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เรยีนพนัธมติรทางธรุกจิ 
 
กลุ่มบรษิทันิชเิรวางแผนทีจ่ะน า “นโยบายพืน้ฐานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
ของกลุ่มบรษิทันิชเิร” (ฉบบัแกไ้ขเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2017) มาใชก้บัลูกจา้งทุกคนอย่าง
จรงิจงัรวมถงึระดบัผูบ้รหิาร โดยมุ่งหวงัใหลู้กจา้งแต่ละคนน านโยบายดงักล่าวไปปฏบิตั ิ
เพือ่ใหเ้ราเป็นองคก์รแหง่ความซือ่สตัยสุ์จรติทีส่งัคมใหค้วามไวว้างใจอย่างแทจ้รงิ 
 
นอกจากนี ้เรายงัไดบ้ญัญตั ิ“นโยบายพืน้ฐานในการบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทานอย่าง
ยั่งยนืของกลุ่มบรษิทันิชเิร” ขึน้มาเมือ่วนัที ่1 เมษายน 2017 ตลอดจนสง่เสรมิกจิกรรม
การจดัซือ้จดัจา้งอย่างยั่งยนืภายใตค้วามรว่มมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิของเราอย่างต่อเน่ือง
เร ือ่ยมา 
 

คร ัง้นี ้เพือ่ยกระดบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของทัง้ห่วงโซอ่ปุทานใหสู้งขึน้ไปอกีขัน้ 
เราไดก้ าหนด “แนวทางปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของบรษิทัซพัพลาย
เออร”์ ขึน้มาใหม่ โดยเป็นการก าหนดหวัขอ้ทีเ่ล็งเห็นว่าบรษิทัของเราควรปฏบิตัติามอย่าง
เครง่ครดัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
 

โดยมุ่งหวงัใหบ้รษิทัซพัพลายเออรแ์ละกลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ดสส์รา้งค่านิยมพืน้ฐานแบบ
เดยีวกนัผ่านแนวทางปฏบิตัฉิบบันี ้และสรา้งสมัพนัธภาพทางธรุกจิทีเ่กดิประโยชนร์ว่มกนั
ผ่านการสือ่สารแบบเปิดกวา้ง ตลอดจนมส่ีวนรว่มในการสรา้งสงัคมทีย่ ั่งยนืภายใตก้าร
ท างานรว่มกนั 
 
เราหวงัว่าบรษิทัซพัพลายเออรจ์ะเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอืกบัแนวคดิของเรา ตลอดจนใช ้
แนวทางปฏบิตัฉิบบันีใ้หเ้กดิประโยชน ์เพือ่ด าเนินกจิกรรมรวมถงึการขบัเคลือ่นห่วงโซ่
อุปทานทัง้หมดอย่างกระตอืรอืรน้ 
 
 
 
 

ตุลาคม 2020 
บรษิทั นิชเิรฟู้ดส ์จ ากดั 
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นิชเิรฟู้ ดส ์ แนวคดิองคก์ร พนัธกจิ วสิยัทศัน ์

 

 แนวคดิองคก์ร 

เตมิรอยยิม้ใหก้บัชวีติ 

 

 พนัธกจิ (เหตุผลในการด ารงอยู่) 

นิชเิรฟูดสจ์ะตดิตามวถิกีารด ารงชวีติของผูค้นอย่างใกลช้ดิ เพือ่สรา้งสงัคมทีม่สีุขภาพและความเป็นอยู่ทีด่ดีว้ย

ผลติภณัฑอ์าหารของเรา 
 

 วสิยัทศัน ์(ทศิทางขององคก์ร) 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาความสามารถอนัโดดเดน่เป็นเอกลกัษณแ์ละสรา้งคุณค่าทีเ่หนือกวา่อยู่เสมอ เพือ่ใหนิ้ชเิร

ฟู้ดสก์า้วขึน้เป็นบรษิทัผลติภณัฑอ์าหารทีไ่ดร้บัความไวว้างใจมากทีสุ่ดในโลก 

 

เพือ่ลูกคา้และพนัธมติรทางธรุกจิ เราจะน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คีุณคา่โดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์

ใหก้บัลูกคา้และพนัธมติรทางธรุกจิของเราดว้ยความจรงิใจอยา่ง

ต่อเน่ือง 

เพือ่ลูกจา้ง เราจะสรา้งสถานทีท่ างานทีม่ชีวีติชวีาและมบีรรยากาศการท างานทีเ่ป็น

มติร 

เพือ่สงัคมและนักลงทุน เราจะเตบิโตในฐานะบรษิทัทีม่กีารขยายกจิการไปทั่วโลก ซึง่ไดร้บัความ

ชืน่ชมและความไวว้างใจจากผูค้นในวงกวา้ง 

 

นิชเิรฟู้ ดส ์ คตปิระจ าใจและแนวทางปฏบิตัขิองลูกจา้ง 

 

 คตปิระจ าใจ 

”ฮามดิาส”ึ (รา่เรงิสดใสอยู่เสมอ) 
 

 แนวทางปฏบิตั ิ

1. ปฏบิตักิฎหมายและรกัษาความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในสงัคมอย่างเครง่ครดั ตลอดจนประพฤตตินตาม

มาตรฐานทางจรยิธรรมขัน้สูง 

2. ศกึษาวถิกีารด ารงชวีติและพฤตกิรรมการบรโิภคของผูค้นอย่างใกลช้ดิ เพือ่น าเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ทีเ่ป็น

ประโยชน ์

3. เคารพความหลากหลายของผูค้นในองคก์รและท างานรว่มกนัผ่านการสือ่สารแบบเปิดกวา้ง 
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4. สบืทอดวฒันธรรมองคก์รทีเ่ป่ียมไปดว้ยความซือ่สตัย ์ตลอดจนสรา้งผลติภณัฑค์ุณภาพดว้ยความใส่ใจ

และความพถิพีถินั 

5. ท างานดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตน รวมทัง้ทา้ทายตวัเองอยู่เสมอเพือ่ใหเ้กดิการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง  
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นิชเิรฟู้ ดส ์ ค าสญัญา 3 ขอ้และคุณค่าพืน้ฐาน 7 ประการ 

 

 ค าสญัญา 3 ขอ้ เพือ่ความปลอดภยัและความสบายใจของผูบ้รโิภค 

นิชเิรฟู้ดสข์อยดึมั่นตามค าสญัญา 3 ขอ้ โดยถอืวา่เป็นความรบัผดิชอบของบรษิทัผลติอาหารแชแ่ข็งแห่งแรกใน

ประเทศญีปุ่่น 

1. เราจะยกระดบัการควบคุมคณุภาพใหด้ยีิง่ขึน้ 

2. ส่งเสรมิการเปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑอ์ย่างเต็มที ่

3. น าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ทีด่งึเอาเสน่หข์องอาหารแชแ่ข็งมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์

 

 การแสวงหาคุณค่าพืน้ฐาน 7 ประการ 

นิชเิรฟู้ดสจ์ะแสวงหาและสรา้งคุณค่าทีเ่ป็นสากลส าหรบัผลติภณัฑอ์าหารแปรรูป เพือ่ส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 

 

 
  

คุณค่าพืน้ฐาน 

7 ประการ 

สุขภาพ 

ความสุข 

ง่ายและ 
สะดวก 

ความอรอ่ย ปลอดภยัและ 
วางใจได ้

การส่งมอบที ่
มเีสถียรภาพ 

ราคา 
สมเหตุสมผล 
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นโยบายสทิธมินุษยชนของกลุ่มบรษิทันิชเิร 

 

กลุม่บรษิทันิชเิรมุ่งมัน่สูก่ารเป็นองคก์รทีส่งัคมตอ้งการ ดว้ยการสรา้งคุณค่าใหม่ ๆ ทีล่กูคา้จะไดร้บัเมือ่ซ ือ้

ผลติภณัฑข์องเราและมสี่วนรว่มในการแกปั้ญหาสงัคม ภายใตว้สิยัทศันท์ีว่่า “เราจะส่งเสรมิใหผู้ค้นมพีฤตกิรรมการ

บรโิภคและสุขภาพทีด่อีย่างต่อเน่ือง ผ่านการรงัสรรคผ์ลติภณัฑโ์ดยน าผลติผลจากธรรมชาตมิาใชใ้หเ้กดิประโยชน์

รวมทัง้บรกิารดา้นโลจสิตกิสท์ีเ่หนือกว่า” 

กลุม่บรษิทันิชเิรตระหนักดวี่ากระบวนการท าธรุกจิของเราอาจส่งผลกระทบต่อสทิธมินุษยชนในทางตรงหรอืทางออ้ม 

ดงัน้ันเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อการเคารพสทิธมินุษยชนของทุก ๆ คนทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของเรา บรษิทัจงึได ้

บญัญตั ิ“นโยบายดา้นสทิธมินุษยชนของกลุม่บรษิทันิชเิร (ต่อไปนีจ้ะเรยีกว่านโยบายนี)้” ขึน้มาโดยอา้งองิจาก 

“หลกัการชีแ้นะว่าดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน” ของสหประชาชาต ิตลอดจนใชน้โยบายนีเ้ป็นแนวทางในการท า

กจิกรรมดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนอย่างตอ่เน่ือง 

 

 1. ขอบข่าย 

นโยบายนีใ้ชค้รอบคลมุถงึลกูจา้งและผูบ้รหิารทัง้หมดของกลุม่บรษิทันิชเิร นอกจากนีเ้รายงัขอความรว่มมอื

จากพนัธมติรทางธรุกจิของกลุม่บรษิทันิชเิรใหส้นับสนุนนโยบายนีแ้ละพยายามเคารพสทิธมินุษยชนของผูอ้ืน่ 

 

 2. แนวคดิพืน้ฐาน 

กลุม่บรษิทันิชเิรส่งเสรมิการท ากจิกรรมดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนตาม “หลกัการชีแ้นะวา่ดว้ยธรุกจิและ

สทิธมินุษยชน” ของสหประชาชาต ิตลอดจนสนับสนุนและเคารพบรรทดัฐานสากลดงัต่อไปนี ้

 รา่งตราสารสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ (ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชนและกตกิาระหว่างประเทศ

ว่าดว้ยสทิธมินุษยชน) ของสหประชาชาต ิ

 ”ปฏญิญาว่าดว้ยหลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท างาน” ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

 ”ปฏญิญาสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธขิองชนเผ่าพืน้เมอืง” ตามขอ้มตสิมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ

 

 3. การระบุเจาะจง รบัมอื และเปิดเผยปัญหาดา้นสทิธมินุษยชน 

กลุม่บรษิทันิชเิรจะสรา้งระบบตรวจสอบและประเมนิดา้นสทิธมินุษยชนอยา่งรอบดา้น รวมทัง้ระบุผลกระทบเชงิ

ลบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่รามตีอ่สงัคม ตลอดจนวางแผนป้องกนัและบรรเทาปัญหาเหล่าน้ันใหน้อ้ยลง 

 หากกจิกรรมทางธรุกจิของกลุม่บรษิทันิชเิรกอ่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อสทิธมินุษยชน หรอืเห็นไดช้ดัว่า

มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัผลกระทบเชงิลบเน่ืองจากความสมัพนัธท์างธรุกจิ ฯลฯ ในกรณีดงักล่าวเราจะ

ด าเนินการชว่ยเหลอืผ่านขัน้ตอนตามมาตรฐานสากล 

 ในการด าเนินกจิกรรมทัง้หมดภายใตน้โยบายนี ้กลุม่บรษิทันิชเิรจะน าความรูเ้ฉพาะทางดา้นสทิธิ

มนุษยชนจากองคก์รภายนอกทีเ่ป็นเอกเทศมาใชใ้หเ้กดิประโยชน ์รวมทัง้ท าการแลกเปลีย่นความคดิและ

หารอืกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีไ่ดร้บัผลกระทบจากธรุกจิของเราดว้ยความจรงิใจ 

 เราจะก าหนดเจา้หนา้ทีร่ะดบัผูบ้รหิารซึง่มหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายนี ้รวมทัง้

ก ากบัดูแลสถานการณใ์นการด าเนินการ 
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 เราจะจดัใหม้กีารฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรูอ้ย่างเหมาะสม เพือ่ใหน้โยบายนีด้ าเนินการไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพผ่านกจิกรรมทางธรุกจิภาพรวมของกลุม่บรษิทั 

 เราจะเปิดเผยความคบืหนา้และผลลพัธข์องการท ากจิกรรมดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนตามนโยบายนี้

อย่างต่อเน่ือง 

 เราจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศหรอืภูมภิาคทีเ่ราด าเนินธรุกจิอยู่ หากกฎหมายของ

ประเทศน้ัน ๆ ขดัแยง้กบัสทิธมินุษยชนซึง่เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล เราจะแสวงหาวธิเีพือ่ใหเ้กดิการ

เคารพในหลกัสทิธมินุษยชนสากลใหม้ากทีสุ่ด 

 

นโยบายพืน้ฐานในการบรหิารจดัการห่วงโซอุ่ปทานอย่างยั่งยนืของกลุ่มบรษิทันิชเิร 

 

เพือ่สรา้งห่วงโซอุ่ปทานทีม่คีวามยั่งยนื กลุม่บรษิทันิชเิรจะจดัซือ้ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตามนโยบายพืน้ฐานดงัต่อไปนี ้

รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นัธมติรทางธรุกจิของเราเกดิความเขา้ใจและน านโยบายนีไ้ปปฏบิตัดิว้ยเชน่กนั 

 

การปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง

เครง่ครดั 

: เราจะปฏบิตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมของประเทศหรอืภูมภิาคที่

เราด าเนินธรุกจิอยูอ่ย่างเครง่ครดั 
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 1 การปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

 เราจะปฏบิตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมของประเทศหรอืภูมภิาคที่
เราด าเนินธรุกจิอยู่อย่างเครง่ครดั 

 
กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิจะตามกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมของประเทศหรอื
ภูมภิาคทีเ่ราด าเนินธรุกจิอยูอ่ย่างเครง่ครดั อกีทัง้ไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักลุ่มผูม้อีทิธพิลทีไ่ม่ชอบดว้ย
กฎหมาย ซึง่เป็นภยัต่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความมั่นคงของประชาสงัคม 
 
 

 2 การคา้ทีเ่ป็นธรรม 

 เราจะด าเนินการคา้อย่างยุตธิรรม โปรง่ใส และถกูตอ้งเป็นธรรม 

 
กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิจะด าเนินการคา้อย่างยุตธิรรม โปรง่ใส และถูกตอ้งเป็นธรรม 
เราจะสรา้งระบบเพือ่ใหบ้รษิทัของเราและลูกจา้งสามารถปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิและป้องกนัการ
ทุจรติไดอ้ย่างทั่วถงึ 
 
 

2-1 จรยิธรรมทางธรุกจิ 

 

■ 2-1-1 ระบบการบรหิารจดัการ 

เราจะจดัตัง้ระบบเพือ่บรหิารจดัการใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธรุกจิอย่างแทจ้รงิ ตลอดจนบงัคบัใชร้ะบบ

ดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “ระบบการบรหิารจดัการจรยิธรรมทางธรุกจิ” หมายถงึนโยบาย (Policy) กระบวนการ และขัน้ตอนแบบเอกเทศ

เพือ่ชว่ยใหบ้รษิทัสามารถด าเนินธรุกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมคีวามสมเหตสุมผล รวมทัง้สอดคลอ้งกบั

ปรชัญาดา้นคุณค่าของบรษิทัน้ัน ๆ 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 นอกเหนือจากการปฏบิตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมของประเทศหรอืภูมภิาคทีเ่ราด าเนินธรุกจิอยู่

อย่างเครง่ครดัแลว้ เรามนีโยบายของบรษิทัเราเองเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิ (เชน่ หลกัจรรยาบรรณ 
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กฎระเบยีบภายในบรษิทั ฯลฯ) โดยมลีูกจา้งและผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีเป็นกลุม่เป้าหมาย ตลอดจนมกีารสรา้งระบบ 

(รวมถงึการเฝ้าระวงั ฯลฯ) ทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้า่การด าเนินการดงักล่าวเกดิประสทิธผิลอย่างแทจ้รงิ 

 นโยบายประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

✓ การปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลและขอ้มลูต่าง ๆ 

✓ การแข่งขนัแบบเสรแีละยุตธิรรม 

✓ สทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา 

✓ การป้องกนัการทุจรติ 

✓ การบรหิารจดัการความเสีย่งและการก ากบัดูแลการปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ ์

 นอกจากนีเ้รายงัรอ้งขอใหพ้นัธมติรทางธรุกจิของเราปฏบิตัติามกฎหมายและบรรทดัฐานทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัจรยิธรรมทางธรุกจิ โดยยดึตามนโยบายทีจ่ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรอกีดว้ย 

 

 

■ 2-1-2 การป้องกนัการทุจรติ 

เราจะไม่กระท าการใด ๆ อนัเป็นทุจรติ ตลอดจนรกัษาความสมัพนัธท์ีเ่ขม้แข็งและถูกตอ้งเทีย่งธรรมกบัหน่วยงาน

ทางการเมอืงการปกครอง ลกูคา้และซพัพลายเออร ์รวมถงึผูท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางธรุกจิอืน่ ๆ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “การทุจรติ” หมายถงึการจ่ายเงนิและรบัเงนิทีผ่ดิกฎหมายหรอืไม่เหมาะสม (การตดิสนิบน การใชอ้ านาจในทาง

ทีผ่ดิ และการฉอ้โกง ฯลฯ) เกีย่วกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ยกตวัอย่างเชน่ “ค่าอ านวยความสะดวก” ทีจ่่าย

ใหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัเพือ่ใหไ้ดร้บัการอนุมตัทิีส่ าคญั ๆ จากรฐับาล และ “เงนิสนิบน” ทีจ่่ายใหก้บัลูกคา้เพือ่ให ้

ไดร้บัการสัง่ซ ือ้ 

⚫ โครงการป้องกนัการทุจรติ (การท ากจิกรรมอยา่งครอบคลมุ เชน่ การก าหนดหลกัจรรยาบรรณและกฎระเบยีบ

ภายในบรษิทัส าหรบัป้องกนัการทุจรติ การเผยแพรข่อ้มูลใหท้ราบอย่างทั่วถงึ การเฝ้าระวงัและการประเมนิผล 

ฯลฯ) มสีว่นชว่ยปกป้องบรษิทัและลูกจา้งของบรษิทัจากความเสีย่งในการตดิสนิบนและการทุจรติดงักล่าว 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายทีจ่ดัท าขึน้เป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยหา้มมใิหม้กีารตดิสนิบน ใชอ้ านาจในทางทีผ่ลติ และกระท า

การฉอ้โกงโดยเด็ดขาด 
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 3 สทิธมินุษยชน 

 เราจะเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและพยายามรกัษาสภาพแวดลอ้มใน
การท างานใหป้ลอดภยัและถูกสุขอนามยัอยู่เสมอ 

 

กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิจะเคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและพยายามรกัษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภยัและถูกสุขอนามยัอยู่เสมอ เราตระหนักดวี่าท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มทางธรุกจิแบบโลกาภวิตัน ์เราจ าเป็นตอ้งเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในการท ากจิกรรมเพือ่
แกไ้ขปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนและแรงงานของบรษิทั ตลอดจนสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่คารพ
ต่อสทิธมินุษยชนของแต่ละคน รวมทัง้มั่นใจไดว้่าเป็นสถานทีท่ างานทีม่คีวามปลอดภยัและถูกสุขอนามยัอยู่
เสมอ 

 

3-1 แรงงาน 

 

■ 3-1-1 ระบบการบรหิารจดัการ 

เราจะจดัตัง้ระบบเพือ่บรหิารจดัการแกไ้ขปัญหาดา้นแรงงาน ตลอดจนบงัคบัใชร้ะบบดงักล่าวอย่างตอ่เน่ือง 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ระบบการบรหิารจดัการ หมายถงึนโยบาย (Policy) กระบวนการ และขัน้ตอนแบบเอกเทศทีช่ว่ยใหบ้รษิทับรรลุ

เป้าหมายทางธรุกจิ ซึง่เป้าหมายทางธรุกจิทีว่า่นีย้งัรวมถงึแสดงความรบัผดิชอบตอ่สงัคมอกีดว้ย 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายของบรษิทัเราเองเกีย่วกบัปัญหาดา้นแรงงานและวธิจีดัการกบัทรพัยากรบุคคล โดยมกีารเผยแพร่

นโยบายดงักลา่วใหลู้กจา้งรบัทราบอย่างทั่วถงึ รวมทัง้รายงานสถานะการบรหิารจดัการใหบุ้คคลภายนอกทราบ

ดว้ย 

 นโยบายประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

✓ ค่าจา้ง 

✓ งานทีม่ชี ัว่โมงท างานต่อเน่ืองยาวนาน 

✓ การไม่เลอืกปฏบิตัติอ่กนั 

✓ แรงงานสมัพนัธ ์

✓ การจา้งงานประจ า 

✓ การลงโทษและกระบวนการรอ้งทุกข ์

✓ ลูกจา้ง/ผูใ้ชแ้รงงานทีเ่ป็นเยาวชนและวยัรุน่ 

 เราจะจดัท าพรอ้มทัง้ใชง้านระบบสายด่วนและระบบแจง้เบาะแสภายใน เพือ่ใหค้ าแนะน าแกล่กูจา้งและพนัธมติร

ทางธรุกจิหรอืเปิดโอกาสใหแ้จง้เบาะแสต่าง ๆ ได ้ทัง้นีเ้ราจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้เบาะแสและปกป้องจากการ

ตอบโตทุ้กประเภท 
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 เรามเีวทใีหผู้บ้รหิารและลูกจา้งไดส้ือ่สารกนัอย่างเปิดกวา้ง 

 

■ 3-1-2 เสรภีาพในการเลอืกอาชพี 

เรารบัประกนัว่าแรงงานทัง้หมดเป็นไปโดยสมคัรใจและสามารถลาออกไดอ้ย่างอสิระ ไมม่แีรงงานบงัคบัหรอืการบงัคบั

ใหท้ างานโดยมไิดส้มคัรใจ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “การเลอืกอาชพีอย่างอสิระ” หมายถงึการท างานโดยความสมคัรของผูใ้ชแ้รงงานและไม่ไดร้บัการข่มขู่ลงโทษ

แต่อย่างใด ไม่มแีรงงานบงัคบัหรอืการบงัคบัใหท้ างานโดยมไิดส้มคัรใจ รวมถงึการผูกมดัเน่ืองจากความเป็น

ลูกหนีแ้ละการจ ากดัอสิรภาพในการเดนิทาง 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 ส าหรบัลูกจา้งทีไ่ดร้บัการจา้งงานโดยตรง เราจะจดัท าและเก็บรกัษาสญัญาจา้งทีม่กีารลงนามโดยไดร้บัความ

ยนิยอมจากทัง้ฝ่ายแรงงานและผูว้่าจา้ง เราจะไม่เก็บรกัษาบตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ

ของลกูจา้งทีไ่ดร้บัการว่าจา้งโดยตรงหรอืโดยออ้ม เน่ืองจากเป็นการจ ากดัอสิรภาพซึง่รวมถงึการเดนิทางของ

ลูกจา้งคนน้ัน ๆ 

 

[ค าศพัท]์ แรงงานบงัคบั 

แรงงานบงัคบั หมายถงึงานทีใ่ชแ้รงงานใด ๆ ก็ตามทีถ่กูบงัคบัโดยการข่มขู่วา่จะลงโทษและตนเองมไิดเ้สนอใหโ้ดย

สมคัรใจ แรงงานลกัษณะนีเ้ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานและเป็นการลดิรอนโอกาสในการหาความรูแ้ละ

พฒันาทกัษะทางอาชพีจากบุคคลน้ัน ๆ โดยทั่วไปมกัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัองคก์รอาชญากรรม เชน่ การลกัพาตวั

และการฉุดครา่ การใชค้วามรุนแรงและการข่มขู่ทัง้ทางรา่งกายและจติใจ การกกัขงัหน่วงเหน่ียว และการคา้มนุษย ์

เป็นตน้ 

 

 

■ 3-1-3 แรงงานสมัพนัธ ์(ระบบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหภาพแรงงาน ระบบ

ตวัแทนลูกจา้ง และการเจรจาต่อรว่มกนัเป็นหมู่คณะ) 

เราจะเคารพสทิธใินการรวมตวักนัของลกูจา้งและสทิธใินการเจรจาตอ่รองรว่มกนัเป็นหมูค่ณะ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ หมายความว่าลกูจา้งไดร้บัอนุญาตใหจ้ดัตัง้และเขา้รว่มในสหภาพแรงงาน สมาคมแรงงาน รวมถงึสภาหรอื

คณะกรรมการแรงงาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการสือ่สารสองทางทีน่่าพอใจระหว่างผูใ้ชแ้รงงานและผู ้

ว่าจา้ง 
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⚫ “การเจรจาตอ่รองรว่มกนัเป็นหมู่คณะ” เป็นวธิทีีผู่ว้่าจา้งและตวัแทนสหภาพแรงงานจะบรรลุขอ้ตกลงเกีย่วกบั

การมสีว่นรว่มของลกูจา้งในเรือ่งสภาพการจา้งงาน การท างานล่วงเวลา กระบวนการรอ้งทุกขแ์ละปัญหาใน

สถานทีท่ างาน 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 ลูกจา้งไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของสหภาพแรงงาน 

 

 

■ 3-1-4 ทีอ่ยู่อาศยั 

ในการจดัหาทีอ่ยู่อาศยัของลูกจา้ง เราจะค านึงความปลอดภยั สุขอนามยั และราคาทีเ่หมาะสม 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ในกรณีทีผู่ว้า่จา้งจดัหาทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัลกูจา้ง ผูว้่าจา้งจะตอ้งจดัหาทีอ่ยู่อาศยัทีม่คีวามปลอดภยั สะอาด และ

มรีาคาทีเ่หมาะสม 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 นอกเหนือจากการฝึกอพยพหนีภยัในทีอ่ยู่อาศยัและการรกัษาความสะอาดของหอ้งสุขาหรอืทีล่า้งมอืแลว้ เรา

จะรกัษาความปลอดภยัในฐานะย่านทีอ่ยู่อาศยัอกีดว้ย (เชน่ การตรวจสอบว่ามอีุปกรณเ์ตอืนภยัเมือ่เกดิเพลงิ

ไหมห้รอืภยัธรรมชาตหิรอืไม่ การเขา้ถงึน ้าดืม่ทีส่ะอาด ฯลฯ) 

 

 

■ 3-1-5 ผูใ้ชแ้รงงานทีเ่ป็นเยาวชนและวยัรุน่ 

เราจะไม่จา้งบุคคลทีอ่ายุไม่ถงึเกณฑเ์ขา้ท างาน 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ*1 ก าหนดไวว้่าแรงงานเยาวชนทั่วไป หมายถงึการรบัสมคัรและการจา้งงาน

ผูใ้ชแ้รงงานทีม่อีายุต ่ากว่าเกณฑข์ัน้ต ่าในการจา้งงานตามกฎหมาย*2 หรอืมอีายุต า่กวา่ 15 ปี แลว้แต่เกณฑ ์

ใดจะสูงกว่า 

⚫ แรงงานวยัรุน่ หมายถงึการจา้งงานผูใ้ชแ้รงงานทีม่อีายุมากกวา่เกณฑข์ัน้ต ่าในการจา้งงานแต่ไมถ่งึ 18 ปี ผูใ้ช ้

แรงงานทีเ่ป็นวยัรุน่จะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองจากการท างานทีอ่นัตราย การท างานในกะกลางคนื หรอืการ

ท างานล่วงเวลา 

➢ *1 อา้งองิจากอนุสญัญาอายุขัน้ต ่า (ฉบบัที ่138) ปี 1973 ของ ILO หรอืองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

➢ *2 อา้งองิจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 56 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 
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 ก าหนดนโยบายในการป้องกนัและลบลา้งการใชแ้รงงานเยาวชนออกมาใหช้ดัเจน นอกเหนือปฏบิตัติาม

มาตรฐานสากล กฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศหรอืภูมภิาคทีด่ าเนินธรุกจิแลว้ ในนโยบายยงักล่าวถงึการ

ปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย 

 ส าหรบัลูกจา้งทุกคน ใหต้รวจสอบและเก็บส าเนาเอกสารทีส่ามารถยนืยนัวนัเดอืนปีเกดิได ้(เชน่ ส าเนาทะเบยีน

บา้นซึง่ถ่ายเฉพาะบางส่วนทีต่อ้งการ บตัรประจ าตวัประชาชน ใบอนุญาตขบัขี ่ใบรบัรองการส าเรจ็การศกึษา 

ฯลฯ) 

 

 

■ 3-1-6 ค่าจา้ง 

เราจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายเกีย่วกบัค่าจา้ง เชน่ ค่าจา้งขัน้ต า่ ค่าท างานล่วงเวลา และผลประโยชน์

ตามกฎหมาย ฯลฯ รวมทัง้ท าการจ่ายค่าจา้งใหก้บัลกูจา้งอย่างเหมาะสม 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ค่าจา้งตอ้งตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติของลูกจา้งได ้อกีทัง้เป็นยอดเงนิทีย่งัคงเหลอื

รายไดสุ้ทธบิางส่วนใหส้ามารถน าไปใชจ้่ายไดจ้รงิหลงัหกัภาษี หากค่าจา้งขัน้ต ่าตามกฎหมายหรอืค่าจา้งตาม

มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศและภูมภิาคทีด่ าเนินธรุกจิอยู่ไม่อาจตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน

ของลกูจา้งได ้ผูว้า่จา้งควรจะพยายามจา่ยเบีย้เลีย้งค่าครองชพีใหก้บัลูกจา้ง 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามขีัน้ตอนในการตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้่าลูกจา้งไดร้บัการจ่ายค่าจา้งตามขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 ใหส้ทิธกิารลาหยุดพกัผ่อนประจ าปีแก่ลกูจา้งตามกฎหมายของประเทศหรอืภูมภิาคทีด่ าเนินธรุกจิอยู่ 

 

 

■ 3-1-7 ช ัว่โมงการท างาน 

เราจะบรหิารจดัการช ัว่โมงการท างานและวนัหยุดของลูกจา้งอย่างเหมาะสมเพือ่ไมใ่หเ้กนิเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ บรษิทัทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานและขอ้ก าหนดทางกฎหมายเกีย่วกบัช ัว่โมงการ

ท างาน (ทัง้ช ัว่โมงท างานมาตรฐานและช ัว่โมงท างานตามสญัญา รวมถงึการท างานลว่งเวลา) ตลอดจนใหผู้ใ้ช ้

แรงงานไดม้เีวลาพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ รวมถงึมวีนัหยุดเฉลีย่อย่างนอ้ย 1 วนัต่อสปัดาห ์

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามขีัน้ตอนในการตรวจสอบเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้่าช ัว่โมงการท างานและการท างานลว่งเวลาเป็นไปตามทีก่ฎหมาย

ก าหนด 

 จดัใหม้วีนัหยุดส าหรบัลกูจา้งอย่างนอ้ย 1 วนัใน 7 วนั หรอืจดัใหม้วีนัหยุดเทยีบเท่ากบัจ านวนวนัดงักล่าว 
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■ 3-1-8 การเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมและการปฏบิตัอิย่างไรม้นุษยธรรม 

เราจะไม่กระท าการเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรมในกรณีทีต่อ้งใหโ้อกาสหรอืดูแลจดัการลูกจา้ง อาทเิชน่ การรบั

สมคัรงาน การจา้งงาน การเลือ่นต าแหน่ง การใหค้่าตอบแทน และการฝึกอบรม ตลอดจนหา้มปฏบิตัติอ่ผูอ้ืน่อย่างไร ้

มนุษยธรรม เชน่ การล่วงละเมดิและการใชค้วามรุนแรง ฯลฯ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “การเลอืกปฏบิตัอิย่างไม่เป็นธรรม” หมายถงึ การไม่ใหโ้อกาสและการดูแลจดัการอย่างเท่าเทยีมกนัต่อบุคคล

ใดบุคคลหน่ึงไม่ว่าจะมกีารจา้งงานแบบใดกต็าม ซึง่มสีาเหตมุาจากการแบ่งแยก กดีกนั หรอืใหค้วามส าคญั

มากกว่าโดยตดัสนิจากลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลหรอืลกัษณะทางกายภาพ 

◆ หา้มกระท าการเลอืกปฏบิตัใินแง่ของการใหโ้อกาสและการดูแลจดัการโดยพจิารณาจากเชือ้ชาต ิสผีวิ 

สญัชาต ิชนเผ่า ถิน่ก าเนิด อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ ความพกิาร ศาสนา การสงักดัใน

พรรคการเมอืง การเป็นสมาชกิของสหภาพ การมหีรอืไมม่คีูส่มรส รวมถงึการตัง้ครรภ ์

◆ “การปฏบิตัอิย่างไรม้นุษยธรรม” หมายถงึ การข่มเหงและกลัน่แกลง้ทางรา่งกายและจติใจ (รวมถงึการลว่ง

ละเมดิทางเพศและการใชอ้ านาจคุกคาม) การกระท าทีเ่ป็นการท าลายศกัดิศ์รขีองผูอ้ืน่เชน่นีถ้อืเป็นขอ้หา้ม 

ไม่เพยีงเฉพาะกบัลกูจา้งของเราเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพนัธมติรทางธรุกจิและบรษิทั

ลูกคา้อกีดว้ย 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะก าหนดนโยบาย (Policy) ว่าดว้ยโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนเพือ่ใชร้บัประกนันโยบาย

ดงักล่าว 

 ลูกจา้งทุกคนตอ้งไดร้บัค่าจา้งเท่ากนัส าหรบังานประเภทเดยีวกนั 

 

 

■ 3-1-9 การรบัเขา้ท างาน 

ลูกจา้งทุกคนอยู่ภายใตค้วามสมัพนัธใ์นการจา้งงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัตามกฎหมาย 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “การรบัเขา้ท างาน” หมายถงึ การทีลู่กจา้งทุกคนอยู่ภายใตค้วามสมัพนัธใ์นการจา้งงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัตาม

กฎหมาย และมกีารพยายามทุกวถิทีางเพือ่รบัประกนัว่าจะมกีารจา้งงานอย่างต่อเน่ือง 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 ลูกจา้งทีเ่ป็นชาวต่างชาตติอ้งมเีอกสารรบัรองสทิธกิารท างานในประเทศอย่างถกูตอ้ง อกีทัง้ไดร้บัเงนิเดอืนและ

สวสัดกิารตามทีก่ฎหมายก าหนด 
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■ 3-1-10 การลงโทษและกลไกส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกข ์

เราจะใชก้ารลงโทษและกลไกส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกขอ์ย่างเหมาะสม เพือ่ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทยีมกนั 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ เราจะรบัประกนัเพือ่ใหแ้น่ใจไดว้า่ผูใ้ชแ้รงงานทุกคนไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนัเมือ่ด าเนิน

ขัน้ตอนการลงโทษและใชก้ลไก (ระบบ) ส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกข ์ตลอดจนกระตุน้เตอืนระดบัผูบ้รหิารให ้

ตระหนักถงึปัญหาทีส่ง่ผลกระทบกบัการใชเ้วลาท างานในแต่ละวนัของลกูจา้ง 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะก าหนดขัน้ตอนการลงโทษและกลไก (ระบบ) ส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกขอ์อกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรให ้

ชดัเจน 

 เราจะจดัการกบัการรอ้งทุกข ์รวมทัง้ก าหนดระบบส าหรบัปรบัปรุงวธิปีฏบิตัติอ่ผูใ้ชแ้รงงานและการใชเ้วลา

ท างานในแตล่ะวนัออกมาเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหช้ดัเจนในกรณีทีจ่ าเป็น และน ามาบงัคบัใชใ้นทางปฏบิตัใิห ้

เหมาะสมตามน้ัน 

 เราจะเผยแพรข่อ้มูลใหผู้ใ้ชแ้รงงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบโดยทั่วกนัถงึการมอียู่ของขัน้ตอนการลงโทษและระบบ

จดัการขอ้รอ้งทุกข ์

 

[ค าศพัท]์ กลไกส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกข ์

หมายถงึ ระบบส าหรบัการแกไ้ขสถานการณเ์หลา่น้ันใหด้ขีึน้เมือ่กจิกรรมทางธรุกจิของบรษิทัส่งผลกระทบเชงิลบ

ต่อสทิธมินุษยชน โดยเฉพาะปัญหาดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงาน ส าหรบัระบบซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็นกลไก

ส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกขน้ั์น ไดแ้ก ่สายด่วน ระบบแจง้เบาะแสภายใน และระบบพีเ่ลีย้ง (Mentor) ซึง่การรอ้ง

ทุกขแ์ละขอค าปรกึษาเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนน้ันมดีว้ยกนัหลายหวัขอ้ เชน่ การลว่งละเมดิทางเพศ การใชอ้ านาจ

คุกคาม การเลอืกปฏบิตั ิและช ัว่โมงการท างานทีย่าวนาน เป็นตน้ 

ในการใชก้ลไกส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกข ์เราจะแจง้ใหก้ลมุเป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งทราบว่า “สามารถรายงานขอ้รอ้ง

ทุกขป์ระเภทใดไดบ้า้งและท าการรายงานอยา่งไร ตลอดจนขอ้รอ้งทุกขจ์ะไดร้บัการจดัการอย่างไร” และพจิารณา

อย่างถีถ่ว้นมากทีสุ่ด เพือ่ใหส้ามารถรายงานและปรกึษาหารอืขอ้รอ้งทุกขห์รอืขอ้กงัวลใจต่าง ๆ ไดโ้ดยไม่ถกู

กอ่กวนหรอืตอบโต ้

 

 

■ 3-1-11 สทิธมินุษยชน 

เราจะระบุความเสีย่งในการละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้สรา้งกระบวนการเพือ่ป้องกนั บรรเทา และจดัการกบัความ

เสีย่งดงักลา่วตามนโยบายดา้นการเคารพสทิธมินุษยชน 

 

<ค าชีแ้จง> 
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 บรษิทัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ “เคารพ” สทิธมินุษยชน ในการด าเนินกจิกรรมทางธรุกจิ เราตอ้ง

ค านึงถงึสทิธมินุษยชนไม่เพยีงแต่ภายในบรษิทัของเราเท่าน้ันแต่ยงัรว่มถงึลกูจา้งของพนัธมติรทางธรุกจิ 

ผูบ้รโิภค และชมุชนทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งอกีดว้ย ทัง้นีเ้พือ่ใหบ้รรลุหนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการเคารพสทิธมินุษยชน 

หลงัจากตรวจสอบสาเหตุและทีม่าทีไ่ปของปัญหาสทิธมินุษยชนแลว้ สิง่ทีจ่ าเป็นคอืจดัการกบัสาเหตุทีก่อ่ใหเ้กดิ

ความเสีย่งอย่างเหมาะสมและรายงานใหส้งัคมรบัทราบ 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบาย (เอกสารอย่างเชน่ จรรณยาบรรณทางธรุกจิ ฯลฯ รวมถงึนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนหรอืเนือ้หา

ทีม่คีวามสอดคลอ้งกนักบันโยบายดงักล่าว) ทีเ่ป็นการใหค้ ามัน่สญัญาว่าเราจะเคารพต่อสทิธมินุษยชน 

 เรามขีัน้ตอนในการระบุ ประเมิน และแกไ้ขความเสีย่งในการละเมดิสทิธมินุษยชนอย่างเหมาะสม 

 กระบวนการเคารพสทิธมินุษยชน หมายถงึ กระบวนการทีบ่รษิทัระบุ ป้องกนั บรรเทา และจดัการกบัผลกระทบ

เชงิลบดา้นสทิธมินุษยชนผ่านกจิกรรมทางธรุกจิหรอืความสมัพนัธท์างธรุกจิของบรษิทั ซึง่กระบวนการทีว่่านี้

ประกอบดว้ยหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้

 การก าหนดนโยบายดา้นสทิธมินุษยชน 

 การประเมนิความเสีย่งในการละเมดิสทิธมินุษยชน (รวมถงึความเสีย่งทีแ่ฝงอยู่) บนห่วงโซคุ่ณค่า 

 การบูรณาการเขา้กบัวฒันธรรมองคก์รและระบบการบรหิารจดัการ (รวมถงึการแกไ้ขเยยีวยาต่าง ๆ เชน่ 

กลไกส าหรบัจดัการขอ้รอ้งทุกข)์ การด าเนินการเฝ้าระวงั และการอธบิายต่อผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทีเ่ป็น

บุคคลภายนอก 

 

 

■ 3-1-12 ผูฝึ้กปฏบิตังิานเทคนิคชาวต่างชาติ 

ส าหรบัผูฝึ้กปฏบิตังิานดา้นเทคนิคชาวต่างชาต ิเราจะรบัประกนัเพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่มกีารจา้งงานโดยค านึงถงึสทิธิ

มนุษยชน 

 

<ค าชีแ้จง> 

◆ เมือ่จา้งผูใ้ชแ้รงงานจากตา่งประเทศผ่านโครงการฝึกปฏบิตังิานดา้นเทคนิคส าหรบัชาวต่างชาตขิองประเทศ

ญีปุ่่น ในฐานะผูว้่าจา้ง นอกจากการจดัหาลกัษณะงานรวมถงึสภาพแวดลอ้มในการท างานและการด ารงชวีติที่

เหมาะสมแลว้ ยงัตอ้งเขา้ใจถงึสภาพทีแ่ทจ้รงิในการท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลาง ฯลฯ ส าหรบัผูฝึ้กปฏบิตังิานอย่าง

เหมาะสมอกีดว้ย รวมทัง้ค านึงถงึการเคารพสทิธมินุษยชนตอ่ผูฝึ้กปฏบิตังิานซึง่ถกูจดัใหอ้ยู่ในต าแหน่งที่

เปราะบางเป็นส าคญั 

◆ เราตระหนักดวี่าการจา้งงานผ่านโครงการฝึกปฏบิตังิานดา้นเทคนิคส าหรบัชาวตา่งชาตนีิม้บีางกรณีทีอ่าจ

เชือ่มโยงกบัแรงงานบงัคบั ตลอดจนใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนัมใิหเ้กดิปัญหาดงักล่าว 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะจดัหาลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มในการด ารงชวีติทีเ่หมาะสมส าหรบัผูฝึ้กปฏบิตังิานดา้นเทคนิค

ชาวต่างชาต ิ
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 เราจะท าความเขา้ใจถงึสภาพทีแ่ทจ้รงิในการท าหนา้ทีเ่ป็นตวักลางส าหรบัผูฝึ้กปฏบิตังิานดา้นเทคนิค

ชาวต่างชาตทิีม่กีารจา้งงาน 

 

[ค าศพัท]์ โครงการฝึกปฏบิตังิานดา้นเทคนิคส าหรบัชาวต่างชาต ิ

เป็นโครงการของประเทศญีปุ่่นทีร่บัชาวต่างชาตจิากประเทศก าลงัพฒันาเขา้มาในชว่งระยะเวลาหน่ึง และพฒันา

บุคคลากรผ่านการ OJT (การฝึกอบรมวชิาชพีโดยเรยีนรูผ่้านการปฏบิตังิานจรงิในสถานทีจ่รงิ) โครงการนีม้ี

จดุมุง่หมายเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิในประเทศทีเ่ป็นถิน่ก าเนิดของพวกเขา โดยการถ่ายทอดเทคนิค 

ทกัษะ และความรูด้า้นอุตสาหกรรมใหก้บัผูฝึ้กปฏบิตังิานดา้นเทคนิค หลงัไดร้บัการเรยีนการสอนภาษาญีปุ่่นและ

ฟังการบรรยายทีจ่ าเป็นต่อการคุม้ครองทางกฎหมายแลว้ ผูผ้กึปฏบิตังิานจะไดเ้รยีนรูเ้ทคนิคเชงิปฏบิตัภิายใต ้

ความสมัพนัธก์บัสถาบนัฝึกอบรม (บรษิทัทีร่บัเขา้ไปฝึกงาน) ในรูปแบบของการจา้งงานเป็นระยะเวลาหน่ึง มกีาร

ฝึกปฏบิตังิานในสาขาอาชพีต่าง ๆ เชน่ เกษตรกรรม การประมง การกอ่สรา้ง การผลติอาหาร สิง่ทอและ

เครือ่งนุ่งห่ม เครือ่งจกัรและโลหะ เป็นตน้ 

 

ในขณะทีบ่างบรษิทัท าการฝึกปฏบิตังิานตามวตัถุประสงคข์องโครงการนี ้แต่กม็รีายงานเกีย่วกบับางกรณีทีก่าร

ฝึกงานดงักล่าวไดก้ลายมาเป็นบ่อเกดิของแรงงานบงัคบัหรอืการบงัคบัใหท้ างานโดยมไิดส้มคัรใจ ใน “รายงาน

การคา้มนุษย”์ ทีก่ระทรวงการต่างประเทศสหรฐัอเมรกิาเปิดเผยสู่สาธารณชนเป็นประจ าทุกปีน้ัน มกีารสรุป

เกีย่วกบัสภาพความเป็นจรงิของการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในแต่ละประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทัง้นีไ้ดก้ล่าวถงึ

ประเด็นปัญหาเกีย่วกบัโครงการเดยีวกนันีข้องประเทศญีปุ่่นดว้ยเชน่กนั มกีารหยบิกรณีตวัอย่างต่าง ๆ มา

กล่าวถงึ อาทเิชน่ กรณีทีม่กีารบงัคบัผูใ้ชแ้รงงานใหท้ างานหนักต่อเน่ืองกนัหลายวนัแทนทีจ่ะพฒันาทกัษะฝีมอืแต่

กลบัอา้งวา่เป็นการฝึกปฏบิตังิานจรงิ หรอืกรณีทีผู่ว้่าจา้งยดึหนังสอืเดนิทางและบตัรประจ าตวัประชาชนของผูฝึ้ก

ปฏบิตังิาน รวมทัง้จ ากดัการเดนิทางและการสือ่สารกบัโลกภายนอกของผูฝึ้กปฏบิตังิาน เป็นตน้ ปัญหาเหลา่นี้

ของโครงการถอืเป็นปัญหาสทิธมินุษยชนอย่างหน่ึงในประเทศญีปุ่่น มเีสยีงเรยีกรอ้งมากมายจากประชาคม

นานาชาตใิหด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
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3-2 ความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 

■ 3-2-1 ระบบการบรหิารจดัการ 

เราจะจดัตัง้ระบบเพือ่บรหิารจดัการดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั ตลอดจนบงัคบัใชร้ะบบดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ระบบการบรหิารจดัการ หมายถงึ นโยบาย (Policy) กระบวนการ และขัน้ตอนแบบเอกเทศทีช่ว่ยใหบ้รษิทับรรลุ

เป้าหมายทางธรุกจิ ซึง่เป้าหมายทางธรุกจิทีว่า่นีย้งัรวมถงึความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ างานอกี

ดว้ย 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะท าการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั ซึง่ขอบเขตของการประเมนิความเสีย่ง

ประกอบดว้ยหวัขอ้ตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี ้

✓ การใชอุ้ปกรณป้์องกนั 

✓ การป้องกนัอคัคภียั 

✓ สารอนัตราย รวมถงึสารเคมแีละยาก าจดัศตัรูพชื (การแปรรูป จดัเก็บ จดัการ ใชง้าน และก าจดั) 

✓ ความเสีย่งดา้นยานพาหนะ 

✓ เครือ่งจกัรอุปกรณแ์ละเครือ่งมอื 

✓ งานทีท่ าดว้ยมอื (รวมถงึงานทีต่อ้งใชแ้รงกาย เชน่ การท างานดว้ยท่าทางซ า้ ๆ ตอ่เน่ืองเป็น

เวลานาน) 

✓ การปฏบิตังิานบนทีสู่ง 

 เรามนีโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยั ซึง่นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดของ

ประเทศหรอืภูมภิาคทีเ่ราด าเนินธรุกจิอยู่และการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองแลว้ ในเนือ้หายงักล่าวถงึการทีลู่กจา้ง

ทุกคนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัอกีดว้ย ในนโยบาย

มกีารระบุถงึเนือ้หาทีร่วมอยู่ในขอบเขตการประเมนิความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัดงัทีก่ล่าวไป

ขา้งตน้ 

 เราจะแต่งตัง้ผูจ้ดัการอาวโุส (หรอืเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัทีผ่่านการฝึกอบรมแลว้) เพือ่ท าหนา้ทีร่บัผดิชอบ

เกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 หากจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิาน เราจะจดัหาอุปกรณป้์องกนั (ชดุป้องกนั รองเทา้ ถงุมอื อปุกรณป้์องกนัหู

และดวงตา หนา้กากกนัฝุ่ น) ใหก้บัทุกคนทีท่ างานในสถานประกอบการรวมถงึลูกจา้งทุกคน 

 

 

■ 3-2-2 การฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยั 

เราจะด าเนินการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยั 
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<ค าชีแ้จง> 

⚫ การรกัษาความปลอดภยัและสขุอนามยัถอืเป็นสิง่ส าคญัในการด าเนินธรุกจิ โดยลูกจา้ง (รวมถงึหวัหนา้งาน

และผูจ้ดัการ) จะไดเ้รยีนรูว้ธิป้ีองกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในสถานทีท่ างานผ่านการฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภยัและสุขอนามยั หวัหนา้งานและผูจ้ดัการมหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัของ

ลูกจา้งจงึตอ้งรูว้ธิรีะบุและแกไ้ขปัจจยัเสีย่งในสถานทีท่ างาน นอกจากนีล้กูจา้งคนอืน่ ๆ นอกเหนือจากทีก่ล่าว

ไปขา้งตน้ ยงัตอ้งเขา้ใจถงึความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างาน รวมถงึมาตรการป้องกนั

เพือ่ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัดว้ยเชน่กนั 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 ลูกจา้งทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 

 

 

■ 3-2-3 สถานการณฉุ์กเฉินและความปลอดภยัเมือ่เกดิเหตุอคัคภียั 

เราจะจ าลองเหตุอคัคภียัและสถานการณฉุ์กเฉินอืน่ ๆ เพือ่เตรยีมมาตรการรบัมอืกบัเหตุฉุกเฉินและประกาศใหท้ราบ

โดยทั่วกนัในสถานทีท่ างาน 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ทุกบรษิทัตอ้งจดัเตรยีมความพรอ้มส าหรบัเหตุอคัคภียัและสถานการณฉุ์กเฉินอืน่ ๆ ทัง้นีเ้พือ่ปกป้องชวีติและ

ความปลอดภยัของผูใ้ชแ้รงงานรวมถงึทรพัยส์นิของบรษิทั บรษิทัจะจ าลองสถานการณฉุ์กเฉินและจดัเตรยีม

ความพรอ้มไวล้่วงหนา้กอ่นทีจ่ะเกดิเหตุการณด์งักล่าว 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 สิง่ทีค่วรจดัเตรยีม ไดแ้ก ่การสรา้งระบบการรายงานเหตุการณ ์การแจง้ใหพ้นักงานทราบ และการชีแ้จงวธิี

อพยพหนีภยัในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉิน การฝึกซอ้มอพยพหนีภยั การตดิตัง้ทางออกฉุกเฉินและอุปกรณช์ว่ย

ส าหรบัการหนีออกจากพืน้ทีเ่สีย่งภยั อุปกรณต์รวจจบัอคัคภียัและอุปกรณด์บัเพลงิ การจดัเตรยีมแผนฟ้ืนฟู 

เป็นตน้ 

 

 

■ 3-2-4 เคร ือ่งจกัรอปุกรณแ์ละยานพาหนะ 

เราจะตรวจสอบเครือ่งจกัรอุปกรณแ์ละยานพาหนะอย่างสม า่เสมอ รวมทัง้ด าเนินมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่าง

เหมาะสม 

 

<ค าชีแ้จง> 
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⚫ ในสถานทีท่ างานส่วนใหญม่กัใชเ้ครือ่งจกัรอุปกรณ ์เครือ่งมอื หรอืยานพาหานะบางประเภทอยู่เสมอ ทัง้นีเ้พือ่

ความปลอดภยัและสุขอนามยัของลูกจา้ง การออกแบบ การเตรยีมความพรอ้ม และการใชง้านอุปกรณเ์หล่านี้

อย่างปลอดภยัจงึเป็นสิง่ทีข่าดไม่ได ้ไม่วา่เครือ่งจกัรทีใ่ชง้านอยู่จะเป็นเครือ่งจกัรอย่างง่ายหรอืเครือ่งจกัรทีม่ี

ความซบัซอ้น หรอืเป็นยานพาหนะส าหรบัใชภ้ายในโรงงานอยา่งรถยกฟอรค์ลฟิตก์็ตาม เราจ าเป็นตอ้งวาง

มาตรการป้องกนัใหค้รอบคลมุทัง้หมด เพือ่ปกป้องลูกจา้งผูค้วบคุมการท างานอุปกรณเ์หลา่น้ันและลกูจา้งคน

อืน่ ๆ จากการบาดเจ็บ 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะก าหนดขัน้ตอนในการใชง้านเครือ่งจกัรอุปกรณ ์เครือ่งมอื และยานพาหนะอย่างปลอดภยัออกมาเป็นขอ้ 

ๆ ใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ตลอดจนตรวจสอบสภาพอุปกรณเ์หล่านีอ้ย่างสม า่เสมอและท าการซอ่มแซมใน

กรณีทีจ่ าเป็น 

 

 

■ 3-2-5 สารอนัตราย 

เราจะก าจดัหรอืลดความเป็นอนัตรายใหน้อ้ยลงเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ สารอนัตราย หมายถงึ สารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ ทรพัยส์นิ และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการใชง้าน จดัเก็บ ขนส่ง 

หรอืจดัการกบัสารเหล่านี ้เราจะตอ้งก าจดัหรอืลดความเป็นอนัตรายใหน้อ้ยลงเพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ย่าง

ปลอดภยั นอกจากนีเ้ราจะพยายามใชส้ารทดแทนหรอืลดปรมิาณการใชใ้หน้อ้ยลงเท่าทีจ่ะท าได ้

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 ตอ้งรูจ้กัสารเคมทีัง้หมด (รวมถงึยาก าจดัศตัรูพชื ปุ๋ย และน ้ายาซกัแหง้ ฯลฯ) ทีใ่ชใ้นโรงงานหรอืภายในสถาน

ประกอบการและท าการจดัเก็บใหอ้ยู่ในสภาพทีป่ลอดภยั รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนใหช้ดัเจนส าหรบัการจดัการ

เมือ่สมัผสักบัสารดงักล่าว 

 

 

■ 3-2-6 สขุภาพของลกูจา้ง 

เราจะค านึงถงึการรกัษาสุขภาพของลูกจา้งและใหก้ารดูแลสขุภาพอย่างเหมาะสม 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ การปกป้องสุขภาพของลกูจา้งน้ันไม่เพยีงน าไปสูก่ารมสีุขภาพทีด่แีละความเป็นอยู่ทีด่ ี(Well-being ) ของ

ลูกจา้งเท่าน้ัน แต่ยงัน ามาซึง่กจิกรรมทางธรุกจิทีเ่ขม้แข็งดว้ยเชน่กนั นอกจากสนับสนุนใหล้กูจา้งไดร้บัการ

รกัษาพยาบาลทีม่คีุณภาพในสถานทีท่ างานและชมุชนทอ้งถิน่แลว้ เราจะด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ เพือ่ส่งเสรมิวถิี

การใชช้วีติแบบมสีุขภาพดผี่านโปรแกรมสุขภาพอกีดว้ย 
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<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะระบุความเสีย่งดา้นสุขภาพของลูกจา้งและจดัท าโครงการเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งดงักล่าว 

นอกจากการป้องกนัโรคและตรวจหาโรคตัง้แต่เน่ิน ๆ ดว้ยการตรวจสุขภาพแลว้ ยงัรวมถงึการป้องกนัปัญหา

ดา้นสุขภาพอนัเน่ืองมาจากการท างานหนักเกนิไป และการดูแลสุขภาพจติของลูกจา้งอกีดว้ย 

 

■ 3-2-7 สิง่อ านวยความสะดวกและสภาพสขุอนามยั 

เราจะจดัเตรยีมสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานใหเ้หมาะสม เพือ่ใหลู้กจา้งสามารถท างานไดอ้ย่างปลอดภยัและถกู

สุขอนามยั 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ การรกัษาสถานทีท่ างานใหอ้ยู่สภาพทีส่ะอาดและถูกสุขอนามยัน้ันจะน ามาซึง่ความปลอดภยั ทุกวนัลูกจา้งใช ้

เวลาสว่นใหญ่อยู่ในบรษิทั การดูแลสุขภาพของลกูจา้งและการรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้ะอาด

เพยีงพอจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างยิง่ส าหรบักจิกรรมทางธรุกจิทีเ่ขม้แข็ง 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 นอกการรกัษาสภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานใหส้ะอาดและมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยเพือ่ไม่ใหเ้กดิ

อุบตัเิหตุแลว้ เรายงัจดัเตรยีมหอ้งสุขาและอ่างลา้งมอืใหม้จี านวนเพยีงพอตอ่การใชง้านอกีดว้ย 
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 4 สิง่แวดลอ้ม 

 เราจะค านึงถงึการอยู่รว่มกบัธรรมชาตแิละมุ่งมั่นทีจ่ะลดภาระใหก้บั
สิง่แวดลอ้ม 

 

กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิจะค านึงถงึการอยู่รว่มกบัธรรมชาต ิรวมทัง้มุ่งมั่นทีจ่ะลดภาระ
ใหก้บัสิง่แวดลอ้ม นอกจากการป้องกนัมลภาวะต่อสิง่แวดลอ้มของชมุชนอนัมสีาเหตุมาจากกระบวนการ
ผลติของเราแลว้ เรายงัส่งเสรมิการท ากจิกรรมเพือ่สรา้งความตระหนักต่อสิง่แวดลอ้มในการใชท้รพัยากร
หรอืพลงังาน และการอนุรกัษร์ะบบนิเวศอกีดว้ย 

 

4-1 สิง่แวดลอ้ม 

 

■ 4-1-1 ระบบการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

เราจะจดัตัง้ระบบเพือ่บรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนบงัคบัใชร้ะบบดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ระบบการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ นโยบาย (Policy) กระบวนการ และขัน้ตอนแบบเอกเทศที่

ชว่ยใหบ้รษิทัไดแ้สดงความรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายเกีย่วกบัการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่นอกจากการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนด

ของประเทศหรอืภูมภิาคทีเ่ราด าเนินธรุกจิอยู่และการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองแลว้ ในเนือ้หายงักล่าวถงึการที่

ลูกจา้งทุกคนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอืน่ ๆ ปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นการบรหิารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 นโยบายประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

✓ มลภาวะ 

✓ น ้า 

✓ ความหลากหลายทางชวีภาพ 

✓ วตัถุดบิ 

✓ การปล่อยสารรวมถงึกา๊ซเรอืนกระจก 

✓ พลงังานและสภาพภมูอิากาศ 

 เราจะระบุและประเมนิผลกระทบทีเ่กดิจากกจิกรรมทางธรุกจิของเรา 

 เราจะแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสูง (เจา้หนา้ทีบ่รหิาร/กรรมการบรหิาร/ผูจ้ดัการโรงงาน) ทีร่บัผดิชอบการบรหิาร

จดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

■ 4-1-2 ของเสยี 
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เราจะส่งเสรมิการลดปรมิาณของเสยี รวมถงึการน ากลบัมาใชใ้หม่หรอืน ามาแปรรูปใหม่ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “ของเสยี” หมายถงึ ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นผลพลอยได ้วตัถุดบิทีไ่มไ่ดใ้ชง้านหรอืขยะซึง่เกดิจากธรุกจิของบรษิทั 

เราสามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและภาระตน้ทุนของบรษิทัไดด้ว้ยรูปแบบการจดัการของเสยีทีม่คีวาม

เหมาะสม รวมถงึการน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่ การลดปรมิาณ และการน ามาแปรรูปใหม่ 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายเกีย่วกบัการจดัเกบ็ การปล่อย และการก าจดัของเสยี 

 

 

■ 4-1-3 วตัถดุบิ 

เราจะส่งเสรมิความรว่มมอืกบัพนัธมติรทางธรุกจิเกีย่วกบัการตระหนักถงึสิง่แวดลอ้มในการจดัหาวตัถดุบิ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ การผลติและการจดัหาวตัถุดบิ เชน่ ผลผลติทางการเกษตร อาหารทะเล เนือ้สตัวแ์ละไข่ หรอืเนือ้ไม ้ฯลฯ มกั

ส่งผลกระทบอย่างรา้ยแรงตอ่สิง่แวดลอ้มของแหลง่ก าเนิดวตัถดุบิ แหล่งก าเนิดวตัถุดบิเหลา่นีเ้ป็นตน้น ้าแรกสุด

บนห่วงโซอุ่ปทาน เราจะยอ้นกลบัไปทีต่น้น ้าของห่วงโซอุ่ปทานของเราเพือ่ท าความเขา้ใจ (Traceability หรอื

การตรวจสอบยอ้นกลบั) ถงึสภาพทีแ่ทจ้รงิของแหล่งก าเนิดวตัถุดบิรว่มกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซอุ่ปทาน 

รวมทัง้สง่เสรมิการท ากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมอกีดว้ย 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะเพิม่ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมเขา้ไปมาตรฐานการจดัหาวตัถุดบิและรอ้งขอความรว่มมอื

จากพนัธมติรทางธรุกจิ ตลอดจนรอ้งขอใหพ้นัธมติรทางธรุกจิส่งผลการประเมนิตนเองหรอืใหเ้ราเขา้ไปท าการ

ตรวจประเมนิพนัธมติรทางธรุกจิ 

 ในกรณีทีเ่พิม่ความตระหนักดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมเขา้ไปมาตรฐานการจดัซือ้จดัจา้ง ตอ้งก าหนดหวัขอ้

มาตรฐานทีค่ านึงถงึการปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเครง่ครดั จรยิธรรมทางธรุกจิ สทิธมินุษยชน (ความ

ปลอดภยัและอาชวีอนามยั) คณุภาพและความปลอดภยั การจดัการสารสนเทศ และการมสีว่นรว่มในชมุชน

ทอ้งถิน่ดว้ยเชน่เดยีวกบัแนวทางปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ของห่วงโซอุ่ปทานฉบบันี ้

 

[ค าศพัท]์ Traceability (การตรวจสอบยอ้นกลบั) 

หมายถงึ การตดิตามกระบวนการกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติสู่ผูบ้รโิภคแบบยอ้นกลบัเพือ่ใหต้รวจสอบไดว้่ามกีาร

ใชว้ตัถุดบิทีผ่ลติจากแหล่งใดและผลติอย่างไร กล่าวคอือาจท าใหก้ระจ่างไดว้า่สนิคา้ชิน้น้ันไดร้บัการอุปโภค

บรโิภคหรอืก าจดัทิง้อย่างไร โดยยอ้นดตูัง้แตก่ารผลติจนถงึการบรโิภคขัน้สุดทา้ยหรอืการก าจดัทิง้ บางคร ัง้ยงั

แปลว่า “การจดัการประวตั”ิ หรอื “ความสามารถในการตดิตามได”้ อกีดว้ย 

 



 

25 

 

■ 4-1-4 น ้า 

เราจะลดปรมิาณการใชน้ ้าและการปล่อยน ้าทิง้ รวมทัง้ด าเนินการจดัการอย่างเหมาะสมเพือ่ลดผลกระทบเชงิลบต่อ

สิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีสุ่ด 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ น ้าเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรบัธรุกจิเกอืบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน พืน้ทีก่ารเกษตร ส านักงาน หรอืบรษิทั

แปรรูปอาหาร การใชน้ ้าอย่างมคีวามรบัผดิชอบหมายถงึการจ ากดัปรมิาณน ้าทีใ่ชใ้หม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได ้

รวมทัง้ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการใชน้ ้าใหเ้กดิขึน้นอ้ยทีส่ดุ และท าการจดัการน ้าเสยีอย่าง

เหมาะสม 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายเกีย่วกบัการจดัการน ้า รวมทัง้ควบคมุผลกระทบอนัเน่ืองมาจากคุณภาพน ้าและน ้าเสยี 

 

 

■ 4-1-5 มลภาวะ 

เราจะป้องกนัมลภาวะตอ่สิง่แวดลอ้มของชมุชนทีม่สีาเหตุมาจากธรุกจิของเรา รวมทัง้ลดผลกระทบดงักล่าวใหน้อ้ย

ทีสุ่ด 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ “มลภาวะ” คอืการทีส่ิง่แวดลอ้มถูกท าลายโดยผลกระทบจากมนุษยแ์ละอุตสาหกรรม หากกล่าวอย่างเป็น

รูปธรรมจะหมายถงึมลภาวะทางดนิ ทางน า้ และทางอากาศอนัเน่ืองมาจากการปล่อยหรอืการทิง้สารทีเ่ป็น

อนัตราย บรษิทัตอ้งป้องกนัมลภาวะใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าไดแ้ละยบัยัง้เกดิมลภาวะใหน้อ้ยทีสุ่ด เพือ่ปกป้อง

ลูกจา้งและสิง่แวดลอ้มของชมุชน 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะระบุและประเมนิความเสีย่งดา้นมลภาวะทางอากาศ ทางน ้า ทางทรพัยากร และทางดนิทีอ่าจเกดิจากธรุกจิ

ของเรา 

 เราจะด าเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง เชน่ การจดัการแหล่งมลภาวะอย่างจรงิจงั หรอืการเตรยีมความพรอ้ม

ของอุปกรณส์ าหรบัป้องกนัมลภาวะ ฯลฯ เพือ่ไม่ใหส้ารอนัตราย สารเคม ีและของเสยีจากโรงงานหรอืสถาน

ประกอบการร ัว่ไหล หลุดรอด หรอืถูกปลอ่ยออกไปสู่ภายนอก 

 

■ 4-1-6 การปล่อยสารรวมถงึกา๊ซเรอืนกระจกสู่ช ัน้บรรยากาศ 
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เราจะควบคุมการปล่อยสารทีก่อ่ใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศและปรากฏการณเ์รอืนกระจกสู่ช ัน้บรรยากาศอย่าง

เหมาะสม 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ สารทีป่ล่อยออกสู่ภายนอก หมายถงึ กา๊ซ ไอระเหย อนุภาคละเอยีด (ฝุ่น) ทีถู่กปล่อยสู่ช ัน้บรรยากาศจาก

แหล่งระบายของเสยี เชน่ ปลอ่งไอเสยี ท่อไอเสยีรถยนต ์รูระบายอากาศของเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าและตวัอาคาร 

ฯลฯ สารทีป่ล่อยออกสูภ่ายนอกเหล่านีอ้าจกอ่ใหเ้กดิมลภาวะทางอากาศและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มรวมถงึ

สุขภาพของลูกจา้งและชาวบา้นในชมุชนได ้

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะคน้หาแหล่งปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก (เชน่ CO2 CH4 N2O HFCs และ PFCs ฯลฯ) และด าเนินการจดัการ

อย่างเหมาะสม นอกจากนีเ้ราจะตรวจวดัปรมิาณการปล่อยมลภาวะและวางแผนปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองอกีดว้ย 

 

 

■ 4-1-7 พลงังาน 

เราจะใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ การเผาเชือ้เพลงิฟอสซลิ เชน่ ถ่านหนิ กา๊ซธรรมชาต ิและปิโตรเลยีม ฯลฯ อาจสง่ผลกระทบต่อสภาพ

ภูมอิากาศของโลก การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดจงึเป็นสิง่ทีส่ าคญั 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะท ากจิกรรมและตัง้เป้าหมายในการลดปรมิาณการใชพ้ลงังาน 

 

 

■ 4-1-8 พลงังานทดแทน 

เราจะส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนจากพลงัลม แสงอาทติย ์และพลงัน า้ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ การใชพ้ลงังานส่วนใหญ่บนโลกมกัมาจากเชือ้เพลงิฟอสซลิทีม่อียู่อย่างจ ากดั เชน่ ปิโตรเลยีม กา๊ซธรรมชาต ิ

และถ่านหนิ การขดุและเผาเชือ้เพลงิฟอสซลิเหลา่นีอ้ย่างต่อเน่ืองไม่เพยีงกอ่ใหเ้กดิการสูญเสยีทรพัยากร

เท่าน้ัน แต่ยงัน าไปสู่การเกดิมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศอกีดว้ย จาก

สถานการณด์งักล่าว บรษิทัจ าเป็นตอ้งส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนเพือ่สรา้งสงัคมปราศจากคารบ์อนใหไ้ด ้

อย่างแทจ้รงิ 
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<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทดแทนจากพลงัลม แสงอาทติย ์และพลงัน า้ ฯลฯ ในการขนสง่และการด าเนินงาน

ดา้นอืน่ ๆ 

 

 

■ 4-1-9 ความหลากหลายทางชวีภาพ 

เราจะรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพและความสมบูรณข์องสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาต ิ

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ ความหลากหลายทางชวีภาพ หมายถงึ ความหลากหลายของระบบนิเวศน ์สปีชสี ์และหน่วยถ่ายทอดลกัษณะ

ทางพนัธกุรรมบนโลก สิง่นีย้งัเป็นมาตรฐานชีว้ดัความสมบูรณข์องระบบนิเวศนท์างธรรมชาตอิกีดว้ย หลาย

บรษิทัรกัษาการด าเนินธรุกจิของตวัเองโดยพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตทิัง้ทางตรงและทางออ้ม หากเราเพกิเฉย

ต่อการรกัษาไวซ้ ึง่ความหลากหลายชวีภาพและความสมบูรณข์องสิง่แวดลอ้มทางธรรมชาตอิาจกอ่ใหเ้กดิ

ผลกระทบรา้ยแรงกบัความตอ่เน่ืองของธรุกจิได ้

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เราจะวางแผนและด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพในโรงงานและสถานประกอบการ 

 

 

■ 4-1-10 ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของพนัธมติรทางธรุกจิ 

เราจะส่งเสรมิการท ากจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัพนัธมติรทางธรุกจิ 

 

<ค าชีแ้จง> 

⚫ เราจะสรา้งระบบเพือ่ส่งเสรมิการท ากจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัพนัธมติรทางธรุกจิของเรา 

 

<จุดส าคญัในการปฏบิตั>ิ 

 เรามนีโยบายการจดัซือ้จดัจา้งทีร่ะบุอย่างชดัเจนวา่สนับสนุนใหพ้นัธมติรทางธรุกจิจดัท านโยบายหรอืมาตรฐาน

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (เชน่ ISO14001 FSC และ MSC) 
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 5 คณุภาพและความปลอดภยั 

 เรามุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาคุณภาพและความปลอดภยัในผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
เรา 

 

กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิมุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาคุณภาพและความปลอดภยัในผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารของเรา เราจะด าเนินการตามหลกั PDCA (วางแผน ปฏบิตั ิตรวจสอบ และด าเนินการ) อย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่รกัษาคุณภาพ นอกจากนีเ้ราจะค านึงถงึความปลอดภยัของผลติภณัฑแ์ละบรกิารตัง้แต่การ
วางแผน การผลติ การจ าหน่าย การบรโิภคและอุปโภค จนถงึการก าจดั 

 

 

 6 การจดัการสารสนเทศ 

 เราจะจดัการสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม
ทางธรุกจิของเราอย่างทนัท่วงทแีละเหมาะสม 

 

กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิจะจดัการสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูล
เกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิของเราอย่างทนัท่วงทแีละเหมาะสม เราตระหนักถงึความส าคญัดา้นความ
ปลอดภยัของขอ้มูล ตลอดจนจดัการและปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้และลูกจา้งรวมถงึขอ้มูลทีเ่ป็น
ความลบัของพนัธมติรทางธรุกจิอย่างเหมาะสม อกีทัง้ท าการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรมทางธรุกจิของ
เราใหก้บัลูกคา้ นักลงทุน ลูกจา้ง พนัธมติรทางธรุกจิ และชมุชนทอ้งถิน่ทราบอย่างทนัท่วงทแีละเหมาะสม 

 

 

 7 ชมุชนทอ้งถิน่ 

 เรามุ่งมั่นทีจ่ะอยู่รว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ในฐานะพลเมอืงภาคองคก์ร 

 

กลุ่มบรษิทันิชเิรฟู้ ดสแ์ละพนัธมติรทางธรุกจิมุ่งมั่นทีจ่ะอยู่รว่มกบัชมุชนทอ้งถิน่ในฐานะพลเมอืงภาคองคก์ร 
เราจะด าเนินกจิกรรมเพือ่พฒันาชมุชนทอ้งถิน่ในรูปแบบต่าง ๆ เชน่ อาสาสมคัรลูกจา้งส าหรบัแกไ้ข
ปัญหาสงัคมและสิง่แวดลอ้มของชมุชน การใหค้วามรว่มมอืกบัองคก์รทีไ่ม่แสวงหาผลก าไร (NPO) และ
หน่วยงานราชการ การบรจิาค และการใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่เกดิเหตุภยัพบิตั ิ

 

 


