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แนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพนัธมติรธุรกจิของ SEVEN & i Group 

I. บทน า 

⚫ กลุม่บรษิทั SEVEN & i Group มุง่ม ัน่ทีจ่ะแสดงออกถงึความจรงิใจตามแนวคดิหลกัองคก์ร และชว่ย

สรา้งสรา้งสรรคส์งัคมทีย่ ัง่ยนื  

 

แนวคดิหลักองคก์ร 

เราตัง้ใจจะเป็นบรษัิททีซ่ ือ่สตัยแ์ละไดร้ับความไวว้างใจจากลกูคา้ 

เราตัง้ใจจะเป็นบรษัิททีซ่ ือ่สตัยแ์ละไดร้ับความไวว้างใจจากพันธมติร ผูถ้อืหุน้ และชมุชน 

เราตัง้ใจจะเป็นบรษัิททีซ่ ือ่สตัยแ์ละไดร้ับความไวว้างใจจากพนักงาน 

 

⚫ เรามคีวามพยายามในการสรา้งความสมัพนัธท์ ัง้สองฝ่ายไดป้ระโยชนร์ว่มกบัพนัธมติรธุรกจิของเรา 

และมสีว่นรว่มในการปฏบิตัติามวสิยัทศัน ์ "ไมท่ ิง้ใครไวเ้บือ้งหลงั" ภายใต ้ "แผนปฏบิตักิารเพือ่การ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนืภายในปี 2030" อยา่งเป็นผลส าเร็จ 

 

เราและพันธมติรธรุกจิของเราจะร่วมกันสง่เสรมิแนวคดิ "การเคารพและคุม้ครองสทิธมินษุยชน" "การสงวนรักษา

สิง่แวดลอ้มท่ัวโลก" และ "การปฏบัิตติามกฎหมาย" และมสีว่นรว่มในการสรา้งสรรคส์งัคมทีย่ั่งยนื 

เราและพันธมติรธรุกจิของเราจะร่วมกันสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีป่ลอดภัยและนา่เชือ่ถอืใหแ้กล่กูคา้ของ

เรา และสรา้งสรรคอ์นาคตทีแ่ข็งแกร่งและเจรญิรุ่งเรอืง 

เราและพันธมติรธรุกจิของเราจะร่วมกันแกปั้ญหาสงัคมทีก่อ่ใหเ้กดิการกดีกันทางสงัคม และสง่เสรมิการก าหนด

โครงสรา้งสงัคมทีจ่ะไมม่ผีูใ้ดถกูกดีกันอยา่งเด็ดขาด  

II. การประยกุตใ์ช ้"แนวทางปฏบิตัทิ ีย่ ัง่ยนืส าหรบัพนัธมติรธุรกจิของ SEVEN & i Group" 

SEVEN & i Group ขอความรว่มมอืจากพนัธมติรธุรกจิทกุทา่นท าความเขา้ใจและปฏบิตัติาม "แนวทาง

ปฏบิตัทิ ีย่ ัง่ยนืส าหรบัพนัธมติรธุรกจิของ SEVEN & i Group" 

 

1. พันธมติรธรุกจิทกุรายจะตอ้งท าความเขา้ใจและปฏบัิตติาม "แนวทางปฏบัิตทิีย่ั่งยนืส าหรับพันธมติรธรุกจิของ 

SEVEN & i Group" ฉบับนี ้(ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ "แนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิ") และตรวจสอบใหแ้น่ใจ

วา่ผูจ้ัดหาสนิคา้ทีพั่นธมติรไดจ้ัดซือ้ผลติภัณฑ ์อันจะอยูภ่ายใตก้ารดแูลจัดการโดย SEVEN & i Group ในเวลา

ตอ่มานัน้ เขา้ใจในแนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิดว้ย 

2. เราขอใหพั้นธมติรธรุกจิแจง้ขอ้มลูเกีย่วกับเงือ่นไขในการปฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตสิ าหรบัพันธมติรธรุกจิใหท้าง 

SEVEN & i Group ไดร้ับทราบหากจ าเป็น 

3. การกระท ารา้ยแรงใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนแนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิดังกลา่ว อันประกอบไปดว้ยอบัุตเิหตุ

ทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจ็บทางรา่งกาย การละเมดิสทิธมินุษยชน และการละเวน้การปฏบัิตติามกฎหมาย จะตอ้ง

แจง้ใหบ้คุคลทีเ่หมาะสมของบรษัิทตา่งๆ ในเครอื SEVEN & i Group รับทราบทนัท ี โดยจ าเป็นตอ้งมกีาร

ด าเนนิการแกไ้ขอยา่งทนัทว่งทแีละการก าหนดมาตรการแกไ้ขเยยีวยาอันเป็นผลจากการกระท าดังกลา่ว และมี

ความพยายามทีจ่ะป้องกันไมใ่หค้วามเสยีหายแพร่กระจาย ระบตุน้ตอของปัญหา และด าเนนิมาตรการตา่งๆ เพือ่
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ป้องกันการเกดิเหตซุ า้ 

4. พันธมติรธรุกจิรายใดมสีว่นเกีย่วขอ้งในการผลติและสรา้งผลติภัณฑท์ีเ่ป็นไพรเวทแบรนดข์อง SEVEN & i 

Group ((ซึง่ตอ่ไปจะเรยีกวา่ "ผลติภัณฑ ์ PB") จะตอ้งก าหนดนโยบายซึง่ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดเชน่เดยีวกับ

แนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิ น านโยบายมาปรับใชทั้ง้ภายในและภายนอกบรษัิท ก าหนดโครงสรา้งเพือ่

สง่เสรมินโยบาย และพยายามน าทัง้นโยบายและโครงสรา้งดังกลา่วมาใชง้านจรงิ  

พันธมติรธรุกจิจะตอ้งท าการตรวจสอบเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นระยะเพือ่ระบปัุญหาในบรษัิทของตน ก าหนด

มาตรการแกไ้ขเยยีวยา แกไ้ขปัญหาทีต่รวจพบ และด าเนนิมาตรการตา่งๆ เพือ่ป้องกันการเกดิเหตซุ ้า 

5. การตดิตอ่ทางธรุกจิอาจถกูระงับเป็นการชัว่คราวหรอือาจมกีารยตุสิญัญาตา่งๆ หากตรวจพบวา่มกีารกระท าอัน

รา้ยแรง ซึง่รวมถงึการละเมดิสทิธมินุษยชนและกฎหมาย ซึง่ถอืเป็นการไมป่ฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตสิ าหรับ

พันธมติรธรุกจิ ในกรณีดังกลา่ว ทาง SEVEN & i Group และบรษัิทในเครอืทีท่ าธรุกจิท่ัวไปจะไมม่กีารชดใช ้

คา่เสยีหายหรอืการชดเชยใดๆ ทัง้สิน้ แมว้า่จะเกดิความเสยีหายใดๆ ขึน้ก็ตาม 

 

III. แนวทางปฏบิตัทิ ีย่ ัง่ยนืส าหรบัพนัธมติรธุรกจิของ SEVEN & i Group 

1. การเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

ใหค้วามส าคญัอยา่งสูงสุดในการใหค้วามเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน

การด าเนนิธุรกจิ และมกีารสรา้งความสมัพนัธใ์นลกัษณะทีเ่ชือ่ใจกนั พรอ้มไปกบัการทุม่เทเพือ่พฒันา

ผลติผล 

 

1. ใหค้วามเคารพในปฏญิญาระดับสากล เชน่ "รา่งตราสารสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ (International Bill of 

Human Rights)" และ "ปฏญิญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลักการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในทีท่ างาน 

(International Labour Organization (ILO) Declarations on Fundamental Principles and Rights at 

Work)" 

2. ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ ทัง้โดยตรงและโดยออ้มในการละเมดิสทิธมินุษยชน 

3. หากสทิธมินุษยชนไมไ่ดร้ับการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายและระเบยีบตา่งๆ ในแตล่ะประเทศหรอืภมูภิาคอยา่ง

เพยีงพอ จะตอ้งมกีารเสาะหาความคุม้ครองตามมาตรฐานของปฏญิญาระดับสากลซึง่ไดแ้ก ่ "รา่งตราสารสทิธิ

มนุษยชนระหวา่งประเทศ" และ "ปฏญิญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลักการและสทิธขิัน้พืน้ฐานใน

ทีท่ างาน" 

4. ไมเ่พกิเฉยในการเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชนดว้ยเหตผุลทางธรุกจิ  

5. หากตรวจพบวา่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชนใดๆ จะตอ้งมกีารเยยีวยาใหแ้รงงานรายดังกลา่ว  

6. มกีารก าหนดนโยบาย การวางระบบ การน าการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ช ้ และการพัฒนาระบบการรายงานภายใน

องคก์ร และอืน่ๆ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

2. การปฏบิตัติามกฎหมาย 

1. ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดและเจตนารมณ์ของกฎหมายทีบั่งคับใชใ้นแตล่ะประเทศและภมูภิาค รวมถงึกฎระดับสากล

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. มกีารก าหนดนโยบาย การวางระบบ การน าการฝึกอบรมมาประยกุตใ์ช ้ และการพัฒนาระบบการรายงานภายใน
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องคก์ร และอืน่ๆ โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การปฏบัิตติามกฎหมาย 

3. การงดใชแ้รงงานเด็กและการคุม้ครองแรงงานอายนุอ้ย 

การศกึษาส าหรบัเด็กถอืเป็นสิง่ส าคญัตอ่การพฒันาสงัคมทีส่มบรูณ์และย ัง่ยนื และการใชแ้รงงานเด็กตอ้ง

ไดร้บัการแกไ้ขใหห้มดสิน้ไปเนือ่งจากถอืเป็นการขดัขวางการสรา้งโอกาสดงักลา่ว แรงงานอายนุอ้ยจะตอ้ง

ไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเต็มทีเ่นือ่งจากเป็นกลุม่คนทีข่าดประสบการณ์ในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม  

 

1. ด าเนนิการตรวจสอบอายจุรงิของแรงงานทีจ่ะท าการวา่จา้ง  

2. หา้มมใิหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากแรงงานเด็ก ซึง่เป็นสิง่ตอ้งหา้มภายใตอ้นุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

(ILO) และกฎหมายทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

*อนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศระบไุวว้า่แรงงานจะตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่อายทุีค่วรไดร้ับการศกึษา

ภาคบังคับ และจะตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 15 ปี ไมว่า่จะกรณีใดๆ (อยา่งไรก็ตาม ขอ้ยกเวน้ระบไุวว้า่แรงงานใน

สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายจะตอ้งมอีายอุยา่งนอ้ย 18 ปีขึน้ไปในทกุประเทศ หรอือาย ุ 14 ปีเป็นอยา่งนอ้ย

ในชว่งเปลีย่นผา่นในประเทศก าลังพัฒนา และมขีอ้ยกเวน้อกีขอ้หนึง่ส าหรับประเภทงานทีเ่ป็นงานเบาหรอืงาน

ง่าย) 

3. หา้มมใิหม้กีารใชป้ระโยชนจ์ากแรงงานทีม่อีายตุ า่กวา่ 18 ปีในเวลากลางคนืและ/หรอืในสภาพแวดลอ้มการ

ท างานทีเ่ป็นอันตราย 

 

4. การตอ่ตา้นแรงงานบงัคบั 

พนกังานจะตอ้งเขา้ท างานดว้ยความสมคัรใจของตนเอง และจะไมม่กีารใชแ้รงงานบงัคบัใดๆ ท ัง้ส ิน้ แนว

ปฏบิตัติอ้งหา้มในการใชแ้รงงานไดแ้กก่ารใชแ้รงงานหรอืบรกิารโดยปราศจากความสมคัรใจของแรงงาน 

รวมถงึแรงงานบงัคบัเนือ่งจากความหว ัน่เกรงตอ่การถกูลงโทษ 

 

1. เราตอ้งแกปั้ญหาแรงงานบังคับ แรงงานกักกัน และแรงงานทาสบังคับใหห้มดสิน้ไป  

2. หา้มมใิหม้กีารบังคับแรงงานวางเงนิหรอืมอบเอกสารระบตัุวตนฉบับจรงิของตนเพือ่เป็นหลักประกันใดๆ ทัง้สิน้  

3. แรงงานควรตอ้งออกจากงานไดด้ว้ยความสมัครใจของตนเอง  

4. แรงงานควรตอ้งออกจากสถานทีท่ างานเมือ่สิน้สดุชัว่โมงการท างาน และไมม่กีารท างานลว่งเวลาโดยไมไ่ดร้ับ

ความยนิยอมจากแรงงาน  

5. การใชก้ลอ้งโทรทัศนว์งจรปิดและการจัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การป้องกันเหตุ

อาชญากรรม การบรหิารจัดการขอ้มลู และการบรหิารจดัการความปลอดภัยในทีท่ างาน มใิชเ่พือ่วัตถปุระสงคใ์น

การเฝ้าระวังพนักงานแตอ่ยา่งใด  

5. การจา่ยคา่จา้งทีเ่พยีงพอแกก่ารด ารงชวีติ 

พยายามจดัหาโอกาสการท างานทีท่า้ทายและมมีนุษยธรรม รวมถงึใหเ้งนิเดอืนทีเ่พยีงพอแกก่ารด ารงชวีติที่

สง่เสรมิสขุภาพและมวีฒันธรรม โดยรกัษาระดบัคา่จา้งทีเ่พยีงพอแกก่ารด ารงชวีติไว ้ เพือ่เป็นสว่นหนึง่ใน

การถอนรากถอนโคนแรงงานเด็กและสรา้งเสถยีรภาพในสงัคม 
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1. แรงงานควรจะไดร้ับเงนิเดอืนขัน้ต า่หรอืมากกวา่ดังทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใชห้รอืในอตุสาหกรรม

นัน้ๆ โดยเลอืกใชแ้ละจา่ยเงนิเดอืนดว้ยอัตราใดก็ตามทีส่งูกวา่  

2. จ่ายคา่ท างานลว่งเวลาในอัตราเทยีบเทา่หรอืสงูกวา่ทีก่ฎหมายก าหนด 

3. จัดสรรใหม้เีบีย้เลีย้งและสวัสดกิารทกุชนดิใหพ้นักงานตามทีก่ฎหมายก าหนดแกพ่นักงาน 

4. จ่ายคา่แรงในอัตราทีพ่จิารณาแลว้วา่เพยีงพอใหแ้กแ่รงงานเพือ่ใหแ้รงงานสามารถซือ้อาหารและด ารงชวีติใน

ระดับมาตรฐานของแตล่ะประเทศและภมูภิาค 

5. ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกับเงือ่นไขการจา้งงานจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรซึง่เขา้ใจไดง่้ายและ

สามารถดไูดต้ลอดเวลา  

6. ในการจา่ยคา่แรงแตล่ะครัง้จะตอ้งแสดงจ านวนชัว่โมงทีจ่า่ยคา่แรงและการแจกแจงรายละเอยีดคา่แรงให ้

พนักงานไดร้ับทราบ  

7. ค านวณคา่แรงอยา่งถกูตอ้งแมน่ย าพรอ้มแสดงหลักฐานยนืยัน  

 

6. การขจดัการขม่เหง การคกุคาม การเลอืกปฏบิตั ิและการลงโทษ 

การขม่เหง การคกุคาม การเลอืกปฏบิตั ิ และการลงโทษใดๆ ควรถกูขจดัใหห้มดสิน้ไป และควรมคีวาม

พยายามในการสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานทีท่า้ทายและมมีนุษยธรรม การเลอืกปฏบิตัไิมเ่พยีงแต่

กอ่ใหเ้กดิการสูญเสยีโอกาสในการท างานและเป็นการฝ่าฝืนสทิธมินุษยชนทีส่ าคญั แตย่งัเป็นการปฏเิสธ

การมอียูข่องทรพัยากรมนษุยท์ีส่ าคญัซึง่อาจมสีว่นชว่ยเหลอืสงัคม ท าใหเ้กดิการสูญเสยีทางสงัคมอยา่งมี

นยัส าคญั  

 

1. หา้มมใิหม้กีารขม่เหงทัง้ทางกายภาพและทางใจ การขม่ขูว่า่จะขม่เหง หรอืการใชอ้ านาจในทางมชิอบ การ

คกุคามทางเพศ และการคกุคามในลักษณะอืน่ๆ และจ าเป็นตอ้งมกีารด าเนนิมาตรการป้องกัน 

2. ในการจา้งงาน คา่ตอบแทน ความกา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน การจัดวางก าลังใหม ่การปลดจากต าแหน่ง หรอืการ

ลาออก เราจะใชค้วามพยายามอยา่งสดุความสามารถในการหา้มและขจัดการเลอืกปฏบัิตเินื่องจากเชือ้ชาต ิสผีวิ 

เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมอืง สถานทีก่ าเนดิ ภมูหิลังทางสงัคม อาย ุ ความพกิาร การตดิเชือ้เอชไอว/ี

เอดส ์ การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน รสนยิมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรอืสถานะอืน่ๆ เพือ่การบรรลซุ ึง่

โอกาสทีเ่ทา่เทยีมกัน 

3. หากตรวจพบวา่มกีารขม่เหง การคกุคาม การเลอืกปฏบัิต ิ และการลงโทษใดๆ ทางพันธมติรจะตอ้งด าเนนิการ

เยยีวยาใหแ้กแ่รงงานดังกลา่ว  

4. มกีารเรยีกเก็บปรับเป็นตัวเงนิในอัตราตามกฎหมายทอ้งถิน่ทีร่ะบไุว ้ ซึง่ขัน้ตอนในการด าเนนิการทางวนัิยและ

อัตราคา่ปรับจะก าหนดตามอัตราทีก่ฎหมายอนญุาตและใหอ้ยูใ่นอัตราทีไ่มถ่อืเป็นการขัดขวางการด ารงชวีติของ

พนักงาน ทัง้นี้ จะตอ้งมกีารระบปุระเด็นดังกลา่วไวอ้ยา่งชดัเจนในระเบยีบแรงงานหรอืกฎอืน่ๆ ซึง่พนักงานทกุคน

จะตอ้งท าความเขา้ใจโดยตลอด  

7. การจา้งงานและการคุม้ครองแรงงาน 

บคุคลทกุคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในกจิกรรมทางธุรกจิจะตอ้งไดร้บัการวา่จา้งในลกัษณะทีเ่หมาะสม 

ในสภาพแวดลอ้มการท างานทีถ่กูสขุลกัษณะ เหมาะสมแกก่ารท างาน ทา้ทายและมมีนุษยธรรมโดย

พจิารณาถงึการคุม้ครองสทิธมินุษยชน สขุอนามยั และความปลอดภยั 
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1. ในการจา้งงาน ตอ้งมกีารท าสญัญาแรงงานทีเ่หมาะสมร่วมกับแรงงานตามกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้

2. จ านวนชัว่โมงการท างาน ชว่งเวลาพัก และวันหยดุจะตอ้งเป็นไปตามบทบัญญัตใินกฎหมายทอ้งถิน่ทีบั่งคับใช ้

หรอืมาตรฐานทีก่ าหนดไวใ้นอตุสาหกรรม แลว้แตข่อ้ใดจะเป็นประโยชนแ์กแ่รงงานมากกวา่ 

3. ไมม่กีารบังคับใหท้ างานลว่งเวลาโดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมจากแรงงาน 

4. ปฏบัิตติามมาตรฐานวา่ดว้ยจ านวนชัว่โมงการท างานตามค าแนะน าขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)  

*ILO "Reduction of Hours of Work Recommendation, 1962 (ขอ้แนะน าในการลดจ านวนชัว่โมงการท างาน 

พ.ศ. 2505)" (ยกเวน้แรงงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในอตุสาหกรรมการเกษตร การขนสง่สนิคา้ และการประมงทะเล)  

▪ มกีารด าเนนิการเพือ่บังคับใชห้ลักการท างานสปัดาหล์ะ 40 ชัว่โมงเป็นมาตรฐานในสงัคม  

▪ ไมม่กีารหักลดคา่แรงของแรงงานเมือ่จ านวนชัว่โมงการท างานลดลงโดยเด็ดขาด 

▪ เมือ่ระยะเวลาการท างานตามปกตใินหนึง่สปัดาหส์งูเกนิกวา่ 48 ชัว่โมง ตอ้งมกีารด าเนนิการตามขัน้ตอนโดย

ทันทเีพือ่ลดจ านวนชัว่โมงลงมาอยูใ่นระดับ 48 ชัว่โมง 

5. ใหก้ารรับรองวา่แรงงานสามารถจัดตัง้สหภาพแรงงานและเขา้เป็นสมาชกิในสหภาพแรงงานตามดลุยพนิจิของ

แรงงานเองอันอยูภ่ายใตก้ฎหมายทอ้งถิน่  

6. มกีารก าหนดนโยบายและขัน้ตอนในการยับยัง้การเลอืกปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกับกจิกรรมตา่งๆ เชน่การจดัตัง้

สหภาพแรงงาน การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน การสรรหาบคุคล และการตัดสนิใจในการเลือ่นต าแหน่ง 

ปลดจากต าแหน่ง หรอืโยกยา้ยพนักงาน  

7. นายจา้ง สหภาพแรงงาน และตัวแทนแรงงานจะตอ้งแลกเปลีย่นความเห็นในประเด็นตา่งๆ อยา่งอสิระเพือ่บรรลุ

ขอ้ตกลงอันนา่พงึพอใจแกท่กุฝ่าย และสรา้งความสมัพันธอั์นเหมาะสมระหวา่งนายจา้งและพนักงาน 

8. ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่อาคารสถานทีท่ างานและอปุกรณ์ และทีพั่กอาศัยทีจ่ัดไวใ้หแ้กแ่รงงานเป็นไปตาม

มาตรฐานซึง่เพยีงพอตอ่การรบัรองความปลอดภัยของพนักงาน และไดท้ าการขออนญุาตและขออนุมัตติาม

กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับมาตรฐานอาคารทอ้งถิน่ และอาคารตา่งๆ ไดร้ับการตรวจสอบและผา่นการ

ตรวจสอบอยา่งถกูตอ้ง 

9. ในสถานทีท่ างานและทีพั่กอาศัยทีจ่ัดไวใ้หแ้กแ่รงงาน จ าเป็นตอ้งมทีางออกฉุกเฉนิ เสน้ทางการอพยพ และป้าย

สญัลักษณ์ตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานทีก่ฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ก าหนดไว ้ และมกีารตรวจสอบและ

ฝึกซอ้มการอพยพเป็นระยะ 

10. จัดหาหอ้งน ้าและน ้าดืม่ทีถ่กูสขุอนามัยใหแ้กแ่รงงาน และไมม่กีารสัง่หา้มใชง้านในระหวา่งชว่งเวลาท างาน 

11. แรงงานจะตอ้งไดร้ับวัสดอุปุกรณ์ทีจ่ าเป็นตอ่การท างานของตน ซึง่รวมถงึอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล ค าแนะน า

วธิกีารท างาน และการฝึกอบรม 

12. ดแูลจัดการและจัดเก็บสารเคมใีนลักษณะทีเ่หมาะสม และมกีารป้องกันอบัุตเิหตแุละหยดุยัง้มใิหค้วามเสยีหาย

แพร่กระจายหากเกดิอบัุตเิหตขุึน้  

13. ปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับสวัสดกิารของพนักงานและมกีารจัดท าโครงการสวัสดกิารพนักงานขึน้เพือ่ให ้

แรงงานสามารถปฏบัิตหินา้ทีข่องตนไดโ้ดยไมเ่กดิความกังวลเกนิควร 

8. การรกัษาสิง่แวดลอ้มในระดบัโลก 

การตดิตอ่ธุรกจิตา่งๆ จะตอ้งพจิารณาถงึส ิง่แวดลอ้มท ัว่โลกในทกุแงม่มุ เชน่ การจดัซือ้วตัถดุบิ การผลติและ

การจดัหาสนิคา้ในลกัษณะทีม่สีว่นชว่ยเหลอืในการสรา้งสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

 

1. ปฏบัิตติามกฎหมาย ระเบยีบ และอนุสญัญาสากลวา่ดว้ยสิง่แวดลอ้มในแตล่ะประเทศและภมูภิาค 
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2. ปราศจากการใชส้ารเคมตีอ้งหา้มภายใตอ้นุสญัญาสากลหรอืตัวบทกฎหมายทอ้งถิน่ หรอืตามทีบ่รษัิทในเครอืที่

ท าธรุกจิทั่วไปของ SEVEN & i Group ก าหนด  

3. บรหิารจัดการของเสยี ไอเสยี และน ้าเสยีอยา่งถกูตอ้งเหมาะสมเพือ่ป้องกันไมใ่หเ้กดิมลภาวะทางสิง่แวดลอ้ม 

4. ท าความเขา้ใจถงึผลกระทบทีธ่รุกจิตา่งๆ มตีอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม 

5. ตระหนักถงึความส าคัญของความหลากหลายทางชวีภาพและสงวนรักษาความหลากหลายทางชวีภาพใหด้ ารง

อยูส่บืไป 

6. พันธมติรธรุกจิทีด่แูลจัดการผลติภัณฑ ์PB จากบรษัิทในเครอืทีท่ าธรุกจิทัว่ไปของ SEVEN & i Group จะตอ้งให ้

ความรว่มมอืในการบรรลเุป้าหมายของกลุม่บรษัิทภายใตช้ือ่โครงการ "GREEN CHALLENGE 2050 (ความทา้

ทายสเีขยีว ปี 2050)" ดังนี ้

▪ ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์

▪ ใชว้ัสดทุีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม (ชวีมวล สิง่ทีย่อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ และวัสดรุไีซเคลิ กระดาษ และ

อืน่ๆ) ในหบีหอ่บรรจผุลติภัณฑดั์ง้เดมิไดส้ าเร็จ 100% ภายในปี 2050 

▪ รไีซเคลิของเสยีจากอาหารไดส้ าเร็จ 100% ภายในปี 2050 

▪ ใชป้ระโยชนจ์ากวัตถดุบิทีม่คีวามยั่งยนืไดเ้ต็ม 100% ในผลติภัณฑอ์าหารดัง้เดมิไดภ้ายในปี 2050 

7. มคีวามพยายามทีจ่ะพัฒนาและสง่เสรมิเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการน า

เทคโนโลยดัีงกลา่วมาใช ้ 

9. การป้องกนัขอ้มลูความลบัร ัว่ไหลและการบรหิารจดัการขอ้มลู  

สารสนเทศจะตอ้งถกูเก็บไวเ้ป็น "ความลบั" "ครบถว้น" และ "ใชง้านได"้ และจะตอ้งไดร้บัการป้องกนัใหพ้น้

จากภยัคกุคามตา่งๆ ซึง่ประกอบดว้ยการร ัว่ไหล การโจรกรรม การปลอมแปลง และการสรา้งความเสยีหาย

อนัเนือ่งมาจากการกระท าอยา่งจงใจหรอืความประมาท 

 

1. ก าหนดโครงสรา้งการท างานอยา่งเป็นระบบเพือ่รักษาและบรหิารจัดการความปลอดภัยของขอ้มลู รวมถงึ

ก าหนดหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบตา่งๆ  

2. มกีารใชง้านขอ้มลูทัง้หมดเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการบรรลเุป้าหมายทางธรุกจิเทา่นัน้ และหา้มมใิหม้กีารใชง้านเพือ่

วัตถปุระสงคอ์ืน่ใด ประโยชนส์ว่นบคุคล หรอืการใชง้านโดยบคุคลอืน่ๆ เด็ดขาด  

3. ก าหนดและรักษาระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภยัของขอ้มลู โดยพนักงานทกุคนจะตอ้งไดร้ับโอกาสในการ

เสรมิสรา้งความรูแ้ละอบรมเป็นระยะ  

4. การเตรยีมพรอ้มรับมอืกับเหตกุารณห์รอือบัุตเิหตทุีเ่ป็นภัยตอ่ความปลอดภยัของขอ้มลูตอ้งมกีารก าหนด

โครงสรา้งการท างานเพือ่การด าเนนิมาตรการทีม่ปีระสทิธภิาพอยา่งทันทว่งท ี รวมถงึมกีารพัฒนาขัน้ตอนตา่งๆ 

ในการด าเนนิการ 

5. การเตรยีมพรอ้มรับมอืกับภัยพบัิต ิอบัุตเิหต ุหรอืเหตกุารณ์อืน่ๆ ตอ้งมกีารก าหนดแผนการเพือ่ความตอ่เนื่องของ

ธรุกจิและยนืยันความปลอดภยัของขอ้มลู 

6. ปฏบัิตติามขอ้กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้ผกูมัดในสญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกับความปลอดภยัของขอ้มลู  

7. มกีารตรวจสอบตนเองและการสอบบัญชภีายในเพือ่ยนืยันวา่มกีารปฏบัิตติามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับความ

ปลอดภัยของขอ้มลู และยนืยนัความเหมาะสมและประสทิธภิาพของมาตรการบรหิารจัดการเพือ่ใหเ้กดิความ

มั่นใจในความปลอดภัยของขอ้มลู และแกไ้ขปัญหาทีต่รวจพบ  

8. การป้องกันการรัว่ไหลของขอ้มลู การละเมดิสทิธมินุษยชน และการกระท าทีข่ัดตอ่กฎหมายอันเกดิจากการใช ้

งานโซเชยีลมเีดยีของพนักงาน ตอ้งมกีารก าหนดกฎการใชง้านโซเชยีลมเีดยีและจัดการอบรมเพือ่ใหพ้นักงาน
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เขา้ใจกฎดังกลา่วดว้ย 

10. การบรหิารจดัการขอ้มลูสว่นบคุคล 

การปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคลถอืเป็นเรือ่งส าคญัและเป็นความรบัผดิชอบทางสงัคมทีจ่ะตอ้งด าเนนิการใน

ระหวา่งการท าธรุกจิ โดยถอืเป็นขอ้ผกูมดัทีผู่บ้รหิารและพนกังานทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติาม ซึง่ตอ้งมกีาร

ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนปฏบิตัหินา้ทีข่องตนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

1. ตอ้งไมน่ าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชง้านเพือ่วัตถปุระสงคอ์ืน่ใด นอกเหนือจากทีร่ะบไุว ้ และจ าเป็นตอ้งมกีารขอ

ความเหน็จากเจา้ของขอ้มลูนัน้กอ่นน าขอ้มลูสว่นบคุคลไปใชง้านนอกเหนือขอบเขตวัตถปุระสงคก์ารใชง้าน 

2. ก าหนดโครงสรา้งการท างานอยา่งเป็นระบบเพือ่ปกป้องขอ้มลูสว่นบคุคล รวมถงึก าหนดบทบาทและความ

รับผดิชอบตา่งๆ 

3. การไดม้า บรหิารจัดการ ใชง้าน และมอบขอ้มลูสว่นบคุคลจะตอ้งเป็นไปในลักษณะทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกับ

กฎหมายและระเบยีบตา่งๆ  

4. เหตกุารณ์หรอือบัุตเิหตใุดๆ ทีน่ าไปสูก่ารรัว่ไหลของขอ้มลูสว่นบคุคล จะตอ้งมกีารรายงานใหห้น่วยงานที่

เกีย่วขอ้งและบคุคลทีเ่หมาะสมในเครอืทีท่ าธรุกจิทั่วไปของ SEVEN & i Group ทราบโดยทันท ี รวมถงึมกีาร

ด าเนนิมาตรการทีจ่ าเป็นเพือ่หยดุยัง้มใิหค้วามเสยีหายลกุลามบานปลาย 

11. การควบคมุคณุภาพและการปฏบิตัติามหลกัจรยิธรรม 

การจะใหผู้ค้นไดใ้ชช้วีติในสงัคมไดอ้ยา่งแข็งแรงและเจรญิรุง่เรอืง จ าเป็นตอ้งมคีวามปลอดภยั ความ

นา่เชือ่ถอื นวตักรรม และคณุภาพชวีติระดบัสงู และมคีวามพยายามในการมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจ่ะ

สรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ได ้ เพือ่การสง่มอบผลติภณัฑท์ีป่ลอดภยั เชือ่ถอืได ้ และมจีรยิธรรมใหแ้ค่

ลูกคา้ปลายทาง จ าเป็นตอ้งมกีารปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นคณุภาพของบรษิทัในเครอืทีท่ าธุรกจิท ัว่ไปของ 

SEVEN & i Group และประเด็นอืน่ๆ ทีบ่งัคบัใชด้งัตอ่ไปนี:้ 

 

1. มคีวามรับผดิชอบในการเคารพและคุม้ครองสทิธมินุษยชน การด าเนนิการแกไ้ขเยยีวยา การใชค้วามระมัดระวัง

ในการจา้งงานและสภาพแวดลอ้มการท างาน และการสงวนรักษาสิง่แวดลอ้มท่ัวโลก ในขัน้ตอนการจัดซือ้

วัตถดุบิ การผลติดว้ยเครือ่งจกัร การผลติ การขนสง่สนิคา้ การสง่มอบใหแ้กล่กูคา้ปลายทาง และการก าจัดของ

เสยีเพือ่สง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิาร  

2. ปฏบัิตติามมาตรฐานดา้นคณุภาพและการตดิฉลากทีบั่งคับใชใ้นประเทศผูผ้ลติและประเทศผูจ้ าหนา่ย 

3. พัฒนาและสง่มอบผลติภัณฑแ์ละบรกิารจากมมุมองของลกูคา้ และพยายามพัฒนาคณุภาพของผลติภัณฑห์รอื

บรกิารใหเ้พยีงพอตอ่การสรา้งความพงึพอใจใหแ้กล่กูคา้ปลายทาง  

4. ปฏบัิตติามกฎหมายและมาตรฐานในสงัคมดว้ยความตระหนักถงึจรยิธรรมเกีย่วกับการพัฒนาและการสง่มอบ

ผลติภัณฑแ์ละบรกิารในระดับสงู 

5. ผูบ้รโิภคปลายทางจะตอ้งไดร้บัขอ้มลูทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งกับผลติภณัฑห์รอืบรกิารทีเ่หมาะสมและเขา้ใจได ้

ง่าย  

6. รับรองวา่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีจ่ัดไวใ้หส้ าหรับเด็กหรอืมแีนวโนม้ทีเ่ด็กจะใชง้านนัน้มคีวามปลอดภัยและไม่

เป็นอันตรายตอ่เด็กทัง้ทางดา้นจติใจ ศลีธรรม หรอืทางกายใดๆ ทัง้สิน้ 
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12. ความสมัพนัธก์บัชุมชนและสากล 

เคารพในสทิธมินษุยชน ส ิง่แวดลอ้ม วฒันธรรม ศาสนา และขนบธรรมเนยีม และอืน่ๆ ของประเทศและ

ภูมภิาคอนัเป็นสถานทีด่ าเนนิธุรกจิ และมุง่สูก่ารพฒันาสงัคมทีย่ ัง่ยนื 

 

1. มกีารท าความเขา้ใจในปัญหาสงัคมทีห่ลากหลายทัง้ในชมุชนสากลและทอ้งถิน่ผา่นทางการพูดคยุสนทนา และ

มสีว่นชว่ยเหลอืในการแกปั้ญหาตา่งๆ เหลา่นีผ้า่นทางการรว่มมอื การประสานงาน และการด าเนนิธรุกจิ เป็นตน้ 

2. ไมด่ าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิทีท่ าใหช้วีติของผูอ้ยูอ่าศัยในชมุชนตอ้งประสบอันตรายหรอืเป็นอันตรายตอ่สขุภาพ 

3. หา้มตดิตอ่กับกลุม่ขบวนการอาชญากรรม สมาชกิกลุม่ขบวนการอาชญากรรม บรษัิทและกลุม่บรษัิททีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกับกลุม่ขบวนการอาชญากรรม นักตม้ตุน๋ทีขู่ก่รรโชกทรัพยจ์ากบรษัิทตา่งๆ (โซไคยะ) กลุม่บรษัิททีม่ี

สว่นเกีย่วพันกับกจิกรรมทีเ่ป็นอาชญากรรมภายใตข้อ้อา้งในการด าเนนิแคมเปญเพือ่สงัคมหรอืกจิกรรมทาง

การเมอืง และขบวนการอาชญากรรมทีม่คีวามเชีย่วชาญในการกอ่อาชญากรรมทีใ่ชส้ตปัิญญาระดับสงู หรอื

บคุคลหรอืกลุม่คนอืน่ๆ ทีใ่หเ้งนิทนุหรอืสทิธปิระโยชนแ์กก่องก าลังตอ่ตา้นสงัคม  

4. ด าเนนิมาตรการเพือ่ป้องกันมใิหม้กีารสรา้งความสมัพันธใ์ดๆ กับกองก าลังตอ่ตา้นสงัคม และตรวจสอบยนืยนัวา่

ทกุบรษัิททีผู่จ้ัดหาสนิคา้ของพันธมติรธรุกจิไดท้ าการตดิตอ่ธรุกจิดว้ยนัน้มใิชก่องก าลังตอ่ตา้นสงัคมแตอ่ยา่งใด 

โดยสญัญาแตล่ะฉบับจะตอ้งมกีารระบขุอ้ก าหนดวา่ดว้ยการขจัดกองก าลังตอ่ตา้นสงัคมไวด้ว้ย  

13. การตอ่ตา้นการทจุรติและแนวปฏบิตัเิพือ่การด าเนนิธุรกจิอยา่งเป็นธรรม 

การตดิตอ่ธุรกจิจะตอ้งเป็นธรรม โปรง่ใส และเหมาะสม รวมท ัง้อยูภ่ายใตห้ลกัการแขง่ขนัอยา่งอสิระ และ

รกัษาไวซ้ึง่ความสมัพนัธอ์นัดแีละเหมาะสมกบัฝ่ายการเมอืงและหนว่ยงานรฐัตา่งๆ 

 

1. ไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการทจุรติในรูปแบบใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึการกรรโชกและการตดิสนิบน 

2. ไมม่อบหรอืรับของขวญั รางวัล คา่ตอบแทน หรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดทีอ่าจน าไปสูก่ารฉอ้ฉล การกระท าทีข่ัด

ตอ่กฎหมาย หรอืการกระท าผดิตอ่หนา้ที ่ทัง้โดยตรงหรอืโดยออ้มในการด าเนนิธรุกจิ  

3. ก าหนดนโยบายและระบบการฝึกอบรมเพือ่ตอ่ตา้นการทจุรติ 

4. เคารพการแขง่ขันอยา่งอสิระและเป็นธรรม และปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ พระราชบัญญัติ

การป้องกันการผกูขาดและกฎภายในองคก์ร 

5. ด าเนนิการตดิตอ่ธรุกจิตามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขทีเ่หมาะสมซึง่เป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางธรุกจิทีด่ ี และไม่

ยอมรับผลประโยชนห์รอืสทิธปิระโยชนส์ว่นบคุคลใดๆ ทัง้สิน้ 

6. พันธมติรธรุกจิของเราจะตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบในแตล่ะประเทศ และรักษาไวซ้ ึง่ความสมัพันธอั์นดี

และเหมาะสมกับฝ่ายการเมอืงและหน่วยงานรัฐตา่งๆ ในระหวา่งทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง มอบของขวัญ 

การเลีย้งรับรอง หรอืสทิธปิระโยชนเ์ป็นตัวเงนิใหแ้กเ่จา้หนา้ทีร่ฐัในประเทศหรอืตา่งชาต ิ หรอืบคุคลอืน่ทีม่ี

ลักษณะคลา้ยคลงึกัน 

14. การปกป้องทรพัยส์นิทางปญัญา 

1. ปกป้องสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาทีถ่อืครองโดยหรอืเป็นของบรษัิทของตนและดแูลป้องกันการละเมดิโดย

บคุคลทีส่าม 

2. หา้มมสีว่นเกีย่วขอ้งกับการละเมดิสทิธิใ์นทกุกรณี เชน่ การไดม้าหรอืใชง้านทรัพยส์นิทางปัญญาโดยไมไ่ดร้ับ
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อนุญาต เชน่ สทิธบัิตร ผลติภณัฑอ์รรถประโยชน ์การออกแบบ เครือ่งหมายการคา้ และความลับทางการคา้ของ

บคุคลทีส่าม การใชง้านซอฟตแ์วรโ์ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต และการท าส าเนาคัดลอกหนังสอืและขอ้มลูโดยไมไ่ดร้ับ

อนุญาตผา่นทางสือ่ตา่งๆ และอืน่ๆ 

15. การบรหิารจดัการการสง่ออกและน าเขา้ 

1. ปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบวา่ดว้ยการสง่ออกและน าเขา้ผลติภัณฑแ์ละวัตถดุบิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

2. หา้มตดิตอ่กับประเทศและภมูภิาค องคก์ร หรอืบคุคลทีโ่ดนคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิในระดับนานาชาตอัิน

เกีย่วเนื่องกับการใหเ้งนิทนุและสนิคา้เพือ่ผลติภณัฑแ์ละวตัถดุบิ หรอืคา่แรงเพือ่ตอบแทนแรงงานใดๆ ทัง้สิน้ 

16. การพฒันาระบบการรายงานภายในองคก์ร 

ก าหนดโครงสรา้งการท างานเพือ่รบัมอืกบัปญัหาทีไ่ดร้บัรายงานอยา่งเหมาะสม ไมว่า่จะมาจากภายในหรอื

ภายนอกบรษิทั หากเกีย่วขอ้งกบัการฉอ้ฉลทีเ่กดิข ึน้โดยตวัองคก์รเองหรอืบคุคล และการใหค้ าปรกึษา

เกีย่วกบัการฉอ้ฉล และมคีวามกระตอืรอืรน้ในการป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนและการฉอ้ฉล ตรวจพบ

และแกไ้ขปญัหาโดยเร็ว และตรวจสอบวา่มกีารคุม้ครองสทิธมินุษยชนอยา่งสมบรูณ์และปฏบิตัติามกฎตา่งๆ 

อยูเ่สมอ  

17. การเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตั ิ

การเตรยีมพรอ้มรบัมอืภยัพบิตัจิ าเป็นตอ้งมกีารบงัคบัใชม้าตรการควบคมุสถานการณ์เพือ่ความม ัน่ใจใน

ความปลอดภยัของพนกังานและผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถิน่ ซึง่ถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามส าคญัข ัน้สงูสุด และเพือ่ลด

ความเสยีหายใหน้อ้ยทีส่ดุ มกีารก าหนดแผนการเพือ่ความตอ่เนือ่งของธุรกจิเพือ่ใหท้รพัยส์นิของธุรกจิเกดิ

ความเสยีหายนอ้ยทีส่ดุและสามารถด าเนนิธุรกจิไปไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งหรอืฟ้ืนคนืสูส่ภาวะการด าเนนิธุรกจิ

ตามปกตอิยา่งรวดเร็ว รวมถงึมกีารจ าลองสถานการณ์เพือ่ทบทวนแผนการเป็นระยะ  

18. การพฒันาสูห่ว่งโซอ่ปุทาน 

พนัธมติรธุรกจิของเราจะตอ้งใชค้วามพยายามเพือ่ใหผู้จ้ดัหาสนิคา้ของพนัธมติรธุรกจิเกดิความเขา้ใจและ

ปฏบิตัตินตามแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพนัธมติรธุรกจิ รวมท ัง้ใหก้ารสนบัสนุนและด าเนนิการแกไ้ขตามความ

จ าเป็นในบางคราว 

19. การเฝ้าระวงั 

การเฝ้าระวงัมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ "ใหล้กูคา้ของเราเกดิความปลอดภยัและเชือ่ถอื" "รกัษาความสมัพนัธก์บั

พนัธมติรธุรกจิในลกัษณะทีไ่ดป้ระโยชนท์ ัง้สองฝ่าย" และ "สง่เสรมิแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัพนัธมติรธรุกจิ" 

ทางเราจงึขอความรว่มมอือยา่งจรงิใจใหพ้นัธมติรธุรกจิของเราใหค้วามชว่ยเหลอืในการเฝ้าระวงัดงักลา่ว  

 

1. ในกรณทีีม่กีารเฝ้าระวังเพือ่ตรวจสอบการปฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิ พันธมติรธรุกจิ

จ าเป็นตอ้งใหค้วามรว่มมอื 

2. มกีารจัดเตรยีมและรักษาเอกสารหลักฐานและบันทกึผลการด าเนนิงานประกอบการปฏบัิตติามแนวทางปฏบัิติ



 

แนวทางปฏบัิตทิีย่ั่งยนืส าหรับพันธมติรธรุกจิของ SEVEN & i Group 10 

TH 

ส าหรับพันธมติรธรุกจิอยา่งเหมาะสม และท าการเปิดเผยและแบง่ปันเอกสารดังกลา่วหากไดร้ับการรอ้งขอจาก

ทาง SEVEN & i Group 

3. ด าเนนิมาตรการเพือ่แกไ้ขการไมป่ฏบัิตติามแนวทางปฏบัิตสิ าหรับพันธมติรธรุกจิหรอืท าใหถ้กูตอ้ง หากตรวจพบ

ในการเฝ้าระวัง 

 

 

ก าหนดขึน้ในเดอืนมนีาคม 2007 

ปรับปรุงเนื้อหาในเดอืนเมษายน 2017 

ปรับปรุงเนื้อหาในเดอืนธันวาคม 2019 
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