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จุดประสงค์
แพนดอรา่มุง่มัน่ท่ีจะกำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจอยา่งมจีรยิธรรม ซึง่หมาย
ถึง การท่ีเราดำาเนนิธุรกิจอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย เหมาะสม และดว้ยความ
ซือ่สตัย ์และมคีณุธรรม โดยการยดึมัน่และปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้ 
บงัคับท่ีมผีลใชบ้งัคับ การใชว้จิารณญาณท่ีดี และการดำาเนินการเพื่อลดผล  
กระทบต่อสิง่แวดล้อมใหเ้หลือน้อยท่ีสดุ หลักจรรยาบรรณของกลุ่มบรษัิท  
แพนดอรา่ จะระบุถึงความมุง่มัน่ มาตรฐานของพฤติกรรม และการประพฤติ  
ปฏิบติัของเราอยา่งมจีรยิธรรม ซึ่งเราคาดหวงัวา่องค์กรแพนดอรา่ทัง้หมดจะ  
ยดึมัน่และปฏิบติัตาม 1

เราคาดหวงัวา่พนัธมติรทางธุรกิจของเรา รวมถึงซพัพลายเออร ์จะรว่มแบง่ปัน
ความมุง่มัน่นี้ และเรามุง่มัน่ท่ีจะทำางานรว่มกับซพัพลายเออรข์องเรา เพื่อให้
มัน่ใจถึงมาตรฐานท่ีสงูในด้านสงัคม สิง่แวดล้อม และจรยิธรรมการดำาเนิน
ธุรกิจ เราเหน็ว่าสิ่งนี้เป็นพื้นฐานของความรว่มมือทางธุรกิจท่ีประสบความ 
สำาเรจ็ในระยะยาวและความสำาเรจ็ทางธุรกิจ หลักจรรยาบรรณสำาหรบั  
ซัพพลายเออรนี์้ (หลักจรรยาบรรณสำาหรบัซัพพลายเออร)์ จะระบุ  
ข้อกำาหนดท่ีเฉพาะเจาะงแก่ซัพพลายเออรข์องเรา 2,3

นโยบายการจดัการอยา่งมคีวามีร่บัผดิชอบของแพนดอรา่ (นโยบายการจดัหา) 
จะระบุแนวทางของเราในการดำาเนินงานรว่มกับซัพพลายเออรข์องเรา รวมถึง
วตัถปุระสงค์อันเป็นแนวทางสามขอ้ของเราคือ มคีวามรบัผดิชอบ โปรง่ใส และ
ตรวจสอบยอ้นกลับได้ 4 หลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์เป็นองค์
ประกอบพื้นฐานของนโยบายการจัดหา และซพัพลายเอรต้์องศึกษานโยบาย
การจัดหาดังกล่าวใหคุ้้นเคย

หลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรเ์ป็นพื้นฐานของการดำาเนินการเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์เหล่านี ้โดยกำาหนดหลักเกณฑ์ขัน้ต�ำาของผลการปฏิบติังานท่ี
ซพัพลายเออรต้์องยดึมัน่ ซึ่งแบง่ออกเป็นสามแนวทางกวา้งๆ ตามท่ีแสดงไวใ้นตารางด้านล่าง หลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรจ์ะอิงตามหลัก
จรรยาบรรณพื้นฐาน ETI 5 

1   สามารถดหูลกัจรรยาบรรณของแพนดอรา่ได ้ท่ีน่ี
2   สามารถดหูลกัจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรข์องแพนดอรา่ได ้ท่ีน่ี
3   ในเอกสารน้ี คำาวา่ "ซพัพลายเออร"์ หรอื "บรรดาซพัพลายเออร"์ จะครอบคลมุถึงองค์กรใดๆ ท้ังหมดท่ีจดัหาผลติภัณฑ์  

วสัด ุและ/หรอืบรกิารต่างๆ ใหแ้ก่แพนดอรา่ รวมถึงองค์กรท่ีไดร้บัการอ้างอิงถืงในชื่ออ่ืน เชน่ ผู้ค้า/บรรดาผู้ค้า

4   สามารถดนูโยบายการจดัหาอยา่งมคีวามรบัผิดชอบของแพนดอรา่ได ้ท่ีน่ี
5   หลกัจรรยาบรรณพื้นฐาน ETI (ETI Base Code) จดัทำาขึ้นบนพื้นฐานของอนุสญัญาขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และเป็นหลกั 

จรรยาบรรณท่ีไดร้บัการรบัรองในระดบัสากลในเรื่องแนวปฏิบติัดา้นแรงงานท่ีด ีโดยถือวา่เป็นมาตรฐานท่ีใชอ้้างอิงกันท่ัวโลกและใชกั้นอยา่ง  
กวา้งขวางในฐานะเกณฑ์มาตรฐานท่ีใชใ้นการตรวจประเมนิทางสงัคมและพฒันาแผนปฏิบติังานทางการค้าท่ีมจีรยิธรรม โดยสามารถด ู 
หลกัจรรยาบรรณพื้นฐาน ETI ได ท่ีน่ี.

*มผีลบงัคับใชกั้บค่าใชจ้า่ยทางตรงและทางอ้อม **มผีลบงัคับใชกั้บค่าใชจ้า่ยทางตรงและค่าใชจ้า่ยทางอ้อมบางหมวดหมู่
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รบัผิดชอบ* โปรง่ใส** ตรวจสอบยอ้นกลับได้**

ความมุง่มัน่

เราจะปรบัปรุงผลกระทบทางสงัคมและพมิพเ์ขยีวหรอืรอยเท้า
สิง่แวดลอ้มของหว่งโซอุ่ปทานของเราอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
สอดคลอ้งกับมาตรฐานท่ียอมรบักันท่ัวไป และดำาเนินการให้
แน่ใจวา่วตัถดุบิท้ังหมดมาจากแหลง่ท่ีมาท่ีปราศจากขอ้ขดัแยง้

เราจะปรบัปรุงการเปิดเผยขอ้มูลในหว่งโซ่
อุปทานของเราอยา่งต่อเน่ือง

เราจะปรบัปรุงความเขา้ใจของเราอยา่งต่อ
เน่ืองในเรื่องเก่ียวกับหว่งโซอุ่ปทานของ
เราและการตรวจสอบยอ้นกลบัของ
วตัถดุบิของผลติภัณฑ์ของเรา เชน่ โลหะ 
แรธ่าต ุและวสัดอ่ืุน ๆ

แนวทางของเรา

ซื้อวตัถดุบิและสว่นประกอบของผลติภัณฑ์โดยลดผลกระทบ
ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
ทำางานรว่มกับซพัพลายเออรท่ี์ยดึมัน่ในการผลติและแนว
ปฏิบติัในสถานท่ีทำางานอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ
มสีว่นรว่มในการปรบัปรุงประสทิธภิาพของซพัพลายเออรแ์ละ
หว่งโซอุ่ปทานท่ีพวกเขาเป็นสว่นหน่ึง
ตรวจสอบใหแ้น่ใจถึงแนวทางการซื้อท่ีด ีเชน่ การสนทนากัน
อยา่งต่อเน่ือง และระยะเวลาเตรยีมสนิค้าท่ีเหมาะสม

เพิม่ความโปรง่ใสในวตัถดุบิท่ีเรานำามาใช้
ในผลติภัณฑ์ของเรา รวมถึงชื่อและสถาน
ท่ีต้ังของซพัพลายเออรข์องเรา และเปิด
เผยวา่หว่งโซอุ่ปทานของเราดำาเนินงาน
เป็นอยา่งไรบา้งเมื่อเทียบกับมาตรฐาน
ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มของเรา

เพิม่ความสามารถในการตรวจสอบยอ้น
กลบัของวตัถดุบิของผลติภัณฑ์ของเรา 
โดยการทำาแผนท่ีหว่งโซอุ่ปทานของเรา
และทำาการตรวจสอบสถานะธุรกิจ

ตารางท่ี 1: วตัถปุระสงค์ของการจดัหาอยา่งมคีวามรบัผิดชอบ

https://pandoragroup.com/investor/corporate-governance/code-of-conduct
https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
https://pandoragroup.com/sustainability/resources/policies
https://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/shared_resources/ETI Base Code %28English%29_0.pdf
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หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับผลการปฏิบัติงานท่ีมีการปรบัปรุงจะมีผล
บังคับใช้กับซพัพลายเออรจ์ะมผีลบงัคับใชกั้บซพัพลายเออรโ์ดยขึ้นอยู่
กับประเภทของผลิตภัณฑ์และวตัถดุิบของพวกเขา เชน่ จะมกีารแจง้ถึง
หลักเกณฑ์ผลการปฏิบติังาน ขอ้กำาหนดเฉพาะสำาหรบัแต่ละประเภท 
หากเก่ียวขอ้ง ใหซ้พัพลายเออรท์ราบโดยเป็นสว่นหนึ่งของธุรกรรมใดๆ

ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีมีผล
บังคับใช้เสมอ เมื่อใดก็ตามท่ีดูเหมือนว่ามีข้อขัดแย้งระหว่างหลัก
จรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์กับกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับ
ของท้องถ่ิน ใหย้ดึตามขอ้กำาหนดท่ีเขม้งวดกวา่ แพนดอรา่จะรว่มมอืใน
การประเมนิรว่มกันกับซพัพลายเออรเ์พื่อแก้ไข ขอ้ขดัแยง้ระหวา่งการ
จัดหาตามหลักจรรยาบรรณนี้กับกฎหมายของประเทศหรอืมาตรฐาน
อ่ืนท่ีมีผลบังคับใช้
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ตารางท่ี 2: ภาพรวมของหลักเกณฑ์ทางสิง่แวดล้อม สงัคม และจรยิธรรมการดำาเนินธุรกิจ 

สิง่แวดล้อม สงัคม กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ 

 • ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและผลกระทบ
ต่อสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้ง

 • กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับด้านสิง่แวดล้อม
ท่ีเก่ียวขอ้ง

 • นโยบาย การสื่อสาร และการฝึกอบรมด้าน 
สิง่แวดล้อม

 • การกำาหนดมาตรการควบคมุการปฏิบติังาน
 • การประเมนิผลการปฏิบติังาน
 • การปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่อง

 • แรงงานเด็กและแรงงานเยาวชน
 • เสรภีาพในการเลือกงาน
 • เสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการรวมตัวกัน

เพื่อเจรจาต่อรอง
 • การจา้งงานปกติ
 • ค่าครองชพี
 • เวลาการทำางาน
 • การไมเ่ลือกปฏิบติั
 • การไมใ่ชค้วามรุนแรงหรอืไมป่ฏิบติัต่อผู้อ่ืนโดย

ไรม้นุษยธรรม
 • สภาพการทำางาน

 • การต่อต้านการให้สนิบนและการทจุรติ
 • การต่อต้านการฟอกเงินและการจดัหาเงินทนุให้

แก่กลุ่มก่อการรา้ย
 • การคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจ
 • ระบบท่ีโปรง่ใส
 • ผลประโยชน์ทับซอ้น
 • การแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม
 • สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
 • การรกัษาขอ้มูลเป็นความลับและขอ้มูลภายใน
 • การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
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ขอบเขต
หลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรน์ี้มีผลบังคับใช้กับซพัพลายเออรทั์้งหมดของแพนดอรา่ 
(ต่อไปนี้เรยีกว่า "ซพัพลายเออร"์ หรอื "บรรดาซพัพลายเออร"์) แพนดอรา่รวมถึง Pandora A/S 
ซึ่งรวมถึงบรษัิทในเครอืทุกแหง่ของแพนดอรา่

การปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรน์ี้เป็นสว่นหนึ่งของขอ้ตกลงหรอืสญัญาท่ีมี
ผลบงัคับใช ้ระหวา่งแพนดอรา่กับซพัพลายเออรข์องบรษัิท ขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณสำาหรบั
ซพัพลายเออรค์รอบคลมุถึง สิง่อำานวยความสะดวกทัง้หมด กิจกรรม และพนักงานของซพัพลายเออร์
ท่ีไดร้บัการวา่จา้งอย่างเป็นทางการ, ตามสัญญาระยะสั้น หรอืในลักษณะพนักงานพารท์ไทม์ ท่ีมี
ส่วนในการปฏิบติังานตามสญัญาใหบ้รรลผุล 

ซพัพลายเออรต้์องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ซพัพลายเออรย์อ่ยท่ีเก่ียวข้องกับการส่งมอบหรอืการผลิต
วัตถุดิบ ผลติภัณฑ์ขั้นกลาง หรอืบรกิารต่างๆ ใหแ้ก่แพนดอรา่นัน้ ปฏิบติัตามหลักจรรยาบรรณ
สำาหรบัซพัพลายเออร ์ซึง่รวมถึงความรบัผดิชอบในการสื่อสารเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณสำาหรบั
ซพัพลายเออร ์ใหแ้ก่ซพัพลายเออรย์อ่ยดังกล่าว และสรา้งความมัน่ใจวา่หลักจรรยาบรรณสำาหรบั
ซพัพลายเออรน์ีจ้ะได้รบัการดำาเนินการอยา่งเต็มท่ี 

นอกจากนี้ ซพัพลายเออรอ์าจจะต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ ซพัพลายเออรย์อ่ยต้นทางอ่ืนๆ รวมถึงท่ี
เก่ียวขอ้งกับการสกัด การทำาฟารม์ หรอืการจดัหาวตัถดุิบอ่ืนๆ ท่ีนำาไปสูก่ารผลิตในขัน้ตอนท้ายๆ ซึ่ง
ดำาเนินการในนามของแพนดอรา่ ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซัพพลายเออรน์ี้ ข้อกำาหนด
ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างในบางประเภท และหากเก่ียวข้อง จะต้องได้รบัการ
สื่อสารโดยตรงไปยังซัพพลายเออร ์โดยเป็นส่วนหน่ึงของข้อผูกพันตามสัญญาท่ีมีต่อแพนดอรา่

จะไมม่กีารทำาสญัญารบัจา้งชว่งทัง้หมดหรอืบางสว่นในด้านการบรกิารหรอืการผลิตสินค้า ตามท่ี
ตกลงกันว่าจะจัดหาให้โดยซัพพลายเออรน์ั้น เว้นแต่ได้มีการตกลงกันโดยชัดแจ้งกับแพนดอรา่
และนิติบุคคลท่ีได้รบัมอบหมายของแพนดอรา่แล้ว ในกรณีของการรบัจา้งชว่ง จะต้องแจง้ใหฝ่้ายท่ี
เก่ียวข้องเหล่านั้นทราบถึงหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซัพพลายเออร ์และมีการกำาหนดขั้นตอนการ
ควบคุมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการนำาหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซัพพลายเออรไ์ปปรบัใช ้

ซพัพลายเออรจ์ะต้องดำาเนินการหากสงัเกตเหน็วา่ผูร้บัจา้งชว่งของตนไมป่ฏิบติัตามหลักการและ
มาตรฐานต่างๆ ในหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรแ์ละภาคผนวกใดๆ นอกจากนี้  
ซพัพลายเออรจ์ะต้องแจง้ใหแ้พนดอรา่ทราบทันที



7 หลกัจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์ปี 2021

00 บทนำา

การประเมนิผลการปฏิบติังาน
แพนดอร่าเชื่ อว่า ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความโปร่งใส และการสนทนากันคือสิ่งท่ีจำาเป็นต่อการ
รว่มมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจท่ีประสบความสำาเรจ็ รวมถึงการนำาหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร์
ไปปรบัใชอ้ยา่งได้ผล เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายนี้ แพนดอรา่ขอสงวนสทิธิใ์นการขอขอ้มูลผลการปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกับหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรน์ี้ รวมถึงทำาการตรวจประเมนิท่ีแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
และไมแ่จง้ล่วงหน้า ณ สถานท่ีทำางานของซพัพลายเออร ์(และสถานท่ีทำางานของซัพพลายเออรย์่อย) การ
ตรวจประเมินดังกล่าวอาจดำาเนินการโดยแพนดอรา่, โดยผู้ประเมินท่ีได้รบัการแต่งตั้งโดยแพนดอรา่ 
และ/หรอืผู้ประเมินท่ีได้รบัการแต่งตั้งโดยองค์กรท่ีแพนดอรา่เป็นสมาชิก การตรวจประเมินท่ีดำาเนินการ
หรอืท่ีว่าจ้างโดยแพนดอรา่จะใช้หลักวธิกีารตรวจประเมนิ SMETA นอกจากนี ้แพนดอรา่ยงัยอมรบัการ
ตรวจประเมนิหรอืการประเมนิผลการปฏิบติังานอ่ืนๆ ของสถานท่ีปฏิบติังานท่ีดำาเนินการโดยผูต้รวจประเมนิท่ี
ได้รบัอนุมติัตามมาตรฐานผลการปฏิบติังานท่ีได้รบัการยอมรบัทัว่ไปและเป็นท่ียอมรบัโดยแพนดอรา่ การ
ตรวจประเมนิท่ีได้รบัอนุมติั และมาตรฐานผลการปฏิบติังานท่ีเป็นท่ียอมรบั ซึ่งระบุไวใ้นนโยบายการจดัหาท่ี
รบัผดิชอบของแพนดอรา่ ซึ่งสามารถดไูด้ ท่ีนี่

แพนดอรา่พยายามท่ีจะปรบัปรุงอยา่งต่อเนื่องรว่มกับซพัพลายเออรข์องเรา และชว่ยใหพ้วกเขาปฏิบติัตาม
ขอ้กำาหนดของหลักจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรน์ี ้ในกรณท่ีีไมป่ฏิบติัตามกฎระเบยีบ แพนดอรา่และ
ซพัพลายเออรจ์ะตกลงกันเก่ียวกับมาตรการแก้ไขท่ีต้องดำาเนนิการภายในกรอบเวลาท่ีกำาหนด หากไมส่ามารถ
บรรลขุอ้ตกลงและไมม่กีารดำาเนินการภายในกรอบเวลาท่ีเหมาะสม แพนดอรา่อาจเลือกท่ีจุยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและ/หรอืระงับสญัญาในอนาคตไวช้ัว่คราวกับซพัพลายเออรท่ี์ไมป่ฏิบติัตามขอ้กำาหนดนัน้ 
นโยบายการจดัหาท่ีรบัผดิชอบแพนดอรา่ ระบุแนวทางของแพนดอรา่ในการดำาเนินการแก้ไข รวมถึงให ้
รายละเอียดเก่ียวกับข้อกำาหนด Zero Tolerance ของแพนดอรา่ 

ซพัพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ บุคลากรทกุระดับได้รบัการแจง้ใหท้ราบและได้ทำาความเขา้ใจเก่ียว
กับนโยบายและขัน้ตอนปฏิบติัต่างๆ เชน่ โดยการใชโ้ปสเตอร ์การจดัฝึกอบรม คู่มอืสำาหรบัผูป้ฏิบติังาน และ
วธิกีารอ่ืนๆ หากผูป้ฏิบติังานมอัีตราการรูห้นังสอืต่ำา 

การแจง้เบาะแสการกระทำาผิด
แพนดอรา่ได้นำานโยบายการแจง้เบาะแสการกระทำาผดิ (Whistleblower Policy) มาใชเ้พื่อใหพ้นักงาน  
แพนดอรา่ทกุคน และสมาชกิคณะกรรมการบรษัิทสามารถรายงานขอ้กังวลท่ีรา้ยแรงหรอืละเอียดอ่อน  
รวมถึงการกระทำาผดิ พฤติกรรมท่ีขดัต่อจรยิธรรม การละเมดิหลักจรรยาบรรณ นโยบายท่ีสำาคัญใดๆ  
หรอืการละเมดิกฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับท่ีมผีลบงัคับใชใ้ดๆ

แพนดอรา่กำาหนดใหซ้พัพลายเออรต้์องแจง้และรายงานขอ้กังวลท่ีรา้ยแรงหรอืละเอียดอ่อน รวมถึงการ 
กระทำาท่ีไมถ่กูต้อง พฤติกรรมท่ีขดัต่อจรยิธรรม การละเมดิหลักจรรยาบรรณของแพนดอรา่ หรอืการละเมดิ
กฎหมาย กฎระเบยีบ หรอืขอ้บงัคับท่ีมผีลบงัคับใชใ้นสว่นปฏิบติังานของตน พวกเขาควรได้รบัอนุญาตให้
แจง้ขอ้กังวลและรายงานอย่างเป็นความลับ และไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงในการถูกตอบโต้ ทั้งนี้ การ
รายงานสามารถดำาเนินการอย่างเป็นความลับโดยส่งอีเมลไปท่ี whistleblower@pandora.net.

นอกจากนี้ ซพัพลายเออรจ์ะต้องจดัหาชอ่งทางใหพ้นักงานสามารถแจง้ปัญหาหรอืขอ้กังวลเก่ียวกับการ
ละเมดิกฎหมายหรอืหลักจรยิธรรมโดยไมต้่องกังวลวา่จะถกูตอบโต้ นอกจากนี้ ซพัพลายเออรย์งัได้รบัการ
คาดหวงัวา่จะดำาเนินการเพื่อป้องกัน ตรวจหา และแก้ไขการกระทำาอันเป็นการตอบโต้ใดๆ อีกด้วย

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


8 หลกัจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์ปี 2021

01
กฎหมายและ
การปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบ



9

01 กฎหมายและการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ

การต่อต้านการให้สนิบนและ 
การทจุรติ
ซพัพลายเออรต้์องไมม่สีว่นรว่มในการใหส้นิบน การทจุรติ การรดีไถ การยกัยอก หรอืการฉ้อโกงใดๆ ใน
การดำาเนินธุรกิจและธุรกรรมใดๆ ท่ีดำาเนินการโดยซพัพลายเออร ์หรอืในนามของซพัพลายเออรโ์ดย
พนัธมติรทางธุรกิจของพวกเขา ในการติดต่อกับเจา้หนา้ท่ีของรฐั หน่วยงานสาธารณะ พนัธมติรทาง
ธุรกิจ หรอืบุคคลภายนอกอ่ืนใด ซพัพลายเออรต้์องไมล่ะเมดิกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคับท่ีต่อต้าน
การใหส้นิบนหรอืการทจุรติท่ีเก่ียวขอ้ง และต้องไมท่ำาใหแ้พนดอรา่ละเมดิกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้
บงัคับเก่ียวกับการต่อต้านการใหส้นิบนหรอืการทจุรติท่ีเก่ียวขอ้ง

หา้มมใิหซ้พัพลายเออรท์ำาการเสนอ สญัญาวา่จะให ้มอบให ้หรอือนุมติัเงินหรอืของมค่ีาใดๆ แก่
พนกังานคนใดของแพนดอรา่ หรอืบุคคลหรอืองค์กรใดๆ ท่ีกระทำาการในนามของแพนดอรา่ ทัง้นี้
เพื่อท่ีจะโน้มน้าวการพจิารณาตัดสนิหรอืการดำาเนินการของบุคคลคนนัน้ เพื่อใหต้นได้รบัหรอืถกูมอง
วา่ได้รบัสทิธพิเิศษหรอืมขีอ้ได้เปรยีบใดๆ การดำาเนินการเหล่านี้ทัง้หมดจะถือวา่เป็นการใหส้นิบน โดย
ไมค่ำานึงถึงมูลค่าเงินของสิง่นัน้

ซพัพลายเออรต้์องไมเ่สนอ หรอืจา่ย หรอืจดัหาสิง่ของมค่ีาใดๆ (รวมถึงการเดินทาง ของขวญั ค่าใช้
จา่ยในการต้อนรบั การบรจิาคเพื่อการกศุล หรอืสทิธพิเิศษอ่ืนใด) แก่เจา้หน้าท่ีหรอืพนักงานของรฐั 
หนว่ยงานของรฐั พรรคการเมอืง องค์กรภาครฐัสาธารณะ หรอืผูส้มคัรชงิตำาแหน่งทางการเมอืง หรอื
สมาชกิครอบครวัโดยตรงของบุคคลใดๆ ดังกล่าว เพื่อโน้มน้าวการกระทำาหรอืการตัดสนิใจเพื่อสง่
เสรมิประโยชน์ของแพนดอรา่ไมว่า่ในด้านใด

ซพัพลายเออรต้์องมนีโยบายท่ีครอบคลมุการใหส้นิบน การทจุรติ หรอืการดำาเนินธุรกิจท่ีฉ้อโกงไมว่า่
ประเภทใด นอกจากนี้ ซพัพลายเออรต้์องมกีารประเมนิความเสีย่งท่ีบนัทึกเป็นเอกสาร กระบวนการ
และการควบคมุท่ีเหมาะสม และจดัฝึกอบรมใหแ้ก่พนักงานในบทบาทหน้าท่ีท่ีมคีวามเสีย่งสงูวา่จะมี
สว่นเก่ียวขอ้งในการใหส้นิบน การทจุรติ หรอืการดำาเนินธุรกิจท่ีฉ้อโกงใดๆ

นอกจากนี ้พนกังานของเราก็มขีอ้ผกูพนัในจรยิธรรมการดำาเนินธุรกิจในลักษณะนีด้ว้ยเชน่กัน หากคณุ
เหน็สญัญาณบง่ชีใ้ดๆ ท่ีระบุวา่พนักงานคนใดของเราอาจมสีว่นรว่มในการกระทำาผดิ คณุ ในฐานะ
พนัธมติรทางธุรกิจของเรา จะต้องแจง้ใหเ้ราทราบทันทีภายใต้นโยบายการแจง้เบาะแสของแพนดอรา่
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การต่อต้านการฟอกเงินและการ
จดัหาเงินทนุให้แก่กลุม่ก่อการรา้ย
บรษัิทคาดหวังว่าซัพพลายเออรต้องหลีกเล่ียงการเข้าไปมีส่วนรว่มหรอืมีส่วนช่วยเหลือใน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีอาจขัดต่อข้อกำาหนดของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายการจัดหา
เงินทุนใหแ้ก่กลุ่มก่อการรา้ย ท่ีมีผลใชบ้ังคับ ซพัพลายเออรต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับท่ีใช้บังคับเสมอในเรื่องเก่ียวกับการตรวจหา การป้องกัน และการรายงานกิจกรรมการฟอก
เงินและการจัดหาเงินทุนให้แก่กลุ่มก่อการรา้ยท่ีอาจเกิดขึ้น ซัพพลายเออรต้์องไม่ทำาให้แพนดอรา่
เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือหรอืกระทำาการละเมิดกฎหมายหรอืระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับ 
การต่อต้านการฟอกเงินหรอืการต่อต้านการจัดหาเงินทุนให้แก่กลุ่มก่อการรา้ย

ซัพพลายเออรต้์องดูแลรกัษาบัญชีทางการเงินของธุรกรรมทั้งหมดตามท่ีกฎหมายท่ีใช้บังคับได้
กำาหนดไว้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศหรอืมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ

มาตรการคว�ำาบาตรทางเศรษฐกิจ
ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับท่ีวา่ด้วยการคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจท่ีใช้
บงัคับ และหลีกเล่ียงการมสีว่นรว่มในการทำาธุรกรรมใดๆ กับฝ่ายหรอืประเทศท่ีถกูคว่ำาบาตร หรอื
ต้องไมใ่ชใ้หบุ้คคลอ่ืนทำากิจกรรมท่ีตนไมส่ามารถทำาได้โดยตรงตามท่ีกฎหมายกำาหนดไวเ้นื่องจากขอ้
หา้มเรื่องการคว�ำาบาตรทางการค้าดังกล่าว

ระบบท่ีโปรง่ใส 
ซัพพลายเออรค์วรจัดทำาระบบท่ีโปรง่ใสท่ีสามารถเข้าถึงได้เพื่อการรายงานและการดำาเนินการกับ
การดำาเนินธุรกิจท่ีผิดจรรยาบรรณโดยท่ีผู้รายงานไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้
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ผลประโยชน์ทับซอ้น
บรษัิทคาดว่าซัพพลายเออรจ์ะหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งหมดหรอืสถานการณ์ท่ีทำาให้ถกู
มองวา่เป็นผลประโยชน์ทับซอ้นท่ีอาจเกิดขึ้น บรษัิทคาดวา่ซพัพลายเออรจ์ะแจง้เตือนผูท่ี้ได้รบัผล 
กระทบทัง้หมด ในกรณีท่ีเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นหรอือาจเกิดผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้นได้ ซึ่งรวม 
ถึงการท่ีผลประโยชน์ของแพนดอรา่ขดัแยง้กับผลประโยชน์สว่นตัวหรอืผลประโยชน์ของญาติพีน่้อง 
เพื่อนฝูง หรอืเพื่อนรว่มงาน

การแขง่ขนัทางการค้าท่ีเป็นธรรม
ซพัพลายเออรต้์องไมร่ว่มมอืกับคู่แขง่ในการกำาหนดราคารว่มกันหรอืฮัว้ประมูลโครงการใดๆ พวก
เขาต้องไมแ่ลกเปล่ียนข้อมูลราคาในปัจจุบัน ราคาเมื่อเรว็ๆ นี้ หรอืราคาในอนาคตกับคู่แข่ง 
ซพัพลายเออรจ์ะต้องหลีกเล่ียงการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการรวมกลุ่มเพื่อผกูขาดธุรกิจ และต้องไมใ่ช้
อำานาจเหนือตลาดในทางท่ีผดิ

สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา
ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับทัง้หมดซึ่งกำากับดแูลการรบัรองสทิธใินทรพัย์สิน
ทางปัญญา รวมถึงการปกป้องมิให้มีการเปิดเผยข้อมูล การคุ้มครองงานออกแบบ สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า 

ซพัพลายเออรต้์องไมล่ะเมดิสทิธ ิหรอืนำาทรพัยส์นิทางปัญญาของแพนดอรา่ไปใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสม
หรอืไมถ่กูต้อง และต้องดำาเนนิมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกันทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดของ
แพนดอรา่เพื่อมิให้ถูกขโมยหรอืเข้าถึงโดยไม่ได้รบัอนุญาต ซัพพลายเออรต้์องได้รบัหนงัสอื
ยนิยอมจากแพนดอรา่ ก่อนท่ีจะนำาไปใชห้รอืเปิดเผยทรพัยส์นิทางปัญญาใดๆ แก่บุคคลภายนอก 
ซัพพลายเออรต้์องปฏิบัติตามแนวทางของแบรนด์ท่ีมีผลบังคับใช้ หากเก่ียวข้อง เพื่อช่วยมอบ
ประสบการณ์ของแบรนด์ท่ีผสานรวมเป็นหนึ่งและมีมาตรฐานสอดคล้องกัน
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การรกัษาขอ้มูลเป็นความลับและ
ขอ้มูลภายใน
ซพัพลายเออรต้์องดำาเนนิมาตรการท่ีจำาเป็นทัง้หมดเพื่อใหม้ัน่ใจถึงการรกัษาความลับของความลับทาง
วิชาชพีและข้อมูลอ่ืนใดท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะท่ีพวกเขาได้รบัอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับแพนดอรา่ ไม่ว่าจะได้รบัข้อมูลนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร ทางวาจา หรอืในรปูแบบ
อิเล็กทรอนกิสก็์ตาม ขอ้มูลความลับครอบคลมุถึงขอ้มูลต่างๆ เชน่ แผนรเิริม่เชงิกลยุทธ ์เป้าหมาย 
การตัง้ราคา และขอ้มูลเก่ียวกับพนักงาน

ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับท่ีใชบ้งัคับทัง้หมดซึ่งเก่ียวขอ้งกับการ
ซื้อขายหลักทรพัย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (Insider Trading) และต้องหลีกเล่ียงการซื้อขายหุ้น 
หลักทรพัย์ หรอืตราสารการเงินอ่ืนๆ ในขณะท่ีมีข้อมูลภายในหรอือิงตามข้อมูลภายในเก่ียวกับ
แพนดอรา่ และต้องไม่ส่งเสรมิให้บุคคลอ่ืน (รวมถึงญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และเพื่อนรว่มงาน) 
ทำาการซื้อขายหุน้ หลักทรพัย ์หรอืตราสารการเงินอ่ืนๆ โดยอิงตามขอ้มูลภายใน ซพัพลายเออรจ์ะต้อง
ไมเ่ปิดเผย แบง่ปัน หรอืสง่ต่อขอ้มูลภายในใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับแพนดอรา่ หากซพัพลายเออรส์ามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลับขงแพนดอรา่ ก็จะต้องนำาไปใชใ้นลักษณะท่ีแพนดอรา่อนญุาตเท่านัน้ และ
อยา่งนอ้ยท่ีสดุ ขอ้มูลนัน้ต้องไดร้บัการปกป้องด้วยความระมดัระวงัเชน่เดียวกับท่ีซพัพลายเออร์
ปกป้องขอ้มูลของตนเอง

การคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล
ซพัพลายเออรทั์ง้หมดท่ีจดัการขอ้มูลเก่ียวกับแพนดอรา่ บรษัิทในเครอื หรอืผูบ้รโิภคของเรา จะต้อง
ปกป้องข้อมูลทัง้หมดโดยเป็นไปตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลของแพนดอรา่ รวมถึง
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง ซัพพลายเออรต้์องนำาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้เพื่อจุดประสงค์
ทางธุรกิจท่ีชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวต้องได้รบัการปกป้อง ใช้งาน จัดเก็บ และ
แบ่งปันในลักษณะตามท่ีได้แจ้งไว้และท่ีได้ตกลงกันในเวลาท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นไปตาม
กฎหมายคุ้มครองข้อมูลท่ีใช้บังคับ
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แรงงานเด็กและแรงงานเยาวชน 
ซัพพลายเออรต้์องไม่มีส่วนรว่มหรอืได้รบัประโยชน์จากการใช้แรงงานเด็ก

อายุขั้นต่ำาของการจ้างงานเต็มเวลาต้องไม่ต่ำากว่าอายุของผู้ท่ีสำาเรจ็การศึกษาภาคบังคับ และ
ไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องไม่ต่ำากว่า 15 ปี (หรอื 14 ปีหากกฎหมายท้องถ่ินกำาหนดไวโ้ดยเป็นไปตามขอ้
ยกเวน้ในประเทศกำาลังพฒันาของ ILO) 

หากพบวา่เด็กคนใดท่ีอายุต่ำากวา่อายุขัน้ต่ำาได้รบัการวา่จา้งใหท้ำางานในองค์กร ซพัพลายเออรจ์ะ
ต้องใหก้ารสนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่อช่วยใหเ้ด็กเหล่านั้นสามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนจนกว่า
จะมีอายุเกินกว่ากำาหนดอายุของการเป็นเด็ก กระบวนการแก้ไขเยียวยาของการใช้แรงงานเด็ก 
จะรวมถึงการดำาเนินการเพื่อใหส้วัสดิการท่ีดีแก่เด็กอย่างต่อเนื่อง และคำานึงถึงสถานการณ์
ทางการเงินของครอบครวัของเด็กด้วย

ซพัพลายเออรต้์องไมว่า่จา้งพนักงานท่ีมอีายุต่ำากวา่ 18 ปีใหท้ำางานในตำาแหน่งท่ีมอัีนตรายซึ่งอาจ
สง่ผลเสยีต่อสขุภาพ ความปลอดภัย หรอืศีลธรรมของพวกเขา

ซพัพลายเออรต้์องกำาหนดนโยบายการหา้มใชแ้รงงานเดก็ และป้องกันไมใ่หพ้นักงานท่ีอายุยงัน้อย
ทำางานท่ีอันตราย ไมว่า่จะกำาหนดขึ้นเป็นนโยบายแยกต่างหากหรอืรวมอยูกั่บนโยบายในปัจจุบนั
ของตนก็ตาม และต้องแจง้นโยบายการใชแ้รงงานเด็กนี้แก่ผูจ้ดัการและพนักงานทกุคน รวมถึง
พนัธมติรทางธุรกิจใดๆ ของตนท่ีวา่จา้งพนักงาน ณ สถานท่ีปฏิบติังานของซพัพลายเออร์
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เสรภีาพในการเลือกงาน
หา้มมใิหใ้ชแ้รงงานบงัคับ แรงงานผกูมดั หรอืแรงงานนักโทษท่ีไมส่มคัรใจ ซพัพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่พนักงานทกุคน 
ทำางานโดยสมคัรใจ 

ซพัพลายเออรต้์องไมเ่ก็บรกัษาเอกสารสว่นตัวของพนักงานท่ีเป็นฉบบัจรงิเอาไว ้เชน่ เอกสารระบุตัวตน และ ต้องไมส่รรหาพนกังาน
ดว้ยวธิกีารหลอกลวง และ/หรอืกำาหนดใหพ้นกังานต้องจา่ยเงินมดัจำาใดๆ หรอืจา่ยเงินล่วงหนา้สำาหรบัค่าอุปกรณ์ หรอืค่าธรรมเนียมการ
สรรหาพนักงาน (ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น) โดยเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการสรรหาพนักงาน หากพบวา่พนักงานเต้องชำาระ 
ค่าธรรมเนียมใดๆ ดังกล่าว พนักงานเหล่านัน้ต้องได้รบัเงินคืน

ซพัพลายเออรต้์องไมห่า้มมใิหพ้นักงานลาออก หากพนกังานไดแ้จง้ล่วงหนา้อยา่งเหมาะสม หรอืภายในเวลาท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได้
กำาหนดไว้

เสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการ 
รวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง 
ซพัพลายเออรต้์องเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรใดๆ ท่ีเป็นตัวแทนของพนักงานตามท่ีพนักงานต้องการ 
โดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรอืสรา้งผลกระทบเชิงลบ

ซพัพลายเออรต้์องเคารพสทิธขิองพนักงานในการรวมกลุม่กันเพื่อเจรจาต่อรอง และต้องปฏิบติัตามขอ้ตกลงรว่มของการเจรจาต่อรอง 
ถ้าม ีซพัพลายเออรต้์องมสีว่นรว่มในกระบวนการเจรจาต่อรองรว่มกันโดยสจุรติใด ภายใต้กฎหมายท่ีใชบ้งัคับ

ตัวแทนพนักงานจะต้องไมถ่กูเลือกปฏิบติั และต้องสามารถทำาหน้าท่ีตัวแทนของพนักงานในท่ีทำางานได้

ในกรณีท่ีการมีเสรภีาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มกันเพื่อเจรจาต่อรองนั้นถูกจำากัดภายใต้กฎหมายของประเทศนั้น นายจ้าง
ต้องส่งเสรมิและไม่ขัดขวางการพัฒนาแนวทางคู่ขนานเพื่อการเข้ารว่มสมาคมและการเจรจาต่อรองโดยอิสระและไม่ถูกบังคับ
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การจา้งงานปกติ 
ภายใต้ขอบเขตท่ีเป็นไปได้ การทำางานใดๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ในการจ้างงานท่ี
ได้รบัการยอมรบัซึ่งกำาหนดขึ้นผ่านทางกฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศนั้น 

ขอ้ผกูพนัของพนักงานภายใต้กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับดา้นแรงงานหรอืประกันทางสงัคมท่ีเกิด
ขึน้ จากความสมัพนัธใ์นการวา่จา้งตามปกติ จะต้องไมถ่กูหลีกเล่ียงโดยใชป้ระโยชนจ์ากการทำาสญัญา
กับลกูจา้งเท่านัน้ การทำาสญัญาวา่จา้งชว่ง หรอืการจดัการใหม้กีารทำางานท่ีบา้น หรอืผา่น โครงการ
พนักงานฝึกหดั โดยไมม่เีจตนาท่ีแท้จรงิในการจดัหาทักษะหรอืการว่าจ้างตามปกติ และต้องไม่หลีก
เล่ียงข้อผูกพันใดๆ โดยการทำาสัญญาท่ีกำาหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนในการว่าจ้าง

ซพัพลายเออรจ์ะเก็บรกัษาบนัทึกขอ้มูลของพนักงานไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงบนัทึกขอ้มูลอัตรา 
จำานวนผลงานและค่าจา้งเงินเดือน รวมถึงเวลาทำางาน สำาหรบัพนักงานทกุคนท่ีได้รบัการวา่จา้ง ไมว่า่
จะเป็นพนักงานเต็มเวลา พนักงานพารท์ไทม ์หรอืพนักงานท่ีวา่จา้งในชว่งเวลาหนึ่งๆ

ค่าครองชพี 
ค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการท่ีจ่ายให้สำาหรบัสัปดาห์การทำางานมาตรฐาน อย่างน้อยท่ีสุดจะต้อง
เป็นไปตาม มาตรฐานของกฎหมายของประเทศนั้น หรอืมาตรฐานเกณฑ์เปรยีบเทียบของ
อุตสาหกรรม แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า ไมว่า่ในกรณีใด ค่าจา้งเงินเดอืนจะต้องมากพอท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานและทำาใหล้กูจา้งมเีงินใชจ้า่ยสว่นเกินพอสมควร

พนกังานทกุคนต้องได้รบัการแจง้ขอ้มูลเป็นลายลักษณอั์กษรและเป็นท่ีเขา้ใจไดเ้ก่ียวกับเง่ือนไขการ 
ว่าจ้างของพวกเขาในแง่ของค่าจ้างเงินเดือนก่อนท่ีพวกเขาจะตกลงยอมรบัสัญญาว่าจ้างและให้้
ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดเฉพาะของค่าจ้างเงินเดือนของพวกเขาภายในช่วงระยะเวลาการจ่าย 
ค่าจ้างเงินเดือนแต่ละครัง้ท่ีพวกเขาได้รบั

บรษัิทไมอ่นุญาตใหด้ำาเนินการลงโทษทางวนิัยด้วยวธิกีารหกัลดค่าจา้งเงินเดือน และไมอ่นุญาตให้
ทำาการหกัลดค่าจา้งเงินเดือนหากกฎหมายในประเทศนัน้ไมอ่นุญาตใหด้ำาเนินการ เวน้แต่ลกูจา้งท่ี
เก่ียวขอ้งไดใ้หอ้นญุาตโดยชดัแจง้ การดำาเนนิการทางวนิยัทัง้หมดควรได้รบัการบนัทึกไว้
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เวลาการทำางาน 
ผู้จัดหาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศท่ีใช้บังคับเก่ียวกับเวลาการทำางานและวันหยุด 
นักขัตฤกษ์ 

เวลาการทำางาน (ไม่รวมการทำางานล่วงเวลา) ต้องได้รบัการระบุไว้ในสัญญาว่าจ้าง และต้องไม่เกิน 
48 ชัว่โมงต่อสัปดาห ์และเวลาการทำางานทั้งหมดภายในระยะเวลาเจ็ดวัน จะต้องไม่เกิน 60 ชัว่โมง

เวลาการทำางานอาจเกิน 60 ชัว่โมงภายในระยะเวลาเจ็ดวันได้ในกรณียกเว้น และเมื่อเป็นไปตาม
เง่ือนไขทัง้หมดดังต่อไปนี้: กฎหมายของประเทศนัน้อนุญาตใหท้ำาได้, มกีารเจรจาต่อรองและทำาขอ้
ตกลงรว่มโดยอิสระกับองค์กรของลกูจา้งท่ีเป็นตัวแทนของพนกังานในสดัสว่นท่ีมนียัสำาคัญ และเมื่อมี
การดำาเนนิมาตรการป้องกันอยา่งเหมาะสมเพื่อป้องกันสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การทำางานล่วงเวลาทัง้หมดต้องเป็นไปโดยสมคัรใจและได้รบัค่าตอบแทนตามระเบยีบขอ้บงัคับของ
ท้องถ่ินในอัตราท่ีสงูกวา่อัตราค่าจา้งตามปกติโดยเป็นไปตามอนุสญัญา ILO ท่ีเก่ียวขอ้ง

พนักงานจะได้รบัวนัหยุดอยา่งน้อยหนึ่งวนัในรอบการทำางานทกุ 7 วนั หรอืในกรณีท่ีกฎหมายของ
ประเทศนัน้ๆ อนุญาต พนักงานจะได้รบัวนัหยุดสองวนัในรอบการทกุงานทกุ 14 วนั
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การไมเ่ลือกปฏิบติั 
ซพัพลายเออรต้์องไมก่ระทำาหรอืยอมใหม้กีารกระทำาท่ีเลือกปฏิบติัใดๆ ในท่ีทำางาน ในแง่ของการวา่
จา้ง ค่าจา้งเงินเดือน ค่าล่วงเวลา การเขา้ถึงการฝึกอบรม การเล่ือนตำาแหน่ง การยุติการวา่จา้ง หรอื
การเกษียณอายุ บนพื้นฐานของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชัน้ ชาติกำาเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ 
รสนิยมทางเพศ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การสังกัดกลุ่มการเมือง สถานภาพสมรส สถานะ
การตัง้ครรภ์ หรอือายุ หรอืบุคลิกลักษณะอ่ืนใดท่ีได้รบัการคุ้มครองโดยกฎหมายท่ีใชบ้งัคับ

การไมใ่ชค้วามรุนแรงหรอื 
ไมป่ฏิบติัต่อผู้อ่ืนโดยไรม้นษุยธรรม 
บรษัิทไมอ่นญุาตใหม้กีารใชค้วามรนุแรงทางกายภาพหรอืการลงโทษท่ีใชค้วามรนุแรง การขูว่า่จะ
ทำารา้ยรา่งกาย การคกุคามทางเพศหรอืการล่วงละเมดิอ่ืนๆ และการดดุ่าวา่กล่าวหรอืดหูมิน่ใน
ลักษณะอ่ืนใด
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สภาพแวดล้อมการทำางานท่ี
ปลอดภัยและถกูสขุลักษณะ
ซพัพลายเออรต้์องจดัใหม้สีภาพการทำางานท่ีปลอดภัยและถกูสขุลักษณะสำาหรบัพนักงานทกุคนโดย
เป็นไปตามกฎหมายท่ีใชบ้งัคับและมาตรฐานทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงแต่ไมจ่ำากัด
เฉพาะการป้องกันอัคคีภัย การป้องกันอุบติัเหตแุละสารเคมเีป็นพษิ 

บรษัิทคาดหวงัวา่ซพัพลายเออรจ์ะต้องรเิริม่ในการระบุและกำาจดัหรอืควบคมุอันตรายท่ีอาจก่อใหเ้กิด
ความเสีย่งต่อพนักงานและบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขา้มาในสถานท่ีปฏิบติังานของซพัพลายเออร ์และความ
เสีย่งต่อสิง่แวดล้อม

ต้องมกีารดำาเนินการอยา่งเพยีงพอในการป้องกันอุบติัเหตแุละการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดขึ้นเนื่องจาก 
หรอืท่ีเก่ียวข้องกับ หรอืเกิดขึ้นในระหว่างการทำางาน โดยพยายามลดสิ่งเหล่านี้ใหเ้หลือน้อยท่ีสุด 
หรอืขจดัสาเหตขุองอันตรายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพแวดล้อมในการทำางานใหเ้หลือน้อยท่ีสดุ 
เท่าท่ีจะทำาได้อยา่งเหมาะสม

การฝึกอบรมและการให้คำาปรกึษา 
ซพัพลายเออรต้์องจดัใหม้กีารฝึกอบรมและ/หรอืการใหค้วามรูด้้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ี
จำาเป็นแก่พนักงาน และต้องจัดใหม้ีระบบท่ีเหมาะสมในการตรวจหาและหลีกเล่ียงภัยคกุคามท่ีอาจ
เกิดขึ้น เพื่อชว่ยปรบัปรุงสขุภาพและความปลอดภัยของพนักงานอยา่งต่อเนื่อง และการฝึกอบรม
ดังกล่าวควรทำาซ้ำาสำาหรบัพนักงานใหมห่รอืพนักงานท่ีได้รบัการมอบหมายงานใหม ่

ซัพพลายเออรต้์องพัฒนาและดูแลรกัษาระบบท่ีมีประสิทธิผลในการแจ้งขอ้มูลและให้คำาปรกึษาแก่
พนักงานในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยท่ีเก่ียวข้อง ด้วยระบบเหล่านี้ ซพัพลายเออรต้์องเก็บ
รกัษาบนัทึกขอ้มูลการเกิดอุบติัเหต ุการบาดเจบ็ และความเสีย่ง ต่อสขุภาพและความปลอดภัยท่ีเป็นท่ี
ทราบในท่ีทำางานไวอ้ยา่งถกูต้องโดยเป็นไปตามกฎหมายท้องถ่ิน
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โครงสรา้งพื้นฐานท่ีสะอาดและ
ถกูสขุอนามยั
ซพัพลายเออรต้์องจดัหาโครงสรา้งพื้นฐานท่ีเหมาะสม สะอาดและถกูสขุอนามยั รวมถึง การเขา้
ถึงหอ้งสขุาและน�ำาดื่ม ซึ่งตอบสนองความต้องการของพนักงานของตนและเพยีงพอ สำาหรบั
จำานวนพนักงาน

ท่ีพกั
ท่ีพกั หากมกีารจดัหาใหโ้ดยซพัพลายเออร ์จะต้องสะอาด ปลอดภัย และตอบสนอง 
ความต้องการพื้นฐานของพนักงาน และเป็นไปตามขอ้กำาหนดท่ีคล้ายกัน รวมถึง 
ขอ้กำาหนดทัว่ไปในเรื่องสขุภาพและความปลอดภัยดังท่ีระบุไวข้า้งต้น 

ตัวแทนด้านสขุภาพและความ
ปลอดภัย
ซพัพลายเออรต้์องมอบหมายความรบัผดิชอบในเรื่องสขุภาพและความปลอดภัยใหแ้ก่ตัวแทน
เจา้หน้าท่ีฝ่ายบรหิารระดับอาวุโส
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ประเด็นปัญหาด้านสิง่แวดล้อม
และผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ท่ีเก่ียวขอ้ง
ซพัพลายเออรต้์องทบทวนกระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจทัง้หมดอยา่งสม่ำาเสมอเพื่อทำาความ
เขา้ใจวา่ บรษัิท มปีฏิสมัพนัธกั์บสิง่แวดล้อมอยา่งไรบา้ง และเพื่อระบุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมท่ีเกิด
ขึ้นจรงิและท่ีอาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเก่ียวขอ้งกับมลภาวะทางอากาศ น้ำ า หรอืดิน การใชส้ารเคมแีละ
พลังงาน ขยะและการปล่อยมลพษิ เสยีง และผลกระทบต่อสายตา 

ซพัพลายเออรต้์องระบุและลดขยะและการปล่อยมลพษิทางอากาศ น้ำ า และผืนดินอันเกิดจาก 
กระบวนการและกิจกรรมทางธุรกิจของตนใหเ้หลือน้อยท่ีสุด ขยะและการปล่อยมลพิษท่ีสำาคัญ 
หมายถึง สิ่งท่ีเป็นอันตรายและจำาเป็นต้องได้รบัการดำาเนินการและกำาจดัท้ิงด้วยวธิพีเิศษ ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมหรอืบุคคล หรอืจำาเป็นต้องได้รบัสทิธอินุญาตหรอืใบอนุญาต

กฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคับ 
ด้านสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้ง 
อยา่งน้อยท่ีสดุ ซพัพลายเออรต้์องปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของกฎหมายท้องถ่ินและกฎหมายของ
ประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับผลกระทบทางสิง่แวดล้อมอันเกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบรกิารของตน  
และต้องดำาเนินการให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายผ่านการฝึกอบรม การสรา้งความตระหนัก 
การควบคุม และการตรวจสอบติดตาม

หากมขีอ้กำาหนดตามกฎหมาย ซพัพลายเออรต้์องสามารถแสดงใหเ้หน็วา่ พวกเขามใีบอนุญาต  
ท่ีถกูต้องท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงการใชแ้ละการกำาจดัทรพัยากร เชน่ น�ำา ขยะ การปล่อยมลพษิ  
ทางอากาศ ฯลฯ
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นโยบาย การสื่อสาร และ 
การฝึกอบรมด้านสิง่แวดล้อม
ซพัพลายเออรต้์องจดัทำานโยบายด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งครอบคลมุผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และมกีาร
แจง้ใหท้กุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทราบ รวมถึงซพัพลายเออรข์องตนเอง 

ในกระบวนการวางแผน ซพัพลายเออรจ์ะกำาหนดวตัถปุระสงค์ด้านสิง่แวดล้อมเพื่อทำาตามความ 
มุง่มัน่ท่ีกำาหนดไวใ้นนโยบายด้านสิง่แวดล้อม และเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายอ่ืนๆ ขององค์กร 

ซพัพลายเออรต้์องใหก้ารฝึกอบรมและขอ้มูลเก่ียวกับความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อมและมาตรการ
ควบคมุแก่พนักงานท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมด ซึ่งต้องดำาเนินการในรูปแบบและภาษาท่ีพนักงานสามารถ
เขา้ใจได้ง่าย

การกำาหนดมาตรการควบคมุ 
การปฏิบติังาน 
ซพัพลายเออรต้์องตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ การปฏิบติังานและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งได้รบัการ 
ดำาเนินการโดยมกีารควบคมุเพื่อใหเ้ป็นไปตามความมุง่มัน่ของนโยบายด้านสิง่แวดล้อม บรรลุ
วตัถปุระสงค์ด้านสิง่แวดล้อม และจดัการปัญหาด้านสิง่แวดล้อมท่ีสำาคัญ รวมทัง้ขอ้ผกูพนั 
ในการปฏิบติัตามกฎระเบยีบ

การควบคมุการปฏิบติังานสามารถทำาได้ในรปูแบบต่างๆ เชน่ กำาหนดขัน้ตอนดำาเนินการ คำาแนะนำาใน
การทำางาน การควบคุมทางกายภาพ การใช้บุคลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถ หรอืทั้งหมดนี้รวม
กัน เมื่อมกีารกำาหนดมาตรการควบคมุการปฏิบติังานขึ้นแล้ว ซพัพลายเออรต้์องตรวจสอบติดตาม
การนำาไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและประสทิธผิลของมาตรการควบคมุเหล่านี ้รวมถึงวางแผนและ 
ดำาเนินการใดๆ ท่ีจำาเป็น
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การประเมนิผล 
การปฏิบติังาน 
โดยเป็นส่วนหน่ึงของความพยายามในการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง 
ซพัพลายเออรต้์องประเมนิกิจกรรมทัง้หมดในการควบคมุผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อมโดยทำาการประเมินเป็นระยะๆ และต้องตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า
มาตรการเหล่านี้ยังคงได้ผลและมีการปรบัเปล่ียนอย่างเหมาะสม

การปรบัปรุงอยา่ง 
ต่อเนื่อง
ซพัพลายเออรต้์องปรบัปรุงผลการปฏิบติังานด้านสิง่แวดล้อมของตน
อยา่งต่อเนื่อง



Thank you !
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