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ความเป็ น มา (Background): แนวท างปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งยั ง่ ยื น ส าหรับ
อุต สาหกรรมรถยนต์โลกได้ระบุ ถึงความคาดหวังต่ อ บริษ ัท ยานยนต์ท่ีม ี
ให้กบั ผู้ขาย/ผู้ให้บริการเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความยั ่งยืน บนพื้นฐานของ
หลัก การดังกล่าวได้แ สดงค าอธิบ ายที่เป็ น ประโยชน์ เกี่ยวกับ สิ่งที่บ ริษ ัท
รถยนต์ต้องเตรียมรับมือ สาหรับความคาดหวังต่างๆ รวมถึงตัวอย่างของ
วิธกี ารปฏิบตั เิ พื่อตอบสนองต่อความคาดหวังเหล่านัน้

1. จริยธรรมทางธุรกิ จ (Business Ethics)
การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
(Responsible Sourcing of Materials):
 บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะต้องดาเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้

ทราบถึงแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในสินค้าของตน

วัตถุประสงค์ (Purpose): วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ คือ การเติม เต็ม
หลักการทีเ่ กี่ยวข้องด้วยรายละเอียด ข้อมูลเพิม่ เติม และตัวอย่างการปฏิบตั ิ
ที่ผู้ข าย/ผู้ให้บ ริก ารสามารถท าได้เพื่อ พัฒ นาและปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพ
อย่างยั ่งยืน
เอกสารนี้ ระบุ ถึงตัว อย่างต่ างๆ ของวิธีก ารเพื่อ บรรลุค วามคาดหวังที่ ได้
อธิบ ายไว้ในหลัก การ ประกอบด้ว ยด้านจริย ธรรมทางธุรกิจ (Business
Ethics) สิทธิมนุษยชนและสภาพการทางาน (Human Rights and Working
Conditions) และสิ่งแวดล้อ ม (Environment) อย่ างไรก็ต ามตัว อย่า งที่จ ะ
อธิบายต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบที่ครอบคลุมเนื้อหาทัง้ หมด และไม่ได้เป็ นเพียง
วิธกี ารเดียวทีจ่ ะสามารถบรรลุต่อความคาดหวังได้

 บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะไม่นาวัตถุดบิ ที่มาจากการละเมิดสิทธิ

มนุ ษยชน การติดสินบน และการละเมิดจริยธรรม หรือส่งผลเสียต่อ
สภาพแวดล้อมมาผลิตสินค้า
 บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะใช้เตาหลอมและโรงกลั ่นซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบแล้วในการจัดหาผลิตภัณฑ์ดบี ุก ทังสเตน แทนทาลัม และ
ทองคาทีม่ อี ยูใ่ นสินค้าทีผ่ ลิตได้
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption):
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริต

เช่ น US Foreign Corrupt Practices Act แล ะ U.K. Bribery Act
เป็ นต้น ซึ่งต้องนามาใช้ประยุกต์กบั การดาเนินงานสาหรับบริษทั ที่
ดาเนินธุรกิจกับกลุ่มประเทศทีใ่ ช้กฎหมายนัน้

ล าดับ ของความหลากหลาย (Order of prevalence): บริษ ั ท ยานยนต์
คาดหวังให้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐาน
นโยบาย และข้อ ตกลงตามสัญ ญาที่ก าหนดโดยบริษ ัท รถยนต์แต่ละแห่ง
นอกจากนี้ ค วามคาดหวัง สากลและแนวปฏิบ ัติในอุ ต สาหกรรมสามารถ
นามาใช้อา้ งอิงได้


หากไม่มกี ฎหมายท้องถิน่ ระบุไว้ผู้ขาย/ผู้ให้บริการจะต้องอ้างอิง
จากมาตรฐาน นโยบาย ข้อกาหนดของบริษทั สิง่ ที่ระบุในสัญญา
แนวปฏิบตั ใิ นอุตสาหกรรม และกรอบการทางานสากล



ในการปฏิบ ัติต ามข้อ ก าหนดผู้ขาย/ผู้ให้บ ริก ารต้อ งอ้างอิงจาก
กฎหมาย ข้ อ บั ง คับ แนวปฏิ บ ั ติ ต ามความคาดหวัง สากล
ตลอดจนมาตรฐาน นโยบาย ข้อ ก าหนดของบริษ ัท ที่ตงั ้ ไว้เป็ น
มาตรฐานสูงสุด

 บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าจะมีนโยบายการต่อต้านการคอรัปชั ่น

การข่มขู่ และการฉ้อฉลในทุกรูปแบบ
 บริษท
ั ได้รบั การคาดหวังว่าการสัญญาว่าจะให้ การเสนอ การอนุ มตั ิ

การให้หรือรับสิง่ ของทีม่ มี ลู ค่าไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่าน
ทางบุ ค คลที่ส ามเพื่อ ให้ได้ม าหรือ รัก ษาธุ รกิจ หรือ การท าธุร กิจ
โดยต รงกั บ บุ คคล ใดเพื่ อ ป ระโยช น์ อื่ นใดเป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม
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ความเป็ นส่วนตัว (Privacy):


การแข่งขันที่เป็ นธรรม / ต่อต้านการผูกขาด
(Fair Competition/Anti-Trust):

บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายเกี่ยวกับความ
เป็ นส่ ว นตั ว และข้ อ มู ล ความมัน่ คง รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดด้ า น
กฎระเบียบนอกเหนื อ ไปจากข้อ กาหนดและเงื่อ นไขที่ม ีการท า
สัญ ญาไว้แ ละบริษ ัท ได้ ร บั การคาดหวัง ว่ า จะต้ อ งปฏิ บ ัติ ต าม
หลัก การและข้อ ผูก มัด ตามสัญ ญาในส่ว นที่เกี่ย วกับ ความเป็ น
ส่วนตัวของข้อมูลแก่ผขู้ าย/ผูใ้ ห้บริการ



บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะละเว้นการใช้ขอ้ มูลส่วนบุคคลเพื่อ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากขอบเขตของการจัดการทางธุรกิจ



บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษา
ความเป็ น ส่วนตัวและเพื่อ ปกป้ อ งข้อ มูลส่วนบุ ค คลจากการสูญ
หายและการเข้าถึงโดยไม่ได้รบั อนุ ญ าต ซึ่งรวมถึงข้อ มูลที่เป็ น
ความลับและเป็ นกรรมสิทธิ ์ของแต่ละบุคคล



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest):


ความรับผิดชอบทางการเงิน / การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง
(Financial Responsibility/Accurate Records):



บริษ ัท ได้ร บั การคาดหวังว่า จะสามารถบัน ทึก เก็บ รัก ษา และ
รายงานเอกสารทางธุรกิจได้อ ย่างถู ก ต้อ งรวมถึงบัญ ชีก ารเงิน
รายงานคุณภาพ การบันทึกเวลา รายงานค่าใช้จ่าย และรายงาน
การส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้าหรือหน่ วยงานกากับดูแลตามความ
เหมาะสม หนังสือ และบันทึก คาดว่าจะได้รบั การจัด ท าขึ้นตาม
กฎหมายและหลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป



บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะพัฒ นา นาไปใช้ และบารุงรักษา
วิธกี ารและกระบวนการที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ
ตนเพื่อลดความเสีย่ งในการนาชิ้นส่วนและวัสดุปลอมแปลงไปใช้
ในผลิตภัณฑ์ทส่ี ง่ มอบได้



บ ริ ษ ั ท ได้ ร ั บ ก ารค าด ห วั ง ว่ า จะส ร้ า งก ระบ วน ก ารที่ มี
ประสิท ธิภ าพในการตรวจจับ ชิ้น ส่วนและวัตถุ ดิบปลอมแปลง
เมื่ อ ตรวจพบให้ ร ะงับ การใช้ ว ัต ถุ ดิ บ ดั ง กล่ า วและแจ้ ง ให้
ผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการตามกฎหมายตามความเหมาะสม



บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะยืนยันในทุ กการขายแก่ลูกค้าที่
ไม่ใช่ OEM เป็ นไปตามกฎหมายท้องถิน่ และผลิตภัณฑ์เหล่านัน้
จะถูกนาไปขายในลักษณะทีถ่ ูกต้องตามกฎหมาย

การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกิ จ
(Export Controls and Economic Sanctions):

บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะปฏิบตั ิตามหลักการบัญ ชีท่รี บั รอง
โดยทัว่ ไปและการบัน ทึก บัญ ชีต้ อ งแสดงลัก ษณะของธุรกรรม
ทัง้ หมดทีถ่ ูกต้องและไม่ทาให้เข้าใจผิด



การเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure of Information):


บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะทาการตัดสินใจได้โดยพิจารณา
จากปั จจัยทางธุรกิจโดยไม่ใช่ม าจากเหตุผ ลโดยมิชอบซึ่งเกิด
จากความสัมพันธ์และผลประโยชน์ส่วนตัว

อะไหล่ปลอม (Counterfeit Parts):

o การดาเนิ นการที่เหมาะสมอาจกระท าได้ แต่ไม่จากัดเพียง
การด าเนิ น การตามนโยบายที่ห้ามไม่ ให้ส่งต่ อ ข้อ มูลส่ว น
บุคคล เช่น ที่อยู่ ข้อมูลเงินเดือน หรือรูปภาพโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากบุคคลทีม่ คี วามรับผิดชอบ ฯลฯ



บริษ ัท ได้รบั การคาดหวังว่าจะรักษามาตรฐานของการดาเนิ น
ธุ ร กิ จ และการแข่ ง ขัน อย่ า งเป็ นธรรม รวมถึ ง หลีก เลี่ย งการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ ห ลีก เลี่ย งการแข่ ง ขัน อย่ า งผิด กฎหมาย การ
แลกเปลี่ยนข้อ มูลการแข่งขันที่ไม่เหมาะสม การกาหนดราคา
หรือการเสนอราคาหรือการจัดสรรตลาดทีไ่ ม่เหมาะสม

บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะท าการเปิ ดเผยข้อ มูลทางการเงิน
และข้อ มู ล ที่ไ ม่ ใช่ ท างการเงิน ตามหลัก เกณฑ์ ท่ี ใช้ บ ัง คับ และ
แนวทางปฏิ บ ัติ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ ม ีอ ยู่ อี ก ทัง้ เปิ ดเผยข้ อ มู ล
เกี่ยวกับแรงงาน การปฏิบตั ดิ า้ นสุขภาพและความปลอดภัย การ
ปฏิบตั ิดา้ นสิง่ แวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ ฐานะทางการเงินและ
ผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั

2

บริษ ัท ได้รบั การคาดหวังว่าจะก าหนดนโยบายและขัน้ ตอนที่
เหมาะสมเพื่อให้ม ั ่นใจว่าสอดคล้อ งกับการควบคุมการส่งออก
และการลงโทษทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ กฎหมายและ
ข้อบังคับเหล่านี้กาหนดข้อจากัดในการส่งออกหรือส่งคืนสินค้า
ซอฟต์ แ วร์ บริก าร และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ไปยัง จุ ด หมาย
ปลายทาง ตลอดจนข้อ ห้ามในการท าธุรกรรมที่เกี่ย วข้อ งกับ
ประเทศ ภูมภิ าค หน่วยงาน และบุคคลทีถ่ ูกจากัด
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 จัด ให้ ม ีก ลยุ ท ธ์ใ นการบริห ารจัด การพลัง งานแบบครบวงจร
เพื่อ ที่ จ ะลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกที่ เกิ ด ขึ้น จากการสกัด
วัต ถุ ดิ บ การผลิ ต สิ น ค้ า การขนส่ ง และการจัด การสิ น ค้ า ที่
หมดอายุ
 โครงการบริห ารจัด การพลังงานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพสามารถเพิ่ม
ความน่ าเชื่อ ถือ ให้ก ับ คณะกรรมการบริห าร วิเคราะห์ข้อจากัด
สร้างพื้นฐาน และตัง้ เป้ าหมายให้กบั โครงการลดการใช้ พลังงาน
ซึ่งโดยปกติแล้วนัน้ การดาเนินโครงการจะต้องได้รบั การประเมิน
ไตร่ต รองและตรวจสอบกับ พื้น ฐานการด าเนิ นงานและก าหนด
เป้ าหมายเพื่อจะปิ ดช่องว่าง หรือ ประเมินกระบวนการอีกครัง้

นโยบายและขัน้ ตอนที่เหมาะสมอาจรวมถึงคาแถลงเกี่ยวกับความ
มุ่ง มั ่นของผู้บ ริห ารในการปฏิบ ัติต ามกฎระเบีย บ การฝึ ก อบรม
สาหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ขัน้ ตอนในการคัดกรองคู่ค้าทางธุรกิจ
(รวมถึ ง ผู้ ค้ า ลู ก ค้ า ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งอื่ น ๆ
ตลอดจนเจ้าของกิจการ) ต่อรายชื่อของภาคีท่ถี ูกจากัดของรัฐบาล
ข้อสัญญาทีเ่ หมาะสมเพื่อให้คู่คา้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับที่
เกี่ย วข้อ ง กระบวนการการตรวจสอบ นโยบายและขัน้ ตอนการ
รายงานและการแก้ไขการละเมิดทีอ่ าจเกิดขึน้

การปกป้ องตัวตนและการไม่ตอบโต้เอาคืน (Protection of Identity
and Non-Retaliation):


บริษทั จะต้องพัฒนาและใช้กลไกการร้องทุกข์



บริษทั จะต้องมั ่นใจว่าพนักงานและผู้ร่วมธุรกิจจะไม่ได้ร ับการข่มขู่
การล่ ว งละเมิด หรือ การกระท าที่ไม่ พึงประสงค์อ่ืน ๆ เมื่อ มีก าร
ร้องเรียนข้อมูลต่างๆ บริษทั จะดาเนินการทางวินัยที่เหมาะสมแก่ผู้
ทีถ่ ูกร้องเรียน

2. ด้านสิ่ งแวดล้อม (Environment)
บริษ ั ท ได้ ร ับ การคาดหวัง ว่ า จะน าทุ ก ข้ อ ก าหนดมาบั ง คับ ใช้ อาทิ
ใบอนุ ญาต รายงานการตรวจสอบ และ ใบประเมินในการตรวจสอบ โดย
จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและอยู่ในรูปแบบที่เป็ นปั จจุบนั อีกทัง้ ต้อง
สามารถเข้าถึงได้ทุกเมื่อ
การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Energy Consumption
& Greenhouse Gas Emissions):


บริษ ัท ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถติด ตามและบัน ทึก การใช้
พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สถานทีห่ รือองค์กร บริษทั
ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถมองหาแนวทางที่ดยี งิ่ ขึน้ ในการทีจ่ ะ
ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คุณภาพน้าและการใช้น้า (Water Quality & Consumption):
 บริษ ัท ได้ ร ับ การคาดหวัง ว่ า จะอนุ ร ัก ษ์ แ หล่ ง น้ า โดยท าการ
ประเมิน ความสมบู รณ์ ข องแหล่ง น้ าซึ่งเกิด จากการด าเนิ น งาน
ตลอดวงจรของธุรกิจ จากนัน้ จะทาการรวบรวมข้อมูลการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อทีจ่ ะนาไปใช้ในแผนธุรกิจในลาดับถัดไป
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะพัฒ นาการประเมินผลของน้ า และ
ความสมบูรณ์ ของน้ าของแต่ละกระบวนการ สร้างมาตรฐานและ
กาหนดเป้ าหมายของการลดการใช้น้ าในกระบวนการ (เช่น ลูก
บาศ์กเมตรต่อหน่ วย) กาหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของการ
ประหยัดน้ าอย่างมีประสิทธิผลและโครงการอนุ รกั ษ์และประมาณ
เปรีย บเทีย บกับ วัต ถุ ป ระสงค์เพื่อ ที่จะปิ ด ช่ อ งว่า งของประเด็น
ต่างๆ
คุณภาพอากาศ (Air Quality):
 บริษ ัท ได้รบั การคาดหวังว่าจะติดตามผลการปล่อ ยมลพิษ ทาง
อากาศอย่างสม่าเสมอ รวมถึงควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ในแผนธุ ร กิ จ และจัด ตัง้ แผนการบริห ารจัด การอากาศที่ ผ่ า น
ข้อกาหนดทางกฎหมายสาหรับแต่ละภาคส่วน
 การปล่อยมลพิษทางอากาศนัน้ หมายความรวมถึง สารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs), สารกัดกร่อ นอนุ ภ าคฝุ่ น (PM), สารที่ทาให้
เกิดการตกตะกอนของโอโซน สารพิษจากอากาศและผลิตภัณฑ์
พลอยได้จ ากการเผาไหม้ข องที่ เกิด จากการด าเนิ น ธุ ร กิจ และ
กระบวนการผลิต
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการลดของเสีย (Natural Resources
Management and Waste Reduction):
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะกาหนดเป้ าหมายสาหรับการ
ลดของเสียและจัดตัง้ การจัดการของเสียที่ผ่านการพิจ ารณา
มาแล้วเป็ น ลาดับ ดังนี้ : การป้ อ งกัน การลดการใช้ การน า
กลับมาใช้ใหม่ การฟื้ นตัว การรีไซเคิล การถอดถอนและการ
จัดการของเสียเป็ นลาดับสุดท้าย
 บริษ ัท ได้ ร ับ การคาดหวัง ว่ า จะก าหนดการส่ ง เสริม และ
สนั บ สนุ น การใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติอ ย่ า งยั ่งยืน การน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิผล เช่น ของ
เสียและสารตกค้างจะลดลงเรื่อยๆ ในวงจรชีวติ ของการผลิต
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะรับมือ กับการจัดการกับของ
เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ผ่ า นกระบวนการที่ ป ลอดภั ย และมี ค วาม
น่ าเชื่ อ ถื อ ในการอนุ รัก ษ์ ธ รรมชาติ สุ ข ภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคนและชุมชนโดยรอบ

o อนุ ส ญ
ั ญาหลัก ขององค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ:
อนุ สญ
ั ญาฉบับที่ 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 และ
182
o องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ / ปฏิ ญ ญ าเรื่ อ ง
หลักการและสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานในการทางาน
o ข้อ 32 แห่งอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสิทธิของเด็ก
o แนวทางขององค์ก ารเพื่อ ความร่วมมือและการพัฒ นา
ทางเศรษฐกิจ (OECD) สาหรับบริษทั ข้ามชาติ
o แนวทางการด าเนิ น ธุร กิจ และสิท ธิม นุ ษ ยชนของ UN
Global Compact (UNGC)
 บริษทั ควรมีนโยบายและระบบการจัดการเพื่อสนับสนุ นการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และความคาดหวังของอุตสาหกรรม
 บริ ษ ั ท ควรด าเนิ น การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึน้ ในการดาเนินงานและผ่านความสัมพันธ์ทาง
ธุ ร กิ จ ของตนโดยการระบุ ค วามเสี่ ย งและการแก้ ไ ขความไม่
สอดคล้องใดๆ ในเวลาทีเ่ หมาะสม
 ความคุ้ม ครองต่ างๆ ต้อ งปฏิบ ัติอ ย่างทัว่ ถึงแก่ พ นั ก งานทุ ก คน
อาทิ พนักงานที่ทางานเต็มเวลาและนอกเวลา พนักงานชั ่วคราว
แรงงานต่างด้าว นักศึกษาฝึ กงาน พนักงานสัญญาจ้าง และคนงาน
ประเภทอื่น ๆ

การจัด การสารเคมี อ ย่ า งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบ (Responsible Chemical
Management):
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะระบุและจัดการสารเคมีเพื่อที่จะรับรอง
ว่าปลอดภัยสาหรับการใช้ การเก็บรักษา การใช้ การรีไซเคิล การ
นากลับมาใช้ใหม่และการกาจัดของเสีย
 บริษ ัท ควรเตรีย มเอกสารข้อ มู ล ด้านความปลอดภัย และเอกสาร
ข้อ มูลสาหรับอุปกรณ์ ด้านความปลอดภัย ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะท างานผ่านโครงการการเสริม สร้าง
(IMDS or equivalent) เพื่อที่จะจัดเก็บข้อมูลจากกระบวนการผลิต
ในทุกส่วนประกอบ แยกแยะกระบวนการเคมีทงั ้ หมด และสื่อกลางที่
จัดอยู่ในหมวดหมู่สารอันตรายตามกฎหมายท้อ งถิน่ หรือสิง่ ที่ได้รบั
การทีพ่ จิ ารณาแล้วว่าจัดอยู่ในหมวดหมูอ่ นั ตรายตามการประเมินผล
 บริษทั ได้รบั การคาดหวังว่าจะสามารถประมาณความสมบูรณ์ ของ
ข้อ มูลกับ bill of materials (BOMs), แยกแยะปั ญ หาของการขาด
แคลนข้อ มู ล และน ามาตรการการแก้ ไ ขเพื่อ ให้ ม ั ่นใจว่า สามารถ
ติดตามผูผ้ ลิตวัตถุดบิ ได้

แรงงานเด็ก (Child Labor/Labour and Young Workers):
 บริษทั ต้องทราบว่าแรงงานเด็กไม่ได้รบั การยอมรับในทุกกรณี อายุ
ขัน้ ต่ าในการจ้างแรงงานต้องเป็ นไปตามหรือเกินกว่าหลักเกณฑ์
ของบริษ ัท กฎระเบี ย บทางกฎหมายและกฎหมายแรงงานใน
ท้องถิน่
 สนับสนุ นการใช้การฝึ กงานในที่ทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
โปรแกรมการเรียนรูข้ องนักศึกษาฝึ กงานซึง่ สอดคล้องกับกฎหมาย
และข้อบังคับทัง้ หมดทีบ่ งั คับใช้
 เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการจัดการนักศึกษาฝึ กงานเป็ นไปอย่างถูกต้อง
บริษ ัท ควรมี ป ระวัติ ก ารศึ ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งและปกป้ องสิท ธิข อง
นักศึกษาฝึกงานตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง
 บริษทั ต้องไม่จ้างแรงงานเด็กสาหรับงานที่เป็ นอันตราย ตลอดจน
ท างานล่วงเวลาหรือท างานล่วงเวลา หรือ งานที่ไม่สอดคล้องกับ
การพัฒ นาส่ ว นบุ ค คลของแรงงานเด็ก การพัฒ นาส่ ว นบุ ค คล
ประกอบด้วย สุขภาพของแรงงาน หรือ การพัฒ นาทางร่างกาย
จิตใจหรือทางสังคม แรงงานเด็กควรได้รบั ความคุม้ ครองจากความ
รุน แรงและการถู ก ท าร้าย ในกรณี ท่ีจ้างแรงงานเด็ก บริษ ัท ต้อ ง
พิจารณาผลประโยชน์สงู สุดเป็ นลาดับแรกๆ

3. สิ ทธิ มนุ ษยชนและสภาพการทางาน (Human Rights and
Working Conditions)
 บริษทั ควรเคารพในสิทธิมนุ ษยชนที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล
ไม่จากัดเพียง
o พระราชบัญญัตสิ ทิ ธิมนุ ษยชนระหว่างประเทศ
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ค่าจ้างและสวัสดิ การ (Wages and Benefits):
 บริษ ัท ควรชดเชยคนท างานล่ ว งเวลาตามกฎหมายและระเบีย บ
ข้อบังคับท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ รวมถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าจ้างขัน้
ต่า ชั ่วโมงทางานล่วงเวลา และผลประโยชน์ตามกฎหมาย
 บริษ ัท ควรจัด การค่ าแรงให้ก ับ คนงานซึ่งมีข้อ มู ล ที่ เพีย งพอเพื่อ
ยืนยันการชดเชยค่าแรงงานทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละงวดการจ่ายเงิน
 การใช้ แ รงงานชัว่ คราวซึ่ ง เป็ นบุ ค คลภายนอกควรเป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อบังคับของท้องถิน่

 บริษทั ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าคนงานไม่เสียค่าธรรมเนียมการ
สรรหา หรือค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงาน
 บริษทั ควรแน่ ใจว่าพนักงานทุกคนได้รบั สัญญาจ้างงานเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษรหรือ ให้แน่ ใจว่า พนักงานทุ กคนเข้าใจเงื่อนไขการ
จ้างงานในภาษาทีแ่ รงงานเข้าใจได้
 การค้ามนุ ษ ย์: ห้ามบริษ ัท ใดใช้แรงงานที่บ ังคับ (รวมถึงภาระ
ผูกพัน) หรือแรงงานที่ถูกคุมขัง แรงงานในเรือนจาโดยไม่สมัคร
ใจ และการเป็ นทาสหรือการค้ามนุ ษย์ ไม่จากัดเฉพาะการขนส่ง
การจัดหาสรรหา การถ่ายโอน หรือ การรับบุคคลโดยการข่ม ขู่
บังคับขู่เข็ญ การหลอกลวง การลักพาตัว หรือการฉ้อฉลสาหรับ
แรงงานหรือการบริการ

เวลาทางาน (Working Hours):
 บริษ ัท ควรปฏิบ ัติต ามกฎหมายท้อ งถิ่น ที่บ ังคับ ใช้ในการควบคุม
ชั ่วโมงการทางาน วันลา และวันทางานสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 บริษทั ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าชั ่วโมงทางานเกิน กว่าชั ่วโมงทางาน สุขภาพและความปลอดภัย (Health & Safety):
ปกติ ต่ อ สัป ดาห์ เป็ นความสมัค รใจของพนั ก งานหรือ ไม่ เว้น แต่
 เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยมีความเกี่ยวข้องกับ แนวปฏิบตั ิ
ข้อ ตกลงการเจรจาต่ อ รองส่ว นรวมจะช่ ว ยให้ส ามารถใช้เวลาได้
เรื่อ งขัน้ ตอนฉุ ก เฉิ นและความเสี่ย งด้านความปลอดภัย ที่อ าจ
ภายใต้เงื่อนไขบางประการและ/หรืออาจเป็ นข้อยกเว้นในกฎหมาย
เกิดขึน้ ควรได้รบั การเปิ ดเผยต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและควรปิ ดประกาศ
ในบางสถานการณ์
ภายในสถานทีด่ ว้ ยภาษาทีเ่ ข้าใจได้ง่าย
 บริษทั ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทีจ่ าเป็ น และต้อง
แรงงานบังคับ (Forced Labor/Labour):
ทาให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
 การทางานควรเป็ นความสมัครใจของพนักงานในทุกกรณี
 บริษ ัท ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใบอนุ ญ าตการตรวจสอบและ
 บริษ ัท และตัวแทนไม่ควรถือ ครอง ท าลาย ปกปิ ด ยึด หรือ ปฏิเสธ
รายงานการทดสอบที่จาเป็ นทัง้ หมดได้รบั การปรับปรุงและเป็ น
การเข้ า ถึ ง เอกสารข้ อ มู ล ประจ าตั ว ของพนั ก งาน เว้ น แต่ ต าม
ปั จจุบนั ตามทีก่ ฎหมายกาหนด
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
 บริษทั ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่ามีอุปกรณ์ เตือนภัย เหตุฉุกเฉิ น
และระบบตรวจจับการรั ่วไหลและการป้ องกันเหตุฉุกเฉินที่อยู่ใน
สถานที่และใช้งานได้ตลอดเวลา การฝึ กซ้อ มการอพยพและการ
อพยพควรดาเนินการตามกฎหมายท้องถิน่
 บริษทั ควรติดตัง้ อุปกรณ์การป้ องกันภัยซึง่ รวมถึงการฝึกอบรมที่
เพียงพอสาหรับพนักงาน
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การล่วงละเมิด (Harassment):


บริษทั ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มกี ารกระทาทีร่ นุ แรงและไร้มนุ ษยธรรมรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย
การบีบบังคับทางร่างกาย หรือการใช้คาพูดทีไ่ ม่เหมาะสมกับพนักงาน ต้องมีการกาหนดนโยบายและกระบวนการทางวินัยในการ
สนับสนุนข้อกาหนดเหล่านี้อย่างชัดเจนและแจ้งให้พนักงานทราบ

การไม่เลือกปฏิ บตั ิ (Non-Discrimination):


การตรวจโรคหรือการตรวจร่างกายของผูป้ ฏิบตั งิ านหรือคนงานบางกลุ่มทีเ่ ป็ นการเลือกปฏิบตั เิ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรได้รบั อนุญาตในทุก
กรณี



บริษทั ควรจัดให้มพี น้ื ทีท่ เ่ี หมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิศาสนกิจของพนักงาน
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