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1 ขอบเขตนโยบาย 

 
Pandora A/S ("แพนดอร่า" หรอื "เรา" หรอื "ของเรา") มุ่งมัน่ทีจ่ะก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม ซึง่
หมายถงึ การทีเ่ราด าเนินธุรกจิอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เหมาะสม และดว้ยความซื่อสตัยแ์ละมคีณุธรรม โดยการยดึ
มัน่และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีม่ผีลใชบ้งัคบั การใชว้จิารณญาณทีด่ ีและการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหเ้หลอืน้อยทีส่ดุ หลกัจรรยาบรรณของกลุม่บรษิทั แพนดอร่า จะระบุถงึความมุง่มัน่ 

มาตรฐานของพฤตกิรรม และการประพฤตปิฏบิตัขิองเราอย่างมจีรยิธรรม ซึง่เราคาดหวงัวา่องคก์รแพนดอรา่ทัง้หมดจะ
ยดึมัน่และปฏบิตัติาม1 

 
เราคาดหวงัว่าพนัธมติรทางธุรกจิของเรา รวมถงึซพัพลายเออร์ จะรว่มแบ่งปันความมุง่มัน่นี้ และเรามุง่มัน่ทีจ่ะท างาน
ร่วมกบัซพัพลายเออรข์องเรา เพื่อใหม้ัน่ใจถงึมาตรฐานทีส่งูในดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิ 
หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอร่า จะใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัความคาดหวงัทีเ่ฉพาะเจาะจงทีม่ตี่อ
ซพัพลายเออรข์องเรา 

 
นโยบายการจดัหาวตัถุดบิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบนี้ (นโยบายการจดัหา) ก าหนดหลกัการและมาตรฐานต่างๆ ที่
แพนดอรา่น ามาปรบัใชเ้มื่อจะเลอืกและท างานกบัซพัพลายเออร์ โดยใหร้ายละเอยีดแนวทางของเราในการจดัการ
ผลกระทบทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิ และความเสีย่งในห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถงึวธิทีี่
เราจดัการกบัการละเมดิหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์  

 
นโยบายการจดัหามผีลบงัคบัใชก้บัซพัพลายเออรส์นิคา้และบรกิารทัง้หมดของแพนดอร่า ดงันี้ 

1. ซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาสนิคา้และบรกิารใหเ้ราเพื่อพฒันาผลติภณัฑข์องเรา  
2. ซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาสนิคา้และบรกิารใหเ้ราส าหรบัวสัดุในรา้นของเรา อาท ิบรรจุภณัฑ ์วสัดุส าหรบั

รายการส่งเสรมิการขายและการจดัแสดง และเฟอรน์ิเจอรแ์ละสิง่ตกแตง่ 
3. ซพัพลายเออรท์ีจ่ดัหาสนิคา้และบรกิารใหเ้ราซึง่ไม่สามารถจดัอยู่ในสองประเภทขา้งตน้ 

 
นอกจากนี้ ซพัพลายเออรต์อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าซพัพลายเออร์ช่วงของพวกเขาไดป้ฏบิตัติามนโยบายนี้ดว้ย  

 
1.1 ความเป็นเจา้ของ 

 
ฝ่ายสื่อสารองคก์รและความยัง่ยนืจะก ากบัดูแลนโยบายการจดัหานี้ และตรวจสอบนโยบายและส่วนเพิม่เตมิใดๆ เป็น
ประจ าทุกปี และในขณะทีห่ว่งโซ่อุปทานของเรามกีารเปลีย่นแปลง ระเบยีบขอ้บงัคบัหรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมายมกีาร
เปลีย่นแปลง ความคาดหวงัของลูกคา้และผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป และธุรกจิของเรามกีารพฒันา เราจะแจง้ใหซ้พั
พลายเออรใ์นปัจจุบนัของเราทราบโดยตรงหากมกีารอปัเดตทีส่ าคญัใดๆ และนโยบายฉบบัลา่สดุจะมเีผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ Pandora เสมอ ฝ่ายหว่งโซ่อุปทานและฝ่ายจดัซื้อสนิคา้ประเภททีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการผลติ มหีน้าที่
รบัผดิชอบในการน านโยบายการจดัหานี้มาปรบัใช้ ซพัพลายเออรข์องเราควรศกึษานโยบายการจดัหานี้ใหคุ้น้เคย 
นโยบายตอ้งมกีารเผยแพร่เป็นภาษาองักฤษ และพนักงานสามารถเขา้ถงึไดบ้น INFORA ซึง่เป็นไซต์อนิทราเน็ตของ
แพนดอรา่ 
1.2 บทบาทและความรบัผิดชอบ 

 
นโยบายการจดัหานี้อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการดา้นการจดัหาทีม่คีวามรบัผดิชอบ (RSC) ซึง่
ประกอบดว้ยตวัแทนจากหลายส่วนงานภายในแพนดอรา่ ซึง่รวมถงึฝ่ายหว่งโซ่อุปทาน ฝ่ายจดัซื้อทางออ้ม ฝ่าย
นวตักรรมและการพฒันาผลติภณัฑ ์ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อสารองคก์รและความยัง่ยนื RSC เป็นประธานร่วมโดยรอง
ประธานของฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน, ฝ่ายหว่งโซ่อุปทาน และผูอ้ านวยการฝ่ายความยัง่ยนืองคก์ร และประชุมกนัเป็นประจ า
ทุกหกเดอืน และเฉพาะกจิเมื่อจ าเป็น โดยตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการดา้นความยัง่ยนืของแพนดอร่าอย่างน้อยปีละ
สองครัง้ 

 

 
1 สามารถดูหลกัจรรยาบรรณของแพนดอร่าได ้ทีน่ี ่

https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
file:///C:/users/peder/downloads/Pandora%20Code%20of%20conduct.pdf
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RSC ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดม้กีารน านโยบายการจดัหามาปรบัใชแ้ละน าไปปฏบิตัติาม นอกจากนี้ RSC ตอ้ง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดม้กีารวางขัน้ตอนทีเ่หมาะสมทัว่ทัง้แพนดอร่าเพื่อใหแ้น่ใจวา่พนกังานตระหนักถงึนโยบายการ
จดัหานี้ รวมทัง้มกีารจดัฝึกอบรมแก่พนกังานและท าการแปลเอกสารการฝึกอบรม ออกเป็นภาษาตา่งๆ ทีใ่ชใ้นแตล่ะ
ประเทศ 

 
1.3 นโยบายทัว่ไปของบริษทั 

 
แพนดอรา่ด าเนินมาตรการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ บรษิทัและ บรษิทัสาขาทัว่โลกท าการจดัหาอยา่งมคีวามรบัผดิชอบและ
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบั การยดึมัน่ในนโยบายนี้เป็นพืน้ฐานในการสรา้งความมัน่ใจว่า
ทุกหน่วยงาน จะปฏบิตัติามกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั โดยไม่ค านึงถงึทีต่ ัง้ทางภมูศิาสตรข์องหน่วยงานนัน้ 

 
พนักงานทุกคนมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการช่วยสนับสนุนการด าเนินการของแพนดอร่าในการจดัหาอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบ พนักงานคนใดทีไ่มป่ฏบิตัติามนโยบายนี้หรอืบทเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกด าเนินการทางวนิยั 

 
2 วตัถปุระสงค ์

 
นโยบายการจดัหานี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อด าเนินการใหแ้น่ใจว่า แพนดอร่าท างานรว่มกบัซพัพลายเออรท์ีป่ฏบิตัติาม
มาตรฐานสงูในดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และจรยิธรรมการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเนื่อง  

 
นโยบายการจดัหานี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให ้Pandora บรรลุวตัถุประสงคก์ารจดัหาทีเ่ฉพาะเจาะจงซึง่มคีวามรบัผดิชอบ
ของการมหีว่งโซ่อุปทานที ่"รบัผดิชอบ", "โปร่งใส" และ "ตรวจสอบยอ้นกลบัได"้ โดยมุง่เน้นทีซ่พัพลายเออรส์นิคา้
และซพัพลายเออรช์่วงของเรา รวมถงึซพัพลายเออรว์ตัถุดบิ  

 
ตารางท่ี 1: วตัถปุระสงคก์ารจดัหาอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

 
 รบัผดิชอบ* โปร่งใส** ตรวจสอบยอ้นกลบัได*้* 

 เราจะปรบัปรุงผลกระทบทางสงัคม
และสิง่แวดลอ้มของห่วงโซ่อุปทาน
ของเราอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีย่อมรบั
กนัทัว่ไป และด าเนินการใหแ้น่ใจ
ว่าวตัถุดบิทัง้หมดมาจากแหล่งทีม่า
ทีป่ราศจากความขดัแยง้ 
 

เราจะปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มูล
ในห่วงโซ่อุปทานของเราอย่าง
ต่อเน่ือง 

เราจะปรบัปรุงความเขา้ใจของเรา
อย่างต่อเน่ืองในเรื่องเกีย่วกบัห่วง
โซ่อุปทานของเราและการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัของวตัถุดบิของ
ผลติภณัฑข์องเรา เช่น โลหะ แร่
ธาตุ และวสัดุอื่น ๆ  

 

ซื้อวตัถุดบิและส่วนประกอบของ
ผลติภณัฑโ์ดยลดผลกระทบทาง
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ท างานร่วมกบัซพัพลายเออรท์ีย่ดึ
มัน่ในการผลติและแนวปฏบิตัใิน
สถานทีท่ างานอย่างมคีวาม
รบัผดิชอบ 
มสี่วนร่วมในการปรบัปรุง
ประสทิธภิาพของซพัพลายเออร์
และห่วงโซ่อุปทานทีพ่วกเขาเป็น
ส่วนหน่ึง 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจถงึแนวทางการ
ซื้อทีด่ ีเช่น การสนทนากนัอย่าง
ต่อเน่ือง และระยะเวลาเตรยีม
สนิคา้ทีเ่หมาะสม 

เพิม่ความโปร่งใสในวตัถุดบิทีเ่รา
น ามาใชใ้นผลติภณัฑข์องเรา 
รวมถงึชื่อและสถานทีต่ัง้ของซพั
พลายเออรข์องเรา และเปิดเผยว่า
ห่วงโซ่อุปทานของเราด าเนินงาน
เป็นอย่างไรบา้งเมื่อเทยีบกบั
มาตรฐานทางสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มของเรา 

เพิม่ความสามารถในการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัของวตัถุดบิของ
ผลติภณัฑข์องเรา โดยการท า 
แผนที่ห่วงโซ่อุปทานของเราและท า
การสอบทานธุรกจิ 

*มผีลบงัคบัใชก้บัค่าใชจ้่ายทางตรงและทางออ้ม  

*มผีลบงัคบัใชก้บัค่าใชจ้่ายทางตรงและค่าใชจ้่ายทางออ้มบางหมวดหมู่ 

 

 

แน
วท

าง
ขอ

งเร
า 

คว
าม
มุ่ง
มัน่

 



นโยบายของแพนดอร่า 

 

 

หน้า 4 | 9 

3 ค าแถลงเก่ียวกบันโยบาย - แนวทาง 
  
นโยบายการจดัหาจะด าเนินการผ่านโครงการจดัหาทีม่คีวามรบัผดิชอบของแพนดอร่า (Responsible Sourcing 
Program - RSP) ซึง่เป็นส่วนส าคญัของการจดัซื้อจดัจา้ง กลยุทธ ์และกระบวนการเกีย่วกบัห่วงโซ่อุปทานของเรา 
 
โดยรวมแลว้ เอกสาร RSP ฉบบันี้ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นทีป่ระเภทของคา่ใชจ้่ายและซพัพลายเออรท์ีม่คีวามเสีย่ง
สงูสุดในการส่งผลกระทบเชงิลบในดา้นสงัคม สิง่แวดลอ้ม และจรรยาบรรณทางธุรกจิ และสง่ผลกระทบเชงิลบทางธุรกจิ 
และเพื่อใหแ้น่ใจว่าเราปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบรวมถงึขอ้ก าหนดดา้นความยัง่ยนืทีเ่ฉพาะเจาะจงทีลู่กคา้
ก าหนดและมาตรฐานทีเ่ราไดใ้หค้ ามัน่วา่จะปฏบิตัติามเอกสาร RSP ทีป่ระกอบไปดว้ยสว่นประกอบหลกัดงัต่อไปนี ้

 
3.1 นโยบาย 
 

นโยบายการจดัหาและหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์ (หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออร์) ถอืเป็น
เอกสารหลกั 

ก) หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรจ์ะระบุขอ้ก าหนดทางสงัคม สิง่แวดลอ้ม และจรรยาบรรณทาง
ธุรกจิใหแ้ก่ซพัพลายเออรข์องเรา หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรน์ี้สอดคลอ้งกบัหลกั
จรรยาบรรณพื้นฐานของแผนรเิริม่ทางการคา้ทีม่จีรยิธรรม (Ethical Trading Initiative - ETI) และ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและมาตรฐานระหว่างประเทศ รวมถงึอนุสญัญาพื้นฐาน ILO (ILO 
Fundamental Conventions) หลกัการอนัเป็นแนวทางขององคก์ารสหประชาชาตทิีว่่าดว้ยธุรกจิและสทิธิ
มนุษยชนและอืน่ๆ การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัถอืเป็นขอ้ก าหนดขัน้พื้นฐาน 

ข) หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรเ์สรมิดว้ยมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากลซึง่มผีล
ใชก้บัซพัพลายเออรแ์ละซพัพลายเออร์ช่วงทีจ่ดัหาวตัถุดบิและสนิคา้เฉพาะทาง (ขอ้ก าหนด
เฉพาะเจาะจงในแตล่ะหมวดหมู่) มาตรฐานดงักลา่วจะน ามาใชแ้ทนหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลาย
เออร ์ในกรณีทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
3.2 การสอบทานธรุกิจและการประเมินความเส่ียง 

 
แพนดอรา่ด าเนินการสอบทานธุรกจิของห่วงโซ่อุปทานเป็นประจ าทุกปี 
ก) การสอบทานธุรกจิมุ่งเน้นทีว่ตัถดุบิและผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นการท าเครือ่งประดบัอญัมณีของเราและ

ด าเนินการโดยสอดคลอ้งกบั แนวทางการสอบทานธุรกจิของ OECD ส าหรบัหว่งโซ่อุทานทีม่คีวาม
รบัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัหาแร่ธาตุจากพื้นทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขดัแยง้และมคีวามเสีย่งสงู 

ข) เมือ่จ าเป็นตอ้งท าการสอบทานธุรกจิเพิม่เตมิ เช่น เมือ่จดัหาผลติภณัฑไ์มแ้ละกระดาษ เราจะปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดดา้นการสอบทานธุรกจิของระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

3.3 ระบบการบริหารจดัการ 

 
หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรถ์อืเป็นสว่นส าคญัของสญัญาจดัซื้อจดัจา้งส าหรบัซพัพลายเออรท์ัง้หมด  
ก) แพนดอรา่ประเมนิซพัพลายเออรก์่อนทีจ่ะตกลงท าสญัญาโดยใชว้ธิกีารตา่งๆ เชน่ การตรวจคดักรอง การ

ประเมนิทีส่ านักงาน การประเมนิในสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิ และการทบทวนการรบัรอง และ/หรอืการ
ประเมนิโดยบุคคลภายนอกอืน่ๆ  

ข) ขอ้ก าหนดเฉพาะ รวมถงึการตรวจสอบยอ้นกลบัและความโปรง่ใส จะมผีลบงัคบัใชก้บัซพัพลายเออร์
และซพัพลายเออรช์่วงทีจ่ดัหาวตัถุดบิบางชนิด ซพัพลายเออรข์องวตัถดุบิอืน่ ๆ อาจอยู่ภายใตข้อ้ก าหนด
เพิม่เตมิเฉพาะของวตัถุดบิเหลา่นัน้  
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3.4 การตรวจประเมิน  

 
ภายใตก้ารประเมนิความเสีย่งของเรา ซพัพลายเออรท์ีม่คีวามเสีย่งสงูทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการตรวจประเมนิโดย
บุคคลภายนอก รวมถงึการตรวจประเมนิโดยบคุคลภายนอกทีไ่ดร้บัการวา่จา้งจากแพนดอรา่ การตรวจประเมนิที่
ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบั หรอืการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอกอื่นๆ ทีแ่พนดอรา่ยอมรบั 

ก) โปรดดูภาคผนวก A ทีแ่สดงรายชือ่การรบัรองทีไ่ดร้บัการยอมรบัและการตรวจประเมนิโดย
บุคคลภายนอก  

ข) การตรวจประเมนิทีว่่าจา้งโดยแพนดอรา่จะด าเนนิการโดยสอดคลอ้งกบัหลกัวธิกีารตรวจประเมนิของ 
SMETA ซพัพลายเออรท์ีม่คีวามเสีย่งสงูทัง้หมดตอ้งผ่านการตรวจประเมนิโดยบคุคลภายนอกอยา่งน้อย
ทุกๆ สองปี แพนดอร่าขอสงวนสทิธิใ์นการท าการตรวจประเมนิโดยไม่แจง้ล่วงหน้า 

 
3.5 การรายงานและการเปิดเผยขอ้มูล  

 
แพนดอรา่จะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ของเราในเรื่องนโยบายและแนวทางการสอบทานธุรกจิห่วงโซ่
อุปทาน และมกีารรายงานเป็นประจ าทกุปีโดยผ่านรายงานความยัง่ยนืของผลการตรวจประเมนิแบบรวมและไม่
ระบุชื่อทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยแพนดอร่า  
ก) แพนดอรา่พยายามปรบัปรงุการเปิดเผยชือ่ซพัพลายเออรแ์ละ/หรอืประเทศตน้ก าเนิดของวตัถดุบิหลกัที ่

ใชใ้นเครือ่งประดบัของเราอยา่งต่อเนือ่ง ทัง้นี้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความมุง่มัน่ของเราในเรือ่งความ
โปรง่ใส  

 
4 ค าแถลงเก่ียวกบันโยบาย – มาตรการแก้ไขและการกระท าท่ีไม่เป็นท่ียอมรบั (ZERO-TOLERANCES) 

 
แพนดอรา่ก าหนดใหซ้พัพลายเออรต์อ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอรา่ หรอื
มาตรฐานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล หากเกีย่วขอ้งและมผีลบงัคบัใชก้บัวตัถุดบิบางอย่าง การปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัถอืเป็นขอ้ก าหนดขัน้พืน้ฐาน เมื่อซพัพลายเออรไ์มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดใดๆ กจ็ะตอ้งมี
การแกไ้ขเยยีวยาช่องว่างดา้นผลการปฏบิตังิานดงักล่าวโดยด าเนินการแกไ้ขภายในกรอบเวลาทีต่กลงกนัไว้ ซึง่
โดยทัว่ไปคอื 90 วนั หากซพัพลายเออรไ์ม่สามารถแกไ้ขช่องว่างดา้นผลการปฏบิตังิานดงักล่าวทีร่ะบุภายในกรอบเวลา
ทีต่กลงกนัไว ้แพนดอร่าจะด าเนินการตามความเหมาะสม 

 
4.1 ซพัพลายเออรร์ายใหม ่ 

 
แพนดอรา่จะไม่เขา้สูค่วามสมัพนัธท์างธุรกจิกบัซพัพลายเออรร์ายใหม่ทีไ่ม่ท าตามขอ้ก าหนด ZERO 
TOLERANCE ของเรา ตามทีร่ะบุไวใ้นตารางที ่2 

a) ในท านองเดยีวกนั แพนดอร่าจะไมเ่ขา้สู่ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบัซพัพลายเออรร์ายใหม่ทีไ่มป่ฏบิตัติาม
หลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอร่า โดยดูจากหลกัฐานจากการด าเนินการทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีม่สีาระส าคญัเป็นจ านวนมาก  

b) ซพัพลายเออรร์ายใหม ่หมายถงึ ซพัพลายเออรใ์ดๆ ทีเ่พิง่ท าธุรกรรมทางธุรกจิกบัแพนดอรา่ในช่วงไม่
เกนิสองปี หรอืซพัพลายเออรใ์ดๆ  (ไม่วา่รายใหม่หรอืในปัจจุบนั) ทีใ่ชโ้รงงานผลติทีไ่ม่ไดอ้ยู่ภายใตก้าร
อนุมตัทิีม่อียู่ ในการจดัหาสนิคา้ใหแ้ก่แพนดอร่า (โดยมอีายุไมเ่กนิสองปี) 
 

4.2 ซพัพลายเออรปั์จจบุนั 

 
หากพบว่าซพัพลายเออรปั์จจุบนัละเมดิขอ้ก าหนด ZERO TORANCE หรอืแสดงใหเ้หน็ว่าไม่ปฏบิตัติามหลกั
จรรยาบรรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอรา่ จะตอ้งบงัคบัใชม้าตรการแกไ้ขอย่างเหมาะสมภายใน
ระยะเวลา 30 วนั มฉิะนัน้แพนดอร่าอาจยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกจิดว้ย  
ก) มาตรการแกไ้ขทีมุ่่งเป้าหมายในการลดการละเมดิขอ้ก าหนด Zero-tolerance นี้ตอ้งผ่านการตรวจสอบ

ยนืยนัโดยผูต้รวจสอบทีเ่ป็นบุคคลภายนอกเพือ่ใหเ้ป็นทีย่อมรบั  
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ข) แพนดอรา่ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิสญัญาใดๆ โดยมผีลทนัท ี เมือ่พจิารณาแลว้เหน็ว่าการด าเนินการ
แกไ้ขนัน้ไม่เพยีงพอหรอืด าเนินการล่าชา้กว่าทีต่กลงกนัไว้ และเมือ่เหน็ว่าการด าเนินการดงักล่าวควร
กระท าเพือ่ประโยชน์สงูสดุของลกูจา้ง ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม  

ค) แพนดอรา่จะด าเนินการใหแ้น่ใจว่า การไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและสิง่ทีพ่บอืน่ใดนัน้ไดร้บัการพจิารณา
ทบทวนโดยปรกึษากบัซพัพลายเออรแ์ลว้ ทัง้นี้ จะไมม่กีารสง่ค าสัง่ซื้อใหม่ๆ ไปยงัซพัพลายเออรร์าย
ดงักล่าวจนกว่าซพัพลายเออรจ์ะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด Zero Tolerance ของเรา 

ง) แพนดอรา่จะจดัการเรือ่งการละเมดิขอ้ก าหนด Zero Tolerance ของเราอยา่งรอบคอบและพจิารณาเป็น
รายกรณีไป ส าหรบัทัง้ซพัพลายเออรร์ายใหม่และซพัพลายเออรปั์จจุบนั   

จ) โดยการยดึถอืมาตรการนี้ แพนดอรา่ขอสงวนสทิธิภ์ายใตเ้งือ่นไขทีเ่ป็นขอ้ยกเวน้ และผ่านการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการดา้นการจดัหาทีม่คีวามรบัผดิชอบของบรษิทัแลว้  เพือ่ทีจ่ะยงัคงท าธุรกรรมกบัซพั
พลายเออรท์ีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด Zero Tolerance ของเราหรอืถูกมองว่าไมป่ฏบิตัติามหลกั
จรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอร่าต่อไป  

ฉ) การตดัสนิใจดงักล่าวจะไดร้บัอนุญาตกต็อ่เมือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ัง้สองขอ้ต่อไปนี้  1) ไมก่่อใหเ้กดิ
ความเสีย่งทีม่นียัส าคญัทีจ่ะเกดิขึ้นกบัลกูจา้ง ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม และ 2) ซพัพลายเออรม์ุ่งมัน่ทีจ่ะ
บงัคบัใชม้าตรการแกไ้ขทีม่คีวามจรงิจงั โดยใชท้รพัยากร มรีะยะเวลาทีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และการ
ด าเนินการแกไ้ขอย่างยัง่ยนื 
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ตารางท่ี 2: นโยบายความอดทนอดกลัน้เป็นศนูย ์(Zero Tolerances) 

 
 ค าจ ากดัความ 
แรงงานบงัคบัและการปฏบิตัิ
ต่อผูอ้ื่นอย่างไรม้นุษยธรรม 

การสรรหา การโยกยา้ย การควบคุมหรอืการรบัแรงงานเดก็ สตร ีหรอืผูช้ายโดยการบบีบงัคบั การขู่เขญ็ 
การใชป้ระโยชน์จากจุดอ่อน การหลอกลวง หรอืวธิกีารอื่นๆเพื่อจุดประสงคใ์นการแสวงหาประโยชน์ 
 

แรงงานเดก็ แรงงานที่มอีายุต ่ากว่า 15 ปี (หรอือายุข ัน้ต ่าทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมายในประเทศนัน้ เช่น 14 ปี)  
แรงงานทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปี ซึ่งอยู่ภายใตส้ภาพการท างานทีเ่ป็นอนัตราย โดยมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพ ความปลอดภยั หรอืศลีธรรมของบุคคล 
 

บนัทกึขอ้มูลปลอมหรอืเป็น
เทจ็หรอืความพยายามทีจ่ะ
โน้มน้าวผูต้รวจประเมนิอย่าง
ไม่เหมาะสม 

บนัทกึขอ้มูลปลอมหรอืเป็นเทจ็เกีย่วกบัค่าตอบแทน เวลาการท างาน หรอืสภาพการท างานอื่นๆ ที่
ครอบคลุมสดัส่วนแรงงานทีส่ าคญั หรอืดูเหมอืนว่าถูกน ามาใชอ้ย่างเป็นระบบเพื่อทีจ่ะหลอกลวงลูกจา้ง 
องคก์รทีเ่ป็นตวัแทนของลูกจา้ง หน่วยงานก ากบัดูแล และ/หรอืลูกคา้ 
ความพยายามทีไ่ม่เหมาะสมในอนัทีจ่ะมอีทิธพิลต่อแพนดอร่าหรอืผูต้รวจประเมนิอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหป้ระเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานทางสงัคม และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการใชข้องขวญั การตดิสนิบน การ
บบีบงัคบั หรอืวธิกีารอื่นใดในการข่มขู่หรอืจูงใจเพื่อใหม้ขีอ้ไดเ้ปรยีบทีผ่ดิกฎหมาย 
 

การทุจรติและการใหส้นิบน หลกัฐานการปฏบิตัทิีเ่ป็นการทุจรติและการใหส้นิบน รวมถึงเงนิใตโ้ต๊ะที่รบัรองโดยฝ่ายบรหิาร ไม่ว่า
โดยนัยหรอืโดยชดัแจง้ 
 

ภยัคุกคามรา้ยแรงต่อสุขภาพ
ของคนท างาน 

พนักงานตอ้งเผชญิกบัสภาพการท างานทีเ่ป็นอนัตรายโดยไม่มอีุปกรณ์ป้องกนัทีเ่หมาะสม ส าหรบัลดความ
เสีย่งต่อสขุภาพ และความปลอดภยั 
 

ภยัคุกคามรา้ยแรงต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

ความเสีย่งสูงในการละเมดิระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นสิง่แวดลอ้มทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสยีหายอย่างมนัียส าคญั
ต่อสิง่แวดลอ้มหรอืชุมชนใกลเ้คยีง รวมถงึแต่ไม่จ ากดัเฉพาะการปล่อยน ้าเสยี การปล่อยมลพษิทางดนิ และ
การปล่อยมลพษิทางอากาศ  
 

การไม่เคารพสทิธมินุษยชน
ของลูกจา้ง 

หลกัฐานทีแ่สดงถงึแนวทางปฏบิตัเิชงิโครงสรา้งที่ส่งผลต่อรายไดข้องลูกจา้ง (ประกอบดว้ยการจ่ายเงนิ
ตามปกตแิละค่าล่วงเวลา เงนิบ านาญ ค่าจา้งส าหรบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ การหกัภาษ ีเบี้ยประกนั หรอือื่นๆ) 
ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบยีบของทอ้งถิน่  
 

 
5 ค าแถลงว่าด้วยนโยบาย - ความมุง่มัน่ของแพนดอรา่ท่ีมีต่อซพัพลายเออร ์
แพนดอรา่มุ่งมัน่ทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัซพัพลายเออรท์ีย่ดึมัน่ในหลกัการของความซื่อสตัย์ ความยุตธิรรม และความโปร่งใส 

เรามุง่มัน่ทีจ่ะท างานรว่มกบัซพัพลายเออร์ เพื่อใหแ้น่ใจว่าจะมกีารปฏบิตัติามนโยบายของเรา  

  



นโยบายของแพนดอร่า 
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6 ภาคผนวก A - มาตรฐานความยัง่ยืนและการตรวจประเมินท่ีแพนดอร่าให้การยอมรบั 
 
แพนดอรา่มุ่งมัน่ทีจ่ะลดภาระใหแ้ก่ซพัพลายเออรใ์นสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจประเมนิทีซ่ ้าซอ้น เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายนี้ เมื่อซพัพลายเออรข์องเราผ่านการตรวจประเมนิทีด่ าเนนิการโดยผูต้รวจประเมนิทีเ่ป็นบคุคลภายนอกโดย
องิตามมาตรฐานและหลกัวธิตี่างๆ ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอรา่ และ
ขอ้ก าหนด Zero Tolerance ของนโยบายของซพัพลายเออรท์ีม่คีวามรบัผดิชอบของแพนดอร่า โดยแพนดอร่าอาจ
เลอืกทีจ่ะไม่ท าการตรวจสอบ ความมุ่งมัน่นี้มผีลบงัคบัใชก้บั: 

ก) ซพัพลายเออรท์ีต่อ้งปฏบิตัติามหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอร่า ซพัพลายเออรท์ี ่
ตอ้งท าไดต้ามมาตรฐานเฉพาะ เช่น หลกัปฏบิตัขิองสภาเครือ่งประดบัทีม่คีวามรบัผดิชอบ (Responsible 
Jewelry Council) ตอ้งไดร้บัการตรวจประเมนิตามมาตรฐานดงักลา่ว และ 

ข) ซพัพลายเออรท์ีต่อ้งไดร้บัการตรวจประเมนิภายในสามปีทีผ่่านมาโดยผูต้รวจประเมนิทีเ่ป็น
บุคคลภายนอกดงักลา่ว และ 

ค) ซพัพลายเออรท์ีไ่ม่ถอืวา่มคีวามเสีย่งสงูตามทีก่ าหนดโดยกระบวนการประเมนิความเสีย่งของซพัพลาย
เออรข์องแพนดอรา่ 

 
แพนดอรา่ยอมรบัการผ่านการตรวจประเมนิของบุคคลภายนอกบนพืน้ฐานของ: 
 

ก) BSCI/BEPI - แผนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นการก ากบัดูแลธุรกจิทางสงัคม (Business for Social 
Compliance Initiative - BSCI) และแผนการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม (Business for 
Environmental Performance Improvement - BEPI) ทีผ่สานรวมเขา้ดว้ยกนั 

ข) Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) จะท าการตรวจประเมนิอยา่งเตม็ทีต่ามเสาหลกั 4 
ประการโดยใชม้าตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณส าหรบัซพัพลายเออรแ์ละขอ้ก าหนด Zero 
Tolerance ของนโยบายการจดัหาอย่างมคีวามรบัผดิชอบของแพนดอรา่ 

ค) ICS – แผนการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัและความยัง่ยนื (Initiative for Compliance and 
Sustainability – ICS) 

ง) การตรวจประเมนิ Disney ILS 
 

แพนดอรา่จะยอมรบัการตรวจประเมนิดงักล่าวเมื่อด าเนินการโดยผูต้รวจประเมนิทีเ่ป็นสมาชกิของ APSCA หรอืผูท้ี่
ปฏบิตัติามการประเมนิความสอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO / IEC 17021 และแนวทางของมาตรฐาน ISO 19011 
ส าหรบัระบบการจดัการดา้นการตรวจประเมนิ 
 
7 ค าจ ากดัความ 
 
ไม่เกีย่วขอ้ง 

 


