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หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผูม้ ีความรับผิดชอบ
หลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผูม้ คี วามรับผิดชอบ (Responsible Business Alliance, RBA)
ก่อนหน้านี้คือหลักจรรยาบรรณแห่งแนวร่ วมประชาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC)
ซึ่งได้กาํ หนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจว่า สภาพแวดล้อมการทํางานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์
หรื ออุตสาหกรรมอื่นที่มีชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์เป็ นองค์ประกอบหลัก รวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อพนักงาน
พนักงานได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพและให้เกียรติ วิธีการดําเนินธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม และมีจริ ยธรรม
ภาคส่ วนที่นบั ว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ตามจุดประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี้คือ องค์กรที่อาจมีการออกแบบ ทําการตลาด ทําการผลิต
หรื อการจัดจําหน่ายสิ นค้าและบริ การ เพื่อผลิตสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจในภาคอิเล็กทรอนิ กส์อาจนําหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้โดยสมัครใจ
และอาจนําไปใช้กบั ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานและผูร้ ับเหมา ซึ่งรวมถึงผูจ้ ดั หาแรงงานตามสัญญาจ้าง
ในการนําหลักจรรยาบรรณไปปฏิบตั ิใช้และเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมนั้น
ธุรกิจต้องแสดงถึงการสนับสนุนหลักจรรยาบรรณและปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตามที่ระบุไว้

(“ผูเ้ ข้าร่ วม”)

ผูเ้ ข้าร่ วมต้องเคารพหลักจรรยาบรรณซึ่งถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน โดยอย่างน้อย
ผูเ้ ข้าร่ วมต้องแจ้งให้ผสู ้ ่ งมอบลําดับถัดลงไปรับทราบและให้นาํ หลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบตั ิใช้
สิ่ งสําคัญพื้นฐานในการนําหลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบตั ิใช้คอื ธุรกิจที่มีการปฏิบตั ิการในประเทศใด ๆ ก็ตาม
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทุกฉบับและทุกข้อของประเทศนั้น ๆ ที่ธุรกิจเกี่ยวข้อง 1 นอกจากนี้
หลักจรรยาบรรณนี้ยงั ส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้าร่ วมปฏิบตั ิตามข้อกําหนดซึ่งสู งกว่าที่กฎหมายกําหนดไว้ โดยยึดถือตามมาตรฐานที่ได้รบั การยอมรับในระดับสากล
เพื่อการพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม และจริ ยธรรมทางธุรกิจ ทั้งนี้
การปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณต้องไม่เป็ นการละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หากมีความแตกต่างของมาตรฐานต่าง ๆ ระหว่างหลักจรรยาบรรณของ
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RBA กับกฎหมายในท้องถิ่น RBA จะกําหนดการปฏิบตั ิให้สอดคล้องโดยเป็ นไปตามข้อกําหนดที่เข้มงวดที่สุด
ข้อกําหนดในหลักจรรยาบรรณนี้ได้ดดั แปลงมาจากและเป็ นไปตามมาตรฐานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
รวมถึงคําประกาศขององค์การแรงงานสากลด้านหลักการและสิ ทธิข้นั พื้นฐานของการทํางานและปฏิญญาสิ ทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติดา้ นธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
RBA มีความมุ่งมัน่ ในการรับข้อมูลจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อการพัฒนาและการนําหลักจรรยาบรรณนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่อง
หลักจรรยาบรรณนี้แบ่งออกเป็ นห้าหมวด ได้แก่ หมวด ก. ข. และ ค. วางมาตรฐานสําหรับแรงงาน สุ ขภาพและความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมตามลําดับ
หมวด ง. เพิ่มเติมมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ หมวด จ.
วางแนวทางพื้นฐานของระบบการจัดการที่เป็ นที่ยอมรับในการนําหลักจรรยาบรรณนี้มาปฏิบตั ิ
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หลักจรรยาบรรณนี้ไม่มีเจตนาก่อให้เกิดสิ ทธิ์เพิม่ เติมต่อบุคคลที่สาม รวมถึงพนักงานของธุรกิจ
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ก.

แรงงาน

ผูเ้ ข้าร่ วมให้คาํ มัน่ ในการรักษาสิ ทธิมนุษยชนของแรงงาน และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างมีศกั ดิ์ศรี และด้วยความเคารพตามที่เข้าใจในระดับสากล
โดยประยุกต์ใช้กบั แรงงานทุกประเภท ทั้งแรงงานชัว่ คราว แรงงานต่างด้าว แรงงานนักเรี ยน แรงงานสัญญาจ้าง แรงงานจ้างโดยตรง และแรงงานประเภทอื่น
ๆ มาตรฐานที่ระบุไว้ในแหล่งอ้างอิงเป็ นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและถูกนํามาใช้ในการจัดเตรี ยมหลักจรรยาบรรณนี้
และอาจเป็ นแหล่งข้อมูลเพิม่ เติมที่เป็ นประโยชน์
มาตรฐานด้านแรงงาน มีดงั นี้:

1)

เสรี ภาพในการเลือกงาน

ห้ามมิให้มีการบังคับใช้แรงงาน การผูกมัดแรงงาน (รวมถึงผูกมัดด้วยภาระหนี้) ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรื อไม่สมัครใจ หรื อแรงงานตามพันธะสัญญา
หรื อการหาประโยชน์จากแรงงานนักโทษ ทาส หรื อการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการขนส่ ง การเคลื่อนย้าย การเกณฑ์ การถ่ายโอน
หรื อการบังคับบุคคลเข้าทํางานด้วยการข่มขู่ บังคับ ขู่เข็ญ ลักพาตัว หรื อหลอกลวงให้ใช้แรงงานหรื อให้บริ การ
ห้ามมีขอ้ จํากัดที่ปราศจากเหตุผลอันควรในการห้ามแรงงานเคลื่อนที่ภายในสถานที่ประกอบการ
นอกจากนี้ยงั รวมถึงข้อจํากัดที่ปราศจากเหตุผลอันควรในการเข้าหรื อออกจากสถานที่ซ่ ึงจัดหาให้โดยบริ ษทั รวมถึงหอพักหรื อที่พกั อาศัยสําหรับคนงาน ถ้ามี
ในส่ วนของกระบวนการจ้างงาน แรงงานต้องได้รับสัญญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภาษาท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขการจ้างงาน
แรงงานต่างด้าวต้องได้รับหนังสื อสัญญาจ้างงานก่อนที่แรงงานจะออกจากประเทศที่เป็ นถิ่นกําเนิดของตน
และต้องไม่มีการสับเปลี่ยนหรื อการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในสัญญาจ้างงานหลังจากที่แรงงานมาถึงยังประเทศปลายทางที่รับแรงงาน
เว้นแต่เปลี่ยนแปลงให้ตรงตามกฎหมายในท้องถิ่น และมีเงื่อนไขที่เทียบเท่าหรื อดีกว่า งานทั้งหมดต้องเป็ นไปโดยสมัครใจ
และแรงงานต้องมีอิสระที่จะออกจากงานหรื อพ้นจากการจ้างงานเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีการลงโทษ หากได้รับแจ้งอย่างสมเหตุสมผลตามสัญญาของแรงงาน ผูว้ ่าจ้าง
ตัวแทน และตัวแทนช่วงจะไม่ยึดถือหรื อทําลาย ปกปิ ด หรื ออายัดเอกสารระบุตวั บุคคลหรื อเอกสารการเข้าเมืองของแรงงาน เช่น
บัตรประจําตัวที่ออกให้โดยรัฐบาล หนังสื อเดินทาง หรื อหนังสื ออนุญาตทํางาน
นายจ้างสามารถเก็บเอกสารได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายกําหนดให้มีการเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวเท่านั้น ในกรณี น้ ี
ไม่ควรปฏิเสธไม่ให้แรงงานเข้าถึงเอกสารของตนไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม แรงงานต้องไม่มีการจ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ
หรื อค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับการจ้างงานของตนให้แก่ตวั แทนของนายจ้างหรื อตัวแทนช่วงในการจัดหางาน หากพบว่าแรงงานเป็ นผูจ้ ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ค่าธรรมเนียมจํานวนนั้น ๆ ต้องถูกคืนให้กบั แรงงาน

2)

แรงงานเยาวชน

ห้ามใช้แรงงานเด็กในทุกขั้นตอนของการผลิต “เด็ก” หมายถึงบุคคลใด ๆ ที่มีอายุต่าํ กว่า 15 ปี หรื อมีอายุต่าํ กว่าอายุสาํ เร็ จการศึกษาภาคบังคับ
หรื อมีอายุต่าํ กว่าอายุการจ้างงานขั้นตํ่าในประเทศ โดยถืออายุที่สูงสุ ดเป็ นหลัก ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องใช้กลไกที่เหมาะสมในการตรวจสอบอายุของแรงงาน
บริ ษทั สามารถสนับสนุนให้มีโครงการฝึ กงานเพื่อการเรี ยนรู ้ที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ แรงงานที่มีอายุต่าํ กว่า 18 ปี (แรงงานเยาวชน)
ต้องไม่ทาํ งานที่เสี่ ยงอันตรายต่อสุ ขภาพหรื อความปลอดภัยของตน ทั้งนี้รวมถึงการไม่ทาํ งานกะกลางคืนและการไม่ทาํ งานล่วงเวลา
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระบบการจัดการแรงงานนักเรี ยนอย่างเหมาะสม โดยมีการเก็บรักษาข้อมูลระเบียนนักเรี ยน
ตรวจสอบเงื่อนไขการจ้างงานของหน่วยงานการศึกษาที่เข้าร่ วมอย่างเข้มงวด และปกป้องสิ ทธิของนักเรี ยนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องให้การสนับสนุนและการฝึ กอบรมแก่แรงงานนักเรี ยนทุกคนตามสมควร หากไม่มีกฎหมายในท้องถิ่นกําหนดไว้ อัตราค่าจ้างแรงงานนักเรี ยน
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ผูฝ้ ึ กงาน และแรงงานฝึ กหัดอย่างน้อยต้องเท่ากับอัตราค่าจ้างของแรงงานขั้นเริ่ มต้นทีท่ าํ งานแบบเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก
จะต้องให้ความช่วยเหลือและดําเนินการแก้ไข

3)

ชัว่ โมงการทํางาน

การศึกษาด้านการดําเนิ นกิจการระบุอย่างชัดเจนว่า ความเครี ยดของแรงงานมีความสัมพันธ์กบั ผลิตภาพที่ลดลง ทําให้มีการเปลี่ยนงานเพิ่มมากขึ้น
และมีการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยเพิ่มมากขึ้น ชัว่ โมงการทํางานต้องไม่เกินจํานวนสูงสุ ดที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายท้องถิ่น นอกจากนี้
ชัว่ โมงทํางานไม่ควรมากกว่า 60 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ รวมถึงชัว่ โมงทํางานล่วงเวลา เว้นแต่ในกรณี ฉุกเฉินหรื อสถานการณ์ที่ไม่ปกติ
การทํางานล่วงเวลาทั้งหมดจะต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ แรงงานต้องได้รับอนุญาตให้มีวนั หยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์

4)

ค่าจ้างและสวัสดิการ

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่แรงงานต้องเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้ รวมถึงกรณี ที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นตํ่า ค่าล่วงเวลา
และสวัสดิการตามที่กฎหมายได้กาํ หนดไว้ แรงงานต้องได้รับค่าตอบแทนสําหรับการทํางานล่วงเวลามากกว่าอัตราค่าแรงรายชัว่ โมงในเวลาทํางานปกติ
เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น ห้ามใช้วิธีการหักค่าแรงเพื่อเป็ นมาตรการลงโทษทางวินยั ในแต่ละรอบของการจ่ายค่าแรง
แรงงานต้องได้รับแจ้งรายการค่าจ้างภายในเวลาอันควรและสามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิสูจน์ความถูกต้องของค่าจ้างต่องานที่ได้ทาํ
การใช้แรงงานชัว่ คราว แรงงานนอกพื้นที่ และแรงงานภายนอกทั้งหมดต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดของกฎหมายท้องถิ่น

5)

การปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรม

ต้องไม่มีการปฏิบตั ิโดยใช้ความรุ นแรงหรื อไร้มนุษยธรรม รวมถึงความรุ นแรง ความรุ นแรงตามเพศภาวะ การล่วงละเมิดทางเพศ การข่มเหงทางเพศ
การลงโทษรุ นแรง การขู่เข็ญทางจิตใจหรื อร่ างกาย การกลัน่ แกล้ง การทําให้อบั อายต่อหน้าสาธารณะ หรื อการละเมิดด้วยวาจาต่อแรงงาน
หรื อแม้แต่การขูว่ ่าจะกระทําการดังกล่าว
นโยบายและกระบวนการทางวินยั เพื่อป้องกันการกระทําข้างต้นต้องได้รับการกําหนดไว้อย่างชัดเจนและแจ้งให้แรงงานรับทราบ

6)

การไม่เลือกปฏิบตั ิและการไม่คุกคาม

ผูเ้ ข้าร่ วมควรให้คาํ มัน่ ต่อแรงงานเกี่ยวกับการปราศจากการข่มเหงและปราศจากการเลือกปฏิบตั ิที่ผิดกฎหมาย
บริ ษทั ต้องไม่เลือกปฏิบตั ิหรื อคุกคามอันเนื่องมาจากชาติพนั ธุ์ สี ผิว อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศหรื อการแสดงออกทางเพศภาวะ
เผ่าพันธุ์หรื อถิ่นกําเนิด ความพิการ การตั้งครรภ์ ศาสนา ความสัมพันธ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพ สถานะทหารผ่านศึก
ข้อมูลทางพันธุกรรมที่ได้รับการคุม้ ครอง หรื อสถานะการสมรส ในการจ้างงานและวิธีปฏิบตั ิในการทํางาน เช่น ค่าแรง การเลื่อนขั้น การให้รางวัล
และโอกาสในการได้รับการฝึ กอบรม แรงงานต้องมีสถานที่ปฏิบตั ิศาสนกิจตามเหตุผลอันควร นอกจากนี้
แรงงานหรื อผูท้ ี่อาจเป็ นแรงงานไม่ควรต้องถูกกําหนดให้ทาํ การตรวจสุ ขภาพ รวมทั้งการตรวจการตั้งครรภ์หรื อความบริ สุทธิ์
หรื อทดสอบสมรรถภาพทางร่ างกายซึ่งอาจนําไปสู่ การเลือกปฏิบตั ิ โดยได้มีการร่ างเอกสารฉบับนี้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ)
ขององค์การแรงงานสากล (ฉบับที่ 111)

7)

เสรี ภาพในการสมาคม

เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ผูเ้ ข้าร่ วมต้องเคารพสิ ทธิของแรงงานทุกคนที่ตอ้ งการก่อตั้งและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานตามความสมัครใจ
เพื่อการต่อรองร่ วมกันและการชุมนุมอย่างสันติ เช่นเดียวกันกับการเคารพสิ ทธิของแรงงานทีล่ ะเว้นจากการร่ วมกิจกรรมดังกล่าว
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แรงงานและ/หรื อผูแ้ ทนจะต้องสามารถสื่ อสารและแบ่งปันแนวคิดและความกังวลกับฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับสภาพการทํางานและวิธีการบริ หารได้อย่างเปิ ดเผย
โดยปราศจากความกลัวจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ ลงโทษ ข่มขู่ หรื อคุกคาม
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ข.

สุ ขภาพและความปลอดภัย

ผูเ้ ข้าร่ วมตระหนักว่า นอกจากการลดอุบตั ิการณ์ของการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทํางานแล้ว
สิ่ งแวดล้อมการทํางานที่ปลอดภัยและดีต่อสุ ขภาพจะช่วยเพิม่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การ ทําให้การผลิตมีความสมํ่าเสมอ
ตลอดจนสามารถรักษาแรงงานและขวัญกําลังใจของแรงงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมยังตระหนักอีกว่าการให้ขอ้ มูลและความรู ้แก่แรงงานอย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะค้นหาและแก้ไขปัญหาด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยในสถา
นประกอบการ
ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 45001 และแนวปฏิบตั ิขององค์การแรงงานสากลด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพวิชาชีพ
ได้นาํ มาใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการจัดเตรี ยมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์
มาตรฐานด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย มีดงั นี้:

1)

ความปลอดภัยในการทํางาน

แรงงานที่มีความเสี่ ยงต่ออันตรายด้านสุ ขภาพและความปลอดภัย (เช่น อันตรายจากสารเคมี ไฟฟ้าหรื อแหล่งพลังงานอื่น อัคคีภยั ยานพาหนะ
และการตกจากที่สูง) ต้องได้รับการระบุและประเมิน รวมทั้งลดความเสี่ ยงโดยใช้ลาํ ดับขั้นของการควบคุมอันตราย ซึ่งประกอบไปด้วยการขจัดความเสี่ ยง
การแทนที่กระบวนการหรื อด้วยวัสดุ การควบคุมโดยการออกแบบเฉพาะ การใช้การควบคุมทางวิศวกรรมและการควบคุมทางการบริ หารจัดการ
การบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน และระเบียบปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน (รวมถึงระบบล็อกและการแขวนป้ายเตือน)
และการให้การฝึ กอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เมื่ออันตรายต่าง ๆ ไม่สามารถควบคุมได้โดยวิธีการข้างต้น
แรงงานต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่ได้รับการบํารุ งรักษาอย่างดีและเหมาะสม
รวมทั้งเอกสารให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงต่อการเกิดอันตรายเหล่านั้น
นอกจากนี้ยงั ต้องดําเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อนําสตรี ต้ งั ครรภ์และมารดาทีใ่ ห้นมบุตรออกจากสภาวะการทํางานที่มีอนั ตรายสู ง
ขจัดหรื อลดความเสี่ ยงเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยในที่ทาํ งานของสตรี ต้ งั ครรภ์และมารดาที่ให้นมบุตร รวมถึงความเสี่ ยงอันสื บเนื่องจากการทํางาน
และจัดหาสถานที่สาํ หรับมารดาที่ให้นมบุตรที่เหมาะสม

2)

ความพร้อมในกรณี ฉุกเฉิน

สถานการณ์และเหตุการณ์ในกรณี ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นต้องได้รับการตรวจและประเมิน และลดผลกระทบให้นอ้ ยที่สุด
โดยการใช้แผนรับมือฉุกเฉิ นและกระบวนการตอบสนอง รวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน การแจ้งเตือนพนักงานและกระบวนการอพยพลี้ภยั
การฝึ กซ้อมแรงงานและการฝึ กหนีไฟ จะต้องดําเนินการฝึ กหนีไฟอย่างน้อยปี ละครั้งหรื อตามที่กฎหมายกําหนด แล้วแต่ว่าข้อกําหนดใดจะเข้มงวดกว่า
นอกจากนี้ แผนฉุกเฉินควรรวมถึงเครื่ องมือตรวจจับและดับเพลิงที่เหมาะสม ทางออกที่ไม่มีสิ่งกีดกวางและชัดเจน ทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ
ข้อมูลติดต่อหน่วยกูภ้ ยั ฉุกเฉิน และแผนฟื้ นฟู แผนและกระบวนการดังกล่าวจะต้องเน้นที่การลดอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สิ่ งแวดล้อม
และทรัพย์สินให้เหลือน้อยที่สุด
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3)

การบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทํางาน

ต้องมีการนําระเบียบปฏิบตั ิและระบบต่าง ๆ มาใช้เพื่อป้องกัน จัดการ ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการทํางาน
รวมถึงมาตรการส่ งเสริ มการรายงานของแรงงาน การจําแนกและบันทึกกรณี บาดเจ็บและเจ็บป่ วย การให้การรักษาที่จาํ เป็ น
การสอบสวนและดําเนินการเพื่อแก้ไขที่สาเหตุ และการอํานวยความสะดวกให้แรงงานกลับเข้าทํางาน

4)

สุขอนามัยอุตสาหกรรม

แรงงานที่เสี่ ยงต่อการได้รับสารเคมี สารชีวภาพและกายภาพ ต้องได้รับการระบุ ประเมิน ควบคุม ตามลําดับขั้นของการควบคุม
หากมีการระบุว่าอาจเกิดอันตรายขึ้น ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องมองหาโอกาสในการกําจัดและ/หรื อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต้องถูกขจัดหรื อควบคุมผ่านการควบคุมที่เหมาะสมด้านการออกแบบ ด้านวิศวกรรม และด้านการจัดการ
เมื่อไม่สามารถควบคุมความเสี่ ยงอันตรายได้อย่างเพียงพอโดยวิธีการดังกล่าว
สุ ขภาพของแรงงานต้องได้รับการป้องกันโดยการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่ วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งต้องได้รับการบํารุ งรักษาอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
จะต้องมีโปรแกรมการป้องกัน และโปรแกรมควรมีเอกสารให้ความรู ้เกี่ยวกับความเสี่ ยงที่เชื่อมโยงกับอันตรายเหล่านั้น

5)

งานที่ตอ้ งการแรงงานทางกายภาพ

แรงงานที่เสี่ ยงต่ออันตรายจากงานที่ใช้แรงงานทางกายภาพ
รวมถึงการจัดการกับวัสดุโดยแรงงานคนและการยกของหนักหรื อยกของเป็ นประจํา
การยืนเป็ นเวลานานหรื อเป็ นประจํา หรื องานประกอบที่ใช้แรงมาก ต้องได้รับการระบุ ประเมิน และควบคุม

6)

การป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่ องจักรกล

เครื่ องจักรกลการผลิตและเครื่ องจักรอืน่ ๆ จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัย ต้องจัดให้มีเครื่ องป้องกันทางกายภาพ เครื่ องล็อก และสิ่ งป้องกัน
ที่ได้รับการบํารุ งรักษาอย่างเหมาะสม ในกรณี ที่เครื่ องจักรอาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บต่อแรงงาน

7)

สุขอนามัย อาหาร และที่อยูอ่ าศัย

แรงงานต้องสามารถเข้าถึงห้องสุ ขาที่สะอาด นํ้าดื่มสะอาด และการเตรี ยม การจัดเก็บอาหาร และสถานที่รับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะ
หอพักแรงงานที่ผเู ้ ข้าร่ วมหรื อผูแ้ ทนจัดหาให้ตอ้ งได้รับการดูแลรักษาให้สะอาดและปลอดภัย พร้อมด้วยมาตรการฉุกเฉินที่เหมาะสม นํ้าร้อนสําหรับอาบนํ้า
ความอบอุ่นและการระบายอากาศที่เพียงพอ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินส่ วนบุคคลหรื อของมีค่า
และพื้นที่ส่วนตัวพร้อมสิ ทธิในการเข้าออกสถานที่ได้ตามเหตุผลอันควร

8)

การสื่ อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องให้ขอ้ มูลเรื่ องสุ ขภาพและความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่แรงงาน และการฝึ กอบรมในภาษาที่แรงงานใช้หรื อในภาษาที่แรงงานเข้าใจ
เกี่ยวกับอันตรายที่ถูกระบุในสถานที่ทาํ งาน ซึ่งแรงงานมีความเสี่ ยงที่จะประสบ รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงอันตรายจากเครื่ องจักร ไฟฟ้า สารเคมี อัคคีภยั
และอันตรายทางร่ างกาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยจะต้องได้รับการติดประกาศไว้อย่างชัดเจนในสถานประกอบการ
หรื อติดไว้ในสถานที่ที่ระบุไว้และแรงงานสามารถเข้าถึงได้ ต้องมีการฝึ กอบรมให้กบั แรงงานทุกคนก่อนเริ่ มต้นการทํางาน และเป็ นประจําหลังจากนั้น
แรงงานจะต้องได้รับการสนับสนุนให้แจ้งข้อกังวลด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยใด ๆ โดยปราศจากการตอบโต้
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ค.

สิ่ งแวดล้อม

ผูเ้ ข้าร่ วมตระหนักว่าความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมถือเป็ นส่ วนหนึ่งของการผลิตสิ นค้าระดับโลก
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องระบุผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและต้องลดผลกระทบต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการดําเนินการผลิต
ในขณะที่ตอ้ งปกป้องสุ ขภาพและความปลอดภัยของสาธารณชนด้วย ระบบการจัดการที่ได้รับการยอมรับ เช่น ISO 14001
และระบบจัดการและตรวจสอบนิเวศสภาวะ (Eco Management and Audit System, EMAS)
ได้นาํ มาใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงในการจัดเตรี ยมหลักจรรยาบรรณและอาจเป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์
มาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม มีดงั นี้:

1)

ใบอนุญาตและการรายงานด้านสิ่ งแวดล้อม

ใบอนุญาตด้านสิ่ งแวดล้อมที่จาํ เป็ นทั้งหมด (เช่น การเฝ้าพินิจการปล่อยของเสี ย) การอนุมตั ิ และการขึ้นทะเบียนต้องได้รับการดําเนินการ เก็บรักษา
และปรับปรุ งให้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบนั และต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในการรายงาน

2)

การป้องกันมลภาวะและการลดการใช้ทรัพยากร

ต้องมีการลดการปล่อย การระบายสารพิษ และการผลิตของเสี ยให้เหลือน้อยที่สุด รวมถึงการขจัดแหล่งก่อเกิดหรื อทําการปฏิบตั ิการให้หมดไป ตัวอย่างเช่น
การเพิ่มอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ การปรับปรุ งขั้นตอนการผลิต การบํารุ งรักษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ
ต้องอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงนํ้า เชื้อเพลิงฟอสซิล แร่ ธาตุ และผลิตภัณฑ์จากป่ าดงดิบ ด้วยวิธีการปฏิบตั ิการ เช่น ปรับปรุ งขั้นตอนการผลิต
การบํารุ งรักษา และกระบวนการทางสาธารณูปโภค การใช้วสั ดุทดแทน การนําไปใช้ซ้ าํ การอนุรักษ์ การรี ไซเคิล หรื อโดยวิธีการอื่น ๆ

3)

วัตถุอนั ตราย

สารเคมี ของเสี ย และวัตถุอื่นใดที่กอ่ ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์หรื อสิ่ งแวดล้อม ต้องได้รับการระบุ ติดป้ายแสดง และจัดการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการดูแลด้านความปลอดภัยในเรื่ องการจัดการ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การใช้ การรี ไซเคิล หรื อการนํากลับมาใช้ใหม่
รวมถึงการกําจัดทิ้ง

4)

ขยะมูลฝอย

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องใช้วิธีการอย่างเป็ นระบบและรับผิดชอบในการระบุ จัดการ ลด และกําจัดหรื อรี ไซเคิลขยะมูลฝอย (ที่ไม่เป็ นอันตราย)

5)

การปล่อยมลภาวะทางอากาศ

การปล่อยสารระเหยที่เป็ นสารอินทรี ยเ์ คมี ละอองลอย สารกัดกร่ อน สารอนุภาค สารเคมีทาํ ลายโอโซน
และการเผาไหม้ที่เกิดจากการปฏิบตั ิงานออกสู่ อากาศ ต้องได้รับการจําแนก
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ตรวจสอบ ควบคุม และบําบัดก่อนปล่อยออกเป็ นประจํา
สารทําลายชั้นบรรยากาศโอโซนจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพตามพิธีสารมอนทรี ออลและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ข้าร่ วมต้องดําเนินการตรวจสอบการทํางานของระบบควบคุมการปล่อยมลภาวะทางอากาศเป็ นประจํา

6)

ข้อจํากัดด้านวัสดุ

ผูเ้ ข้าร่ วมต้องยึดถือการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของลูกค้าเกี่ยวกับการห้ามหรื อการจํากัดสารเฉพาะในสิ นค้าและการผลิต
รวมถึงการติดฉลากระบุเกี่ยวกับการรี ไซเคิลและการกําจัดทิ้ง

7)

การจัดการนํ้า

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องดําเนินโครงการการจัดการนํ้า ซึ่งต้องจัดทําบันทึก กําหนดคุณลักษณะ และตรวจสอบติดตามแหล่งนํ้า การใช้น้ าํ และการปล่อยนํ้า
รวมถึงการแสวงหาโอกาสในการอนุรักษ์น้ าํ และควบคุมช่องทางการปนเปื้ อน ต้องกําหนดคุณลักษณะ ตรวจติดตาม ควบคุม
และบําบัดนํ้าเสี ยทุกชนิดตามที่กาํ หนด ก่อนทําการปล่อยหรื อทิ้งสู่ ภายนอก
ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องทําการเฝ้าพินิจประสิ ทธิภาพของระบบการบําบัดนํ้าเสี ยและระบบการกักเก็บเป็ นประจํา
เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดและสอดคล้องกับกฎระเบียบ

8)

การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องกําหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรื อนกระจกทัว่ ทั้งองค์กร และจะต้องมีการติดตาม บันทึก
และรายงานการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน Scope 1 และ 2 ต่อสาธารณะ
ผูเ้ ข้าร่ วมต้องหาวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงานและเพื่อลดปริ มาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกให้ต่าํ ที่สุด
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ง.

จริ ยธรรม

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและประสบความสําเร็ จในตลาด ผูเ้ ข้าร่ วมและตัวแทนต้องยึดถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมขั้นสู งสุ ด รวมถึง:

1)

ความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ

ต้องยึดถือมาตรฐานความซื่อสัตย์ข้นั สู งสุ ดในทุกการดําเนินการทางธุรกิจ ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องมีนโยบายไม่ประนีประนอมต่อการทุจริ ตโดยสิ้ นเชิง ทั้งนี้
เพื่อป้องกันการติดสิ นบน การทุจริ ต การรี ดไถ และการฉ้อฉลในทุกรู ปแบบ

2)

ไม่มีการเอื้อประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม

ต้องไม่สัญญา เสนอ มอบอํานาจ ให้ หรื อยอมรับการติดสิ นบนหรื อวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ควรหรื อไม่เหมาะสม
ข้อห้ามนี้รวมถึงการสัญญา เสนอ มอบอํานาจ ให้ หรื อยอมรับสิ่ งของใดที่มีมูลค่า ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาหรื อรักษาธุรกิจไว้
ชี้นาํ ธุรกิจแก่ผใู ้ ดผูห้ นึ่ง หรื อได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ต้องมีการตรวจสอบติดตาม มีการเก็บรักษาบันทึกและบังคับใช้กระบวนการต่าง ๆ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามกฎหมายต่อต้านการทุจริ ต

3)

การเปิ ดเผยข้อมูล

การเจรจาทางธุรกิจทั้งหมดควรกระทําอย่างโปร่ งใสและมีการอ้างอิงในเอกสารและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของผูเ้ ข้าร่ วมอย่างถูกต้องแม่นยํา ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
สุ ขภาพและความปลอดภัย วิธีปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม กิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผูเ้ ข้าร่ วม
ต้องได้รับการเปิ ดเผยตามกฎระเบียบและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องของอุตสาหกรรม
การปลอมแปลงบันทึกข้อมูลหรื อแถลงข้อความอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับเงื่อนไขหรื อวิธีปฏิบตั ิในห่วงโซ่อุปทานเป็ นสิ่ งที่ยอมรับไม่ได้

4)

ทรัพย์สินทางปัญญา

สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต้องได้รับการเคารพ
กล่าวคือการถ่ายโอนเทคโนโลยีและความรู ้ความชํานาญต้องกระทําในลักษณะที่มีการปกป้องสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ตอ้ งได้รับการปกป้อง

5)

การดําเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็ นธรรม

ต้องรักษามาตรฐานของการดําเนินธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขันที่เป็ นธรรม
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6)

การปกป้องลักษณะบุคคลและการไม่ตอบโต้

มีโครงการที่รับประกันการรักษาความลับ การไม่เปิ ดเผยตัวตน และการปกป้องซัพพลายเออร์และลูกจ้างที่เป็ นผูร้ ้องเรี ยน 2 เว้นแต่จะถูกห้ามโดยกฎหมาย
ผูเ้ ข้าร่ วมควรมีกระบวนการสื่ อสารสําหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถแจ้งความกังวลของตนได้โดยปราศจากความกลัวจากการถูกตอบโต้
1

7)

การหาแหล่งแร่ ธาตุโดยมีความรับผิดชอบ

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องนําเอานโยบายมาใช้และดําเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเคร่ งครัดในการหาแหล่งที่มาและลําดับห่วงโซ่ของการคุม้ ครองแทนทาลัม ดีบุก
ทังสเตน และทองคําในผลิตภัณฑ์ที่ตนผลิต เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการจัดหาโดยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)
สําหรับห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสําหรับแร่ จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งและมีความเสี่ ยงสู ง หรื อกรอบการตรวจสอบสถานะที่เป็ นที่ยอมรับและเทียบเท่า

8)

ความเป็ นส่วนตัว

ผูเ้ ข้าร่ วมต้องมุ่งมัน่ ในการปกป้องข้อมูลส่ วนบุคคลตามความคาดหมายและด้วยเหตุผลอันควรของผูท้ ี่ทาํ ธุรกิจด้วย รวมถึงซัพพลายเออร์ ลูกค้า ผูบ้ ริ โภค
และพนักงาน ผูเ้ ข้าร่ วมต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายรักษาความปลอดภัยความเป็ นส่ วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล และระเบียบข้อกําหนดในกรณี ที่ได้รวบรวม
เก็บรักษา ประมวลผล ส่ งต่อ และแบ่งปันข้อมูลส่ วนบุคคล

2

นิยามของผูร้ ้องเรี ยน: ผูใ้ ดก็ตามที่เปิ ดเผยการกระทําที่ไม่เหมาะสมของพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หรื อของเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรื อหน่วยงานรัฐ
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จ.

ระบบการบริ หารจัดการ

ผูเ้ ข้าร่ วมจะต้องปฏิบตั ิใช้หรื อจัดตั้งระบบการจัดการซึ่งมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณนี้ ระบบการจัดการต้องได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้
(ก) สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและผลิตภัณฑ์ของผูเ้ ข้าร่ วมที่มีการบังคับใช้ (ข)
สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณนี้ และ (ค) ระบุและบรรเทาความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิงานอันเกี่ยวเนื่องกับหลักจรรยาบรรณนี้
ระบบควรเอื้ออํานวยการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ระบบการจัดการควรมีองค์ประกอบเบื้องต้นดังต่อไปนี้:

1)

ความมุ่งมัน่ ของบริ ษทั

คําแถลงนโยบายความรับผิดชอบด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั เพื่อยืนยันถึงพันธกิจของผูเ้ ข้าร่ วมที่ปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งได้รับการเห็นชอบโดยคณะผูบ้ ริ หารและติดประกาศไว้เป็ นภาษาท้องถิน่ ภายในสถานประกอบการ

2)

ความสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ ายบริ หาร

ผูเ้ ข้าร่ วมต้องระบุผบู ้ ริ หารอาวุโสและผูแ้ ทนของบริ ษทั ที่รับผิดชอบในการนําระบบการจัดการและโครงการที่เกี่ยวข้องมาปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
ผูบ้ ริ หารอาวุโสทําการทบทวนสถานะของระบบการจัดการเป็ นประจํา

3)

ข้อกําหนดทางกฎหมายและข้อกําหนดของลูกค้า

มีกระบวนการเพื่อระบุ เฝ้าพินิจ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกําหนดของลูกค้าที่บงั คับใช้
รวมถึงข้อกําหนดของหลักจรรยาบรรณนี้

4)

การประเมินความเสี่ ยงและการจัดการความเสี่ ยง

มีกระบวนการเพื่อระบุการปฏิบตั ิตามกฎหมาย สิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพและความปลอดภัย 3
และวิธีปฏิบตั ิต่อแรงงานและความเสี่ ยงต่อจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของผูเ้ ข้าร่ วม
การตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องอย่างมีนยั สําคัญสําหรับความเสี่ ยงแต่ละประการและการใช้กระบวนการและการควบคุมทางกายภาพที่เหมาะสม
เพื่อควบคุมความเสี่ ยงที่ระบุได้ให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
2

5)

วัตถุประสงค์การปรับปรุ ง

มีการกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการปฏิบตั ิอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อปรับปรุ งผลการทํางานด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม
3

พื้นที่ที่อยูใ่ นการประเมินความเสี่ ยงสําหรับสิ่ งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยได้แก่ พื้นที่ทาํ การผลิต คลังสิ นค้าและวัสดุ
และสถานที่จดั เก็บอุปกรณ์สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค รวมถึงห้องปฏิบตั ิการและพื้นที่ทาํ การทดสอบ สุขา (ห้องอาบนํ้า) ครัว/โรงอาหาร และหอพัก/บ้านพักแรงงาน
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สุ ขภาพและความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่ วม รวมถึงการประเมินผลความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ของผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นระยะ ๆ

6)

การฝึ กอบรม

จัดโครงการฝึ กอบรมผูจ้ ดั การและแรงงานเพื่อบังคับใช้นโยบาย กระบวนการทํางาน และวัตถุประสงค์การปรับปรุ งของผูเ้ ข้าร่ วม
และเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อกําหนดที่บงั คับใช้

7)

การสื่ อสาร

มีกระบวนการสื่ อสารข้อมูลที่ชดั เจนและถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบตั ิ ความคาดหมาย และผลการทํางานของผูเ้ ข้าร่ วม ต่อแรงงาน
ซัพพลายเออร์ และลูกค้า

8)

ความคิดเห็นตอบกลับ การมีส่วนร่ วม และการร้องทุกข์ของแรงงาน

มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อประเมินความเข้าใจของแรงงานและรับความคิดเห็นตอบกลับหรื อการละเมิดต่อวิธีปฏิบตั ิและเงื่อนไขการทํางานตามที่ครอบคลุมอยูใ่ นหลักจรรยาบรรณนี้
เพื่อส่ งเสริ มการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง แรงงานต้องมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการร้องทุกข์และแสดงความคิดเห็น
โดยไม่ตอ้ งกลัวต่อการแก้แค้นหรื อการตอบโต้

9)

การตรวจติดตามและการประเมิน

ทําการประเมินตนเองเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ดาํ เนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อกําหนด
รวมถึงเนื้อหาของหลักจรรยาบรรณและข้อกําหนดของลูกค้าเกี่ยวกับกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมตามที่สัญญาไว้

10)

กระบวนการปฏิบตั ิการแก้ไข

มีกระบวนการปฏิบตั ิการแก้ไขอย่างทันท่วงทีต่อความเสื่ อมประสิ ทธิภาพ ซึ่งระบุได้จากการประเมินภายในหรื อภายนอก การตรวจสอบ การสื บสวน
และการทบทวน

11)

การจัดทําเอกสารและบันทึกข้อมูล

มีการสร้างและรักษาเอกสารและบันทึกข้อมูล เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและสอดคล้องกับข้อกําหนดของบริ ษทั
พร้อมทั้งการรักษาความลับเพื่อปกป้องความเป็ นส่ วนตัวตามความเหมาะสม

12)

ความรับผิดชอบต่อซัพพลายเออร์

มีกระบวนการเพื่อสื่ อสารข้อกําหนดหลักจรรยาบรรณให้กบั ซัพพลายเออร์ และเพื่อเฝ้าพินิจซัพพลายเออร์ให้ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณนี้
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แหล่งอ้างอิง
มาตรฐานดังต่อไปนี้ได้นาํ มาใช้ในการจัดเตรี ยมหลักจรรยาบรรณนี้และอาจเป็ นแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์
มาตรฐานดังต่อไปนี้อาจหรื ออาจไม่ได้นาํ ไปใช้โดยผูเ้ ข้าร่ วมแต่ละราย
กฎหมายปฏิรูปวอลล์สตรี ท ดอดด์-แฟรงค์ และพระราชบัญญัติการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
ระบบการจัดการและการตรวจสอบด้านสิ่ งแวดล้อม http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
แนวปฏิบตั ิจริ ยธรรมการค้า www.ethicaltrade.org/
แนวปฏิบตั ิขององค์การแรงงานสากลด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพ
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
มาตรฐานแรงงานนานาชาติขององค์การแรงงานสากล
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
มาตรฐาน ISO 14001 www.iso.org
สมาคมป้องกันอัคคีภยั แห่งชาติ www.nfpa.org
แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการตรวจสอบสถานะเพื่อห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบสําหรับแร่ จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและมีความเสี่ ยง
สู งขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-DueDiligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
แนวปฏิบตั ิสาํ หรับบรรษัทข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
ปฏิญญาสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิของเด็ก https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิต่อสตรี ในทุกรู ปแบบ
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ www.unglobalcompact.org
ระเบียบการเข้าซื้อกิจการของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริ กา www.acquisition.gov/far/
SA 8000 https://sa-intl.org/programs/sa8000/
มาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคม (SAI) www.sa-intl.org
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ประวัติเอกสาร

ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2547
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1.1 – เผยแพร่ พฤษภาคม 2548 เปลี่ยนเอกสารให้อยูใ่ นรู ปแบบ RBA
ปรับปรุ งการจัดหน้าเล็กน้อย ไม่มีความเปลี่ยนแปลงในเนื้ อหา
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2.0 – เผยแพร่ ตุลาคม 2548 พร้อมแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3.0 – เผยแพร่ มิถุนายน 2552 พร้อมแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 4.0 – เผยแพร่ เมษายน 2555 พร้อมแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5.0 – เผยแพร่ พฤศจิกายน 2557 พร้อมแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 5.1 – เผยแพร่ มีนาคม 2558 พร้อมแก้ไขเนื้อหาของ ก1 มีผลใช้บงั คับเมื่อ 1 มกราคม 2559
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 6.0 – เผยแพร่ มกราคม 2561 พร้อมแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
ฉบับแก้ไขครั้งที่ 7.0 – เผยแพร่ มกราคม 2564 พร้อมปรับปรุ งแก้ไขข้อกําหนดหลายข้อ
หลักจรรยาบรรณ RBA ได้เริ่ มพัฒนาขึ้นเป็ นครั้งแรกโดยกลุ่มบริ ษทั ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างมิถุนายนถึงตุลาคม 2547 บริ ษทั ต่าง ๆ
ได้รับการเชิญและส่ งเสริ มให้นาํ หลักจรรยาบรรณนี้ไปปฏิบตั ิใช้ ท่านสามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.responsiblebusiness.org
เอกสารอย่างเป็ นทางการของหลักจรรยาบรรณ RBA คือฉบับภาษาอังกฤษ โดยเราได้จดั ทําฉบับแปลนี้เพื่ออํานวยความสะดวก
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