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1. ภาพรวม •

Techtronic Industries Company Limited (“TTI” หรือ “บริษัท”) ระลึกอยู่เสมอว่�ชุมชน เศรษฐกิจ และธุรกิจจะเจริญเติบโต
ได้เมื่อสิทธิ์ของพนักง�นได้รับคว�มคุ้มครอง ก�รปฏิบัติต่อคนง�นทุกประเภท (เช่น พนักง�น คู่สัญญ� นักศึกษ� ผู้อพยพ 
พนักง�นชั่วคร�ว และอื่นๆ) ด้วยก�รให้เกียรติและเค�รพ เป็นองค์ประกอบพื้นฐ�นของคำ�มั่นสัญญ�ของบริษัท ในก�ร
ประพฤติตนในฐ�นะพลเมืององค์กรที่ดี โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง เร�มุ่งมั่นที่จะสร้�งสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�นที่ปลอดจ�กก�ร
บังคับใช้แรงง�น (หรือก�รใช้แรงง�นท�ส) แรงง�นเด็กที่ไม่ถูกกฎหม�ย และก�รเคลื่อนย้�ยผู้คนที่ขัดต่อกฎหม�ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนำ�ม�ใช้เป็นแรงง�นท�สหรือก�รแสวงห�ประโยชน์ท�งเพศ (“ก�รค้�มนุษย”์)

ในฐ�นะที่เป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำ� เร�ดำ�เนินก�รเพื่อให้แน่ใจว่�พนักง�นของ TTI รวมถึงพนักง�นของซัพพล�ยเออร์ที่เร�
ติดต่อธุรกิจด้วยหลีกเลี่ยงก�รเข้�ร่วม หรือยินยอมให้มีก�รกระทำ�ใดๆ ที่ก่อให้เกิดก�รใช้แรงง�นท�สหรือก�รค้�มนุษย์ เพื่อ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์นี ้TTI พนักง�นทุกคน และซัพพล�ยเออร์ จะต้องปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนดในนโยบ�ยนี้ในเรื่อง
ก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์

1.1  บทนำา

วตัถปุระสงคข์องนโยบ�ยน ี ้ ในเร ือ่งก�รใชแ้รงง�นท�สและก�รค�้มนษุยม์ดีงัตอ่ไปน ี:้ 

• กำ�หนดม�ตรฐ�น คว�มค�ดหวัง และข้อกำ�หนดต่�งๆ ที่พนักง�นของ TTI และซัพพล�ยเออร์ต้องปฏิบัติต�ม เพื่อ
ป้องกันมิให้มีก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์ในก�รดำ�เนินธุรกิจของ TTI ไม่ว่�จะเป็นก�รปฏิบัติง�นโดยตรงใน
สถ�นที่ทำ�ง�นของ TTI หรือโดยอ้อมผ่�นก�รปฏิบัติง�นของซัพพล�ยเออร์ หรือผู้ที่มีส่วนร่วมในก�รสนับสนุนธุรกิจของ
ซัพพล�ยเออร์

• กำ�หนดคว�มพย�ย�มที ่TTI จะดำ�เนินก�รเพื่อหลีกเลี่ยง ตรวจห� และขจัดก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์ ให้หมด
ไปจ�กก�รปฏิบัติง�นของบริษัทและก�รปฏิบัติง�นของซัพพล�ยเออร์

นโยบ�ยนี้จะช่วยให ้TTI ปฏิบัติตนได้ต�มข้อผูกพันท�งกฎหม�ยระหว่�งประเทศ ซึ่งได้ให้คำ�มั่นสัญญ�กับลูกค้� และหลัก
ปฏิบัติที่ดีที่สุดในก�รป้องกันก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์ ซึ่งจะรวมถึงแต่ไม่จำ�กัดถึง: 

• พรบ. คว�มโปร่งใสของห่วงโซ่อุปท�นของแคลิฟอร์เนีย  
(http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_0651-0700/sb_657_bill_20100930_chaptered.pdf)

• พรบ. ก�รค้�แรงง�นท�สสมัยใหม ่(2015) ของสหร�ชอ�ณ�จักร 
(http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted)

• หลักก�รแนะนำ�ในเรื่องธุรกิจและก�รค้�มนุษย์ขององค์ก�รสหประช�ช�ต ิ 
(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)

• พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยระบบท�สสมัยใหม่ของรัฐบ�ลกล�งออสเตรเลียปี ค.ศ. 2018 และพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยระบบ
ท�สสมัยใหม่แห่งรัฐนิวเซ�ท์เวลส์ปี ค.ศ. 2018 
(https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153) และ (https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2018/30)

1.2  วัตถุประสงค์

นโยบ�ยในเร ือ่งก�รใชแ้รงง�นท�สและก�รค�้มนษุยจ์ะบงัคบัใชก้บั:

• TTI, บริษัทส�ข�ทั้งหมด, บริษัทที่เป็นเจ้�ของหรือเป็นหุ้นส่วน และพนักง�น เจ้�หน้�ที่ พนักง�นชั่วคร�ว พนักง�นจ้�ง
เหม� (รวมถึงคนง�นจ�กเอเจนซี)่ ลูกจ้�งชั่วคร�วร�ยวัน และพนักง�นสัญญ�จ้�งอิสระทั้งหมดของบริษัทเหล่�นั้น (ซึ่ง
ในนโยบ�ยนี้จะเรียกว่� “พนักง�น”)

• ซัพพล�ยเออร์ของ TTI, ผู้ข�ย และบุคคลที่ส�มอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในก�รส่งมอบสินค้�หรือบริก�รให้กับ TTI (ซึ่งในนโยบ�ย
นี้จะเรียกว่� “ซัพพล�ยเออร์”).

1.3  ขอบเขต
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2. ขอ้กำาหนดและเน ือ้หาของนโยบาย •

TTI จะไมอ่ดทนตอ่ก�รบงัคบัใชแ้รงง�น ก�รใชแ้รงง�นเดก็ หร อืก�รค�้มนษุย ์ ท ีก่ระทำ�โดยพนกัง�นคนใดหร อืซพัพล�ยเอ
อรร์�ยใด ในก�รปฏบิตังิ�นหร อืสนบัสนนุธรุกจิของเร�หร อืของก�รผลติและก�รจดัจำ�หน�่ยผลติภณัฑข์องเร� คว�มค�ดหวงั
ของเร�ท ีม่ตีอ่พนกัง�นทกุคนและซพัพล�ยเออรท์กุร�ย:

2.1.1  ไม่มีพนักงานคนใดของ TTI หรือซัพพลายเออร์รายใดที่จะ:

• เข้�ร่วมในก�รค้�หรือก�รขนส่งผู้คนโดยไม่ยินยอม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก�รแสวงห�ผลประโยชน์ ท้ังโดยท�งตรงหรือ
ท�งอ้อม

• มีส่วนร่วม หรือส่งเสริม หรือช่วยเหลือในก�รแสวงห�ผลประโยชน์ท�งเพศจ�กบุคคลอ่ืน
• บังคับหรือใช้แรงง�นโดยไม่สมัครใจในก�รทำ�ง�นใดๆ
• กักเก็บเอกส�รระบุตัวตนหรือเอกส�รก�รตรวจคนเข้�เมืองของบุคคลใดๆ และปฏิเสธมิให้บุคคลน้ันเข้�ถึงเอกส�รเหล่�น้ี

2.1.2  พนักงานและซัพพลายเออร์ของ TTI จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติด้านจริยธรรมและธุรกิจของ 
TTI และหลักปฏิบัติของหุ้นส่วนธุรกิจของ TTI และนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์

2.1  ความคาดหวัง

2.2.1  การตระหนักรู้และการรับรอง

ข้อห้�มของบริษัทในเรื่องก�รบังคับใช้แรงง�น แรงง�นเด็ก และก�รค้�มนุษย์ ระบุไว้ในหลักปฏิบัติของพนักง�นของ TTI 
http://www.ttigroup.com/en/our_company/guiding_principles/code_of_ethics_download ด�วน์โหลดหลักปฏิบัติของหุ้นส่วน
ธุรกิจของ TTI ได้ที ่http://www.ttigroup.com/en/our_company/guiding_principles/business_partner_code_of_conduct_en.pdf 
และนโยบ�ยนี้ พนักง�นของ TTI ทุกคนและบุคคลที่ส�มมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รอ่�น ทำ�คว�มเข้�ใจ และรับรองว่�จะ
ปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติ นโยบ�ยที่ระบุไว้ก่อนหน้� ต�มที่บังคับใช้และต�มนโยบ�ยนี้ กระบวนก�รรับรองนี้กำ�หนดให้ต้องมี
ก�รรับรองว่�รับทร�บว่�วัสดุที่นำ�ม�ใช้กับผลิตภัณฑ์ของ TTI ถูกผลิตอย่�งสอดคล้องกับกฎหม�ยต่อต้�นก�รใช้แรงง�นท�ส
และกฎหม�ยต่อต้�นก�รค้�มนุษย์

2.2.2  ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ

ผู้จัดก�รของ TTI มีหน้�ที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่�พนักง�นใต้บังคับบัญช�ทั้งท�งตรงและท�งอ้อมได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยนี้และ
ได้รับก�รรับรองหรือก�รอบรมที่กำ�หนดให้มีทั้งหมดแล้ว TTI กำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบและกระบวนก�รเฝ้�ระวัง 
เพื่อให้แน่ใจว่�ฝ่�ยบริห�ร พนักง�น และซัพพล�ยเออร์ของ TTI ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่ระบุไว้ในนโยบ�ยนี้

2.2.3  การอบรม

TTI จัดให้มีบุคคลหลักในก�รบริห�รจัดก�รห่วงโซ่อุปท�นที่ได้รับก�รอบรมในเรื่องก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์ 
ห�กมีก�รร้องขอ TTI ส�ม�รถกำ�หนดขอบข่�ยง�นในก�รเข้�ถึงก�รดำ�เนินง�น ที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดก�รต่อต้�นก�รใช้
แรงง�นท�สและก�รต่อต้�นก�รค้�มนุษย์ให้กับซัพพล�ยเออร์ได้

2.2  ข้อกำาหนด 
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2.2.4  การพิสูจน์ความถูกต้อง การตรวจสอบ และการสืบสวนสอบสวน

ในฐ�นะบริษัทผู้ผลิต TTI ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มเส่ียงท่ีเก่ียวข้องและดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนต่อไปน้ีในก�รตรวจสอบคว�ม
ถูกต้อง ประเมิน และระบุถึงก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์ ท้ังในก�รดำ�เนินก�รของพนักง�นและก�รบริห�รจัดก�ร 
และในก�รดำ�เนินก�รของซัพพล�ยเออร์ด้วย:

• ก�รรับรองก�รปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติด้�นจริยธรรมและธุรกิจของพนักง�น (รวมถึงก�รห้�มมิให้มีก�รใช้แรงง�นท�สและก�ร
ค้�มนุษย์) และก�รรับรองของซัพพล�ยเออร์ในก�รปฏิบัติต�มหลักปฏิบัติของหุ้นส่วนธุรกิจ รวมถึงก�รร้องขอข้อมูล/ก�รเปิด
เผยสภ�พก�รณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

• ข้อกำ�หนดด้�นก�รต่อต้�นก�รใช้แรงง�นท�ส/ก�รค้�มนุษย์ท่ีรวมอยู่ในก�รทำ�สัญญ�กับซัพพล�ยเออร์หลัก
• ก�รประเมินคว�มเส่ียงก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์
• เย่ียมชม/ตรวจสอบสถ�นท่ีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�น/ซัพพล�ยเออร์ท่ีมีคว�มเส่ียงสูง
• จะต้องมีแผนก�รดำ�เนินก�รแก้ไขสำ�หรับก�รกระทำ�ท่ีไม่สอดคล้องกับนโยบ�ย

พนักง�นของ TTI, ซัพพล�ยเออร์ และบุคคลภ�ยนอกทุกคนท่ีดำ�เนินธุรกิจกับ TTI จะต้องให้คว�มร่วมมือกับผู้ตรวจสอบท้ัง
ภ�ยในและภ�ยนอก รวมถึงผู้สอบสวนของ TTI อย่�งเต็มท่ีและโดยฉับพลันทันที อีกท้ังยังต้องตอบคำ�ถ�ม คำ�ขอข้อมูล และ
เอกส�รของตนเองท้ังหมดอย่�งครบถ้วนและตรงต�มคว�มเป็นจริง

2. ขอ้กำาหนดและเน ือ้หาของนโยบาย
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3. การรายงานการละเมดิ •

พนักง�นหรือซัพพล�ยเออร์ของ TTI หรือหน่วยง�นหรือบุคคลอื่นๆ ที่ส่งมอบสินค้�หรือบริก�รให้กับ หรือในน�มของ TTI 
ต่�งได้รับคว�มรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติตนในก�รร�ยง�นข้อมูลให้กับฝ่�ยกฎหม�ยและข้อร้องเรียนของ TTI แล้ว เร�
ดำ�เนินก�รภ�ยใต้นโยบ�ยไม่ตอบโต้ ซึ่งหม�ยถึงคุณจะไม่ถูกตอบโต้ใดๆ เนื่องจ�กก�รสื่อส�รกับเร� เร�จะใช้คว�มพย�ย�ม
อย่�งถึงที่สุดในก�รปกป้องคว�มเป็นส่วนตัวของคุณ และเก็บรักษ�ก�รสื่อส�รของคุณไว้เป็นคว�มลับต�มที่กฎหม�ย
อนุญ�ต

คุณส�ม�รถติดต่อกับเร�ได้หล�ยวิธี กรุณ�ศึกษ�นโยบ�ยก�รร้องเรียนและกระบวนก�รต่�งๆ ได้ที่  
http://www.ttigroup.com/assets/pdf/fileLibrary/Whistleblower_Policy_and_Complaint_Resolution_Process.pdf

4. ผลท ีต่ามมาจากการไมป่ฏบิตัติาม
นโยบาย •

4.1 พนักง�นคนใดของ TTI ที่ไม่ให้คว�มร่วมมือกับก�รตรวจสอบหรือสืบสวนสอบสวนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบ�ยนี้ รวม
ถึง ตัวอย่�งเช่น ก�รซ่อน ลบ หรือทำ�ล�ยข้อมูลหรือเอกส�ร ก�รจำ�กัดมิให้ผู้ตรวจสอบเข้�ถึงตัวพนักง�น หรือก�รให้ข้อ
มูลผิดๆ อ�จถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยจนถึงขั้นไล่ออกต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

4.2 พนักง�นคนใดของ TTI ที่ไม่ปฏิบัติต�มนโยบ�ยนี้ถือว่�ได้ละเมิดข้อตกลงก�รจ้�งง�น TTI อ�จมีก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย
ต่อพนักง�นผู้ต้องสงสัยนั้น จนถึงขั้นไล่ออกได้

4.3 พนักง�นหรือซัพพล�ยเออร์ที่ไม่ร�ยง�นก�รฝ่�ฝืนนโยบ�ยที่เกิดขึ้นหรือสงสัยว่�จะเกิดขึ้น อ�จถือว่�ได้ละเมิดนโยบ�ย
นี้ ต�มที่ได้รับอนุญ�ตบังคับใช้ต�มกฎหม�ย

4.4 ก�รปฏิบัติตนต�มนโยบ�ยนี้เป็นเงื่อนไขหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกับ TTI TTI จะยกเลิกข้อตกลงใดๆ ที่มีกับบุคคลที่
ส�มที่มีส่วนร่วมในก�รใช้แรงง�นท�สและก�รค้�มนุษย์

4.5 นอกจ�กนี้ ผู้ฝ่�ฝืนอ�จถูกดำ�เนินคดีทั้งท�งแพ่งและอ�ญ�ด้วย
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5. ส ิง่ท ีด่พู ริธุและเคร ือ่งช ี ว้ดัการ
บงัคบัแรงงาน การคา้มนษุย ์ และระบบ
ทาสสมยัใหม ่ •

ร�ยก�รตอ่ไปน ีเ้ป น็กจิกรรมท ีอ่�จถอืเป น็ส ิง่ท ีด่พู ริธุ รวมถงึเคร ือ่งช ี ว้ดัก�รบงัคบัแรงง�นและระบบท�สท ีอ่อกแบบม�เพ ือ่
ชว่ยเหลอืพนกัง�นขณะสงัเกตก�รดำ�เนนิง�นของ TTI หร อืซพัพล�ยเออร:์

• ไม่มีอิสระที่จะล�ง�น หรือไม่ส�ม�รถเดินเข้�ออกจ�กที่ทำ�ง�นได้ต�มที่ต้องก�ร
• ไม่ได้รับค่�จ้�ง ได้รับค่�จ้�งน้อยม�ก หรือได้เฉพ�ะค่�ทิป
• ทำ�ง�นเกินเวล�ม�ก และ/หรือทำ�ง�นในช่วงเวล�ที่ไม่ปกติ 
• ไม่อนุญ�ตให้มีก�รหยุดพัก หรือต้องทำ�ง�นภ�ยใต้สภ�พง�นที่เข้มงวดผิดปกติ
• มียอดหนี้สินคงค้�งสูงและดูเหมือนว่�จะไม่ส�ม�รถชดใช้เงินยอดดังกล่�วคืนได้
• ได้รับก�รว่�จ้�งด้วยคำ�สัญญ�ว่�จ้�งง�นที่โป้ปดมดเท็จ
• มีม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัยสูง ซึ่งโดยแท้จริงแล้วไม่จำ�เป็นต้องม�กม�ยขน�ดนั้น (เช่น ใช้หน้�ต่�งทึบแสงหรือปิด

กั้นหน้�ต่�ง ใช้แถบล็อกหน้�ต่�ง ติดตั้งรั้วลวดหน�ม เป็นต้น)
• ข้อมูลเวล�ก�รทำ�ง�นไม่ตรงกับบัญชีของพนักง�น 

สภาพการทำางานและการอยู่อาศัย

• มีท่�ทีหว�ดหลัว วิตกกังวล เศร้�ซึม หดหู่ ตึงเครียด หรือหว�ดระแวง
• แสดงอ�ก�รผิดปกติเมื่อกล่�วถึงก�รบังคับใช้กฎหม�ย
• หลีกเลี่ยงก�รสบต� แม้ว่�จะขอให้มองต�ก็ต�ม 
• ข�ดซึ่งก�รดูแลท�งก�รแพทย์และ/หรือน�ยจ้�งปฏิเสธก�รให้บริก�รท�งก�รแพทย์
• มีอ�ก�รข�ดส�รอ�ห�รหรือแสดงสัญญ�ณว่�มีก�รสัมผัสกับส�รเคมีอันตร�ย
• แสดงสัญญ�ณของก�รล่วงละเมิดท�งก�ยภ�พและ/หรือท�งเพศ ก�รถูกหน่วงเหนี่ยว คุมขัง หรือทรม�น
• ไม่รู้วันเวล� ไม่ทร�บว่�วันนั้น ๆ เป็นวันอะไร

พนักงานมีสุขภาพย่ำาแย่หรือมีพฤติกรรมการทำางานที่ไม่ปกติ

• มีทรัพย์สินส่วนตัวน้อยหรือไม่มีเลย หรือดูเหมือนว่�ทรัพย์สินทั้งหมดจะอยู่ในสถ�นที่ทำ�ง�น
• ไม่ส�ม�รถเข้�ไปดูแลควบคุมเงินของตนเองได้ ไม่มีบันทึกท�งก�รเงินหรือไม่มีบัญชีธน�ค�ร
• ไม่ส�ม�รถเข้�ไปดูแลควบคุมเอกส�รส่วนบุคคลของตนเองได้ (บัตรประช�ชนหรือหนังสือเดินท�ง)
• ไม่ได้รับอนุญ�ตให้พูดด้วยตนเอง (บุคคลที่ส�มยืนยันว่�ต้องประจำ�อยู่ด้วยเพื่อทำ�หน้�ที่แปล)
• อ้�งว่�ตนเองแค่ม�ชั่วคร�ว และไม่ส�ม�รถบอกที่อยู่อ�ศัยได้ชัดเจน
• ไม่ทร�บว่�ตนเองอยู่ที่ใด

ขาดการควบคุม
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