BADER GmbH & Co.KG / นโยบายของกลุ่ม BADER
We support the Sustainable Development Goals

นโยบายของกลุ่ม BADER - หลักการและหลักจรรยาบรรณ
เราดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ยุติธรรม
เราใช้หลักการด้านกฎหมายและจริยธรรมเป็นมาตรการพื้นฐาน
ในการดําเนินการของเรา
เราปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เรารับประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ข้อมูล

เราเดินทางร่วมกัน

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุม การรวมกลุ่ม และการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
เราปฏิเสธแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และข้อจํากัดใด ๆ ที่มี
ต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงาน
เราปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด

เรากําหนดเงื่อนไขในการทํางานอย่างยุติธรรม

พนักงานของเราคือรากฐานที่สําคัญที่สุดของเรา
เรารับประกันความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
เรามีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ คู่ค้า รวมถึงหน่วยงานสาธารณะ

เรารับประกันระยะเวลาการทํางาน การลาพักร้อน และการ
ชดเชยอย่างเหมาะสม
เราสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานและโอกาสในการทํางานที่เท่า
เทียม
เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการคุกคามโดยเด็ดขาด

เรารับประกันด้านข้อกําหนด
เรารับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความ
สบาย และความคุ้มค่า
เรารับประกันด้านการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน
เรารับประกันด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน

เราต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
เรายึดถือการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งเป็นแรงกระตุน
้ ในการดําเนินการ
ของเรา
เราจัดทํากระบวนการของเราตามเกณฑ์และหลักการของระบบ
ปฏิบต
ั ก
ิ าร Bader
เรานําการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้อยูเ่ สมอ
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ถ้อยแถลงนโยบายของกลุ ่ ม BADER
บทนําและขอบเขต
กลุ่ม BADER เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทําการตลาดผลิตภัณฑ์
ประเภทหนัง ชิ้นส่วนเจาะรู และชุดหุ้มเบาะสําหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายในการดําเนินการ
อย่างยั่งยืนในเชิงธุรกิจ นโยบายนี้ใช้เป็นกรอบกําหนดการ
ดําเนินการในสังคมของเราในฐานะองค์กร นโยบายนี้จะเป็น
ตัวกําหนดข้อกําหนดของเราในเรื่องคุณภาพ การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพด้านพลังงานสําหรับทั้งกลุ่ม
BADER นอกเหนือไปจากหลักการและหลักจรรยาบรรณใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม
มนุษยชน และสังคม รวมถึงการป้องกันด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางาน
ด้วยความรับผิดชอบต่อมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึง
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
(UN Global Compact) และได้สนับสนุนหลักการด้านสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในนโยบายของเรา
นอกจากข้อกําหนดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องของเราแล้ว เช่น
เจ้าของ พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น เรายังคํานึงถึงข้อกําหนด
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย ทั้ง “ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน” ของ ILO ปี 1998
“หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ของ UN ปี
2011 รวมถึง “ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ”
ของ OHCHR ปี 2003 นโยบาย BADER เป็นแนวทางให้กับ
พนักงานทุกคน (ต่อไปนี้เรียกว่า พนักงาน) ในทุกระดับขั้น
(การบริหาร) และกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าไปดู
ได้ทั้งในระบบอินทราเน็ตและในอินเทอร์เน็ต เราจะอธิบาย
นโยบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในส่วนต่อไป

เราดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ยุติธรรม
เราใช้หลักการด้านกฎหมายและจริยธรรมเป็นมาตรการพื้นฐาน
ในการดําเนินการของเรา
เรามีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดและระเบียบข้อบังคับตาม
กฎหมายท้องถิ่นและระดับชาติรวมถึงข้อกําหนดอื่น ๆ ในกรอบ
ของทุกกระบวนการดําเนินการและในทุกระดับการดําเนินการ
นอกจากนี้ เรายังหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามเช่น
กัน
เราปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เราปฏิเสธการทุจริต การบีบบังคับ และการติดสินบนทุกรูป
แบบ ในการดําเนินการกับคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และ
พนักงาน ผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์ส่วนตัวของ
พนักงานต้องแยกจากกันอย่างชัดเจนจากทั้ง 2 ฝ่าย การตัดสิน
ใจจะต้องทําโดยปราศจากการพิจารณานอกประเด็นและผล
ประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่อนุญาตให้มีการรับ เรียกร้อง หรือมอบ
คําเชิญ ของกํานัล หรือผลประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสิน
ใจและการจัดซื้อจัดจ้างทางธุรกิจ
เรารับประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ข้อมูล
เราดําเนินการกับข้อมูลอย่างละเอียดอ่อน และรับประกันการ
รักษาความลับในทุกการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังและกับลูกค้า คู่
ค้าทางธุรกิจ พนักงาน เพื่อนร่วมงาน และผู้ติดต่อของเรา

เราเดินทางร่วมกัน
พนักงานของเราคือรากฐานทีส
่ าํ คัญทีส
่ ด
ุ ของเรา
การรับประกันและการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ งในด้านคุณภาพ ความ
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์ของเรา
รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรูค
้ ณ
ุ ค่า จะเกิดขึน
้ ได้
เมือ
่ เราร่วมมือกันเท่านัน
้ พนักงานทุกคนต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกรอบ
ภาระงานของตนในการทําให้ขอ
้ กําหนดด้านกระบวนการในเรือ
่ ง
ของคุณภาพ สิง่ แวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัยในการทํางาน
และการป้องกันด้านสุขภาพเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ เรา
สนับสนุนการรับรูใ้ นด้านการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย หลักเกณฑ์ดา้ น
จริยธรรม มนุษยชน และสังคม รวมถึงข้อกําหนดของเราในเรือ
่ ง
คุณภาพ การคุม
้ ครองสิง่ แวดล้อม ประสิทธิภาพด้านพลังงาน
การป้องกันด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน ผ่าน
ทางการให้คาํ ปรึกษา การให้ขอ
้ มูล การฝึกอบรบ และการมีสว่ น
ร่วมของพนักงานของเราตามภาระงานและหน้าทีข
่ องตน
เรารับประกันความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
ความพึงพอใจของลูกค้าของเรามีความสําคัญเป็นอันดับหนึง่ เรา
ดําเนินการทุกอย่างเท่าทีท
่ าํ ได้อย่างสมเหตุสมผล เพือ
่ ให้สอด
รับกับความต้องการของลูกค้าของเราในเรือ
่ งคุณภาพและความ
สบาย ความคุม
้ ค่า ความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน การป้องกันด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการ
ทํางาน การสร้างและรักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์ในระยะยาวนัน
้ มี
ความสําคัญเป็นพิเศษ
เรามีสว่ นร่วมกับซัพพลายเออร์ คูค
่ า้ รวมถึงหน่วยงานสาธารณะ
เรารักษาไว้ซง่ึ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีย
่ าวนานและมีคณ
ุ ค่า
กับซัพพลายเออร์และคูค
่ า้ ของเรา เราสนับสนุนซัพพลายเชน
ทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบ การพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการและ
ความยัง่ ยืน รวมถึงประเด็นสําคัญ เช่น การปฏิบต
ั ต
ิ ามข้อกําหนด
1
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ด้านสวัสดิภาพสัตว์ ไปจนถึงซัพพลายเออร์หนังทีย
่ งั ไม่ได้ฟอก
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เราคาดหวังให้ผรู้ บ
ั เหมาช่วง
ของเราปฏิบต
ั ใิ นระดับเช่นเดียวกันกับเรา นอกจากนี้ เรายังมี
การติดต่อกับหน่วยงานสาธารณะในท้องถิน
่ และให้ขอ
้ มูลอย่าง
รวดเร็วและเพียงพอเมือ
่ ได้รบ
ั การสอบถาม

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุม การรวมกลุ่ม และการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
BADER ให้ความสนใจในการทํางานร่วมกันอย่างร่วมมือกันใน
เชิงสร้างสรรค์และในการแลกเปลี่ยนกับตัวแทนพนักงานอย่าง
สม่ําเสมอ Bader ให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุมของ
พนักงาน สิทธิ์ในการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรอง ใน
กรอบของแต่ละระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่สามารถนํามา
ใช้ได้
เราปฏิเสธแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และข้อจํากัดใด ๆ ที่มี
ต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงาน
พนักงานทั้งหมดมาทํางานกับเราด้วยความสมัครใจ ทุกคนมี
อิสระในการยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยการแจ้งตามระยะเวลา
อย่างเหมาะสม เราไม่เก็บทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ ของ
พนักงานเอาไว้
เราปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด
โดยการคํานึงถึงข้อตกลงของ ILO และกฎหมายแรงงานระดับ
ชาติแต่ละฉบับที่สามารถนํามาใช้ได้ เราปฏิบัติตามเกณฑ์อายุ
ขั้นต่ําที่ได้มีการกําหนดไว้ตามกฎหมายสําหรับการจ้างงาน
อย่างเคร่งครัด

เรากําหนดเงื่อนไขในการทํางานอย่างยุติธรรม
เรารับประกันระยะเวลาการทํางาน การลาพักร้อน และการ
ชดเชยอย่างเหมาะสม
พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาการทํางานและการลาพัก
ร้อน ซึ่งโดยปกติแล้วอย่างน้อยจะเป็นไปตามข้อกําหนดตาม
กฎหมายเฉพาะท้องถิ่น และในบางกรณีอาจได้รับเกินกว่าข้อ
กําหนดดังกล่าว จะมีการจัดระยะเวลาการทํางานที่ยืดหยุ่นให้
เท่าที่เป็นไปได้และตามที่ข้อกําหนดด้านการดําเนินงานอนุญาต
โดยสอดคล้องกับลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช้ได้เฉพาะกับกรณีพิเศษ
ระดับอัตราค่าจ้างตามแต่ละสถานที่เป็นไปตามค่าเฉลี่ยของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ใช่ตามเกณฑ์ขั้นต่ํา และเป็นไปตามหรือสูง
กว่ามาตรฐานขั้นต่ํา หากได้มีการระบุไว้ เราจ่ายเงินชดเชยระยะ
เวลาการทํางานเพิ่มเติมและไม่ปกติให้ตามเงื่อนไขท้องถิ่น

เรารับประกันด้านข้อกําหนด
เรารับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความสบาย
และความคุม
้ ค่า
เรามุง่ มัน
่ อย่างต่อเนือ
่ งในการตอบรับความต้องการของลูกค้า
ของเราในด้านคุณภาพของระบบและกระบวนการ การรับประกัน
ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผูบ
้ ริโภค รวม
ถึงความสบาย ความคุม
้ ค่า และอายุการใช้งานทีย
่ าวนานของ
ผลิตภัณฑ์ของเรา ในห้องทดลองทีไ
่ ด้รบ
ั การรับรอง ISO17025
กระบวนการตรวจสอบของเราจะมีการปรับปรุงและเปลีย
่ นแปลง
ไปตามความต้องการ

เราสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานและโอกาสในการทํางานที่เท่า
เทียม
เราสนับสนุนพนักงานของเราตามข้อกําหนดด้านการดําเนินงาน
เงือ
่ นไขทัว่ ไป รวมถึงความสามารถส่วนบุคคล เราสนับสนุนโอกาส
ในการทํางานทีเ่ ท่าเทียมและเงือ
่ นไขทัว่ ไปทีเ่ ป็นประโยชน์กบ
ั
ครอบครัว การ “จ้างแล้วไล่ออก” นัน
้ ไม่เป็นทีพ
่ งึ ปรารถนา ตาม
กรอบของการบริหารจัดการคนเก่งทีว่ างเป้าหมายไว้ เราสนับสนุน
และเรียกร้องทุกโรงงานให้มก
ี ารฝึกอบรมและให้ความรูพ
้ นักงาน
เพิม
่ ตามทัง้ ภายในและภายนอก พนักงานมีโอกาสได้รบ
ั การย้าย
ตําแหน่งไปทํางานได้ทว่ั โลกจากการทีเ่ รามีสาํ นักงานอยูท
่ ว่ั โลก

เรารับประกันด้านการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางาน
เรายึดถือการคุม
้ ครองแรงงานเป็นภาระหน้าทีข
่ องการบริหาร
จัดการ เรามีหน้าทีใ่ นการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีเ่ หมาะ
สมซึง่ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการป้องกันการ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วยซึง่ เกิดจากการทํางาน ในการขจัดความ
อันตราย และในการลดความเสีย
่ งด้านการปลอดภัยและด้าน
สุขภาพ เราไม่สนับสนุนให้พนักงานทํางานทีอ
่ าจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือขัดต่อศีลธรรม เราสนับสนุน
พนักงานของเราให้มก
ี ารรับรูด
้ า้ นสุขภาพและความปลอดภัยผ่าน
ทางการสือ
่ สาร การให้ขอ
้ มูล และการฝึกอบรบตามภาระงานและ
หน้าทีข
่ องตน การดูแลด้านสุขภาพของเราครอบคลุมโปรแกรม
ต่าง ๆ บางส่วนเป็นวันสุขภาพ รวมถึงบางส่วนเป็นการช่วยเหลือ
ด้านการเงินอย่างสมเหตุสมผลตามมาตรการป้องกัน

เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการคุกคามโดยเด็ดขาด
ความหลากหลายของพนักงานของเราคือจุดแข็งอันเป็นรากฐาน
ของเรา เราติดตามและลงโทษอย่างเท่าเทียมเมือ
่ เกิดการใช้คาํ
พูดหรือการกระทําทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบต
ั ริ ะหว่างพนักงานด้วยกัน
ในระหว่างการรับเข้าทํางานหรือในระหว่างการทํางาน ไม่วา่ จะ
เกิดจากเหตุผลด้านวัฒนธรรม ชาติพน
ั ธุ์ ศาสนา หรือเหตุผลอื่น
ใด โดยใช้ทุกมาตรการภายในและทางกฎหมายที่มี

เรารับประกันด้านความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน
เราจัดซือ
้ ผลิตภัณฑ์ทม
่ี ค
ี วามคุม
้ ค่าในด้านทรัพยากรและพลังงาน
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด รับประกันความปลอดภัย
ของวัตถุดบ
ิ ตัง้ ต้นทีเ่ ป็นเคมี คุม
้ ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงลดการปล่อยของเสียและมลพิษทางสิง่ แวดล้อม
โดยเราทํางานในเชิงรุกตลอดวงจรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด
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เราต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
เรายึดถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงกระตุ้นในการดําเนิน
การของเรา
เราทุ่มเทมองหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ โรงงาน
ผลิต และองค์กรของเราอยู่เสมอ และใช้มาตรการที่วางเป้า
หมายไว้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านการป้องกันด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทํางาน เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าในด้านพลังงาน เรานํา
มาตรการการแก้ไข การป้องกัน และการพัฒนามาใช้อยู่เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ความเสี่ยง และต้นเหตุ โดยจะมีการ
วางและดําเนินการตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ
เราจัดทํากระบวนการของเราตามเกณฑ์และหลักการของระบบ
ปฏิบัติการ Bader
เพื่อให้มีความเป็นเลิศด้านการดําเนินการสําหรับลูกค้าของเรา
เราจึงได้กําหนดเกณฑ์และหลักการที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึง
กําหนดวิธีในการพัฒนากระบวนการที่ดีที่สุด นั่นคือระบบปฏิบัติ
การ Bader ของเรา โดยเรารวมทุกสถานที่ทั่วโลก สนับสนุน
โซลูชันแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการทําให้เป็น
มาตรฐาน และพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอด้วยการ
มีส่วนร่วมจากพนักงาน Bader ทุกคน
เรานําการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้อยู่เสมอ
เรานําการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้ตามกระบวรการ

เพื่อรับประกันข้อกําหนดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาทุกระยะ
ของการวางแผน การผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
เรารักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองในแต่ละสถาน
ที่ (โปรดดู http://bader-leather.com/zertiﬁkate)
สิ่งที่พนักงานทําได้ในกรณีที่จําเป็น

จ้างงาน ความเสียหายจากการละเมิดอาจทําให้พนักงานต้องมีความ
รับผิดส่วนบุคคล ศาลและเจ้าพนักงานอาจกําหนดให้มก
ี ารลงโทษ
หรือค่าปรับ
หากปรากฏว่าข้อร้องเรียนทีร่ ายงานมานัน
้ เป็นการร้องเรียนเท็จและ
พิสจ
ู น์ได้วา่ รายงานโดยเจตนา ให้ดาํ เนินการด้วยผลลัพธ์ทเ่ ี ป็นไปได้ท่ ี
ได้ระบุไว้ขา้ งต้น

พนักงานที่ค้นพบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือมีการละเมิดหลัก
การและหลักจรรยาบรรณ รวมถึงความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่
อาจทําให้เกิดการละเมิดได้ ให้รายงานไปยังฝ่ายรับเรื่องร้อง
เรียน หัวหน้างาน หรือตัวแทนพนักงาน
เราตรวจสอบข้อร้องเรียนที่รายงานมา นํามาตรการที่เหมาะสม
มาปรับใช้ และให้ความคิดเห็น หากเราทราบพนักงานที่ร้อง
เรียนมา การร้องเรียนผ่านตัวแทนพนักงานเปิดโอกาสให้ร้อง
เรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
ที่ร้องเรียนในทุกกรณี ไม่ส่งต่อชื่อของพนักงานและข้อมูลที่ร้อง
เรียนไปให้กับบุคคลที่ 3 และนําพนักงานเข้ามาผูกพันกับการ
ตรวจสอบอื่น ๆ
ผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายและการ
ละเมิด
BADER ดําเนินการตามนโยบายไม่ประนีประนอม และไม่อดทนต่อ
การละเมิดกฎหมายและการละเมิดทีม
่ ต
ี อ
่ หลักการและหลักจรรยา
บรรณนีซ
้ ง่ ึ เกิดขึน
้ จากพนักงาน การกระทําทีเ่ กิดจากความไม่ใส่ใจอาจ
ทําให้มผ
ี ลตามมาทางด้านกฎหมายแรงงานไปจนถึงการสิน
้ สุดสัญญา
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