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1 จุดประสงค ์
แพนดอรา่ตระหนักถงึความส าคญัของสทิธมินุษยชนและมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธรุกจิโดยปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยสทิธมินุษย

ชนและมาตรฐานทีแ่จกแจงไวใ้นหมวดที ่4 ของนโยบายนีทุ้กประการ 

 

นโยบายนีม้เีจตจ านงทีจ่ะเนน้ใหเ้ห็นถงึความมุ่งมัน่ในการเคารพสทิธมินุษยชนของบรษิทัฯ 

และชว่ยใหพ้นักงานตระหนักถงึผลของสทิธมินุษยชนทีม่ตี่อบรษิทัฯ 

 

 

2  ขอบเขต 
ความมุ่งมัน่ของเราในดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนมผีลบงัคบัใชก้บัการปฏบิตักิารและห่วงโซคุ่ณค่าของบรษิทัในเครอืแพ

นดอรา่ทัว่โลก บรษิทัฯ คาดหวงัใหพ้นักงาน ซพัพลายเออร ์ และบุคคลภายนอกอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ รวมทัง้แฟรนไชส ์

ยดึถอืคุณค่าและความมุง่มัน่ทีร่ะบุไวใ้นนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนฉบบันี ้และชว่ยสนับสนุนบรษิทัฯ ในการด าเนินการต่างๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคารพสทิธมินุษยชน   

 

ในกรณีทีน่โยบายฉบบัภาษาองักฤษและนโยบายฉบบัแปลมเีนือ้หาขดัแยง้กนั 

ขอใหย้ดึเนือ้หาในฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั นอกจากน้ัน 

ในกรณีทีน่โยบายนีข้ดัแยง้กบักฎหมายหรอืบทเพิม่เตมิทางกฎหมายประจ าทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เราจะปฏบิตัติามทุกกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจะหาหนทางแกไ้ขทีต่อบรบักบัแนวคดิการเคารพสทิธมินุษยชนและนโยบายนีไ้ปพรอ้มๆ กนั 

 

 

3 บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ในขณะทีส่ทิธมินุษยชนเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานบรษิทัแพนดอรา่ทุกคน 

การก ากบัดูแลนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนถอืเป็นหนา้ทีข่องรองประธาน (VP) ฝ่ายสือ่สารและความยั่งยนืขององคก์ร 

ฝ่ายความยั่งยนืขององคก์รรวมทัง้ผูน้ าและทมีงานของฝ่ายธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งจะน าความมุ่งมั่นเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนไปปฏบิั

ตใิช ้ 

 

นโยบายนีไ้ดร้บัการควบคมุโดยคณะกรรมการฝ่ายความยั่งยนืของบรษิทัแพนดอรา่ฯ 

ซึง่จะทบทวนและจดัการแกไ้ขความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนทีป่รากฏขึน้ 

คณะกรรมการฝ่ายความยั่งยนืมปีระธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิของบรษิทัฯ เป็นประธาน และประกอบดว้ยสมาชกิ 8 ราย 

รวมทัง้สมาชกิของคณะผูบ้รหิารระดบัสูง (Executive Leadership Team) และผูบ้รหิารขา้มสายงานระดบัอาวโุสดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัแพนดอรา่ ซึง่เป็นผูอ้นุมตันิโยบายนี ้ เป็นผูก้ ากบัดูแลการด าเนินงานต่างๆ 

ในดา้นความยัง่ยนืของบรษิทัรวมทัง้เร ือ่งการเคารพสทิธมินุษยชน โดยจะไดร้บัการรายงานความกา้วหนา้ทกุๆ ครึง่ปี 

 

ความเสีย่งดา้นความยั่งยนืรวมถงึความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนทีอ่าจเกดิขึน้ 

จะถูกรายงานไปยงัส านักงานจดัการความเสีย่งทีส่ านักงานใหญ่ (Global Risk Office) 

ซึง่มหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืคณะกรรมการฝ่ายบรหิารจดัการความเสีย่งในการจดัท ารายงานความเสีย่งหลกัเพือ่รายงานตอ่ไปยงัฝ่

ายบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิารบรษิทัฯ 

จะเป็นผูม้อี านาจทา้ยสุดในการรบัผดิชอบเกีย่วกบัการระบุความเสีย่ง การประเมนิ 

และการบรรเทาผลกระทบอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

พนักงานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี ้ และหากมขีอ้สงสยั 

ใหป้รกึษากบัผูจ้ดัการของส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทมีงานฝ่ายความยัง่ยนืขององคก์รทีs่ustainability@pandora.net  
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4 พนัธกจิท ัว่ไป 
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะเคารพสทิธมินุษยชนทุกประการ ตามมาตรฐานสากลต่อไปนี:้ 

• ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

• กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (ICCPR) 

และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) 

• ปฏญิญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท างาน  

• อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทุกรูปแบบ 

• อนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิด็ก   

 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัทีแ่สดงไวใ้นหลกัการชีแ้นะดา้นสทิธมินุษยชนกบัธรุกจิ (UNGPs) 

โดยการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะในเชงิรุก บรษิทัฯ 

จะหาแนวทางป้องกนัการกอ่หรอืการมสี่วนสง่เสรมิใหเ้กดิผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคด์า้นสทิธมินุษยชนจากกจิกรรมของเรา 

รวมถงึหลกีเลีย่งการเป็นผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงคท์ีเ่กดิจากซพัพลายเออรข์องบรษิทัฯ 

หรอืจากสมัพนัธภาพทางธรุกจิกบับุคคลภายนอก บรษิทัฯ 

จดัใหม้กีารด าเนินการตรวจสอบในดา้นสทิธมินุษยชนในทุกหน่วยธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจดัล าดบัความส าคญัสิง่ทีต่อ้งด าเนินการใหเ้หมาะสมเพือ่ใหส้ามารถระบุ ป้องกนั 

หรอืบรรเทาผลกระทบเหล่าน้ันทีอ่ยู่ในการปฏบิตังิานและห่วงโซคุ่ณค่าของเราได ้ 

 

เราจะจดัหามาตรการเยยีวยาทีม่ปีระสทิธภิาพ ในกรณีทีเ่ราเป็นผูก้อ่หรอืมสี่วนสรา้งผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์

ความมุ่งมัน่นีค้รอบคลมุไปถงึการท างานรว่มกนักบัผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่หาหนทางแกไ้ข 

และไม่ขดัขวางสทิธทิีจ่ะไดร้บัการเยยีวยาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่ดจ้ากแหล่งอืน่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มบุคคลทีเ่ปราะบาง ซึง่รวมถงึ(แตไ่มจ่ ากดัเพยีง) แรงงานต่างดา้ว ชนกลุม่นอ้ย และผูห้ญงิ  

 

เราจะไม่สง่เสรมิหรอืยอมใหเ้กดิการคุกคาม การข่มขู่ 

และการท ารา้ยผูป้กป้องสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วโยงกบัการปฏบิตักิารและห่วงโซค่ณุค่าของเรา  

 

บรษิทัฯ 

จะมองหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิและผลกัดนัสทิธมินุษยชนใหก้า้วหนา้อย่างต่อเน่ืองในส่วนทีบ่รษิทัมกี าลงัด าเนินการได ้

โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบักลุม่เปราะบาง 

 

พนักงานทุกคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการชว่ยเหลอืบรษิทัฯ ในความพยายามตา่งๆ 

ทีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานดา้นสทิธมินุษยชน บรษิทัฯ 

จะไม่เพกิเฉยตอ่การละเมดินโยบายฉบบันีแ้ละหากมเีหตุการณด์งักล่าวเกดิขึน้ บรษิทัฯ 

อาจพจิารณาด าเนินการทางวนัิยตามกฎของของบรษิทั 

 

 

5 ค าแถลงนโยบาย 
5.1 ประเด็นสทิธมินุษยชนทีเ่ด่นชดั 

ส่วนหน่ึงของการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชนอย่างต่อเน่ืองของเรา คอืการจดัท าแผนภาพ 

แสดงประเด็นทีม่รีะดบัความเสีย่งสูงในระดบัองคก์รทั่วทัง้บรษิทัผ่านบุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระ 

เพือ่ระบุประเด็นดา้นสทิธมินุษยชนทีส่ าคญั 

เราจะคอยด าเนินการตรวจสอบการวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชนอย่างเป็นประจ าและตอ่เน่ือง 

รวมถงึในเวลาทีม่ปีระเด็นจากผลกระทบทีม่คีวามเสีย่งสงู ซึง่อาจรวมถงึการประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน 

การประเมนิความเสีย่ง การมสี่วนรว่มกบัผูถ้อืสทิธ ิ และการปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการอย่างต่อเน่ืองของเรา 

จากการประเมนิล่าสุดของเรา ไดม้กีารระบุประเด็นส าคญัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้(ดคู านิยามในหมวดที ่6) 
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• สทิธเิขา้ถงึกลไกในการรอ้งทุกข ์ 

• แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ยาว ์ 

• การเลอืกปฏบิตัแิละความเท่าเทยีม  

• เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองรว่ม  

• การคุกคามและผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเพศ  

• แรงงานทาสสมยัใหม่และแรงงานบงัคบั  

• การโฆษณาออนไลน ์

• ความเป็นส่วนตวั  

• ช ัว่โมงการท างาน ค่าจา้ง และสวสัดกิาร 
 

5.2 ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีหลกั  

เราท างานเชงิรุกรว่มกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

รวมทัง้ผูถ้อืสทิธทิีไ่ดร้บัผลกระทบและ/หรอืตวัแทนทีถู่กตอ้งตามกฎหมายของบุคคลเหล่าน้ันในเชงิรุกอย่างสม ่าเสมอเพือ่ร

ะบุความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนและจดัท ามาตรการต่างๆในการบรรเทาผลกระทบ 

 

กลุม่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีส่ าคญัของเราคอืพนักงาน ผูไ้ดร้บัสทิธ ิ(franchisee) ผูบ้รโิภค ซพัพลายเออร ์

รวมทัง้พนักงานของซพัพลายเออร ์รวมถงึชมุชนในทอ้งถิน่  

 

บรษิทัฯ มกีลุ่มผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีส่ามารถระบุไดด้งัตอ่ไปนี:้ 

 

ตารางที ่1 ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัของแพนดอรา่  

พนกังานของเรา เราเคารพสทิธมินุษยชนของพนักงานทุกคน และจดัท าแนวปฏบิตัแิละนโยบาย รวมทัง้ 

หลกัจรรยาบรรณ ของบรษิทัฯ ขึน้มา เพือ่ใหพ้นักงานเตบิโตและกา้วหนา้ในสถานทีท่ างานได ้

พนักงานทุกคนตอ้งเขา้รว่มการฝึกอบรมเรือ่งหลกัจรรยาบรรณใหค้รบถว้น 

เพือ่ใหม้ั่นใจว่าทุกคนเขา้ใจถงึความมุ่งมัน่ของบรษิทัฯ อย่างแทจ้รงิ 

 

แพนดอรา่มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาสถานทีท่ างานใหป้ลอดภยัใหแ้กพ่นักงานของเรา 

และไดจ้ดัท าโครงการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ลดหรอืก าจดัอนัตรายทีเ่กดิขึน้ไดใ้นสถานทีท่ างาน นอกจากนี ้

แพนดอรา่ยงัไดพ้ยายามอย่างเต็มทีท่ีจ่ะชว่ยใหพ้นักงานของเราตระหนักถงึศกัยภาพสูงสุดของต

น ดว้ยการมอบคา่จา้ง อุปกรณเ์ครือ่งมอื การฝึกอบรม 

และการสนับสนุนทีเ่กีย่วขอ้งและเหมาะสมเพือ่เสรมิสรา้งทกัษะ 

และใหพ้นักงานพฒันาตนเองในสายงานอาชพีไดม้ากขึน้  

 

การมสีว่นรว่มและการยอมรบัความหลากหลายเป็นส่วนส าคญัของแบรนดแ์พนดอรา่ 

เรามกีลยุทธท์ีจ่ะมุ่งสรา้งสถานทีท่ างานทีพ่นักงานทุกคนมสี่วนรว่ม 

และมคีวามเท่าเทยีมทางเพศในระดบัผูน้ า 

 

เราเคารพสทิธแิละเสรภีาพของพนักงานในการสมาคมและมบีทบาทในการเจรจาต่อรองรว่ม 

 

ผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรน

ไชสข์องเรา 
(franchisee)  

เน่ืองจากผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชสข์องเราด าเนินธรุกจิภายใตแ้บรนดแ์พนดอรา่ 

ความรบัผดิชอบของเราในดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนจงึครอบคลมุไปถงึพนักงานภายในรา้น

และผูร้บัเหมาในสถานทีข่องผูท้ีไ่ดร้บัสทิธแิฟรนไชสข์องเราดว้ย 

เราจะรว่มมอืกบัผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชสข์องเราในการระบุส่วนทีค่วรไดร้บัการปรบัปรุงและดูแลให ้

มั่นใจว่ามเีงือ่นไขและสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่หมาะสม  
 

https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
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ผูบ้รโิภคของเรา เรามคีวามรบัผดิชอบในการเคารพสทิธมินุษยชนของผูบ้รโิภคในขณะทีพ่วกเขาซือ้ของในรา้นค ้

าของเราหรอืในรา้นคา้ออนไลน ์

หน่ึงในวธิกีารทีจ่ะแสดงความเคารพดงักล่าวก็คอืการตรวจสอบเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่มกีารคุม้ครองขอ้

มูลส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค โดยบรษิทัฯ 

จะแจกแจงการใชข้อ้มลูสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสมไวใ้นนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล ซึง่อธบิายถงึประเภทของขอ้มูลทีเ่รารวบรวม จดุประสงคท์ีเ่รารวบรวม 

และการน าขอ้มลูน้ันไปใช ้ว่าขอ้มลูต่าง ๆ น้ันจะไดร้บัการดูแลอย่างไร จะน าไปแบ่งปันต่อกบัใคร 

และผูบ้รโิภคมตีวัเลอืกอะไรบา้งเกีย่วกบัการใชง้านขอ้มลูของเราและการขอลบขอ้มูลของตน  
 

แพนดอรา่ยงัมุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการตลาดอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

ในเวลาทีโ่ฆษณาเครือ่งประดบัใหแ้กผู่บ้รโิภค มาตรฐานการตลาดอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

ของแพนดอรา่ไดก้ าหนดหลกัการและมาตรฐานทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารและออกแบบแ

คมเปญการตลาดทัง้ในระดบัโลกและระดบัทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวปฏบิตัทิางการตลาดทีม่คีวามรบัผดิชอบและยอมรบัความหลากหลาย 

ซึง่รวมถงึการสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความหลากหลายทางสงัคมในการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ว่มกบัผูบ้รโิภ

ค ซึง่เป็นส่วนทีส่ าคญัของกลยุทธก์ารมสี่วนรว่มและยอมรบัความหลากหลาย 
 

ซพัพลายเออรข์อ

งเรา  
 
 

เรามหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อสทิธมินุษยชนของผูท้ีม่สี่วนรว่มในการสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัของเรา 

รวมทัง้บุคคลทีข่อ้งเกีย่วกบัการท าเหมอืงแรโ่ลหะและแรธ่าตุ 

รวมถงึโลหะทีผ่่านกระบวนการรไีซเคลิ และห่วงโซอุ่ปทานของการผลติ  

 

ความรบัผดิชอบของเรายงัครอบคลุมไปถงึบุคคลทีม่สี่วนรว่มในธรุกจิของเราในลกัษณะอืน่ดว้ยเ

ชน่กนั เชน่ ซพัพลายเออรส์นิคา้บรรจภุณัฑ ์ ศูนยก์ระจายสนิคา้และลอจสิตกิส ์ ผูร้บัเหมา 

และซพัพลายเออรท์างออ้มอืน่ๆ บรษิทัฯ 

ไดร้ะบุความมุ่งมั่นในดา้นสทิธมินุษยชนและความคาดหวงัทีบ่รษิทัฯ 

มตี่อซพัพลายเออรท์ัง้หมดของเราใน หลกัจรรยาบรรณธรุกจิส าหรบัซพัพลายเออร ์ 

และก ากบัดูแลใหม้ัน่ใจว่าไดน้ าความมุ่งมัน่ดงักลา่วไปปรบัใชผ่้าน 

นโยบายการจดัหาอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ซึง่อธบิายวธิกีารประเมนิ การตดิตาม 

และการแกไ้ขสิง่ต่างๆ 

ใหถู้กตอ้งทัง้ในสถานประกอบการของซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเออรย์อ่ย 

ซึง่รวมไปถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัประเด็นทีไ่ม่สามารถยอมรบัได ้

อกีทัง้ยงัรวมถงึความมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืและการพฒันาท

างเศรษฐกจิ (OECD) 

ในการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะในการจดัการห่วงโซอุ่ปทานอย่างมคีวามรบัผดิชอบส าหรบัแรท่ี่

ไดจ้ากพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้และมคีวามเสีย่งสูง 

 

ชมุชน  

ของเรา 

 

เรามคีวามรบัผดิชอบในดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนของผูค้นทีอ่าศยัในอยู่ในชมุชนทีเ่รามผีล

กระทบ เราพยายามอย่างเต็มทีท่ีจ่ะมอบความกา้วหนา้และสุขภาวะทีด่ใีหก้บัชมุชนต่างๆ 

ผ่านการด าเนินธรุกจิของเราในพืน้ทีช่มุชนต่างๆ 

รวมทัง้เขา้ถงึชมุชนเหลา่น้ันเพิม่เตมิดว้ยกจิกรรมเพือ่สงัคมต่างๆ 
 

 

5.3 การน าไปปฏบิตัใิช ้

เราตระหนักดวี่าการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะดา้นสทิธมินุษยชนเป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง และเราใชท้ัง้นโยบาย 

การฝึกอบรม และระบบเฝ้าระวงัทีเ่ราม ีเพือ่น าประเด็นทางดา้นสทิธมินุษยชนไปใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

เราจะพฒันาและจดัการฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนใหก้บัพนักงานของแพนดอรา่ ซพัพลายเออร ์

และบุคคลภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
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นอกจากน้ันเราจะรายงานความคบืหนา้ของการด าเนินการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความมุ่งมั่นเหลา่นีใ้นรายงานความยัง่ยนืประจ าปี

ของเรา ตามโครงการน าเสนอความคบืหนา้ของขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact 

Communication on Progress) และค าแถลงความโปรง่ใสในหว่งโซอุ่ปทานของเรา  
 

พนักงานของแพนดอรา่ทีไ่ดร้บัทราบเกีย่วกบัการละเมดินโยบายนีจ้ะตอ้งแจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาของตนทราบ 

หากเรือ่งราวทีร่อ้งเรยีนไปไม่ไดร้บัการจดัการแกไ้ขอย่างเหมาะสมจากผูบ้งัคบับญัชา 

พนักงานสามารถปรกึษากบัฝ่ายทรพัยากรบุคคลของส านักงานในประเทศทีป่ฏบิตังิานอยู่, 

ฝ่ายบรหิารประจ าของประเทศทีป่ฏบิตังิานอยู่, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายทรพัยากรบุคคลส านักงานใหญ่, 

ฝ่ายดูแลการปฏบิตัติามกฎขอ้ระเบยีบและฝ่ายกฎหมายส านักงานใหญ่ หรอืฝ่ายความยั่งยนืขององคก์รไดเ้ชน่กนั  

 

นอกจากน้ัน แพนดอรา่ยงัม ี นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิและสายดว่นแจง้เบาะแสการกระท าผดิไว ้

เพือ่อ านวยความสะดวกใหพ้นักงานของแพนดอรา่ทุกคน รวมทัง้ซพัพลายเออร ์ บุคคลภายนอกอืน่ๆ 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจากภายนอกสามารถรายงานขอ้กงัวลทีรุ่นแรงและละเอยีดออ่น รวมทัง้การประพฤตผิดิ 

พฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรม การละเมดิหลกัจรรยาบรรณธรุกจิ การละเมดินโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ 

หรอืขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างเป็นความลบั การรายงานทัง้หมดจะไดร้บัการสอบสวนอย่างระมดัระวงั ละเอยีดรอบคอบ 

และเป็นความลบั 

บุคคลใดก็ตามทีแ่จง้ประเด็นปัญหาขึน้มาโดยสุจรติใจจะไดร้บัการคุม้ครองจากการตอบโตด้ว้ยก าลงัหรอืการแกแ้คน้ 

อกีทัง้จะมกีารเยยีวยาใหอ้ย่างเหมาะสม ในกรณีทีจ่ าเป็น 

บทบญัญตันีิไ้มไ่ดห้า้มหรอืขดัขวางพนักงานไม่ใหร้ายงานแจง้เบาะแสใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่หมาะสม 

 

ในระดบัของซพัพลายเออร ์

เราใหก้ารสนับสนุนคณะกรรมการลูกจา้งและสหภาพแรงงานซึง่เป็นทีท่ีพ่นักงานสามารถรอ้งเรยีนและรอ้งทุกขไ์ด ้

อกีทัง้เรายงัตรวจสอบดว้ยว่าซพัพลายเออรข์องเรามกีารจดัท ากลไกรอ้งเรยีนใหพ้นักงานหรอืไม่ผ่านกระบวนการจดัหาอย่

างมคีวามรบัผดิชอบ 

 

 

6 ค าจ ากดัความ 
ค าส าคญั ค าจ ากดัความ 

สทิธเิขา้ถงึกลไกในการรอ้งทุกข ์ กระบวนการการรอ้งทุกขท์ีพ่นักงานใชแ้จง้ประเด็นทีเ่กีย่วกบัผลกระทบทางลบทีต่นประสบ 

อนัเป็นผลลพัธข์องแนวปฏบิตัทิางธรุกจิบางประการ 

พนักงานควรรบัทราบว่าพนักงานมกีลไกในการรอ้งทุกขท์ีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ามารถเขา้ถงึได ้

กลไกเหล่านีอ้าจบรหิารโดยฝ่ายธรุกจิต่างๆ สหภาพแรงงาน 

หรอืผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทีห่ลากหลายหลายทีท่ างานรว่มกนัเป็นหมู่คณะ 

ผ่านบุคคลภายนอกทีเ่ป็นอสิระและวางใจได ้หรอืผ่านรฐั 

  
แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ยาว ์ การใชแ้รงงานเด็กเป็นการพรากชวีติวยัเด็ก ศกัยภาพ และเกยีรตขิองเด็กๆ 

ออกจากตวัของพวกเขา ซึง่เป็นอนัตรายต่อพฒันาการทางสงัคม ทางรา่งกาย และทางจติใจ 

แรงงานเด็กอาจพรากโอกาสในการเขา้เรยีน 

บงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งออกจากโรงเรยีนกอ่นเวลาอนัควร 

หรอืบงัคบัใหพ้วกเขาทัง้เขา้เรยีนและท างานทีเ่หน็ดเหน่ือยไปพรอ้มๆ กนั ตามทีอ่นุสญัญา ILO 

ขอ้ 138 

ไดก้ าหนดไวว่้าผูท้ีส่ามารถรบัจา้งท างานเต็มเวลาไดจ้ะตอ้งมอีายุทีจ่บการศกึษาภาคบงัคบัแลว้ 

และตอ้งไม่ต ่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม 

 

แรงงานผูเ้ยาวไ์ดร้บัการนิยามว่าเป็นแรงงานทีม่อีายุระหว่าง 15-18 ปี ทัง้นี ้

เยาวชนควรไดร้บัค ายนิยอมจากบดิามารดา/ผูป้กครอง 

และควรมกีารตรวจประเมนิความเสีย่งทางสุขภาพและความปลอดภยัเพิม่เตมิอยู่เสมอ 

เพือ่ใหแ้น่ใจว่าสถานทีท่ างานและงานทีท่ ามคีวามเสีย่งนอ้ยเหมาะสมกบัพนักงานทีเ่ป็นเยาวชน 

ไม่ว่าจะในสถานการณใ์ดก็ตาม ไม่ควรว่าจา้งแรงงานเยาวชนใหป้ฏบิตังิานทีเ่ป็นอนัตราย 

งานในเวลากลางคนื ท างานล่วงเวลา หรอืงานทีอ่าจเสีย่งต่อสุขภาพ ความปลอดภยั 

หรอืก าลงัใจของพวกเขา  

https://pandoragroup.com/investor/corporate-governance/whistle-blower-system


 

   
 

 นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน | เวอรช์ ัน่ 2.0 | 7 
 

Classification: Pandora Public 

  

การเลอืกปฏบิตัแิละความเท่าเทยีม การเลอืกปฏบิตัเิกดิขึน้เมือ่บุคคลไดร้บัการปฏบิตัใินลกัษณะทีแ่ตกต่างไปจากผูอ้ืน่หรอืไดร้บัโอก

าสทีไ่ม่เท่าเทียมกบัผูอ้ืน่ ดว้ยเหตุผลทางเชือ้ชาต ิ ชาตพินัธุ ์ ชนช ัน้ ชาตกิ าเนิด ศาสนา 

ความพกิาร เพศ รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชกิในสหภาพ การมีส่วนรว่มทางการเมอืง 

สถานภาพสมรส สถานะการตัง้ครรภ ์ อายุ 

หรอืคุณสมบตัอิืน่ทีบุ่คคลหรอืชมุชนยดึถอืทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้ลอืกปฏบิตัไิด ้

ความเท่าเทยีมกนัหมายความว่าบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสถาบนัหรอืองคก์ร 

จะเป็นของรฐัหรอืของเอกชน ซึง่รวมทัง้รฐัเองดว้ย มหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อกฎหมายทียุ่ตธิรรม 

เป็นธรรม และเสมอภาค และมีสทิธริบัการปกป้องคุม้กนัจากกฎหมายโดยไม่มขีอ้แตกต่าง 

และปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ

  
พนกังาน ปัจเจกบุคคลทีม่สีญัญาว่าจา้งกบัแพนดอรา่ ไม่ว่าจะมบีทบาท ต าแหน่ง หรอืปฏบิตัหินา้ที ่ ณ 

ทีต่ ัง้ใดก็ตาม รวมทัง้พนักงานพารท์ไทม ์นักศกึษาชว่ยงานหรอืพนักงานฝึกงาน 

 

เสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาต่อ

รองรว่ม  

เสรภีาพในการสมาคมคอืสทิธขิองพนักงานและผูว่้าจา้งทุกรายในการกอ่ตัง้หรอืเขา้รว่มองคก์รที่

ตนเลอืก โดยไม่ตอ้งไดร้บัอนุมตัล่ิวงหนา้และปราศจากการแทรกแซง เชน่ 

สหภาพแรงงานหรอืคณะกรรมการลูกจา้ง 

การเจรจาต่อรองรว่มคอืการเจรจาต่อรองระหว่างองคก์รแรงงานและผูว้่าจา้งของตน เชน่ 

เงือ่นไขในการท างาน เป็นตน้ 

  
การคุกคามและผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัร

ะหว่างเพศ 

การคุกคามเป็นการข่มขู่หรอืการมบีทบาทในการท ารา้ยทางรา่งกายหรอืทางวาจา ทางเพศ 

หรอืการท ารา้ยรุนแรงอืน่ๆ หรอืรูปแบบอืน่ๆ ในการท าใหบุ้คคลเสยีขวญั 

ผลกระทบทีแ่ตกต่างกนัระหว่างเพศ หมายถงึ 

ผลลพัธห์รอืผลกระทบทีม่าจากการกระท าหรอืชดุการกระท าเดยีวกนั 

ไม่ว่าจะในเชงิลบหรอืเชงิบวก 

โดยผลลพัธห์รอืผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อกลุ่มเพศชายหรอืเพศหญงิทีไ่ดร้บัผลกระทบนั้นไม่เ

ท่าเทยีมกนั ทัง้ในแง่ของระดบัความรุนแรงและ/หรอืรูปแบบ 

  
นกัปกป้องสทิธมินุษยชน ตามค านิยามของ ส านักงานขา้หลวงใหญ่สทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ (OHCHR) 

นักปกป้องสทิธมินุษยชน คอื ผูท้ีล่งมอืปฏบิตักิจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิหรอืคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

  
แรงงานทาสสมยัใหมแ่ละแรงงานบงัคบั แรงงานทาสสมยัใหม่เป็นค าทีม่คีวามหมายโดยกวา้งทีค่รอบคลุมถงึแนวปฏบิตัใินลกัษณะ 

แรงงานบงัคบั ทาสหนี ้ หรอืแรงงานผูกมดั การเป็นทาสรบัใช ้ และการคา้มนุษย ์

แรงงานบงัคบัเกดิขึน้เมือ่บุคคลนั้นถูกบงัคบัใหท้ างาน 

อนัเน่ืองมาจากการใชค้วามรุนแรงหรอืการข่มขู่ใหห้วาดกลวั 

โดยเป็นสถานการณท์ีไ่ม่สมคัรใจและและมกีารข่มขู่ว่าจะถูกท าโทษ  

  
การโฆษณาออนไลน ์ การโฆษณาออนไลนค์รอบคลุมเทคนิคต่างๆ เชน่ การโฆษณาโปรโมช ัน่ 

การเป็นผูส้นับสนุนทางการเงนิ ประชาสมัพนัธส์ือ่ 

รวมทัง้การตลาดโดยตรงและการสือ่สารทางการตลาดแบบดจิทิลั 

การโฆษณาออนไลนค์วรไดร้บัการตคีวามอย่างกวา้งๆ ว่าเป็นการสือ่สารใดๆ 

ก็ตามทีผ่ลติขึน้โดยตรงหรอืในนามของนักการตลาด 

ซึง่มเีป้าหมายหลกัทีจ่ะโฆษณาผลติภณัฑห์รอืสรา้งอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

การสือ่สารทางการตลาดทุกรูปแบบควรเคารพเกยีรตขิองมนุษย ์

และไม่เป็นตน้เหตุหรอืยอมรบัของการเลอืกปฏบิตัใินรูปแบบใดๆ 

 

ความเป็นส่วนตวั ความเป็นอสิระจากการแทรกแซงทีไ่ม่ไดร้บัอนุญาต ในปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 

(UDHR) สทิธใินความเป็นส่วนตวัระบุไวว้่า 

ไม่มบีุคคลใดทีค่วรเป็นเหยือ่ของการแทรกแซงสทิธหิรอืการลบหลู่เกีย่วกบัความเป็นส่วนตวั 

ครอบครวั บา้น หรอืการตดิต่อสือ่สารของตน 

หรอืเป็นเหยือ่ของการโจมตต่ีอเกยีรตแิละชือ่เสยีงของตน 

นอกจากนั้นทุกคนมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการคุม้ครองจากกฎหมายว่าดว้ยการเขา้แทรกแซงหรอืการโจ

มตดีงักล่าว องคป์ระกอบทีส่ าคญัของการมสีทิธใินความเป็นส่วนตวั 

ซึง่ในมาตรฐานระดบัชาตหิรอืระหว่างประเทศอาจแบ่งเป็นประเภทแยกออกไปเป็นสทิธมินุษยชนอี

https://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx
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กประเภทหน่ึง คอืสทิธใินการไดร้บัการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

โดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบักจิกรรมดจิทิลั 

 

บุคคลภายนอก  ปัจเจกบุคคลหรอืบรษิทัทีเ่ป็น ๑) ตวัแทนขายสนิคา้แพนดอรา่ เชน่ ผูไ้ดร้บัสทิธแิฟรนไชส ์

ผูจ้ดัจ าหน่าย คู่คา้กจิการรว่มคา้ และฝ่ายอืน่ ๒) ซพัพลายเออรข์องสนิคา้ วตัถุดบิ บรกิาร 

หรอืผูข้ายประเภทอืน่ หรอื ๓) ปจัเจกบุคคลหรอืบรษิทัทีม่ีสญัญาตกลงกบับรษิทัฯ อยู่แลว้ 

หรอืมเีจตนาทีจ่ะท าสญัญา  

 

เวลาท างาน ค่าจา้ง และสวสัดกิาร  เวลาท างานคอืชว่งเวลาทีบุ่คคลถูกวา้จา้งใหป้ฏบิตัติามค าขอของผูว่้าจา้ง 

ค่าจา้งคอืเงนิทีไ่ดร้บัช าระจากผูว่้าจา้งเพือ่แลกเปลีย่นกบังานทีท่ าไป 

สวสัดกิารเป็นการสนับสนุนจากผูว่้าจา้งในรูปแบบของเงนิสดหรอืสิง่เทยีบเท่าเงนิสด 

โดยมเีจตจ านงทีจ่ะใหลู้กจา้งสามารถเขา้ถงึบรกิารทางสุขภาพหรอืบรกิารทางการแพทยไ์ด ้

รวมทัง้มคีวามมั่นคงในรายไดต้ลอดชว่งชวีติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของความเจ็บป่วย 

การว่างงาน อาการบาดเจ็บจากการว่าจา้ง การลาคลอด ภาระรบัผดิชอบต่อครอบครวั 

ความเป็นทุพพลภาพ การสูญเสยีผูห้ารายไดห้ลกัในครอบครวั 

รวมทัง้ระหว่างทีเ่กษียณอายุและความชรา 

  

 

 

7 ประวตัเิวอรช์ ัน่ของเอกสาร 
เวอรช์ ัน่ วนัที ่ ผูเ้ขยีน 

1.0 มนีาคม 2562 กลุ่มงานความยั่งยนื 

2.0 ธนัวาคม 2564 ฝ่ายความยั่งยนืขององคก์ร 
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