แนวทางของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อส่งเสริมผลการปฏิบตั งิ านอย่างยั ่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน
(Automotive Industry Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain)
เรามุ่งมั ่นและพยายามที่จ ะบรรลุค วามเป็ น เลิศ ทางนวัต กรรมและผลการปฏิบ ัติงานอย่างยั ่งยืน คนและสิ่งแวดล้อ มเป็ น ทรัพ ยากรที่สาคัญ ที่สุ ดของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยเหตุน้ีเราจึงทางานร่วมกันเพื่อให้ได้มาตรฐานสูงสุดในการดาเนินธุรกิจและการดาเนินงานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อ มของห่วงโซ่
อุปทานของเรา
ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์มคี วามซับซ้อนสูง ดังนัน้ เราจึงเชื่อมั ่นในประโยชน์ ของแนวทางร่วมกัน แนวทางต่อไปนี้อธิบายถึงควา มคาดหวัง
ขัน้ ต่ าของเราต่อจรรยาบรรณธุรกิจ สภาพการทางาน สิทธิมนุ ษยชนและความเป็ นผูน้ าด้านสิง่ แวดล้อม เราคาดหวังว่าผูข้ าย/ผูใ้ ห้บริการจะรักษามาตรฐาน
เหล่านี้ไว้และสื่อสารไปยังห่วงโซ่อุปทานได้
หลักเกณฑ์เหล่านี้ยดึ ถือหลักการพืน้ ฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิน่ อีกทัง้ สอดคล้องกับคว ามคาดหวัง
ระหว่างประเทศและได้รบั การสนับสนุ นโดยผูผ้ ลิตรถยนต์ ผูผ้ ลิตรายย่อยอาจมีมาตรฐาน หลักเกณฑ์และนโยบายของตนเองซึง่ ใช้แทนแนวทางเหล่านี้ได้
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)
บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานสูงสุดของความซื่อสัตย์และดาเนินงานอย่างซื่อสัตย์และเป็ นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานตามกฎหมายท้องถิน่
• การจัด หาวัต ถุ ดิบ อย่ า งมีค วามรับ ผิด ชอบ (Responsible Sourcing of Materials): บริษ ัท ได้รบ
ั การคาดหวังว่า จะมีแ หล่ งวัต ถุ ดิบ ที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ของตนอย่างมีความรับผิดชอบ
• การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption): บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบรวมถึงการข่มขูแ่ ละการติดสินบน
• ความเป็ นส่วนตัว (Privacy): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาความเป็ นส่วนตัวเพื่อปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญ
หายและการเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุญาตเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับเกีย่ วกับความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
• ความรับ ผิดชอบทางการเงิน / การบันทึกบัญ ชีอย่างถู กต้อ ง (Financial Responsibility/Accurate Records): การดาเนิ นธุรกิจทัง้ หมดจะต้องเกิดขึ้น
อย่างโปร่งใสและสะท้อนถึงรายงานทางการเงินและการนาส่งเอกสารของบริษทั อย่างถูกต้อง
• การเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure of Information): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินตามหลักเกณฑ์ท่ใี ช้
บังคับและแนวทางปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรมทีม่ อี ยู่
• การแข่งขันที่เป็ นธรรม / ต่อต้านการผูกขาด (Fair Competition/Anti-Trust): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานของธุรกิจที่เป็ นธรรม
และดาเนินธุรกิจตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกีย่ วข้องกับการต่อต้านการผูกขาดหรือการต่อต้านการแข่งขันทัง้ หมด
• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะดาเนินธุรกิจในลักษณะที่หลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่เหมาะสมที่
สามารถพบเห็นได้
• อะไหล่ปลอม (Counterfeit Parts): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะลดความเสี่ยงในการนาอะไหล่และวัตถุดบิ ปลอมแปลงไปใช้ในผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้
น้อยทีส่ ดุ
• ทรัพย์สน
ิ ทางปั ญ ญา (Intellectual Property): บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญ ญาและใช้แนวทางที่เหมาะสมในเชิง
พาณิชย์เพื่อป้ องกันการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรูท้ เ่ี ป็ นความลับ
• การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิจ (Export Controls and Economic Sanctions): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะปฏิบตั ติ ามข้อจากัด
ที่บงั คับใช้ในการส่งออกหรือการส่งของกลับ ซอฟต์แวร์ บริการและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับข้อจากัดทางการในแต่ละประเทศ ภูมภิ าค บริษทั หรือ
หน่วยงาน และบุคคล
• การปกป้ องตัวตนและการไม่ตอบโต้เอาคืน (Protection of Identity and Non-Retaliation): บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะสร้างกระบวนการที่ทา
ให้สงิ่ ที่เป็ นความกังวลสามารถรายงานได้โดยไม่เปิ ดเผยตัวตนผูร้ ายงาน โดยเก็บเป็ นความลับ โดยปราศจากการตอบโต้เอาคืน

สิง่ แวดล้อม (Environment)
บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะสนับสนุ นต่อความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม
ในเชิงรุกด้วยการปกป้ องสิง่ แวดล้อม การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ลดผลกระทบต่ อ สิ่งแวดล้อ มในการผลิต ตลอดวงจรชีวิต ของสิน ค้า และ
บริการ
แนวทางครอบคลุมแต่ไม่จากัดในเรื่องดังนี้
•

•

•

•

•

สิทธิมนุษยชนและสภาพการทางาน (Human Rights and Working Conditions)
)
บริษทั ควรเคารพสิทธิมนุ ษยชนของคนงานและปฏิบตั ติ ่อทุกคนอย่างมีศกั ดิ ์ศรี
ตามทีอ่ งค์กรนานาชาติยอมรับ
•

แรงงานเด็ ก (Child Labor/Labour and Young Workers): บริษ ั ท ต้ อ ง
ทราบว่าแรงงานเด็กไม่ได้รบั การยอมรับในทุกกรณี อายุขนั ้ ต่ าในการจ้าง
แรงงานต้องเป็ นไปตามหรือเกินกว่าหลักเกณฑ์ของบริษทั กฎระเบียบ
ทางกฎหมายและกฎหมายแรงงานในท้องถิน่

•

คุณ ภาพน้ าและการใช้น้ า (Water Quality & Consumption): บริษ ัท
ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถลดการใช้น้ า (Reduce) นาน้ ากลับมา
ใช้ ซ้ า (Reuse) และรีไซเคิล น้ า (Recycle) ได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ
ด้วยการบาบัดน้ าทิ้งอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อปกป้ องสิง่ แวดล้อม
และปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยรวม

ค่าจ้างและสวัสดิการ (Wages and Benefits): บริษทั ควรให้ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ท่ีเป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บงั คับใช้รวมถึงค่าแรง
ขัน้ ต่า ค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ตามกฎหมาย

•

เวลาท างาน (Working Hours): บริษทั ควรปฏิบ ัติตามกฎหมายท้องถิ่น
เกีย่ วกับชั ่วโมงการทางาน รวมถึงการทางานล่วงเวลา

•

คุณภาพอากาศ (Air Quality): บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถ
เฝ้ าติ ด ตาม ควบคุ ม ลด และก าจัด อากาศเสีย ที่ ป ล่ อ ยออกมาสู่
ภายนอก

แรงงานบังคับ (Forced Labor/Labour): บริษ ัท ต้อ งไม่อนุ ญ าตแรงงาน
บังคับในทุกรูปแบบ รวมถึงการค้ามนุษย์

•

เสรีภ าพของสหภาพแรงงาน (Freedom of Association): บริษ ัท ควร
อนุญาตให้พนักงานสื่อสารอย่างเปิ ดเผยกับฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับสภาพการ
ทางานและเป็ นการปฏิบตั ทิ ่ปี ราศจากความกลัวและการตอบโต้ การข่มขู่
หรือ การล่วงละเมิด บริษ ัท ควรเคารพสิท ธิของพนักงานในการเข้าร่วม
หรือไม่เข้าร่วมเป็ นสมาชิกอย่างอิสระในสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง
เพื่อหาตัวแทนและเข้าร่วมกับสภาแรงงานทีเ่ ป็ นไปตามกฎหมายท้องถิน่

•

สุ ข ภาพและความปลอดภั ย (Health & Safety): บริษ ั ท ควรจัด ให้ มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัยและส่งผลดีต่อสุขภาพพนักงานที่
สอดคล้อ งหรือ มากกว่ากฎหมายของท้อ งถิ่น ที่ใช้บ ังคับและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

•

การล่ ว งละเมิ ด (Harassment): บริ ษ ั ท ควรจัด หาสถานที่ ท างานที่
ปราศจากการล่วงละเมิดต่อคนงานในทุกรูปแบบ

•

การไม่เลือกปฏิบตั ิ (Non-Discrimination): บริษทั ไม่ควรละเลยการเลือก
ปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบ ในเรื่องการจ้างงานและอาชีพ และควรจัดให้มโี อกาส
ในการจ้างงานที่เท่าเทียมกันโดยไม่คานึงถึงบุคลิกภาพ เช่น เชื้อชาติ สี
ผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ชาติพนั ธุ์ ความพิการ
การตัง้ ครรภ์ ศาสนา ความสนใจทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพ
สถานภาพทหารผ่านศึก ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือสถานะการสมรส

ก าร ใช้ พ ลั ง ง า น แ ล ะก าร ป ล่ อ ย ก๊ าซ เรื อ น ก ระจ ก (Energy
Consumption & Greenhouse Gas Emissions): บ ริ ษ ั ท ได้ ร ับ การ
คาดหวังว่าจะใช้กลยุทธ์และแผนการบริหารในการลดพลังงานอย่าง
จริงจังและเพิม่ การใช้พลังงานทดแทน

การจัด การท รัพ ยากรธรรมชาติ แ ละการลดของเสี ย (Natural
Resources Management and Waste Reduction): บริษ ัท ได้รบั การ
คาดหวังว่าจะส่งเสริมและสนับสนุ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอ ย่าง
ยั ่งยืนและใช้หมุนเวียน ในขณะทีล่ ดปริมาณของเสียและเพิม่ การใช้ซ้า
และการรีไซเคิล
การจัดการสารเคมีอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Chemical
Management): บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถระบุ ลดหรือ
ก าจัด การใช้ส ารต้ อ งห้ามในกระบวนการผลิต และสิน ค้า ส าเร็จ รูป
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ บริษทั ควรตระหนักถึง
การใช้สารใดๆ ที่ต้องรายงานในกระบวนการผลิตและสินค้าสาเร็จรูป
และมีการตรวจสอบสารทดแทนทีเ่ หมาะสม
ข้อมูลเพิ่ มเติ มกรุณาอ้างอิ ง
Global Automotive Sustainability Practical Guidance
ลิ งค์
AIAG: http://aiag.org/corporate-responsibility and
Drive Sustainability: www.drivesustainability.org

