดของคูคาเปนไปตาม
ขอบังคับดังตอไปนี้
1 การดําเนินธุรกิจจะตองทําอยางถูกตองตามกฎหมายและเปนไปดวยความซ�่อสัตยสุจร�ต
1.1 การติดสินบน
หามมีการติดสินบน การคอรรัปชัน การกรรโชก และการฉอโกงทุกรูปแบบ คูคาตองมีขั�นตอนมาตรการปองกัน
ไมใหเกิดการติดสินบนในทุกรูปแบบในการติดตอธุรกิจทั�งหมดของคูคา การติดสินบนอาจเปนไดในหลายรูปแบบ
เชน การนําเสนอ การใหสัญญา การให การยอมรับ หร�อการเร�ยกรองสิ�งของทีม่ ีคาเพื่อมีอิทธ�พลตอการตัดสินใจ
ของบุคคลอื่น ตัวอยางของสิ�งที่มีคา เชน การเสนอเง�นสดหร�อเทียบเทาเง�นสด การใหบร�การ การเสนอการจาง
งาน การบร�จาคเพื่อการกุศล การสนับสนุนทางการเมือง การใหคาเดินทาง และ/หร�อคาเลี้ยงรับรอง การเลี้ยง
อาหารและการใหของขวัญ การจายเง�นอํานวยความสะดวกเพื่อเรงรัดขั�นตอนการดําเนินการ เชน การขออนุญาต
หร�อใบอนุญาตจากหนวยงานทองถิ�น จะถือวาเปนการติดสินบนเชนกัน และตองหามไมวาการเสนอใหดังกลาวจะ
เกิดข��นที่ใดก็ตาม อยางไรก็ตาม การเรงรัดขั�นตอนตามกฎหมาย (เชน ชองทางพิเศษเรงดวนที่สนามบินหร�อการ
บร�การขอว�ซาและหนังสือเดินทางเรงดวน) ถือเปนที่ยอมรับตราบเทาที่เปนการบร�การที่เปดใหทุกคนสามารถใชได
และไมมีการจายเง�นใหกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการสวนตัวโดยตรง ขั�นตอนที่ถูกตองตามกฎหมายดังกลาวไม
ถือเปนการจายเง�นเพื่ออํานวยความสะดวก
1.2 ผลประโยชนทับซอน
โดยทั�วไปแลว ผลประโยชนทับซอนจะเกิดข��นเมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชนสวนตัวของทาน มีอิทธ�พลหร�อดูเหมือน
จะมีอิทธ�พลตอการตัดสินใจของทานในการงานของที่ทํางานหร�อในฐานะที่เปนตัวแทนของบร�ษัท ผลประโยชนทับ
ซอนที่ไมไดถูกจัดการอยางเหมาะสมอาจกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจและเปนอันตรายตอช�่อเสียงของเรา ใน
กรณีรายแรง ผลประโยชนทับซอนอาจกอใหเกิดการฉอโกงและการเลือกปฏิบัตไิ ด ผลประโยชนทับซอนใดๆ
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ในการดําเนินธุรกิจรวมกับไทยยูเนี่ยนที่คูคาทราบ จะตองมีการแจงใหไทยยูเนี่ยนรับทราบเพื่อดําเนินการอยาง
เหมาะสม ทั�งนี้หากเจาของหร�อผูรับผลประโยชนในธุรกิจของคูคาเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตัวแทนพรรคการเมือง หร�อ
พนักงานของไทยยูเนี่ยน ทานจะตองแจงใหไทยยูเนี่ยนทราบถึงความสัมพันธทางธุรกิจกอนจะดําเนินธุรกิจใดๆ
รวมกับไทยยูเนี่ยน ขอกําหนดนี้เปนขอกําหนดที่ใชตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจรวมกับไทยยูเนี่ยน และไทยยู
เนี่ยนจะตองไดรับการแจงใหทราบหากผลประโยชนทับซอนหร�อเจาของ/ผูรับผลประโยชนมีการพัฒนาหร�อ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธหลังจากที่ไดเร��มทําธุรกิจรวมกับไทยยูเนี่ยน หากคูคาไมแนใจวามีเหตุการณที่นับเปน
ผลประโยชนทับซอนหร�อไม คูคาสามารถสอบถามความคิดเห็นจากไทยยูเนี่ยนตามชองทางที่ระบุไวในสวนของ
เอกสารฉบับนี้
1.3 การใหของขวัญ การตอนรับ และการเลีย้ งรับรอง
การเลี ้ ย งรั บ รอง หร� อ การต อ นรั บ ทางธุ ร กิ จ ใดๆ กั บ ไทยยู เ นี ่ ย นจะต อ งเป น ไปอย า งสมเหตุ ส มผล และมี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจเทานั�น ไมใชเพื่อสรางอํานาจชักจ�งในการตัดสินใจใดๆ ในเช�ง
ธุรกิจของไทยยูเนี่ยนในอนาคต การใหของขวัญ หร�อการเลี้ยงรับรองที่อาจถูกตีความวาเปนการติดสินบน หร�อ
สรางผลประโยชนทับซอน หร�อสรางความเสียหายตอช�่อเสียงของบร�ษัทนั�น เปนสิ�งที่หามกระทําและจะตอง
หลีกเลี่ยงทุกครั�ง การใหของขวัญระหวางพนักงานของคูคาและพนักงานไทยยูเนี่ยนจะตองหลีกเลี่ยง การให
ของขวัญอยางเปนทางการระหวางบร�ษัทกับบร�ษัทสามารถดําเนินการไดแตตองอยูบนพื้นฐานความโปรงใสและมี
การทําบันทึกอยางถูกตอง การใหของขวัญหร�อการเลี้ยงรับรองตอเจาหนาที่รัฐ หร�อสมาช�กในครอบครัวที่ใกลช�ด
โดยทั�วไปเปนการกระทําที่ไมสมควร และหามกระทําถาของขวัญหร�อการเลี้ยงรับรองดังกลาวใหเพื่อสรางอํานาจ
ชักจ�งการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ หร�ออาจถูกมองไดวาเปนการสรางอิทธ�พลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ
การบร�จาคเพื่อสาธารณกุศลที่เกี่ยวโยงกับเจาหนาที่ของรัฐ หร�อครอบครัวของพวกเขานับเปนความเสี่ยงที่จะถูก
พิจารณาวาเปนการติดสินบน และควรไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบและบันทึกอยางถูกตอง
1.4 การแขงขันและขอมูลคูแขง
ขอมูลทั�งหมดที่เกี่ยวกับคูแขงของไทยยูเนี่ยนจะตองไดมาอยางถูกกฎหมายและอาจถูกใชเทาที่กฎหมายในเร�่อง
การแขงขันทางการคาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทั�งหมดรวมถึงขอกําหนดตางๆ จะอนุญาตเทานั�น หามคูคา
เปดเผยขอมูลลับเกี่ยวกับคูแขงของไทยยูเนี่ยนและขอมูลที่ไมเปดเผยสูสาธารณะใหแกไทยยูเนี่ยนไมวาในเวลาใดๆ
1.5 ประวัติทางการเง�น การฟอกเง�นและการใชขอมูลภายใน
การดําเนินธุรกิจและการติดตอในเช�งพาณิชยจะตองโปรงใส และมีการจัดทําบันทึกอยางถูกตองไวในบัญช�และ
ระบบของคูคา คูคาตองไมมีสวนรวมหร�อพยายามทําธุรกรรมเพื่อการฟอกเง�น และไมมีการนําขอมูลที่เปน
ความลับที่อยูในความครอบครองของคูคาเกี่ยวกับไทยยูเนี่ยนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งหร�อมีสวนรวมใน
การสนับสนุนการทําธุรกรรมที่ใชขอมูลภายใน
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1.6 การปกปองขอมูลและทรัพยสิน
ขอมูลที่เปนความลับ ความรูเช�งขั�นตอน และทรัพยสินทางปญญาของไทยยูเนี่ยนเปนสิ�งที่ตองเคารพและปกปอง
ขอมูลทั�งหมดที่ใหโดยไทยยูเนี่ยนจะตองถูกใชเพื่อวัตถุประสงคตามที่กําหนดเทานั�น ขอมูลสวนตัวเฉพาะของแต
ละบุคคล เชน ขอมูลพนักงานหร�อลูกคา จะตองไดรับการจัดการอยางเต็มรูปแบบตามหลักเกณฑของกฎหมาย
วาดวยการปกปองขอมูลสวนบุคคลและระเบียบที่เกี่ยวของทั�งหมด และไมควรจะเก็บไวนานเกินความจําเปน หาก
คูคารับทราบ หร�อสงสัยวามีหร�ออาจจะมีการละเมิดความปลอดภัยของขอมูล (เชน การเขาถึงขอมูลสวนบุคคล
โดยไมไดรับอนุญาต) คูคาตองแจงใหไทยยูเนี่ยนรับทราบทันทีผานชองทางที่ระบุไวในหัวขอ ข ของเอกสารฉบับนี้
1.7 คุณภาพผลิตภัณฑและการสรางนวัตกรรมอยางมีความรับผิดชอบ
สินคาและบร�การที่สงมอบใหแกไทยยูเนี่ยนตองตรงตามลักษณะที่กําหนดไว มีคุณภาพ และตรงตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ระบุไวในเอกสารสัญญาและกฏหมายที่เกี่ยวของ และสามารถใชไดตามวัตถุประสงค ฉลากของ
ผลิตภัณฑตองถูกตองและชัดเจนเพื่อชวยใหไทยยูเนี่ยนสามารถดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับ
ใช การว�จัยและพัฒนาจะตองดําเนินการดวยความรับผิดชอบและอยูบนพื้นฐานของการปฏิบัติการว�จัยทางคลินิก
ที่ดีและไดรับการยอมรับโดยทั�วไปตามหลักการทางว�ทยาศาสตร เทคโนโลยี และหลักจร�ยธรรม
1.8 การปฏิบัติตามกฎหมาย
คูคาตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั�งหมดในประเทศที่คูคามีการดําเนินธุรกิจอยู และปฏิบัติตาม
กฎหมายระหวางประเทศและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงที่เกี่ยวของกับการคาระหวางประเทศ (เชน การลงโทษ
ทางการคา การควบคุมการสงออก และหนาที่ในการรายงาน) การปกปองขอมูล กฎหมายการปองกันการ
ผูกขาด/การแขงขันทางการคา
การรายงานขอสงสัยและการไมถูกตอบโต
คนงานของคูคาจะตองไดรับโอกาสที่จะรองเร�ยนประเด็นขอกังวลตางๆ และคนงานทุกคนที่ยกประเด็นเหลานี้ข�นมา
จะตองไดรับการคุมครองจากการถูกตอบโตหร�อแกแคน โดยคูคาตองมีการดําเนินการดังตอไปนี้
ก)

ข)

มีแนวปฏิบัติและนโยบายที่ชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพที่แสดงถึงความมุงมั�นในการดําเนินธุรกิจอยาง
ซ�่อสัตยและมีการตอตานการติดสินบน การใหของขวัญ และการตอนรับ โดยแนวปฏิบัติหร�อนโยบาย
ดังกลาวจะตองสอดคลองตามกฎหมายการแขงขันทางการคาและมุงเนนใหมีการหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอน
มีการฝกอบรมและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆ และมีขั�นตอนการลงโทษ
และการแกไขเยียวยากรณีที่มีการไมปฏิบัติตามขอกําหนด
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ค)

ง)

จ)
ฉ)
ช)

มีนโยบายและขั�นตอนอยางชัดเจนสําหรับการทําธุรกรรมทางการเง�น เพื่อใหแนใจวามีการบันทึกการทํา
ธุรกรรมทางการเง�นทั�งหมดอยางเหมาะสม และเพื่อชวยระบุเร�่องการฟอกเง�น และไมมีการปกปดหร�อ
ไมไดลงบันทึกในบัญช� เง�นทุนหร�อสินทรัพย
มีขั�นตอนและกลไกที่จะทําใหแนใจวาขอมูลที่เปนความลับทั�งหมด ไมวาจะเปนทางธุรกิจหร�อสวนที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑไดมีการจัดเก็บอยางปลอดภัย และมีการจํากัดสิทธ�การเขาถึงขอมูลเฉพาะเทาที่
จําเปนเทานั�น
มีขั�นตอนที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวา ไทยยูเนี่ยนจะไดรับแจงขอมูลคุณภาพผลิตภัณฑหร�อปญหาดาน
ความปลอดภัยที่มาจากผูผลิตหร�อจากหวงโซอ�ปทานโดยทันที
มีขั�นตอนที่เพียงพอเพื่อใหแนใจวา คูคาและคนงานของคูคามีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ตางๆ
คนงานจะตองมีชองทางที่สามารถแจงปญหาหร�อขอรองเร�ยนได โดยปราศจากความกังวลที่จะถูกตอบโต
หร�อแกแคน

2 การจ า งงานจะต อ งอยู  บ นพื ้ น ฐานของการตกลงกั น อย า งอิ ส ระ และมีเ อกสารการจ า งงานที ่เ ปน ไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย
นโยบายตางๆ ที่เคารพสิทธ�ตามมาตรฐานของคนงานที่ทํางานประจําและชั�วคราว และคนงานเอาทซอรสจะตองถูก
นํามาปรับใชและปฏิบัตติ าม อยางนอยนโยบายเหลานี้ตองปกปองสิทธ�ของพวกคนงานภายใตสัญญาการจางงาน
ตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ�น กฎหมายแรงงานของประเทศ กฎหมายประกันสังคม และขอตกลงที่ทํา
รวมกัน
2.1

2.2
2.3

องคประกอบสําคัญของความสัมพันธของนายจาง/ลูกจาง เชน ชั�วโมงการทํางาน การทํางานลวงเวลา
การจายคาจาง ผลประโยชน การลางาน ระบบการลงโทษทางว�นัยและการรองเร�ยน จะตอง (1) มีการตก
ลงกันอยางอิสระโดยทั�งสองฝาย (2) มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร และ (3) มีการลงนามโดย
นายจางและลูกจาง
คนงานจะตองเขาใจขอตกลงและเง�่อนไขตางๆ ของการจางงานอยางชัดเจนและไดรับการอธ�บายดวยวาจา
และถาจําเปนตองใชภาษาที่คนงานสามารถเขาใจได
การเปลี่ยนแปลงในองคประกอบที่สําคัญของความสัมพันธระหวางนายจาง/ลูกจางจะตองตกลงกันเปน
ลายลักษณอักษรโดยทั�งสองฝาย

3 คนงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดว ยความเคารพและใหเกียรติอยางเทาเทียมกัน
คนงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติดวยความเคารพและใหเกียรติอยางเทาเทียมกัน ตองไมมีการลวงละเมิดทาง
รางกาย ทางเพศ ทางจ�ตใจ ทางวาจา การขมข�ในรูปแบบตางๆ หร�อการปฏิบัติที่รุนแรงและไรมนุษยธรรม จะตองไม
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มีการเลือกปฏิบัติในการจางงานในทุกๆ สวน รวมถึงการรับสมัคร การจายคาตอบแทน ความกาวหนา การ
ลงโทษทางว�นัย การเลิกจาง หร�อการเกษียณอายุ จะตองไมมีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากชนชั�น ชาติกําเนิด
เช�้อชาติ ศาสนา อายุ ทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเปนสมาช�กสหภาพ การเปน
สมาช�กทางการเมือง สุขภาพ ความพิการหร�อการตั�งครรภ ตองใหความสําคัญอยางยิ�งกับสิทธ�ของคนงานที่มี
ความเสี่ยงสูงที่สุดในการถูกเลือกปฏิบัติ
3.1

3.2
3.3
3.4

มีนโยบายหามการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากชนชั�น ชาติกําเนิด เช�้อชาติ ศาสนา อายุ
ทุพพลภาพ เพศ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ การเปนสมาช�กสหภาพ การเปนสมาช�กทาง
การเมือง สุขภาพ ความพิการหร�อการตั�งครรภ และมีขั�นตอนที่จะตองแจงใหคนงานทราบถึงสิทธ�ของ
ตัวเอง
จะตองไมมีการบังคับใหมีการทดสอบการตั�งครรภหร�อรูปแบบอื่นๆ ของการตรวจคัดกรองสุขภาพที่อาจ
สงผลกอเกิดการเลือกปฏิบัติ
คูคาจะไมเลิกจาง ลดตําแหนง หร�อลดผลประโยชนอันเปนผลเนื่องมาจากการตั�งครรภ คูคาตองอนุญาต
ใหคนงานกลับมาทํางานตามเดิมไดหลังจากคลอดบุตรแลว
คนงานจะตองไดรับโอกาสที่เทาเทียมกันในการพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถที่เกี่ยวของกับ
งานที่ทําอยางเต็มที่

4 การทํางานจะตองอยูบนพื้นฐานความสมัครใจปราศจากการบังคับแรงงาน
ไมอนุญาตใหมีการบังคับแรงงาน ไมวาจะเปนในรูปแบบของแรงงานผูกมัด แรงงานขัดหนี้ หร�อในรูปแบบอื่นๆ หาม
มิใหมีการบีบบังคับทางจ�ตใจและรางกาย การใชแรงงานทาสและการคามนุษย
4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

มีนโยบายการจางงาน ขั�นตอนการปฏิบัติ และการอบรมพนักงาน เพื่อใหแนใจวาคนงานมีการจางงาน
อยางอิสระและมีความเทาเทียมกัน และมีอิสระที่จะลาออกไดตามความสมัครใจ
คนงานจะตองมีอิสระในการเดินทางและไมถูกกักขังหนวงเหนี่ยวไวในสถานประกอบการของคูคา
คนงานจะตอ งไม ถู ก บั ง คั บใหส  งมอบเอกสารประจํ าตัว ในกรณี ท ี ่ม ี ความจํา เป น ในการเก็ บ เอกสาร
ประจําตัวตามที่กฎหมายกําหนด คูคาจะตองมีการจัดทําขอตกลงกับคนงานเพื่อใหแนใจวา คนงาน
สามารถเขาถึงเอกสารประจําตัวของตนเองได และไมใชเปนเง�่อนไขในการปองกันไมใหคนงานลาออก และ
จะตองคืนเอกสารประจําตัวใหกับคนงานทันทีที่มีการเร�ยกรองเปนลายลักษณอักษร หร�อการจางงาน
สิ�นสุดลง
คูคาตองทําใหมั�นใจวา สัญญาตางๆ ตองเปนภาษาที่คนงานสามารถเขาใจได
คูคาตองหลีกเลี่ยงหร�อลดการใหเบิกเง�นสดลวงหนา หร�อใหเง�นกูยืมแกคนงานหร�อการกระทําอื่นๆ ที่
อาจสงผลผูกมัดคนงานใหอยูทํางานใหกับนายจางเนื่องจากการหนี้ที่คางชําระ
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
5 หามมีการใชแรงงานเด็ก
ตองไมมีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป หร�ออายุตํ่ากวาอายุขั�นตํ่าสําหรับการทํางานตามที่ระบุไวตามกฎหมายแรงงานใน
ประเทศนั�นๆ ทํางานหร�อถูกจางอยูในธุรกิจที่อยูภายใตการดูแลของคูคา คูคาจะตองทําใหมั�นใจวา จะไมมีลูกจางที่
อายุตํ่ากวา 18 ป ทํางานในพื้นที่ที่มีอันตราย และเวลาการทํางานจะตองไมเกิน 8 ชั�วโมงตอวัน และตองไมมีการ
ทํางานในชวงเวลากลางคืน (22.00 น.– 06.00 น.)
5.1
5.2

นโยบายการจางงานตองระบุอายุขั�นตํ่าที่ชัดเจนในการจางงาน พรอมขั�นตอนที่มีประสิทธ�ภาพในการ
ตรวจสอบอายุของคนงาน (เชน บัตรประชาชน หร�อหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล)
แรงงานผูเยาวจะตองไดรับการดูแลและปองกันในเร�่องของสุขภาพและความปลอดภัยในทุกสถานการณ
มาตรการดัง กลา วรวมถึ งการห า มแรงงานผู เยาว ท ํา งานที่ เปน อัน ตรายหร�อ การทํา งานในชว งเวลา
กลางคืน และกําหนดใหแรงงานผูเยาวจะตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ

6 คนงานทุกคนตองไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม
คนงานทุกคนจะตองไดรับคาตอบแทน ซ�่งประกอบดวย คาจาง คาลวงเวลา ผลประโยชนตางๆ และวันลาตางๆ ที่
เป น ไปตามหร� อ มากกว า มาตรฐานขั � น ตํ ่ า ตามที ่ ก ํ า หนดโดยกฎหมายของประเทศนั � น ๆ และได ร ั บ การจ า ย
คาตอบแทนตามที่มีการทําสัญญารวมกัน
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

คนงานตองไดร ับเอกสารการจ ายคา ตอบแทนตามรอบการจ ายคา ตอบแทนในแต ละครั� ง โดยแสดง
รายละเอียดของคาตอบแทนอยางชัดเจน ซ�่งประกอบดวย จํานวนเง�นคาจาง ผลประโยชน เง�นจ�งใจ/โบนัส
และการหักเง�นตางๆ เอกสารการจายคาตอบแทนจะตองทําเปนภาษาทีค่ นงานสามารถเขาใจได
คาตอบแทนจะตองจายตรงเวลาสอดคลองกับเอกสารการจายเง�น
การทํางานทั�งหมดจะตองไดรับการจายคาตอบแทนไมตํ่ากวาจํานวนขั�นตํ่าตามที่กฎหมายและมาตรฐาน
อ�ตสาหกรรมกําหนด และสอดคลองกับสัญญาการจางงาน
จะตองยึดถือและปฏิบัติตามเง�่อนไขคาตอบแทนที่กําหนดข��นตามขอตกลงที่ไดมีการเจรจาตอรองกันแลว
ตามกฎหมาย
การหักเง�นตามที่กฎหมายกําหนด เชน ภาษี หร�อประกันสังคม จะตองนําฝากในแตละรอบการจายไปยัง
บัญช�ที่ระบุไวตามกฎหมายหร�อหนวยงานตามที่กฎหมายกําหนด การหักเง�นอื่นๆ นอกเหนือจากการ
หักเง�นตามที่กฎหมายกําหนด และการหักเง�นอื่นๆ จะสามารถทําไดก็ตอเมื่อเปนไปตามกฎหมายและ
ไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากคนงานกอน
ไทยยูเนี่ยนมีความมุงมั�นในการ “กําจัดการเก็บคาธรรมเนียมการจัดหางาน” ที่เร�ยกเก็บจากแรงงาน
ตางชาติ กลาวคือ ไทยยูเนี่ยนจะรับผิดชอบคาธรรมเนียมสําหรับการบร�การจัดหางาน เราสงเสร�มใหคูคา
ของไทยยูเนี่ยนพิจารณาหลักการในการยกเลิกคาธรรมเนียมการบร�การในการจัดหางาน และนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับสถานการณเฉพาะของตน
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
7 คนงานทุกคนตองมีจํานวนชั�วโมงการทํางานที่เหมาะสม
คนงานจะตองไมถูกกําหนดหร�อบังคับใหทํางานเกินกวาเวลาการทํางานปกติ และทํางานลวงเวลาเกินกวาตามที่
กฎหมายแรงงานของประเทศที่คนงานทํางานอยูกําหนดไว การทํางานลวงเวลาทั�งหมดของคนงานจะตองอยูบน
พื้นฐานความสมัครใจของคนงาน
7.1
7.2

7.3
7.4

มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาการทํางานปกติและการทํางานลวงเวลา โดยมีกระบวนการที่กําหนดไว
สําหรับการตัดสินใจในการทํางานลวงเวลาและตองไดรับการยินยอมจากคนงานกอน
คนงานจะตองมีสิทธ�ไดรับชั�วโมงการพักผอนอยางนอย 24 ชั�วโมงติดตอกัน ในทุกๆ ชวงเวลาทํางาน 7
วัน (ยกเวนสําหรับงานบางประเภทที่กฎหมายอนุญาตใหนายจางและลูกจางตกลงกันเปนอยางอื่น) ถา
คนงานถูกเร�ยกรองใหทํางานในวันหยุดเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของการผลิตหร�อการบร�การ คนงาน
ตองไดรับวันหยุดชดเชยเทียบเทาชวงระยะเวลาทํางานทันที หร�อไดรับคาจางชดเชยในอัตราที่กฎหมาย
กําหนด
หากสัญญาการจางงานยินยอมใหมีการทํางานลวงเวลา ซ�่งคนงานไดมีการตกลงในสัญญาชัดเจน การ
ทํางานลวงเวลาทั�งหมดของคนงานตองอยูบนพื้นฐานความสมัครใจ
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลาตองไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวตามกฎหมาย

8 คนงานทุกคนตองมีอิสรภาพในการใชสิทธ�ในการจัดตั�ง และ/หร�อ เขารวมกับสหภาพแรงงาน และมีเสร�ภาพ
ในการเจรจาตอรองตามที่กฎหมายกําหนด
สิทธ�ของคนงานในการมีเสร�ภาพในการสมาคมและการเจรจาตอรองตองไดรับการเคารพและยอมรับ คนงาน
จะตองไมโดนขมข�หร�อคุกคามในการใชสิทธ�เพื่อเขารวมในองคกรใดๆ
8.1
8.2

8.3

ผูจัดการ หัวหนางาน และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตองไดรับการอบรมใหเคารพสิทธ�ของคนงานแต
ละคนในการเขารวมองคกรใดๆ อยางอิสระ
คูคาตองแจงใหคนงานทราบเกี่ยวกับสิทธ�ของคนงานเพื่อใหคนงานเขาใจ และรูสึกมั�นใจในการกระทําตางๆ
ตามสิทธ�ของตนที่พึงมี โดยตองไมถูกขัดขวางจากคนงานคนอื่น หร�อหัวหนางานในการใชสิทธ�เสร�ภาพ
ของพวกเขา
สิทธ�ในการนัดหยุดงาน จะตองถูกยอมรับวาเปนสิทธ�ของคนงานและองคกรของพวกเขา ในฐานะที่เปน
สิทธ�ที่พึงมีในการจัดตั�ง โดยคนงานจะตองไมไดรับการตอบโตในการใชสิทธ�นั�น

9 คนงานทุกคนจะตองไดรับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในที่ทํางาน
สถานที่ทํางานจะตองจัดใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยสําหรับคนงานของคูคาทั�งหมด เพื่อปองกันการ
เกิดอ�บัติเหตุและการบาดเจ�บที่อาจเกิดข��นไดจากการทํางาน หร�อเกิดข��นระหวางการทํางาน หร�อเปนผลมาจากการ
ปฏิบัติงานของคูคา
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5
9.6
9.7

9.8

คูคาจะตองระบุ กําจัด และควบคุมอันตรายที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอคนงาน หร�อบุคคลอื่นที่อยูใน
สถานที่ทํางาน หร�อตอสิ�งแวดลอม
มีนโยบายและขั�นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธ�ภาพสําหรับอาช�วอนามัยและความปลอดภัย และ
ตองมีการปรับเปลี่ยนเปนระยะตามความเหมาะสม
ตองสื่อสารในวงกวางและจัดใหมีการอบรมอยางเหมาะสมแกคนงาน สําหรับนโยบายและขั�นตอนการ
ปฏิบัติเร�่องอาช�วอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการซอมหนีไฟ
คนงานและบุคคลภายนอกที่เขามาในสถานประกอบการจะตองไดรับแจงถึงอันตรายที่อาจเกิดข��นใน
สถานที่ทํางาน และตองมีการใหความรูที่เพียงพอ รวมถึงอ�ปกรณปองกันสวนบุคคลเพื่อหลีกเลี่ยงหร�อ
บรรเทาอันตรายดังกลาว
บุ ค ลากรทุ ก คนที ่ เ ข า มาในสถานที ่ หร� อ มี ห น า ที ่ จ ั ด การกั บ สิ น ค า จะต อ งได ร ั บ แจ ง เกี ่ ย วกั บ ว� ธ� การ
ดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยที่จะเกิดข��น
อ�ปกรณปองกันสวนบุคคลจะตองถูกจัดใหกับบุคลากรทุกคนโดยนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
คนงานจะไดรับการอบรมที่จําเปนเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางปลอดภัย
สภาพการทํางาน รวมสภาพที่อยูของคนงานจะตองจัดใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและมีอาช�วอนามัยที่ดี
โดยจะตองมีสวัสดิการพื้นฐานอยางตํ่าดังนี้ นํ้าดื่มสะอาดถูกสุขอนามัย หองสุขาที่สะอาดและมีเพียงพอ
มีการระบายอากาศที่ดี มีทางหนีไฟและอ�ปกรณความปลอดภัยเทาที่จําเปน มีอ�ปกรณปฐมพยาบาล การ
เขาถึงการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน การมีพื้นที่รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และบร�เวณสถานที่ทํางาน
ตองมีแสงสวางที่เหมาะสม
คูคาจะตองมั�นใจวา คนงานที่ตั�งครรภซ�่งไดแจงใหทางคูคา รับทราบเกี่ยวกับการตั�งครรภจะตองไมทํางาน
ในพื้นที่อันตราย ไมทํางานที่ใชรางกายหนัก หร�องานที่เกี่ยวของกับสารช�วภาพ สารเคมี หร�อวัตถุที่อาจ
เปนอันตรายตอระบบสืบพันธุ นอกจากนี้ คูคาจะตองมั�นใจวา คนงานที่ตัง� ครรภมีชั�วโมงการทํางานที่ไม
ยาวนานเกินไปและไมอนุญาตใหทํางานกะกลางคืน คูคาจะตองปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศที่มี
วัตถุประสงคเพื่อปกปองสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานที่ตั�งครรภ

10 คนงานทุกคนจะตองไดรับการปฏิบัติที่ เปนธรรม
คนงานจะตองไดรับการปฏิบัติที่โปรงใส เปนธรรม และมีขั�นตอนที่เปนความลับที่สามารถแกปญหาอยางรวดเร�ว
เปนธรรม และไมมีอคติในการแกไขปญหาซ�่งอาจเกิดจากความสัมพันธในการทํางาน
10.1
10.2

ตองมี (1) ชองทางรองเร�ยน ใหขอเสนอแนะ รองทุกข ที่คนงานเขาถึงไดและมีประสิทธ�ภาพ (2) จัดใหมี
การสอบสวนอยางเต็มรูปแบบเพื่อใหแกไขปญหาอยางรวดเร�ว เปนธรรม และไมมีอคติในการแกไขปญหา
ชองทางการรองเร�ยนจะตองทําการสื่อสารอยางแพรหลาย เพื่อใหมั�นใจวาคนงานรูจักชองทางทีมีอยู และ
มีการรักษาความลับของผูรองเร�ยนทุกคน (หากตองการ) และหามมีการตอบโต
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
11 การดําเนินธุรกิจจะตองเปนไปอยางยั�งยืนและลดผลกระทบตอสิ�งแวดลอม
การดําเนินงาน การจัดหา การผลิต การกระจายสินคา และการใหบร�การ จะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคเพื่อ
ปกปองและรักษาสิ�งแวดลอม และตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดานสิ�งแวดลอม
11.1
11.2
11.3

การดําเนินธุรกิจตองมีใบอนุญาตทางกฎหมายที่จําเปนทั�งหมด
มีการจัดการฝกอบรมใหกับบุคลากรทุกคนเพื่อใหทราบถึงใบอนุญาตตามกฎหมายตางๆ และปฏิบัติ
ตาม
มีการวางแผนการจัดการดานสิ�งแวดลอมอยางมีประสิทธ�ภาพ เปนการปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
รวมถึง การใชสารเคมีอันตราย การกําจัดของเสีย นํ้าเสียและมลพิษทางอากาศ การใชนํ้าและพลังงาน

12 ตองมีการตรวจสอบและผลักดันความคืบหนาและการปฏิบัติตามหลักการอยางตอเนื่อง
คูคาจะใหอํานาจไทยยูเนี่ยนและตัวแทนที่ไดรับการแตงตั�งใหมีสวนรวมในการติดตามการดําเนินงานตางๆ เพื่อ
ยืนยันวามีการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้ รวมถึงการเขาตรวจสอบที่โรงงานผลิตและสถานที่พักของคนงานที่
นายจางจัดหาโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา การตรวจสอบการบันทึกตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจางงาน และการ
สัมภาษณคนงานเปนการสวนตัว คูคาตองเก็บเอกสารทั�งหมดที่จะใชยืนยันการปฏิบัติตามหลักปฏิบัตินี้ไวที่
สถานประกอบการ ไทยยูเนี่ยนจะพยายามทํางานรวมกับคูคาของเราเพื่อแกปญหาการไมปฏิบัติตามหลักปฏิบตั ิ
ในการไมปฏิบัตติ ามครั�งแรก ยกเวนในกรณีของการละเมิดแรงงานที่สําคัญ

ข. รายงานการฝาฝน
ขอปฏิบัติทั�งหมดนี้ใชบังคับกับคูคาทุกรายที่ทําธุรกิจกับไทยยูเนี่ยน คูคาจะตองทําใหมั�นใจวา ขอปฏิบัติทั�งหมดจะ
ถูกนําไปใชกับ/โดยผูรับเหมาชวง หร�อบร�ษัทผูรับจางดวย ถาการขายสินคา/การใหบร�การกับไทยยูเนี่ยนนั�น
จําเปนตองมีการใชบร�การ หร�อทําโดยผูรับจางของคูคา
การปฏิบัติใดที่ไมสอดคลองกับหลักปฏิบัตินี้ (รวมถึงการไมปฏิบัติตามของพนักงานของไทยยูเนี่ยน หร�อบุคคล
ที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ในนามของไทยยูเนี่ยน) ซ�่งเมื่อคูคารับทราบจะตองรายงานตอไทยยูเนี่ยนทันที การ
ไมรายงานตอไทยยูเนี่ยนจะถือเปนการละเมิดหลักปฏิบตั ินี้
1. ไทยยูเนี่ยนสนับสนุนใหมีการแสดงออกทางความคิดเห็นสําหรับคนงานของบร�ษัทฯ คูคาและคนงานของคูคา
เอง โดยพวกเขาเหลานั�นไมตองมีความกลัวใดๆ ในการรายงานการฝาฝนที่เกิดข��น หร�อกรณีสงสัยวามีการ
ฝาฝน
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จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและ
หลักปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน
การรับทราบและการยอมรับ
ลายเซ�นของขาพเจาตามดานลางยืนยันวา ขาพเจาไดอานและเขาใจในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและหลัก
ปฏิบัติดานแรงงานสําหรับคูคาของไทยยูเนี่ยน ขาพเจาในฐานะที่เปนตัวแทนผูมีอํานาจของบร�ษัทฯ ขาพเจาขอให
คํามั�นในนามตัวเองและในนามของบร�ษัทฯ วาจะปฏิบัติตามกฎและหลักปฏิบัติฉบับนี้ ไทยยูเนี่ยนขอสงวนสิทธ�์ใน
การเปลี่ยนแปลงหลักปฏิบัติไดตลอดเวลา และจะจัดทําสําเนาที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหกับคูคาทุกรายเพื่อเซ�น
รับทราบ

คูคา _____________________________

Company’s seal

ที่อยู _____________________________
ช�่อผูแทน __________________________
ตําแหนงผูแทน _______________________
ลายเซ�น ___________________________
วันที่ _____________________________
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