
Update 11/2/65 

 
นโยบายด้านจริยธรรมแรงงาน 10 ข้อ  

 
1. ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่มีคนงานอายุต่ำกว่า 18 ปี ในโรงงาน ในการสรรหาผู้สมัคร คนงานทุกคนจะต้องแสดงหนังสือ

เดินทางที่ออกโดยรัฐบาล บัตรประจำตัวและ/หรือใบอนุญาตทำงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบอายุและความถูกต้องในการทำงาน
ตามลำดับ 

2. ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่เรียกร้องให้แรงงานจ่ายเงินมัดจำ หรือค่าธรรมเนียมการสมัครแก่บริษัท รวมถึงการสรรหา
แรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยและกฎหมายประเทศต้นทางของแรงงาน บริษัทจะต้องไม่ยึด เก็บหนังสือเดินทาง บัตร
ประจำตัวและ/ หรือเอกสารส่วนตัว ใบอนุญาตทำงานของคนงาน บริษัทจะต้องไม่ถือครอบครองเงินเดือนและไม่ขัดขวางสิทธิ
ประโยชน์อื่นใดของคนงาน  

3. ไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทจะไม่อนุญาตให้แสดงพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นถึงการคุกคาม การเลือกปฏิบัติ หรือการข่มขู่ใด ๆ 
บริษัทจะต้องให้การศึกษาและการฝึกอบรมในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นพ้ืนฐานแก่บุคลากรทั้งหมด บริษัทจะต้องมีพ้ืนที่กลไกในการ
จัดการการร้องทุกข์เพ่ือให้คนงานมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  

4. ไม่มีการค้ามนุษย์ บริษัทต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำลักษณะจัดหา นำส่ง ให้ที่พักพิง หรือรับไว้ซึ่งบุคคล
ด้วยการข่มขู่ ใช้กำลังบังคับหรือขู่เข็ญ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยไม่ชอบให้ได้มาซึ่งประโยชน์ หรือให้เงินหรือรับ
เงินหรือผลประโยชน์แสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล รวมถึงการแสวงหาประโยชน์จากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
โดยการเป็นทาสสมัยใหม่ การลงเป็นทาสหรือการปฏิบัติเยี่ยงทาส   

5. มีการจัดการและบริหารแรงงาน บริษัทมีการจัดทำนโยบายจัดการทรัพยากรบุคคล มีข้ันตอนดำเนินการและมีกลไก
การดูแลแรงงานเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายสอดคล้องตามหลักกฎหมายไทย รวมถึงดูแลค่าจ้างค่าทำงานนอกเวลาของแรงงานตาม
หลักธรรมาภิบาล และมีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  

6. มีเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง ตามกฎหมายไทย บริษัทควรจะเคารพสิทธิเสรีภาพของ
คนงานในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง และมีช่องทางให้แรงงานสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกับนายจ้าง  

7. มีการปฏิบัติตามวินัย บริษัทจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือยอมให้มีการลงโทษโดยทำร้ายร่างกาย  จิตใจ หรือใช้
คำพูดดูถูกเหยียดหยามคนงาน และจะต้องไม่มีการหักเงินค่าจ้างจากคนงานเมื่อทำผิดระเบียบวินัย  

8. มีการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและของเสีย บริษัทจะต้องให้ความกังวลและความสำคัญขั้นสูงสุดในเรื่อง
สุขภาพและความปลอดภัยทางด้านอาชีวอนามัยของคนงาน อย่างน้อยที่สุดจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกข้อ ซึ่งรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัวที่จำเป็น โดยจัดเป็นค่าใช้จ่ายของนายจ้าง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
การให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนติดตามการรักษาพยาบาล รวมถึงมีระบบจัดการของเสีย 

9. มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ คนงานและทางบริษัทจะต้องร่วมกันจ่ายประกันสังคมตามที่กฎหมายแรงงานไทย
กำหนด เพื่อมั่นใจได้ว่าคนงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บริษัทจะต้องจดทะเบียนโครงการคนงานทุกคนตั้งแต่
วันแรกของการจ้างงาน สำหรับช่วงที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทต้องจัดให้มีการรักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายที่เพียงพอเพ่ือช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากการทำงานหรือการเจ็บป่วยต่างๆ  

 10.มีการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน มีประกาศนโยบายหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชน และประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน มีการเยียวยาและแก้ไขป้องกันผลกระทบ รวมถึงมีกลไกการร้องทุกข์ กับผู้พบเห็นหรือได้รับ
ผลกระทบ  



Update 11/2/2022 

 
 

TTIA’s policies on ethical practice towards workers 
 

1. No Child Labour: No workers under the age of 18 years old is engaged or employed in the processing plants. 
Upon recruiting, all applicants shall provide a government-issued passport, identity card and/or work permit 
for verifying age and legality to work respectively. 

2. No Forced and Compulsory Labour: Workers are not required to pay deposits or recruitment fee to the 
company. Recruitment process shall be compliance with Thai law as well as the laws of country of origin. The 
company shall not lodge passport, Identity card and/or work permit belonging to the workers. The company 
shall not withhold any part of workers’ salary and benefits. 

3. No Discrimination: The company shall not allow any behavior indicating harassment, discrimination or 
threatening. Education and training on the fundamental of human rights shall be conducted for all personnel 
concerning the supervision of workers and security practice. The company shall have in place the mechanism 
and grievance handling to ensure fair and equal treatment of workers. 

4. No Human Trafficking: The company shall not involve with any actions that include the recruitment, 
transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other 
forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability 
or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over 
another person, and for the purpose of exploitation through force labour, modern forms of slavery, slavery 
and any acts alike. 

5. Labour management and administration: The company shall establish human resource management policy 
and operation plan that will ensure the Company’s good governance. The policy and plan shall be effectively 
implemented on an ongoing basis – with a mechanism to handle grievances and complaints from workers, 
and that minimum wage and overtime work shall be paid to all workers as defined by Thai Law.  

6. Freedom of Association and Right to Collective Bargaining: As permitted by Thai law, the company shall 
respect the rights of workers for freedom of association and shall provide channels for workers to exchange 
their opinions with employers. 

7. Disciplinary Practices: The company shall not engage in or tolerate the use of corporal punishment, mental 
or physical coercion, or verbal abuse of workers. Deductions from wages as a disciplinary measure are not 
allowed. 

8. Occupational health, safety and waste management: Occupational health and safety of workers shall be of 
the utmost concern for the company. At minimum, all legal requirements of related laws must be fulfilled. 
They include to the provision of necessary personal protective equipment at the employer’s expenses, first 
aid treatment, and assistance for follow-up medical treatment. In addition, waste management system shall 
be established to ensure the mitigation of impact on environment and nearby communities.  

9. Welfare and Benefit: Social security payments are contributed by both workers and company – in 
accordance with Thai Labour Law – which ensure all workers are eligible for national health care coverage. 
The company shall register all workers to this scheme from the first day of employment. For the period 
where the national health care coverage is not yet in effect, the company shall provide adequate medical 
treatment and expenses to assist any work-related injuries and illnesses. 

10. Human rights: The company shall develop and announce its human rights policy and conduct human rights 
risks and impact assessment, and develop measures to prevent and remedies to human rights impact – 
which include grievance mechanism for those witness and/or affected.    

  

 


