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1

ขอบเขตนโยบาย

Pandora A/S ("แพนดอร่า" หรือ "เรา" หรือ "ของเรา") มุ่งมันที
่ จ่ ะกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซึง่
หมายถึง การทีเ่ ราดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสม และด้วยความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรม โดยการยึด
มันและปฏิ
่
บตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีม่ ผี ลใช้บงั คับ การใช้วจิ ารณญาณทีด่ ี และการดาเนินการเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมให้เหลือน้อยทีส่ ดุ หลักจรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั แพนดอร่า จะระบุถงึ ความมุง่ มัน่
มาตรฐานของพฤติกรรม และการประพฤติปฏิบตั ขิ องเราอย่างมีจริยธรรม ซึง่ เราคาดหวังว่าองค์กรแพนดอร่าทัง้ หมดจะ
ยึดมันและปฏิ
่
บตั ติ าม1
เราคาดหวังว่าพันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์ จะร่วมแบ่งปั นความมุง่ มันนี
่ ้ และเรามุง่ มันที
่ จ่ ะทางาน
ร่วมกับซัพพลายเออร์ของเรา เพื่อให้มนใจถึ
ั ่ งมาตรฐานทีส่ งู ในด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ
หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า จะให้รายละเอียดเกีย่ วกับความคาดหวังทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีม่ ตี ่อ
ซัพพลายเออร์ของเรา
นโยบายการจัดหาวัตถุดบิ อย่างมีความรับผิดชอบนี้ (นโยบายการจัดหา) กาหนดหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่
แพนดอร่านามาปรับใช้เมื่อจะเลือกและทางานกับซัพพลายเออร์ โดยให้รายละเอียดแนวทางของเราในการจัดการ
ผลกระทบทางสังคม สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ และความเสีย่ งในห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงวิธที ่ี
เราจัดการกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์
นโยบายการจัดหามีผลบังคับใช้กบั ซัพพลายเออร์สนิ ค้าและบริการทัง้ หมดของแพนดอร่า ดังนี้
1. ซัพพลายเออร์ทจ่ี ดั หาสินค้าและบริการให้เราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา
2. ซัพพลายเออร์ทจ่ี ดั หาสินค้าและบริการให้เราสาหรับวัสดุในร้านของเรา อาทิ บรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุสาหรับ
รายการส่งเสริมการขายและการจัดแสดง และเฟอร์นิเจอร์และสิง่ ตกแต่ง
3. ซัพพลายเออร์ทจ่ี ดั หาสินค้าและบริการให้เราซึง่ ไม่สามารถจัดอยู่ในสองประเภทข้างต้น
นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ตอ้ งตรวจสอบให้แน่ใจว่าซัพพลายเออร์ช่วงของพวกเขาได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้ดว้ ย
1.1 ความเป็ นเจ้าของ
ฝ่ ายสื่อสารองค์กรและความยังยื
่ นจะกากับดูแลนโยบายการจัดหานี้ และตรวจสอบนโยบายและส่วนเพิม่ เติมใดๆ เป็ น
ประจาทุกปี และในขณะทีห่ ว่ งโซ่อุปทานของเรามีการเปลีย่ นแปลง ระเบียบข้อบังคับหรือข้อกาหนดทางกฎหมายมีการ
เปลีย่ นแปลง ความคาดหวังของลูกค้าและผูบ้ ริโภคเปลีย่ นแปลงไป และธุรกิจของเรามีการพัฒนา เราจะแจ้งให้ซพั
พลายเออร์ในปั จจุบนั ของเราทราบโดยตรงหากมีการอัปเดตทีส่ าคัญใดๆ และนโยบายฉบับล่าสุดจะมีเผยแพร่บน
เว็บไซต์ Pandora เสมอ ฝ่ ายห่วงโซ่อุปทานและฝ่ ายจัดซื้อสินค้าประเภททีไ่ ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับการผลิต มีหน้าที่
รับผิดชอบในการนานโยบายการจัดหานี้มาปรับใช้ ซัพพลายเออร์ของเราควรศึกษานโยบายการจัดหานี้ให้คนุ้ เคย
นโยบายต้องมีการเผยแพร่เป็ นภาษาอังกฤษ และพนักงานสามารถเข้าถึงได้บน INFORA ซึง่ เป็ นไซต์อนิ ทราเน็ตของ
แพนดอร่า
1.2 บทบาทและความรับผิดชอบ
นโยบายการจัดหานี้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการด้านการจัดหาทีม่ คี วามรับผิดชอบ (RSC) ซึง่
ประกอบด้วยตัวแทนจากหลายส่วนงานภายในแพนดอร่า ซึง่ รวมถึงฝ่ ายห่วงโซ่อปุ ทาน ฝ่ ายจัดซื้อทางอ้อม ฝ่ าย
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายสื่อสารองค์กรและความยังยื
่ น RSC เป็ นประธานร่วมโดยรอง
ประธานของฝ่ ายห่วงโซ่อุปทาน, ฝ่ ายห่วงโซ่อุปทาน และผูอ้ านวยการฝ่ ายความยังยื
่ นองค์กร และประชุมกันเป็ นประจา
ทุกหกเดือน และเฉพาะกิจเมื่อจาเป็ น โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการด้านความยังยื
่ นของแพนดอร่าอย่างน้อยปี ละ
สองครัง้

1
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RSC ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มกี ารนานโยบายการจัดหามาปรับใช้และนาไปปฏิบตั ติ าม นอกจากนี้ RSC ต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มกี ารวางขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมทัวทั
่ ง้ แพนดอร่าเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานตระหนักถึงนโยบายการ
จัดหานี้ รวมทัง้ มีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานและทาการแปลเอกสารการฝึกอบรม ออกเป็ นภาษาต่างๆ ทีใ่ ช้ในแต่ละ
ประเทศ
1.3 นโยบายทัวไปของบริ
่
ษทั
แพนดอร่าดาเนินมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษทั และ บริษทั สาขาทัวโลกท
่
าการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบและ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การยึดมันในนโยบายนี
่
้เป็ นพืน้ ฐานในการสร้างความมันใจว่
่ า
ทุกหน่วยงาน จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีใ่ ช้บงั คับ โดยไม่คานึงถึงทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ของหน่วยงานนัน้
พนักงานทุกคนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการช่วยสนับสนุนการดาเนินการของแพนดอร่าในการจัดหาอย่างมีความ
รับผิดชอบ พนักงานคนใดทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้หรือบทเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องจะถูกดาเนินการทางวินยั
2

วัตถุประสงค์

นโยบายการจัดหานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการให้แน่ใจว่า แพนดอร่าทางานร่วมกับซัพพลายเออร์ทป่ี ฏิบตั ติ าม
มาตรฐานสูงในด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
นโยบายการจัดหานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Pandora บรรลุวตั ถุประสงค์การจัดหาทีเ่ ฉพาะเจาะจงซึง่ มีความรับผิดชอบ
ของการมีหว่ งโซ่อุปทานที่ "รับผิดชอบ", "โปร่งใส" และ "ตรวจสอบย้อนกลับได้" โดยมุง่ เน้นทีซ่ พั พลายเออร์สนิ ค้า
และซัพพลายเออร์ช่วงของเรา รวมถึงซัพพลายเออร์วตั ถุดบิ

แนวทางของเรา

ความมุ่งมั ่น

ตารางที่ 1: วัตถุประสงค์การจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบ*
เราจะปรับปรุงผลกระทบทางสังคม
และสิง่ แวดล้อมของห่วงโซ่อุปทาน
ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทีย่ อมรับ
กันทั ่วไป และดาเนินการให้แน่ใจ
ว่าวัตถุดบิ ทัง้ หมดมาจากแหล่งทีม่ า
ทีป่ ราศจากความขัดแย้ง

โปร่งใส**
เราจะปรับปรุงการเปิ ดเผยข้อมูล
ในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่าง
ต่อเนื่อง

ตรวจสอบย้อนกลับได้**
เราจะปรับปรุงความเข้าใจของเรา
อย่างต่อเนื่องในเรื่องเกีย่ วกับห่วง
โซ่อุปทานของเราและการ
ตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดบิ ของ
ผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น โลหะ แร่
ธาตุ และวัสดุอ่นื ๆ

ซื้อวัตถุดบิ และส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์โดยลดผลกระทบทาง
สังคมและสิง่ แวดล้อม
ทางานร่วมกับซัพพลายเออร์ทย่ี ดึ
มันในการผลิ
่
ตและแนวปฏิบตั ใิ น
สถานทีท่ างานอย่างมีความ
รับผิดชอบ
มีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์
และห่วงโซ่อุปทานทีพ่ วกเขาเป็ น
ส่วนหนึ่ง
ตรวจสอบให้แน่ใจถึงแนวทางการ
ซื้อทีด่ ี เช่น การสนทนากันอย่าง
ต่อเนื่อง และระยะเวลาเตรียม
สินค้าทีเ่ หมาะสม

เพิม่ ความโปร่งใสในวัตถุดบิ ทีเ่ รา
นามาใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา
รวมถึงชื่อและสถานทีต่ งั ้ ของซัพ
พลายเออร์ของเรา และเปิ ดเผยว่า
ห่วงโซ่อุปทานของเราดาเนินงาน
เป็ นอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานทางสังคมและ
สิง่ แวดล้อมของเรา

เพิม่ ความสามารถในการตรวจสอบ
ย้อนกลับของวัตถุดบิ ของ
ผลิตภัณฑ์ของเรา โดยการทา
แผนที่ห่วงโซ่อุปทานของเราและทา
การสอบทานธุรกิจ

*มีผลบังคับใช้กบั ค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม
*มีผลบังคับใช้กบั ค่าใช้จ่ายทางตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อมบางหมวดหมู่
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คาแถลงเกี่ยวกับนโยบาย - แนวทาง

นโยบายการจัดหาจะดาเนินการผ่านโครงการจัดหาทีม่ คี วามรับผิดชอบของแพนดอร่า (Responsible Sourcing
Program - RSP) ซึง่ เป็ นส่วนสาคัญของการจัดซื้อจัดจ้าง กลยุทธ์ และกระบวนการเกีย่ วกับห่วงโซ่อุปทานของเรา
โดยรวมแล้ว เอกสาร RSP ฉบับนี้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นทีป่ ระเภทของค่าใช้จ่ายและซัพพลายเออร์ทม่ี คี วามเสีย่ ง
สูงสุดในการส่งผลกระทบเชิงลบในด้านสังคม สิง่ แวดล้อม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ และส่งผลกระทบเชิงลบทางธุรกิจ
และเพื่อให้แน่ใจว่าเราปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านกฎระเบียบรวมถึงข้อกาหนดด้านความยังยื
่ นทีเ่ ฉพาะเจาะจงทีล่ ูกค้า
กาหนดและมาตรฐานทีเ่ ราได้ให้คามันว่
่ าจะปฏิบตั ติ ามเอกสาร RSP ทีป่ ระกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักดังต่อไปนี้
3.1 นโยบาย
นโยบายการจัดหาและหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ (หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์) ถือเป็ น
เอกสารหลัก
ก)

ข)

หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์จะระบุขอ้ กาหนดทางสังคม สิง่ แวดล้อม และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจให้แก่ซพั พลายเออร์ของเรา หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์น้สี อดคล้องกับหลัก
จรรยาบรรณพื้นฐานของแผนริเริม่ ทางการค้าทีม่ จี ริยธรรม (Ethical Trading Initiative - ETI) และ
สอดคล้องกับความคาดหวังและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถึงอนุสญ
ั ญาพื้นฐาน ILO (ILO
Fundamental Conventions) หลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติทวี ่ ่าด้วยธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนและอืน่ ๆ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับถือเป็นข้อกาหนดขัน้ พื้นฐาน
หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์เสริมด้วยมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากลซึง่ มีผล
ใช้กบั ซัพพลายเออร์และซัพพลายเออร์ช่วงทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ และสินค้าเฉพาะทาง (ข้อกาหนด
เฉพาะเจาะจงในแต่ละหมวดหมู่) มาตรฐานดังกล่าวจะนามาใช้แทนหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลาย
เออร์ ในกรณีทเี ่ กีย่ วข้อง

3.2 การสอบทานธุรกิ จและการประเมิ นความเสี่ยง
แพนดอร่าดาเนินการสอบทานธุรกิจของห่วงโซ่อปุ ทานเป็ นประจาทุกปี
ก) การสอบทานธุรกิจมุ่งเน้นทีว่ ตั ถุดบิ และผลิตภัณฑ์ทใี ่ ช้ในการทาเครือ่ งประดับอัญมณีของเราและ
ดาเนินการโดยสอดคล้องกับ แนวทางการสอบทานธุรกิจของ OECD สาหรับห่วงโซ่อุทานทีม่ คี วาม
รับผิดชอบเกีย่ วกับการจัดหาแร่ธาตุจากพื้นทีท่ ไี ่ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งและมีค วามเสีย่ งสูง
ข) เมือ่ จาเป็นต้องทาการสอบทานธุรกิจเพิม่ เติม เช่น เมือ่ จัดหาผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ เราจะปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดด้านการสอบทานธุรกิจของระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ระบบการบริ หารจัดการ
หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ถอื เป็ นส่วนสาคัญของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างสาหรับซัพพลายเออร์ทงั ้ หมด
ก) แพนดอร่าประเมินซัพพลายเออร์ก่อนทีจ่ ะตกลงทาสัญญาโดยใช้วธิ กี ารต่างๆ เช่น การตรวจคัดกรอง การ
ประเมินทีส่ านักงาน การประเมินในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง และการทบทวนการรับรอง และ/หรือการ
ประเมินโดยบุคคลภายนอกอืน่ ๆ
ข) ข้อกาหนดเฉพาะ รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใส จะมีผลบังคับใช้กบั ซัพพลายเออร์
และซัพพลายเออร์ช่วงทีจ่ ดั หาวัตถุดบิ บางชนิด ซัพพลายเออร์ของวัตถุดบิ อืน่ ๆ อาจอยู่ภายใต้ขอ้ กาหนด
เพิม่ เติมเฉพาะของวัตถุดบิ เหล่านัน้
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3.4 การตรวจประเมิ น
ภายใต้การประเมินความเสีย่ งของเรา ซัพพลายเออร์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงทัง้ หมดจะต้องได้รบั การตรวจประเมินโดย
บุคคลภายนอก รวมถึงการตรวจประเมินโดยบุคคลภายนอกทีไ่ ด้รบั การว่าจ้างจากแพนดอร่า การตรวจประเมินที่
ได้รบั การรับรองตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การยอมรับ หรือการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ ทีแ่ พนดอร่ายอมรับ
ก)

โปรดดูภาคผนวก A ทีแ่ สดงรายชือ่ การรับรองทีไ่ ด้รบั การยอมรับและการตรวจประเมินโดย
บุคคลภายนอก

ข)

การตรวจประเมินทีว่ ่าจ้างโดยแพนดอร่าจะดาเนินการโดยสอดคล้องกับหลักวิธกี ารตรวจประเมินของ
SMETA ซัพพลายเออร์ทมี ่ คี วามเสีย่ งสูงทัง้ หมดต้องผ่านการตรวจประเมินโดยบุคคลภายนอกอย่างน้อย
ทุกๆ สองปี แพนดอร่าขอสงวนสิทธิใ์ นการทาการตรวจประเมินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

3.5 การรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูล
แพนดอร่าจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของเราในเรื่องนโยบายและแนวทางการสอบทานธุรกิจห่วงโซ่
อุปทาน และมีการรายงานเป็ นประจาทุกปี โดยผ่านรายงานความยังยื
่ นของผลการตรวจประเมินแบบรวมและไม่
ระบุช่อื ทีไ่ ด้รบั มอบหมายโดยแพนดอร่า
ก) แพนดอร่าพยายามปรับปรุงการเปิดเผยชือ่ ซัพพลายเออร์และ/หรือประเทศต้นกาเนิดของวัตถุดบิ หลักที ่
ใช้ในเครือ่ งประดับของเราอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้เพือ่ ให้สอดคล้องกับความมุง่ มันของเราในเรื
่
อ่ งความ
โปร่งใส
4

คาแถลงเกี่ยวกับนโยบาย – มาตรการแก้ไขและการกระทาที่ไม่เป็ นที่ยอมรับ (ZERO-TOLERANCES)

แพนดอร่ากาหนดให้ซพั พลายเออร์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า หรือ
มาตรฐานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล หากเกีย่ วข้องและมีผลบังคับใช้กบั วัตถุดบิ บางอย่าง การปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับถือเป็ นข้อกาหนดขัน้ พืน้ ฐาน เมื่อซัพพลายเออร์ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดใดๆ ก็จะต้องมี
การแก้ไขเยียวยาช่องว่างด้านผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวโดยดาเนินการแก้ไขภายในกรอบเวลาทีต่ กลงกันไว้ ซึง่
โดยทัวไปคื
่ อ 90 วัน หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถแก้ไขช่องว่างด้านผลการปฏิบตั งิ านดังกล่าวทีร่ ะบุภายในกรอบเวลา
ทีต่ กลงกันไว้ แพนดอร่าจะดาเนินการตามความเหมาะสม
4.1 ซัพพลายเออร์รายใหม่
แพนดอร่าจะไม่เข้าสูค่ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์รายใหม่ทไ่ี ม่ทาตามข้อกาหนด ZERO
TOLERANCE ของเรา ตามทีร่ ะบุไว้ในตารางที่ 2
a) ในทานองเดียวกัน แพนดอร่าจะไม่เข้าสู่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์รายใหม่ทไี ่ ม่ปฏิบตั ติ าม
หลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า โดยดูจากหลักฐานจากการดาเนินการทีไ่ ม่
สอดคล้องกับข้อกาหนดทีม่ สี าระสาคัญเป็นจานวนมาก
b) ซัพพลายเออร์รายใหม่ หมายถึง ซัพพลายเออร์ใดๆ ทีเ่ พิง่ ทาธุรกรรมทางธุรกิจกับแพนดอร่าในช่วงไม่
เกินสองปี หรือซัพพลายเออร์ใดๆ (ไม่วา่ รายใหม่หรือในปั จจุบนั ) ทีใ่ ช้โรงงานผลิตทีไ่ ม่ได้อยู่ภายใต้การ
อนุมตั ทิ มี ่ อี ยู่ ในการจัดหาสินค้าให้แก่แพนดอร่า (โดยมีอายุไม่เกินสองปี)
4.2 ซัพพลายเออร์ปัจจุบนั
หากพบว่าซัพพลายเออร์ปัจจุบนั ละเมิดข้อกาหนด ZERO TORANCE หรือแสดงให้เห็นว่าไม่ปฏิบตั ติ ามหลัก
จรรยาบรรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า จะต้องบังคับใช้มาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมภายใน
ระยะเวลา 30 วัน มิฉะนัน้ แพนดอร่าอาจยุตคิ วามสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย
ก) มาตรการแก้ไขทีม่ ุ่งเป้ าหมายในการลดการละเมิดข้อกาหนด Zero-tolerance นี้ตอ้ งผ่านการตรวจสอบ
ยืนยันโดยผูต้ รวจสอบทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกเพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับ
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ข)

แพนดอร่าขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกสัญญาใดๆ โดยมีผลทันที เมือ่ พิจารณาแล้วเห็นว่าการดาเนินการ
แก้ไขนัน้ ไม่เพียงพอหรือดาเนินการล่าช้ากว่าทีต่ กลงกันไว้ และเมือ่ เห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวควร
กระทาเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของลูกจ้าง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ค) แพนดอร่าจะดาเนินการให้แน่ใจว่า การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและสิง่ ทีพ่ บอืน่ ใดนัน้ ได้รบั การพิจารณา
ทบทวนโดยปรึกษากับซัพพลายเออร์แล้ว ทัง้ นี้ จะไม่มกี ารส่งคาสังซื
่ ้อใหม่ๆ ไปยังซัพพลายเออร์ราย
ดังกล่าวจนกว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด Zero Tolerance ของเรา
ง) แพนดอร่าจะจัดการเรือ่ งการละเมิดข้อกาหนด Zero Tolerance ของเราอย่างรอบคอบและพิจารณาเป็น
รายกรณีไป สาหรับทัง้ ซัพพลายเออร์รายใหม่และซัพพลายเออร์ปัจจุบนั
จ) โดยการยึดถือมาตรการนี้ แพนดอร่าขอสงวนสิทธิภ์ ายใต้เงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อยกเว้น และผ่านการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการด้านการจัดหาทีม่ คี วามรับผิดชอบของบริษทั แล้ว
เพือ่ ทีจ่ ะยังคงทาธุรกรรมกับซัพ
พลายเออร์ทไี ่ ม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด Zero Tolerance ของเราหรือถูกมองว่าไม่ปฏิบตั ติ ามหลัก
จรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่าต่อไป
ฉ) การตัดสินใจดังกล่าวจะได้รบั อนุญาตก็ตอ่ เมือ่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทงั ้ สองข้อต่อไปนี้ 1) ไม่ก่อให้เกิด
ความเสีย่ งทีม่ นี ยั สาคัญทีจ่ ะเกิดขึ้นกับลูกจ้าง ชุมชน และสิง่ แวดล้อม และ 2) ซัพพลายเออร์มุ่งมันที
่ จ่ ะ
บังคับใช้มาตรการแก้ไขทีม่ คี วามจริงจัง โดยใช้ทรัพยากร มีระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อย่างชัดเจน และการ
ดาเนินการแก้ไขอย่างยังยื
่ น
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ตารางที่ 2: นโยบายความอดทนอดกลัน้ เป็ นศูนย์ (Zero Tolerances)

แรงงานบังคับและการปฏิบตั ิ
ต่อผูอ้ ่นื อย่างไร้มนุษยธรรม

คาจากัดความ
การสรรหา การโยกย้าย การควบคุมหรือการรับแรงงานเด็ก สตรี หรือผูช้ ายโดยการบีบบังคับ การขู่เข็ญ
การใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน การหลอกลวง หรือวิธกี ารอื่นๆเพื่อจุดประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์

แรงงานเด็ก

แรงงานที่มอี ายุต่ากว่า 15 ปี (หรืออายุขนั ้ ต่าทีก่ าหนดไว้ตามกฎหมายในประเทศนัน้ เช่น 14 ปี )
แรงงานทีอ่ ายุต่ากว่า 18 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพการทางานทีเ่ ป็ นอันตราย โดยมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของบุคคล

บันทึกข้อมูลปลอมหรือเป็ น
เท็จหรือความพยายามทีจ่ ะ
โน้มน้าวผูต้ รวจประเมินอย่าง
ไม่เหมาะสม

บันทึกข้อมูลปลอมหรือเป็ นเท็จเกีย่ วกับค่าตอบแทน เวลาการทางาน หรือสภาพการทางานอื่นๆ ที่
ครอบคลุมสัดส่วนแรงงานทีส่ าคัญ หรือดูเหมือนว่าถูกนามาใช้อย่างเป็ นระบบเพื่อทีจ่ ะหลอกลวงลูกจ้าง
องค์กรทีเ่ ป็ นตัวแทนของลูกจ้าง หน่วยงานกากับดูแล และ/หรือลูกค้า
ความพยายามทีไ่ ม่เหมาะสมในอันทีจ่ ะมีอทิ ธิพลต่อแพนดอร่าหรือผูต้ รวจประเมินอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ประเมินการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางสังคม และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการใช้ของขวัญ การติดสินบน การ
บีบบังคับ หรือวิธกี ารอื่นใดในการข่มขู่หรือจูงใจเพื่อให้มขี อ้ ได้เปรียบทีผ่ ดิ กฎหมาย

การทุจริตและการให้สนิ บน

หลักฐานการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นการทุจริตและการให้สนิ บน รวมถึงเงินใต้โต๊ะที่รบั รองโดยฝ่ ายบริหาร ไม่ว่า
โดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง

ภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของคนทางาน

พนักงานต้องเผชิญกับสภาพการทางานทีเ่ ป็ นอันตรายโดยไม่มอี ุปกรณ์ป้องกันทีเ่ หมาะสม สาหรับลดความ
เสีย่ งต่อสุขภาพ และความปลอดภัย

ภัยคุกคามร้ายแรงต่อ
สิง่ แวดล้อม

ความเสีย่ งสูงในการละเมิดระเบียบข้อบังคับด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อสิง่ แวดล้อมหรือชุมชนใกล้เคียง รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะการปล่อยน้าเสีย การปล่อยมลพิษทางดิน และ
การปล่อยมลพิษทางอากาศ

การไม่เคารพสิทธิมนุ ษยชน
ของลูกจ้าง

หลักฐานทีแ่ สดงถึงแนวทางปฏิบตั เิ ชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อรายได้ของลูกจ้าง (ประกอบด้วยการจ่ายเงิน
ตามปกติและค่าล่วงเวลา เงินบานาญ ค่าจ้างสาหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ การหักภาษี เบี้ยประกัน หรืออื่นๆ)
ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้อกาหนดด้านกฎระเบียบของท้องถิน่

5 คาแถลงว่าด้วยนโยบาย - ความมุง่ มันของแพนดอร่
่
าที่มีต่อซัพพลายเออร์
แพนดอร่ามุ่งมันที
่ จ่ ะมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ทย่ี ดึ มันในหลั
่
กการของความซื่อสัตย์ ความยุตธิ รรม และความโปร่งใส
เรามุง่ มันที
่ จ่ ะทางานร่วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบตั ติ ามนโยบายของเรา
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ภาคผนวก A - มาตรฐานความยังยื
่ นและการตรวจประเมินที่แพนดอร่าให้การยอมรับ

แพนดอร่ามุ่งมันที
่ จ่ ะลดภาระให้แก่ซพั พลายเออร์ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจประเมินทีซ่ ้าซ้อน เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายนี้ เมื่อซัพพลายเออร์ของเราผ่านการตรวจประเมินทีด่ าเนินการโดยผูต้ รวจประเมินทีเ่ ป็ นบุคคลภายนอกโดย
อิงตามมาตรฐานและหลักวิธตี ่างๆ ทีส่ อดคล้องกับหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า และ
ข้อกาหนด Zero Tolerance ของนโยบายของซัพพลายเออร์ทม่ี คี วามรับผิดชอบของแพนดอร่า โดยแพนดอร่าอาจ
เลือกทีจ่ ะไม่ทาการตรวจสอบ ความมุ่งมันนี
่ ้มผี ลบังคับใช้กบั :
ก)

ข)
ค)

ซัพพลายเออร์ทตี ่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์ของแพนดอร่า ซัพพลายเออร์ที ่
ต้องทาได้ตามมาตรฐานเฉพาะ เช่น หลักปฏิบตั ขิ องสภาเครือ่ งประดับทีม่ คี วามรับผิดชอบ (Responsible
Jewelry Council) ต้องได้รบั การตรวจประเมินตามมาตรฐานดังกล่าว และ
ซัพพลายเออร์ทตี ่ อ้ งได้รบั การตรวจประเมินภายในสามปีทผี ่ า่ นมาโดยผูต้ รวจประเมินทีเ่ ป็น
บุคคลภายนอกดังกล่าว และ
ซัพพลายเออร์ทไี ่ ม่ถอื ว่ามีความเสีย่ งสูงตามทีก่ าหนดโดยกระบวนการประเมินความเสีย่ งของซัพพลาย
เออร์ของแพนดอร่า

แพนดอร่ายอมรับการผ่านการตรวจประเมินของบุคคลภายนอกบนพืน้ ฐานของ:
ก)

ข)

ค)
ง)

BSCI/BEPI - แผนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านการกากับดูแลธุรกิจทางสังคม (Business for Social
Compliance Initiative - BSCI) และแผนการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้านสิง่ แวดล้อม (Business for
Environmental Performance Improvement - BEPI) ทีผ่ สานรวมเข้าด้วยกัน
Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) จะทาการตรวจประเมินอย่างเต็มทีต่ ามเสาหลัก 4
ประการโดยใช้มาตรฐานทีส่ อดคล้องกับหลักจรรยาบรรณสาหรับซัพพลายเออร์และข้อกาหนด Zero
Tolerance ของนโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบของแพนดอร่า
ICS – แผนการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับและความยังยื
่ น (Initiative for Compliance and
Sustainability – ICS)
การตรวจประเมิน Disney ILS

แพนดอร่าจะยอมรับการตรวจประเมินดังกล่าวเมื่อดาเนินการโดยผูต้ รวจประเมินทีเ่ ป็ นสมาชิกของ APSCA หรือผูท้ ่ี
ปฏิบตั ติ ามการประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO / IEC 17021 และแนวทางของมาตรฐาน ISO 19011
สาหรับระบบการจัดการด้านการตรวจประเมิน
7

คาจากัดความ

ไม่เกีย่ วข้อง
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