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บทนํา
ในหลายๆ อุตสาหกรรมทัว่ โลก ต่างมีการเคลื่อนไหวเพื่อการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืน (Sustainable Procurement) มากขึ้นเรื่ อยๆ และมี
การนําไปใช้อย่างแพร่ หลาย แนวคิดนี้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการจัดซื้ ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นการกําหนด
ความคาดหวัง เพิ่ ม เติ ม สํ า หรั บ คู่ ค้า ทางธุ ร กิ จ และซั พ พลายเออร์ ร ายสํ า คัญ ในการดํา เนิ น การเพิ่ ม เติ ม ในแง่ ข องสิ ท ธิ
มนุษยชน แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่มีความรับผิดชอบและธรรมาภิบาล
กลุ่มบริ ษทั ในเครื อบริ ดจสโตน (“บริ ดจสโตน”) คือ บริ ษทั ผูน้ าํ ระดับโลกด้านการผลิตยางรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยาง และให้
ความสําคัญกับการตอบสนองความต้องการทัว่ โลกที่เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
จากการปฏิ รู ป ของบริ ด จสโตนสู่ ก ารเป็ นองค์ก รผู ้ส่ ง มอบโซลู ชั่น อย่ า งยัง่ ยื น บริ ด จสโตนมุ่ ง มั่น สานต่ อ คุ ณ ค่ า 8 ด้า น
ในพันธสัญญา E8 ของบริ ดจสโตน (Bridgestone E8 Commitment) กับสังคม ลูกค้า คู่คา้ ทางธุรกิจ และซัพพลายเออร์ สู่ ปี พ.ศ.
2593 ที่สาํ คัญอย่างยิ่งคือ บริ ดจสโตนมีมุมมองกว้างไกลเกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน ซึ่งไม่ได้รวมอยูแ่ ค่แง่มุมด้านสิ่ งแวดล้อมที่
มักได้รับการพูดถึงกันโดยทัว่ ไป อย่างเช่น การตัดไม้ทาํ ลายป่ าและความเป็ นกลางทางคาร์บอนเท่านั้น แต่ยงั รวมถึงสิ ทธิแรงงาน
การใช้ท่ีดิน คุณภาพนํ้าและการใช้น้ าํ รวมถึงองค์ประกอบที่สําคัญอื่นๆ อีกมากมาย บริ ดจสโตนให้ความสําคัญกับแนวทาง
ปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืนเพื่อช่วยสร้างความมัน่ ใจว่าความคาดหวังของบริ ษทั ที่มีต่อซัพพลายเออร์ ในแง่ของคุณภาพ
ต้นทุน และการจัดส่ ง (Quality, Cost and Delivery หรื อ QCD) จะสามารถบรรลุเป้าหมายโดยไม่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อข้อ
ควรพิจารณาทางด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลองค์กรที่สาํ คัญ
เพื่อส่ งเสริ มและเร่ งให้เกิดกิจกรรมการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน บริ ดจสโตนจึงได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่ไม่
เพียงทําให้การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ความปลอดภัย และ QCD มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึนเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการสร้างคุณค่าสําหรับ
ห่ วงโซ่ อุปทานทั้งหมดผ่านแนวปฏิ บตั ิ ด้านการดู แลรั กษาสิ่ งแวดล้อม การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน การสนับสนุ นแนวปฏิบตั ิ
ด้านแรงงานที่เป็ นธรรม และความโปร่ งใสที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริ ดจสโตนดําเนินการสิ่ งนี้ควบคู่ไปกับการช่วยเหลือสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็ นห่วงโซ่อุปทานของเราให้ดาํ รงอยู่
บริ ดจสโตนคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืน และทํางานร่ วมกับบริ ษทั เพื่อนําแนว
ปฏิบตั ิที่เหมาะสมมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน
ด้วยนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืนของเราที่จดั ทําเป็ นฉบับที่สองนี้ บริ ดจสโตนได้ขยายพันธะหน้าที่ไปสู่ กิจกรรม
ด้านการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับยางธรรมชาติตามกรอบแนวคิดนโยบายของเวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติ
ที่ยง่ั ยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber หรื อ GPSNR) ซึ่ งมีการตกลงกันอย่างเป็ นทางการในระหว่างการ
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผา่ นมา
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ตามที่ได้แจ้งให้ทราบมาแล้วก่อนหน้านี้ ในนโยบายฉบับแรก บริ ดจสโตนจะทํางานร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มนั่ ใจว่านโยบายของเราจะเป็ นไปตามความคาดหวังทางสังคมในปัจจุบนั
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ปรัชญาองค์กรของบริ ดจสโตน
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ปรัชญาองค์กรของบริ ดจสโตน
พันธกิจ
“รับใช้ สังคมด้ วยคุณภาพที่เหนือกว่ า”
บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ที่จะมอบสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้าและสังคม ซึ่ งรวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริ การ เทคโนโลยี และกิจกรรมทั้งหมด
ขององค์กร ความมุ่งมัน่ ในคุณภาพของบริ ษทั เราไม่ใช่เพียงเพื่อแสวงหาผลกําไรขององค์กรเท่านั้น แต่เพื่อการมีส่วนร่ วมและ
เกื้อกูลเพื่อช่วยเสริ มสร้างความปลอดภัยรวมทั้งการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายของผูค้ นทัว่ โลก เรายึดมัน่ ในพันธกิจนี้และมุ่งมัน่ ที่จะ
เป็ นบริ ษทั ที่คนทัว่ โลกต่างให้ความไว้วางใจ เพื่อให้ทุกคนรู ้สึกภาคภูมิใจในความเป็ นบริ ดจสโตนของเรา
คติประจําใจ
“เซจิตสึ เคียวโจ” (ซื่ อสัตย์ มั่นในทีม)
เซจิตสึ เคียวโจ คือ การยึดมัน่ ในหลักการของความสุ จริ ตใจในการปฏิบตั ิงานของตัวเอง การปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น และการเข้าร่ วมและ
ทํากิจกรรมเพื่อสังคมเป็ นการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ในเชิ งบวกด้วยการเคารพความหลากหลายทางทักษะ ค่านิ ยม ประสบการณ์
เพศ เชื้อชาติ และส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม
“ชินฉุ โดะขุโซ” [ก้าวนําสร้ างสรรค์]
ชินฉุ โดะขุโซ คือ การมองและทําความเข้าใจสิ่ งต่างๆ ในสังคมผ่านมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอและคิดคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้นในอนาคต เป็ นความมุ่งมัน่ มานะบากบัน่ และใช้ความพยายามเพื่อสร้างสรรค์ส่ิ งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จากมุมมองของลูกค้า เป็ นการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้าง
คุณค่าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเสมอด้วยวิธีการที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของบริ ดจสโตน
“เก็มบุตสึ เก็มบะ” [ดูของจริงสถานที่จริง]
เก็มบุตสึ เก็มบะ คือ การใช้เวลาไปยังสถานที่จริ งเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริ งด้วยตนเอง และนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการตัดสินใจ
คือ การไม่พึงพอใจต่อสภาพปัจจุบนั และทําการตัดสิ นใจอย่างรอบรู ้ซ่ ึงจะนําพาบริ ษทั ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชน่ั ที่ดี
ยิ่งขึ้น
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“จุขุเรียว ดังโค” [คิดถ้ วนถี่แล้ว ลงมือปฏิบัติ]
จุขุเรี ยว ดังโค คือ การคาดการณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆ และความเป็ นไปได้ทุกด้านให้รอบคอบ เมื่อจะดําเนิ นการใดๆ ก็ตาม
พิจารณาให้ดีว่า แก่นแท้คืออะไร แล้วจึงตัดสิ นใจเลือกทางที่ควรทํา เมื่อตัดสิ นใจแล้ว ก็รีบลงมือทํา และอดทนพยายามทําให้
สําเร็ จ
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พันธกิจด้านการจัดซื้อของบริ ดจสโตน
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พันธกิจด้านการจัดซื้อของบริ ดจสโตน
พันธกิจด้านการจัดซื้อของบริ ดจสโตน คือ “สร้ างคุณค่ าให้ กับสังคมด้ วยแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื ้ออย่ างยั่งยืน”
บริ ดจสโตนยึดมัน่ ในการสร้างคุณค่าและมุ่งมัน่ พัฒนาสังคมที่ยงั่ ยืนอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจระยะยาวด้วยการยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการต่อไปนี้ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของบริ ดจสโตน
1. ความโปร่ งใส
2. การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
3. QCD และนวัตกรรม
4. แนวทางปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
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พันธะหน้าที่ของบริ ดจสโตนที่มีต่อวัสดุที่ยง่ั ยืน 100%
และความเป็ นกลางทางคาร์บอน
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พันธะหน้าที่ของบริ ดจสโตนที่มีต่อวัสดุที่ยง่ั ยืน 100% และ
ความเป็ นกลางทางคาร์บอน
บริ ดจสโตนยึดมัน่ ต่อการสร้างความมัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริ การที่จดั ซื้อมาจากซัพพลายเออร์น้ นั มีการดําเนินการตามนโยบาย
สากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืนของบริ ดจสโตน (“นโยบาย”)
การเดิ น ทางไปสู่ เ ป้ า หมาย “วัส ดุ ย ง่ั ยื น 100%” ของบริ ด จสโตนในปี พ.ศ. 2593 และหลัง จากนั้น คงไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยและ
บริ ดจสโตนไม่อาจบรรลุเป้าหมายนี้ได้เพียงลําพัง นอกเหนื อจากการเป็ นสมาชิ กสมาคมอุตสาหกรรมและการสนับสนุนจาก
สมาคมเหล่ า นี้ แล้ว บริ ด จสโตนยัง ประยุก ต์ใ ช้ม าตรฐานและเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ในระดับ สากลเพื่ อ สนับ สนุ น
ความพยายามของบริ ษทั ในการสร้างธุรกิจที่ยง่ั ยืน
บริ ดจสโตนยังคงมีเป้าหมายด้านสิ่ งแวดล้อมในระยะยาวที่ชดั เจนต่อไป เพื่อมุ่งมัน่ ให้เกิดสภาวะความเป็ นกลางทางคาร์ บอน
ภายในปี พ.ศ. 2593 และต่อๆ ไป ขณะเดียวกันได้ประกาศเป้าหมายระหว่างนี้ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์จาก
การดําเนินงานโดยตรง (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ให้ได้ 50% ภายในปี พ.ศ. 2573 (จากระดับในปี พ.ศ. 2554) แม้จะมีการปรับปรุ ง
ความสามารถในการผลิตของทรัพยากรภายใต้แผนการดําเนินงานปี พ.ศ. 2563 แล้วก็ตาม บริ ดจสโตนจะรุ ดหน้าสร้างนวัตกรรม
และปรับปรุ งอัตราส่ วนการใช้วสั ดุจากวัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนเป็ น 40% ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนั้นบริ ดจสโตน
ยังจําเป็ นต้องดําเนินการด้านความเป็ นกลางด้านคาร์ บอน (ขอบเขตที่ 3) กับห่ วงโซ่ คุณค่าทั้งหมด ได้แก่ ซัพพลายเออร์ ต่างๆ
ที่บริ ดจสโตนทําธุรกิจด้วย ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อนั้นจะอธิบายในพันธะหน้าที่ของแผนการดําเนินงานสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2573 ของเรา
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พันธะหน้าที่ของบริ ดจสโตนที่มีต่อความยัง่ ยืน
ของยางธรรมชาติ
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พันธะหน้าที่ของบริ ดจสโตนที่มีต่อความยัง่ ยืนของยาง
ธรรมชาติ
บริ ดจสโตนประกอบธุรกิจด้านยางรวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริ การที่เกี่ยวข้องกับยางทุกชนิด แต่ผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก
คือ ยางรถยนต์แบรนด์บริ ดจสโตน ความคาดหวังในสมรรถนะของยางรถยนต์น้ ันมีสูงและมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
การรับประกันความปลอดภัยของผูข้ บั ขีท่ วั่ ไป การจะตอบสนองความต้องการด้านสมรรถนะของยางรถยนต์น้ นั จะต้องอาศัยทั้ง
ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ ส่วนประกอบผสมอื่นๆ วัตถุดิบ เส้นใย โครงยาง และผ้าใบ
ผูเ้ ชี่ ย วชาญในอุ ตสาหกรรมคาดการณ์ ว่ า ความต้อ งการยางรถยนต์จะเพิ่ม ขึ้นตามการขยายตัว ของประชากรโลกซึ่ งทําให้
เกิดการใช้รถยนต์ (Motorization) ตามมา ขณะเดียวกันก็คาดว่าการบริ โภคยางธรรมชาติจะมีปริ มาณเพิ่มขึ้นทัว่ โลก ทําให้การ
ตระหนักในระบบห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติแบบยัง่ ยืนมีความจําเป็ นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ
บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการทําธุรกิจยางธรรมชาติที่ยง่ั ยืน ธุรกิจยางธรรมชาติน้ นั มีขนาดมหาศาลและ
แยกออกเป็ นระดับต่างๆ หลายระดับ ซึ่ งประกอบด้วยผูถ้ ือครองรายย่อยและเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน ที่ดินขนาดกลางถึงใหญ่
ผูค้ า้ ขายวัตถุดิบ โรงงานแปรรู ป และผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์จากยาง โดยยางธรรมชาติส่วนใหญ่ผลิตในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ และ
จําหน่ายและ/หรื อแปรรู ปโดยซัพพลายเออร์ รายใหญ่เพียงไม่กี่รายเท่านั้น และแม้ว่าเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้จะเป็ นแหล่งผลิต
ใหญ่ สิ่ งสําคัญที่ควรตระหนักก็คือ ยางธรรมชาติส่วนใหญ่รับซื้ อมาจากเจ้าของที่ดินรายย่อยและใช้วิธีการปลูกแบบดั้งเดิ ม
เมื่อเทียบกับยางที่ผลิตจากภูมิภาคอื่นๆ ทัว่ โลก
การดําเนิ นงานเพื่อมุ่งไปสู่ การสนับสนุ นเศรษฐกิ จด้วยการทําธุ รกิ จยางธรรมชาติที่ยง่ั ยืนไม่มีวนั จบสิ้ นและต้องอาศัยความ
ร่ วมมือจากทุกภาคส่ วนในอุตสาหกรรม รวมทั้งจิตสํานึกของสาธารณชนในวงกว้าง ต้นทุนและความท้าทายของการดําเนิ นงาน
นี้สูงเกินกว่าที่บริ ษทั ผลิตยางและยางรถยนต์บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งจะรับผิดชอบไว้เพียงลําพังได้ บริ ดจสโตนยังคงศึกษาปัญหานี้
อย่างถี่ถว้ นต่อไปร่ วมกับสมาชิ กในห่ วงโซ่ คุณค่า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดตั้งเวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติ
ที่ ย ่งั ยื น (Global Platform for Sustainable Natural Rubber : GPSNR) ขึ้ น อย่ า งเป็ นทางการ GPSNR ซึ่ งริ เริ่ มโดยโครงการ
อุตสาหกรรมยางรถยนต์ (Tire Industry Project :TIP) โดยเป็ นส่ วนหนึ่งของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ถือเป็ นเวที
ระดับนานาชาติที่มีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยจํานวนมาก ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกระดับประสิ ทธิ ภาพด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ สมาชิกสมัชชาใหญ่ GPSNR ประกอบด้วยผูผ้ ลิตยางรถยนต์ อาทิ บริ ดจสโตนและผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์
ยางธรรมชาติรายอื่นๆ ผูผ้ ลิตรถยนต์และผูใ้ ช้ปลายนํ้าอื่นๆ ผูผ้ ลิต ผูแ้ ปรรู ปและผูค้ า้ และสมาชิกภาคประชาสังคม บริ ดจสโตน
ในฐานะสมาชิกผูก้ ่อตั้ง GPSNR มีความเชื่อมัน่ ในพันธกิจและกรอบแนวคิดนโยบายของ GPSNR รวมทั้งให้ความร่ วมมือและมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ รวมถึง ข้อกําหนดของสมาชิกและการริ เริ่ มนําไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น ด้วยการรวมกรอบแนวคิดนโยบาย
ของ GPSNR เข้ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าสําหรับซัพพลายเออร์ บริ ดจสโตนแสดงความต้องการยางธรรมชาติที่ผลิตและแปรรู ป
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ตามข้อกําหนด GPSNR ด้วยเหตุน้ ี บริ ดจสโตนจะเข้าร่ วมในโครงการริ เริ่ มของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ ายในอุตสาหกรรม
ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต เพื่อส่งเสริ มและรักษาหลักการของ GPSNR ทั้งระดับภูมิภาค ระดับของเขตอํานาจ หรื อระดับเชิงพื้นที่
อื่ น ๆ ปั จ จุ บัน บริ ด จสโตนทํา หน้ า ที่ เ ป็ นตัว แทนคณะกรรมการบริ ห าร GPSNR และคณะทํา งานอี ก มากมายที่ ก่ อ ตั้ง ขึ้ น
เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การสนับสนุน GPSNR ของบริ ดจสโตนนํามาซึ่ งภาระหน้าที่ท่ีเพิ่มขึ้นในการ
สื่ อสารพันธะหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง ตามกรอบเวลาที่ชดั เจน และเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ให้เป็ นส่วนสําคัญของห่วงโซ่คุณค่าของยาง
ธรรมชาติตามแนวทางปฏิบตั ิของ GPSNR เมื่อบริ ดจสโตนได้ทาํ โครงการสําเร็ จลงไปในแต่ละปี เราจะทํารายงานความคืบหน้า
ต่อไปผ่าน “รายงานความยัง่ ยืนของบริ ดจสโตน” เป็ นประจําทุกปี
บริ ดจสโตนตระหนักดีว่ายางธรรมชาติเป็ นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถทดแทนใหม่ได้ ซึ่ งสามารถผลิตด้วยกรรมวิธีที่ยงั่ ยืน
เพื่อสิ่ งแวดล้อม สังคม และธุรกิจของบริ ดจสโตน เพื่อให้การดําเนินการและห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทว่ั โลก รวมทั้งที่
ดําเนินการโดยบริ ดจสโตนเองสามารถรับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวคิดที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ได้ต่อไป
เพื่อยกระดับความยัง่ ยืนของการจัดหาและธุรกิจยางธรรมชาติของบริ ดจสโตน จําเป็ นจะต้องเพิ่มความสามารถในการสื บค้น
ย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้สามารถมองเห็นไปถึงจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิดของวัสดุยางธรรมชาติที่รับซื้อมาตลอดทัว่ ทั้งห่วงโซ่
อุปทานได้มากขึ้น
ความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับที่มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นช่วยให้บริ ดจสโตนมีความเข้าใจที่ดีข้ ึนว่าใคร และสถานที่ใดมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการผลิตยางธรรมชาติ และมีส่วนร่ วมอย่างไร ซึ่ งในทางกลับกันจะเปิ ดโอกาสให้บริ ษทั สร้างสภาวะทาง
สิ่ งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลองค์กรที่ดียิ่งขึ้น
พันธะหน้าที่ของบริ ดจสโตนในการปรับปรุ งห่ วงโซ่ อุปทานของยางธรรมชาติมีตน้ กําเนิ ดมาจากการตระหนักที่ ว่า จํานวน
ประชากรที่เพิ่มขึ้นทัว่ โลกจะนําไปสู่ ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์ดา้ นการเดินทางซึ่ งจะทําให้ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ดจสโตนมีเพิ่มขึ้นตามมา ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอาจนํามาซึ่ งความท้าทายเกี่ยวกับปัญหาสังคมที่สลับซับซ้อน
อาทิ ปั ญ หาการตัด ไม้ท าํ ลายป่ า ระบบนํ้า ความหลากหลายทางชี ว ภาพ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั่ว โลก ซึ่ ง ธุ ร กิ จของ
บริ ดจสโตนพึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของสิ่ งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมทั้งผูค้ นที่อาศัยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมนั้น
บริ ดจสโตนได้เ รี ยกร้ อ งอย่ า งเปิ ดเผยให้ เ กษตรกร ซั พ พลายเออร์ นายหน้ า คู่ ค้า ทางธุ ร กิ จ บริ ษัท ในระดับ เดี ย วกัน
กลุ่มอุตสาหกรรม NGO และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านอื่นๆ ประสานความร่ วมมื อกับทีมบริ ดจสโตนเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ยิ่งใหญ่น้ ี
ซึ่ งไม่ใช่เพียงทําเพื่อบริ ดจสโตนหรื ออุตสาหกรรมยางเท่านั้น แต่เพื่อทุกคนที่ใช้และได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
บนโลก
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นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
ของบริ ดจสโตน
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นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
ของบริ ดจสโตน
นโยบายนี้ นํา มาใช้เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม แนวทางปฏิ บัติ ด้า นการจัด ซื้ อ อย่ า งยัง่ ยื น และช่ ว ยบริ ด จสโตนระบุ แ ละ/หรื อ ประเมิ น
ซัพพลายเออร์ ผลิ ตภัณฑ์ และบริ การที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม นโยบายนี้ บังคับใช้กับทุกส่ วนของห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั
ซึ่งรวมถึงผูผ้ ลิตและการดําเนินงานภายในของบริ ษทั ด้วย โดยนโยบายนี้กาํ หนดให้ซพั พลายเออร์นาํ องค์ประกอบที่เป็ นรากฐาน
ต่อไปนี้มาใช้เพื่อเป็ นเครื่ องชี้นาํ การผนวกรวมข้อกําหนดของบริ ดจสโตนและแนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวังเข้าไว้ในธุรกิจของตน
1. ความโปร่ งใส
2. การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
3. QCD (Quality-คุณภาพ, Cost-ต้นทุน, Delivery-การจัดส่ง) และนวัตกรรม
4. แนวทางปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดขั้นตํ่าที่ระบุไว้ในนโยบายนี้เป็ นอย่างน้อย จึงจะทําธุรกิจกับบริ ดจสโตนได้
นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ ยงั ได้ รับการส่ งเสริ ม ให้ดาํ เนิ นการตามแนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวังอีกด้วย สิ่ งเหล่านี้ คือความปรารถนาที่
บริ ดจสโตนเชื่อว่าจะส่งเสริ มห่วงโซ่อุปทานต่างๆ ของบริ ษทั ที่เด่นชัดที่สุดก็คือห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ บริ ดจสโตนยินดีที่
จะร่ วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อช่วยเหลือในการดําเนินการตามแนวปฏิบตั ิที่ม่งุ หวังให้ประสบผลสําเร็ จ
กรณี ที่ซพั พลายเออร์มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกําหนดขั้นตํ่าในนโยบายนี้ บริ ดจสโตนอาจให้การช่วยเหลือซัพพลายเออร์เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดขั้นตํ่าได้ หากความพยายามเหล่านี้ไม่ประสบความสําเร็ จ และ/หรื อซัพพลายเออร์ ไม่ยินดีที่จะ
ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ บริ ดจสโตนจะทบทวนความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์รายนั้น และอาจถึงขั้นยกเลิกความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ในการประเมินความสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ที่ว่านี้ บริ ดจสโตนจะประเมินผลกระทบที่เป็ นไปได้ตา่ งๆ ของการเปลี่ยนแปลงที่
อาจมีต่อซัพพลายเออร์ รวมทั้งผลกระทบทางด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามนโยบายนี้และ ควร แจ้ง/แบ่งปันกับซัพพลายเออร์ ของตน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเข้าถึงห่วงโซ่
อุปทาน ย้อนกลับไปสู่ จุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด หากสามารถทําได้ นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์ ยังต้ อง รายงานให้บริ ดจสโตนทราบ
เมื่ อเกิ ดเหตุการณ์ ปั ญหา หรื อสถานการณ์ ฉุกเฉิ นใดๆ ที่ อาจขัดขวางหรื อส่ งผลกระทบต่อธุ รกิ จของบริ ดจสโตนในทันทีที่
เป็ นไปได้
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งในท้องถิ่ น ระดับชาติ และระดับภูมิภาคที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดใน
ประเทศหรื อภูมิภาคที่ตนทําธุรกิจอยู่ เว้นแต่เมื่อระบุไว้เป็ นอย่างอื่น ซัพพลายเออร์ ควร เคารพมาตรฐานระหว่างประเทศ เช่น
มาตรฐานที่ระบุไว้ในภาคผนวก II
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นโยบายนี้ยงั ใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารและการปรับปรุ งสําหรับซัพพลายเออร์ พนักงานฝ่ ายจัดซื้อของบริ ดจสโตน และผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยอื่นๆ บริ ดจสโตนจะทบทวนและปรับปรุ งแก้ไขนโยบายนี้ ตามที่เห็นสมควร นโยบายนี้ ซ่ ึ งจัดทําขึ้นโดยอาศัยความ
เชี่ ย วชาญของพนัก งานและคู่ ค้า ทางธุ ร กิ จ ของบริ ด จสโตน อาจได้รั บ การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไปและพัฒนาการในอุตสาหกรรม รวมทั้งสภาวะทางสิ่ งแวดล้อมและสังคมทัว่ โลก โดยจะมีการเผยแพร่ นโยบาย
ฉบับปรั บปรุ งแก้ไขให้กับภายในหน่ วยงานของบริ ดจสโตนก่ อน จากนั้นจึ งจะเผยแพร่ แก่ ซัพพลายเออร์ พร้ อมด้วยความ
คาดหวัง ว่ า ซัพ พลายเออร์ จ ะสั ง เกตการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วข้อ งและแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล กับ ซั พ พลายเออร์ ข องตน นอกจากนี้
บริ ดจสโตนยังจะเผยแพร่ นโยบาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายแก่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั และการสื่ อสาร
กับภายนอกอื่นๆ
บริ ดจสโตนขอให้ซัพพลายเออร์ แสวงหาความรู ้เพิ่มเติมและขยายขอบเขตโครงการความยัง่ ยืนที่ทาํ งานร่ วมกับคู่คา้ ทางธุ รกิจ
ของตน โดยการพัฒนาและสื่ อสารนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของตนให้สอดคล้องกับนโยบายนี้
บริ ดจสโตนยินดีรับฟังความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับนโยบายนี้จากคู่คา้ ทางธุรกิจและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกราย

1. ความโปร่ งใส
บริ ดจสโตนถือว่าความโปร่ งใสมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจโดยรวมของบริ ษทั เนื่องจากเป็ นเครื่ องสนับสนุนเป้าหมายหลัก
สองข้อโดยตรง นัน่ คือ ความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับ และธรรมาภิบาล
บริ ดจสโตนเชื่อว่าการพัฒนาความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับในปฏิบตั ิการของตนและทัว่ ทั้งห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นรากฐาน
สําคัญต่อการรักษาและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริ การคุณภาพสู งที่จดั ซื้ อมา ความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับยังสําคัญ
อย่างยิ่งในการช่วยระบุความเสี่ ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลองค์กร
บริ ดจสโตนดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแข็งแกร่ งให้กบั การกํากับดูแลองค์กรของตนเอง บริ ษทั ยึดมัน่ ในการพัฒนา
การสื่ อสารและการยึดถือนโยบายการตัดสิ นใจและการจัดการที่ยุติธรรมโปร่ งใสในความสัมพันธ์กบั หุ้นส่ วนธุรกิจและการทํา
ธุ รกิจกับซัพพลายเออร์ ในทุกจุดของห่ วงโซ่ อุปทาน โดยเคารพในข้อกําหนดของข้อตกลงและการรักษาความลับในระดับที่
เหมาะสม บริ ดจสโตนได้รวมข้อกําหนดของนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืนเข้ากับกระบวนการตัดสิ นใจ ควบคู่ไปกับ
การพิจารณาทางการค้าที่สาํ คัญอื่นๆ
1.1 ความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับ
เมื่อเวลาผ่านไปและด้วยการวางแผนที่เหมาะสม บริ ดจสโตนมุ่งหวังที่จะพัฒนาหรื อจัดทําระบบที่เอื้อต่อการวัดความคืบหน้า
ไปสู่เป้าหมายด้านความยัง่ ยืนของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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การบรรลุเป้ าหมายที่ยิ่งใหญ่น้ ี ตอ้ งใช้เวลา ตัวอย่างเช่น บริ ดจสโตนมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันกับบริ ษทั ที่เป็ นสมาชิ ก GPSNR
เพื่อประเมินเครื่ องมือที่เหมาะสม เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริ ดจสโตนยินดีให้ความร่ วมมือ
กับซัพพลายเออร์ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และสมาชิกในห่ วงโซ่คุณค่ารายอื่นๆ เพื่อส่ งมอบปณิ ธานเหล่านี้ ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียงการพัฒนาความสามารถในการทําแผนเพื่อประเมิ นความเสี่ ยงในห่ วงโซ่ อุปทาน และจัดลําดับความสําคัญของ
กิจกรรมบรรเทาความเสี่ ยง
บริ ดจสโตนเสาะหาและทดสอบเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อปรับปรุ งความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับของ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่จดั ซื้ อมา เมื่อบริ ดจสโตนสามารถตรวจสอบสิ นค้าที่จดั หามากลับไปยังจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิดได้ดีข้ ึน
บริ ษทั จะแจ้งความคืบหน้าทางเว็บไซต์ ในรายงาน และผ่านวิธีการสื่ อสารอื่นๆ

ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: ส่ งเสริ มความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับ
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

i.

ii.
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

iii.
iv.
v.
vi.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับแหล่งกําเนิ ดของผลิตภัณฑ์
และบริ การที่รับซื้ อมาอย่างครบถ้วน เช่น การนําระบบการบริ หารจัดการมาใช้เพื่อระบุและ
ตรวจสอบแหล่งที่มาในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ จําเป็ นต้องมีความสามารถในการสื บค้น
ย้อ นกลับ ในระดับ ที่ มี ก ารควบคุ ม อย่า งเหมาะสม ตามที่ ก ํา หนดโดยแนวทางปฏิ บัติของ
GPSNR
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง พยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองต่อคําขอข้อมูลจากบริ ดจสโตนที่
เกี่ยวกับแหล่งกําเนิดของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มอบให้อย่างทันท่วงที
ซัพพลายเออร์ทาํ งานร่ วมกับบริ ดจสโตนอย่างแข็งขันเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสื บค้น
ย้อนกลับ
ซัพพลายเออร์ สํารวจทางเลือก และเข้าร่ วมในโครงการที่ส่งเสริ มความสามารถในการสื บค้น
ย้อนกลับ เช่น การนําร่ องเทคโนโลยีใหม่ หรื อการเข้าร่ วมในโครงการสื่ อสาร ณ จุดที่เป็ น
แหล่งกําเนิด
ซัพพลายเออร์ แสดงหลักฐานการมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนว่าซัพพลายเออร์ ของตนคือใคร
และจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การมาจากแหล่งใด ไปจนถึงจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ซัพพลายเออร์ ปฏิบตั ิตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ (United Nations
Sustainable Development Goals หรื อ SDG) เช่น SDG 12 – การบริ โภคและการผลิตอย่างมี
ความรับผิดชอบ

1.2 การกํากับดูแลองค์กร
สําหรับบริ ดจสโตน ธรรมาภิบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ หมายถึง การมีนโยบาย ขั้นตอนและกระบวนการที่โปร่ งใส ที่นาํ ไปสู่ การ
ตัดสิ นใจอย่างชัดเจนและการมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การกํากับดูแลที่ออกแบบมาอย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
นั้น (รวมถึง นโยบายว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนฉบับสากลของบริ ดจสโตน เครื่ องมือและขั้นตอนในการสอบทานสถานะ
ของบุคคลภายนอกของบริ ดจสโตน และการฝึ กอบรมและให้การศึกษาแก่สมาชิกทีมของบริ ดจสโตนด้วยบทบาทในการป้องกัน
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ความเสี่ ยงของการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นต้น) ยังช่วยให้มน่ั ใจได้ว่าบริ ดจสโตนมิได้เข้าไปข้องเกี่ยวกับการทุจริ ต การติดสิ นบน
การกรรโชก หรื อการยักยอกฉ้อโกงทุกรู ปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อม
บริ ดจสโตนเชื่ อว่าความโปร่ งใสในการประกอบธุ รกิ จ และธรรมาภิ บาลที่ มีประสิ ทธิ ภ าพนั้น จะช่ วยเพิ่มความเข้าใจและ
ความสามารถในการระบุความเสี่ ยงที่เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยบริ ดจสโตนได้น้อมรับหลักการมีส่วน
ร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและการได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (Free, Prior and Informed Consent
หรื อ FPIC) เนื่ องจากมีผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายราย รวมทั้งแต่ไม่จาํ กัดเพียงชุมชนท้องถิ่น ชนพื้นเมืองดั้งเดิม NGO สมาคม
อุตสาหกรรม องค์กรอื่นๆ และรัฐบาลที่บริ ษทั ต้องคํานึงถึงเมื่อประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยท้องถิ่นในแต่ละ
ภูมิภาคแล้ว บริ ดจสโตนยังทํางานร่ วมกับและสื่ อสารกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยระหว่างประเทศอย่างสมํ่าเสมอ บริ ดจสโตนจะ
ทบทวน ปรับปรุ งแก้ไข และเผยแพร่ นโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาถึงความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ย
บริ ดจสโตนและสมาชิ กผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยรายอื่น ได้เปิ ดตัวเวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติที่ยง่ั ยืน (Global Platform for
Sustainable Natural Rubber หรื อ GPSNR) เพื่อยกระดับห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติให้ดีย่งิ ขึ้น โดยบริ ดจสโตนสนับสนุน
หลักการ กรอบแนวคิดนโยบาย และความคิดริ เริ่ มต่างๆ ของ GPSNR และมุ่งมัน่ ปฏิบตั ิหน้าที่ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของ
GPSNR อย่างเต็มที่ ด้วยการสนับสนุนจากดังกล่าว จึงนํามาซึ่ งภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นในการสื่ อสารพันธะหน้าที่ที่เฉพาะเจาะจง
มี กรอบเวลาจํากัด และเกี่ ยวข้องกับเชิ งภูมิศาสตร์ ให้เป็ นส่ วนที่สําคัญในห่ วงโซ่ คุณค่ายางธรรมชาติ เมื่ อบริ ดจสโตนได้ทาํ
โครงการสําเร็ จลงไปในแต่ละปี เราจะทํารายงานความคืบหน้าต่อไปผ่าน “รายงานความยัง่ ยืนของบริ ดจสโตน” เป็ นประจําทุกปี
นอกจากนั้น บริ ด จสโตนจะดํารงไว้ซ่ ึ งกลไกการร้ อ งทุก ข์ของบริ ษทั สอดคล้อ งกับหลักเกณฑ์ประสิ ทธิ ภ าพของ UNGP
เพื่อรับคําร้องทุกข์และเยียวยาผลกระทบอันไม่พึงประสงค์เนื่องจากการผลิตและ/หรื อการจัดหา
บริ ดจสโตนประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายของซัพพลายเออร์อย่างสมํ่าเสมอ และในกรณี ที่ไม่เป็ นไปตามนโยบาย บริ ดจสโตน
จะดําเนินการร่ วมกับซัพพลายเออร์เพื่อจัดทําแผนการนํามาใช้ตามกรอบเวลาที่ชดั เจน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบตั ิตาม และ/
หรื อแก้ไขความเสี ยหายที่ผา่ นมา หรื อที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบซัพพลายเออร์ ว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดซื้ ออย่าง
ยัง่ ยืนของเราหรื อไม่น้ ัน บริ ดจสโตนใช้รูปแบบการประเมิ นจากบุคคลภายนอกในการประเมิ นองค์ประกอบหลักในด้าน
สิ่ ง แวดล้อ ม แนวทางปฏิ บัติ ด้า นแรงงาน แนวทางปฏิ บัติ ด้า นการประกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นธรรม และการจัด ซื้ อ อย่า งยัง่ ยื น
บริ ดจสโตนคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ วตั ถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมทั้งหมดทําแบบประเมิ นของบุคคลภายนอกให้
ครบถ้วน
บริ ดจสโตนขอ ส่ งเสริม ให้ซพั พลายเออร์มีความรับผิดชอบต่อค่านิยมเดียวกันกับที่ระบุไว้ขา้ งต้น
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ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: แสดงออกถึงแนวปฏิบตั ิดา้ นธรรมาภิบาลที่มี
ประสิ ทธิภาพ
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

vii.
viii.
ix.
x.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xi.
xii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ตอบสนองต่อคําขอข้อมูลจากบริ ดจสโตน ผูบ้ ริ โภคและ/หรื อลูกค้าด้วย
ข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการปฏิบตั ิการของตน
ซัพพลายเออร์ จะต้ องไม่ เข้าร่ วมหรื อยอมให้มีการทุจริ ต การติดสิ นบน การกรรโชก หรื อการ
ยักยอกฉ้อโกงทุกรู ปแบบ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดทําระบบควบคุมทางการเงินที่มน่ั คงและแข็งแรงซึ่ งได้สัดส่ วนกับ
ขอบเขตและขนาดการประกอบธุรกิจของตน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง นํามาตรการป้องกันที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับ
และ/หรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่คา้ ทางธุรกิจของตน รวมทั้งข้อมูลส่ วนบุคคล รวมถึงแต่
ไม่จาํ กัดเฉพาะความเป็ นส่วนตัวรายบุคคล ซัพพลายเออร์ จะต้ อง แสดงออกถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้อ บัง คับ ของนโยบายนี้ โดยรายงานไปยัง บริ ด จสโตนทุ ก ปี ผ่ า นทางแบบประเมิ น ของ
บุคคลภายนอกหรื อการสื่ อสารโดยตรง
ซัพพลายเออร์ จะต้องมีแนวปฏิบตั ิรวมทั้งนโยบายด้านการบริ หารจัดการ เกณฑ์การคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ การลงบันทึกข้อมูล การรายงาน และขั้นตอนการตอบสนองสําหรับคําขอของ
ผูบ้ ริ โภคและ/หรื อลูกค้าที่ชดั เจน ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันกับคู่คา้ ทางธุรกิจของตนได้
ซัพพลายเออร์ จะต้องจัดให้มีระบบการร้องทุกข์ที่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นแบบไม่ระบุ
ชื่ อ และเก็ บ เป็ นบันทึ ก ไว้ รวมทั้ง มี ก ารกํา หนดขั้น ตอนในการดํา เนิ น การแก้ไ ขปั ญหาที่
เหมาะสมที่ได้รับการกําหนดผ่านระบบนี้

2. การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
บริ ดจสโตนยึดมัน่ ต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศ/ภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจอยู่ และมุ่งมัน่
ที่จะร่ วมมือกับซัพพลายเออร์ในการส่งเสริ มและปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบซัพพลายเออร์ว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืนของเราหรื อไม่น้ นั บริ ดจสโตนใช้แบบประเมินจาก
บุคคลภายนอกในการประเมิ นองค์ประกอบหลักในด้านสิ่ งแวดล้อม แนวทางปฏิ บัติดา้ นแรงงาน แนวทางปฏิ บัติด้านการ
ประกอบธุรกิจที่เป็ นธรรม และการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน บริ ดจสโตนคาดหวังให้ซพั พลายเออร์ทาํ แบบประเมินวัตถุดิบทางตรงและ
วัตถุดิบทางอ้อมทั้งหมดให้ครบถ้วน บริ ดจสโตนใช้แบบประเมินความยัง่ ยืนนี้ ร่วมกับความสามารถเชิ งพาณิ ชย์ที่สําคัญอื่นๆ
ในกระบวนการตัดสิ นใจในการจัดหาของเรา หากทําได้
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xiii.

xiv.
xv.
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xviii.

ซัพ พลายเออร์ จะต้ อ ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ บัง คับว่ า ด้ว ยการแข่ งขัน ทางการค้าที่
เกี่ยวข้องกับการผูกขาด ข้อจํากัดทางการค้าที่ไม่เหมาะสม (การรวมกลุ่มเพื่อผูกขาดทางธุรกิจ
การฮั้วประมูล ฯลฯ) การดําเนินธุรกิจอย่างไม่เป็ นธรรม หรื อการใช้สถานะผูน้ าํ ตลาดอย่างไม่
เหมาะสม
ซัพ พลายเออร์ จะต้ อ ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ บังคับ ว่ า ด้ว ยการติ ด ฉลากที่ เกี่ ย วข้อง
ทั้งหมดในประเทศและ/หรื อภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจและปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยการติด
ฉลากของบริ ดจสโตน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าห่ วงโซ่ อุปทานต้นนํ้าของตนดําเนิ นธุ รกิจตาม
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศและ/ภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง กําหนดและใช้นโยบาย กลยุทธ์ จรรยาบรรณการดําเนินธุ รกิจ ระบบ
การรายงาน โครงการฝึ กอบรม และวิ ธี ก ารอื่ น ๆ ที่ จ ํา เป็ นเพื่ อ รั บ รองถึ ง การปฏิ บัติ ต าม
กฎเกณฑ์โดยให้ได้สัดส่วนกับขอบเขตและขนาดการประกอบธุรกิจของตน
ซัพพลายเออร์ ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานต้นนํ้าของตนเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน

ซัพพลายเออร์ดาํ เนินการเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน
ซัพ พลายเออร์ ต รวจสอบว่ า ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานต้น นํ้า และห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของตนปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตน

3. QCD (QUALITY-คุณภาพ, COST-ต้นทุน, DELIVERY-การจัดส่ ง) และ นวัตกรรม
บริ ดจสโตนจะดําเนินงานร่ วมกับซัพพลายเออร์ ต่อไปเพื่อหาหนทางในการสร้างความมัน่ ใจว่าวัสดุและบริ การคุณภาพสู งจะ
ได้รับการส่ งมอบอย่างตรงเวลาในราคาที่สมเหตุสมผล โดยบริ ดจสโตนจะดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เช่น ลดการผลิตสิ นค้าปริ มาณมาก เพิ่มความคงทน การรี ไซเคิลและการใช้ซ้ าํ และนําเสนอบริ การหล่อดอกยางรถยนต์
นอกจากนี้บริ ดจสโตนจะเดินหน้าพัฒนาและคิดค้นเทคโนโลยีที่เป็ นนวัตกรรมใหม่ดว้ ยเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ที่จะสนับสนุ น
ชุมชนทัว่ โลก และบริ ดจสโตนจะค้นหาวิธีนาํ เทคโนโลยีที่กา้ วหน้ามาใช้ในการปฏิบตั ิการและกระบวนการผลิตของบริ ษทั
ต่อไป รวมทั้งการสรรหายางธรรมชาติและสวนยางธรรมชาติของบริ ษทั เอง

21 | กลุ่มบริษทั ในเครือบริดจสโตน | นโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยั่งยืน

ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: แสดงออกถึงหลักการ QCD
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xix.
xx.
xxi.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง มี คุณสมบัติตรงตามมาตรฐานคุณภาพที่ ก ําหนดโดยกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านคุณภาพของบริ ดจสโตน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดทําระบบการประกันคุณภาพเพื่อให้แน่ ใจว่ามีคุณสมบัติตรงตาม
มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย รวมไปถึ งการจัดทําบันทึกเป็ นเอกสารและการ
รายงาน ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของบริ ดจสโตน
ซัพพลายเออร์ มุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริ การของตน และเสาะหาเทคโนโลยีหรื อ
แนวปฏิบตั ิใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตหรื อการจัดส่ง และ/หรื อเพื่อลดต้นทุน พร้อม
ทั้งปฏิบตั ิตามหรื อทําให้ดียิ่งกว่าข้อกําหนดด้านคุณภาพและข้อมูลจําเพาะของ บริ ดจสโตน
ซัพ พลายเออร์ จะต้ อ ง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ ห่ว งโซ่ อุ ปทานต้น นํ้า ของตนปรั บปรุ ง
แนวทางปฏิบตั ิที่สามารถนําไปสู่ผลลัพธ์และคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้น

ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: แสดงออกถึงนวัตกรรม
ข้อกําหนดขั้นตํ่า
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xxii.

ซัพ พลายเออร์ เ พิ่ ม ผลิ ต ภาพ/ประสิ ท ธิ ภ าพตามแนวปฏิ บัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ หรื อ มาตรฐานอื่นๆ
ตามที่บริ ดจสโตนร้องขอ
ซัพพลายเออร์ศึกษาเทคโนโลยีที่มีอยูแ่ ล้วและที่เกิดขึ้นใหม่ และรับบทบาทหน้าที่ในการ
คิดค้นนวัตกรรมสําหรับกระบวนการหรื อแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ

4. แนวทางปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
บริ ดจสโตนพิจารณาว่าการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืนประกอบด้วย การจัดซื้ ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน การใช้ที่ดิน สุ ขภาพ ความปลอดภัย การป้องกันภัยพิบตั ิ และความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ปกติ
การจัด ซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง วัต ถุ ดิ บ อย่ า งเช่ น ยางธรรมชาติ แร่ ธ าตุ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ค วามขัด แย้ง และโคบอลต์
อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ข้อ ขัด แย้ง ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มและผลกระทบต่ อ สิ ทธิ ม นุ ษยชนได้ เพื่ อ ลดผลกระทบจากการจัดซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์
บริ ดจสโตนจึงได้ดาํ เนินการจัดซื้ อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบตามแนวปฏิบตั ิท่ีกาํ หนดไว้ในนโยบายนี้ แนวทางปฏิบตั ิเหล่านี้บงั คับ
ใช้กบั ซัพพลายเออร์ทุกราย ซึ่งรวมถึงผูผ้ ลิตและการปฏิบตั ิงานภายในด้วย
บรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในภาคผนวก II หมายถึงแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศและมาตรฐานซึ่งบริ ดจสโตนมุ่งหวังตลอดทั้ง
ห่ วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ในแง่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้ อเพื่อความยัง่ ยืนด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม บริ ดจสโตนพยายามอย่างหนักที่
จะหลี ก เลี่ ย งการร่ ว มกระทํา ผิ ด ในการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการดํา เนิ น การจัด ซื้ อ หรื อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นอื่ น ๆ
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อย่างไรก็ตาม การนําบรรทัดฐานนี้ มาใช้คงไม่ง่ายเหมื อนกับการเขียนลงในนโยบายหรื อเอกสารชี้ แนะ บริ ดจสโตนจะต้อง
พิจารณาลักษณะเฉพาะและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันของแต่ละภูมิภาคที่รับซื้อผลิตภัณฑ์และบริ การมา เพื่อระบุหนทางในการ
ปรับปรุ งความยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืนเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การรับมือกับปัญหาดังกล่าวอาจต้องทําการปรึ กษากับ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง และการจัดทําแผนปฏิบตั ิหรื อวิธีแก้ปัญหาอื่นๆ จะต้องเป็ นไปตามหลักการได้รับความยินยอม
โดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (FPIC)
4.1 การจัดซื้ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริ ดจสโตนจะดําเนิ นงานร่ วมกับซัพพลายเออร์ เพื่อคิดค้นทางเลื อกในการพัฒนาและปรั บใช้ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งให้ขอ้ มูลความรู ้แก่ซพั พลายเออร์ในหัวข้อเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม

ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์ : แสดงออกถึงแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดซื้ ออย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xxiii.
xxiv.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xxv.
xxvi.
xxvii.
xxviii.
xxix.
xxx.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในประเทศและ/หรื อภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง มีระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
และลดผลกระทบเชิงลบโดยรวมต่อสิ่ งแวดล้อม โดยให้ได้สัดส่วนกับขอบเขตและขนาดของ
การประกอบธุรกิจของตน

ซัพพลายเออร์ จะต้องทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับ
ของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ เพื่อระบุผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
ซัพพลายเออร์จะต้องระบุ ตรวจสอบ และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ซัพพลายเออร์ ตอ้ งจัดให้มีการฝึ กอบรมหรื อโครงการริ เริ่ มอื่นๆ เพื่อยกระดับความรู ้ให้แก่
พนักงานเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่ งแวดล้อมและแนวปฏิบตั ิเพื่อความยัง่ ยืน
ซัพพลายเออร์ ดาํ เนินการเพื่อปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้อง
กับแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ ส่ งเสริ ม/สนับสนุ นให้ห่วงโซ่ อุปทานต้นนํ้าของตนเรี ยนรู ้ และปฏิ บัติ ต าม
มาตรฐานสากลและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ ตรวจสอบ/รับรองว่าห่ วงโซ่ อุปทานต้นนํ้าและห่ วงโซ่ อุปทานของตนปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบตั ิดา้ นสิ่ งแวดล้อม
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xxxi.
xxxii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ซัพพลายเออร์ จะได้รับการส่ งเสริ มให้ดาํ เนินการขอการรับรองมาตรฐานการดําเนินการของ
ตนตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศว่าด้วยแนวปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบสําคัญของการดําเนินการด้านการจัดซื้อที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งสิ่ งที่สามารถทําได้เพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ บริ ดจสโตนให้ความสําคัญกับเจ็ดประเด็น
ดังต่อไปนี้

การไม่ ตัดไม้ ทําลายป่ า
ไม่ มีการพัฒนาบนพื้นที่ดินพรุ
การคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
การจัดการนํ้า
การอนุรักษ์ ทรัพยากรและการลดของเสีย
การลดการใช้ พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
การควบคุมสารเคมี

4.1.1 การไม่ตดั ไม้ทาํ ลายป่ า– ในกิจกรรมการจัดหาและการผลิตของบริ ษทั บริ ดจสโตนห้ามตัดไม้ทาํ ลายป่ าตามที่เวทีระดับโลก
เพื่อยางธรรมชาติที่ยงั่ ยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber หรื อ GPSNR) ได้กาํ หนดไว้ และจําเป็ นต้องมีการ
ปกป้องและฟื้ นฟูป่าและระบบนิเวศน์อื่นๆ ซึ่ งรวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (High Conservation Value หรื อ HCV)
และมีค่าคาร์ บอนสู ง (High Carbon Stock หรื อ HCS) ซึ่ งสําคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และการอนุ รักษ์สัตว์ป่า บริ ษทั จะทํางานร่ วมกับซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุ รกิ จ และผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ เพื่อระบุพ้ืนที่
ที่อ่อนไหว โดยใช้กระบวนการทําแผนที่โดยอาศัยการมีส่วนร่ วม
นอกเหนื อจากเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาถึงยางธรรมชาติในสวนของบริ ษทั เอง บริ ดจสโตนได้มีการปลูกป่ า
อย่างจริ งจัง ซึ่งรวมถึงการฟื้ นฟูพ้ืนที่ที่มีการตัดไม้ทาํ ลายป่ าให้กลับสู่ สภาพตามธรรมชาติ บริ ดจสโตนจะทําการประเมินและทํา
แผนที่สวนยางของตนเองโดยใช้เทคนิคและเครื่ องมือต่างๆ ต่อไป
ในขณะที่บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ในการดําเนินโครงการไม่ตดั ไม้ทาํ ลายป่ ามาตั้งแต่อดีต ล่าสุ ดในนโยบายการจัดซื้ ออย่างยัง่ ยืนของ
เราฉบับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 บริ ดจสโตนยอมรับวันสุ ดท้ายของ GPSNR คือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 จากกรอบแนวคิด
นโยบาย และถือเอาวันนี้เป็ นบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมสําหรับการอภิปรายและปรับปรุ งห่ วงโซ่อุปทานต่อไป ยางธรรมชาติ
ที่มาจากพื้นที่ที่ได้รับการยืนยันว่ามีการคุกคามนโยบายการไม่ตดั ไม้ทาํ ลายป่ านี้จะถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xxxiii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการพิทกั ษ์ป่า
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xxxiv.
xxxv.
xxxvi.

xxxvii.
xxxviii.

xxxix.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xl.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ของผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ ตนจัดหาอย่า งครบถ้วนเพื่ อระบุถึ งการตัด ไม้ท าํ ลายป่ าที่ อ าจ
เกิดขึ้นหรื อความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง
ซัพพลายเออร์ จะต้ องไม่ ถางป่ าดงดิบตามธรรมชาติเพื่อนํามาปลูกพืชไร่ หรื อใช้เพื่อการอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้องกับป่ า
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปกป้องและอนุรักษ์พ้ืนที่ HCV และ HCS ตามที่กาํ หนดโดยเครื อข่าย
ทรัพยากรพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุ รักษ์สูง (HCV Resource Network) และมีคาร์ บอนสู ง
(High Carbon Stock Approach) ตามลําดับ ข้อกําหนดนี้ ประกอบด้วยข้อกําหนดภายใต้ขอ้
4.1.3 การคํานึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ตามนโยบายนี้
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามหลักการได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูล
ล่วงหน้า (FPIC) เมื่ อประเมิ นโอกาสการพัฒนา การทําแผนที่ พ้ืนที่ป่า หรื อสร้ างแผนการ
บริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้
ซัพพลายเออร์ จะต้ องไม่ ใช้การเผา/การจุดไฟในที่โล่งในการดําเนิ นการครั้งใหม่หรื อการ
ดําเนินการต่อเนื่องสําหรับการเตรี ยมดิน การจัดการที่ดิน หรื อเหตุผลอื่นใดนอกเหนือไปจาก
กรณี ท่ีมีการแสดงหลักฐาน หรื อจัดทําเป็ นเอกสารของการจัดตั้งสถานดับเพลิง การบริ หาร
จัดการของเสี ยเพื่อเหตุผลด้านสุ ขอนามัยในพื้นที่ที่ไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน การ
ดําเนินการเพื่อสุ ขอนามัยพืช
(การปลอดศัตรู พืช) และกรณี ฉุกเฉินอื่นๆ
ซัพพลายเออร์จะสนับสนุนการปกป้องป่ าตามธรรมชาติและระบบนิเวศอื่นๆ รวมทั้งคุณค่าใน
การอนุรักษ์ในระยะยาว ซึ่ งรวมถึงแผนการบรรเทา/เยียวยาสําหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหาย
หรื อถูกรบกวน ในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ ข้อกําหนดนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับ
แนวทางปฏิบตั ิของ GPSNR
ซัพ พลายเออร์ ปฏิ บัติตามเป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นของสหประชาชาติ (SDG) เช่ น
SDG 15 – ระบบนิเวศทางบก

4.1.2 ไม่มีการพัฒนาบนพื้นที่ดินพรุ –เมื่อระบายนํ้าออกและเผาพื้นที่ดินพรุ จะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริ มาณมาก
ในอากาศ ส่งให้ผลสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทําลายระบบนิเวศ และส่งผลต่อสุ ขภาพของมนุษย์
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xli.
xlii.
xliii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่ดินพรุ
ซัพพลายเออร์ จะต้ องไม่ ระบายนํ้า แผ้วถาง เผา หรื อพัฒนาพื้นที่ดินพรุ ไม่ว่ามีความลึกเท่าใด
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ ข้อกําหนดนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สอด
รับกับแนวทางปฏิบตั ิของ GPSNR
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตนจัดหาอย่างครบถ้วนเพื่อระบุความเสี่ ยงที่เป็ นไปได้เกี่ยวกับการ
แผ้วถาง การระบายนํ้า หรื อการเผาพื้นที่ดินพรุ
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4.1.3 การคํานึงถึงความหลากหลายทางชี วภาพ – แต่ละภูมิภาคที่บริ ดจสโตนประกอบธุ รกิจอยู่มีความหลากหลายทางชี วภาพ
และลักษณะทางระบบนิเวศที่เป็ นเอกลักษณ์ บริ ดจสโตนคํานึงถึงสิ่ งนี้จึงได้พยายามเรี ยนรู ้ลกั ษณะเฉพาะที่พิเศษของแต่ละพื้นที่
และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดซื้ อของบริ ษทั โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการดําเนินการด้านยางธรรมชาติ
และการจัดหา
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xliv.
xlv.
xlvi.
xlvii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xlviii.
xlix.

l.
li.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้ นฟู และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตนจัดหาอย่างครบถ้วนเพื่อระบุความเสี่ ยงหรื อโอกาสของความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อาจมี
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปกป้องและอนุรักษ์พ้ืนที่ HCV และ HCS โดยรวมถึงการประเมินความ
หลากหลายทางชีวภาพด้วย
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง คุ้มครองสัตว์ป่าซึ่ งรวมทั้ง สายพัน ธุ์ที่หายาก ถูกคุมคาม ตกอยู่ใน
อันตราย และตกอยูใ่ นอันตรายขั้นวิกฤติจากการลักลอบล่าสัตว์ การล่าจํานวนมากเกินไป การ
สู ญเสี ยถิ่นที่อาศัยในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การบริ หารจัดการของบริ ษทั ในขณะเดียวกัน ต้องให้
การสนับสนุนกิจกรรมการคุม้ ครองสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ของตน
ซัพพลายเออร์ ดาํ เนินงานร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ เช่น NGO หรื อองค์กรอื่นๆ เพื่อระบุความเสี่ ยง
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีลกั ษณะเฉพาะสําหรับพื้นที่ของตน
ซัพพลายเออร์ จดั ทําและแจ้งแผนการจัดการสิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณะเมื่อได้รับการร้ องขอ
โดยแผนนี้จะต้องประกอบด้วยการคํานึงถึงความหลากหลายทางชี วภาพตลอดทั้งวงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ์ท้ งั หมด (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดซื้ อ การผลิต การใช้งานของลูกค้า และ
ระยะการสิ้นสุ ดการใช้งาน)
ซัพพลายเออร์จดั ทําแผนการเยียวยาแก้ไขสําหรับพื้นที่ที่ถูกทําลายหรื อถูกรบกวน
ซัพ พลายเออร์ ปฏิ บัติตามเป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นของสหประชาชาติ (SDG) เช่ น
SDG 9 – อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน และ SDG 15 – ระบบนิเวศทางบก

4.1.4 การจัดการนํ้าและดิน – กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับคุณภาพและการใช้น้ าํ และดินแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและ/
หรื อภูมิภาค บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาความท้าทายเฉพาะตัวเกี่ยวกับการมีน้ าํ ใช้ คุณภาพ และการใช้น้ าํ รวมทั้งการจัดการดิน
ในแต่ละพื้นที่ที่บริ ษทั ทําธุ รกิจอยู่ และจัดการแก้ปัญหาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน ในระดับโลก บริ ดจสโตน
ดําเนินงานทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบต่อการมีน้ าํ ใช้หรื อคุณภาพของนํ้าบนพื้นดินหรื อนํ้าใต้ดิน
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

lii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้น้ าํ และการปล่อยนํ้าเสี ย
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liii.

liv.
lv.
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

lvi.
lvii.
lviii.
lix.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตนจัดหาอย่างครบถ้วนเพื่อระบุความเสี่ ยงหรื อโอกาสเกี่ยวกับนํ้า
ที่อาจมีซัพพลายเออร์ จะต้ อง บริ หารจัดการการใช้น้ าํ และป้ องกันการปล่อยนํ้าเสี ยอย่างผิด
กฎหมาย
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปกป้องปริ มาณและคุณภาพนํ้า และเพิ่มประสิ ทธิภาพและ/หรื อลดการ
ใช้น้ ํา ในการดํา เนิ น งานเมื่ อ เป็ นไปได้ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานยางธรรมชาติ ข้อ กํา หนดนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับแนวทางปฏิบตั ิของ GPSNR
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปกป้องปริ มาณและคุณภาพดิน และปกป้องการกัดเซาะ การเสื่ อมสลาย
ของแร่ ธาตุ การทรุ ดตัวและการปนเปื้ อนของดิน ในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ ข้อกําหนดนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้สอดรับกับแนวทางปฏิบตั ิของ GPSNR
ซัพพลายเออร์นาํ นํ้าเสี ยกลับมาเวียนใช้ใหม่หรื อใช้ซ้ าํ และใช้เทคนิคเพื่อกักเก็บนํ้าฝน ลดการ
ใช้น้ าํ และคิดค้นเทคโนโลยีการประหยัดนํ้า
ซัพพลายเออร์ วิเคราะห์การปฏิ บตั ิการของตน และระบุความเสี่ ยงเกี่ ยวกับผลกระทบด้าน
สิ่ งแวดล้อม สังคม หรื อธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ขาดแคลนนํ้า
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001
ซัพ พลายเออร์ ปฏิ บัติตามเป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นของสหประชาชาติ (SDG) เช่ น
SDG 6 – นํ้าสะอาดและการส่งเสริ มสุ ขอนามัยที่ดี

4.1.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดของเสี ย – กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสี ยและการรี ไซเคิลแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศและ/หรื อภูมิภาค บริ ดจสโตนให้การสนับสนุ นแนวปฏิบัติดา้ นการจัดการของเสี ยที่ ดี กล่าวคือ การลด การใช้ซ้ ํา
การรี ไซเคิล และการฟื้ นฟูในการดําเนินธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะตั้งอยูท่ ี่ใด
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

lx.
lxi.
lxii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

lxiii.
lxiv.
lxv.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับของเสี ยและการรี ไซเคิล
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ป้องกันการสร้างมลภาวะอย่างผิดกฎหมาย และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
ลดของเสี ย
ซัพพลายเออร์ จาํ เป็ นต้องปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรั พ ยากร และลดของเสี ยในการ
พัฒนาการผลิต และการส่ งมอบผลิตภัณฑ์และบริ การต่างๆ ผ่านกิจกรรมหรื อโครงการลด ใช้
ซํ้า และรี ไซเคิล
ซัพพลายเออร์ลดปริ มาณบรรจุภณั ฑ์และวัสดุที่ใช้ทาํ บรรจุภณั ฑ์ รวมทั้งในด้านโลจิสติกส์
ซัพพลายเออร์ แจ้งวิธีการลด ใช้ซ้ าํ รี ไซเคิล และ/หรื อการดึงทรัพยากรกลับแก่บริ ดจสโตน
พร้อมทั้งปฏิบตั ิตามข้อมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานคุณภาพของบริ ดจสโตน
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยแนวปฏิบตั ิดา้ นการจัดการสิ่ งแวดล้อมที่ดี เช่น ISO14001
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lxvi.

ซัพ พลายเออร์ ปฏิ บัติตามเป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นของสหประชาชาติ (SDG) เช่ น
SDG 12 – การบริ โภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

4.1.6 การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก – กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและ/หรื อภูมิภาค อย่างไรก็ตาม หลายประเทศและบริ ษทั รถยนต์ตา่ งๆ ได้มีการกําหนดเป้าหมาย
ด้านความเป็ นกลางทางคาร์บอนเอาไว้ บริ ดจสโตนได้ต้งั เป้าหมายปี พ.ศ. 2573 เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้
50% (บรรทัดฐาน: ปี พ.ศ. 2554) และมีส่วนร่ วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ทวั่ โลกตลอดวงจรชีวิตและห่วง
โซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริ การของเราให้มากกว่าห้าเท่าของการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ในการดําเนินงานของเรา
(บรรทัดฐาน: ปี พ.ศ. 2563) เป้าหมายสําคัญนี้กาํ หนดขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมระยะยาวของบริ ดจสโตน
“การก้าวสู่ความเป็ นกลางทางคาร์บอน” ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2593 เป็ นต้นไป ดังนั้น บริ ดจสโตนจึงยังคงมองหาโอกาสที่จะเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ลดการใช้พลังงาน ใช้พลังงานทดแทน และจํากัดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวงจร
ชีวิตของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษทั
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

lxvii.
lxviii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

lxix.
lxx.
lxxi.

lxxii.
lxxiii.
lxxiv.
lxxv.
lxxvi.
lxxvii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ
และภูมิภาคทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับจุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ของผลิตภัณฑ์และบริ การที่ตนจัดหาอย่างครบถ้วนเพื่อระบุหนทางที่จะลดการใช้พลังงาน
หรื อจํากัดการปล่อยก๊าซให้นอ้ ยที่สุด
ซัพพลายเออร์ จะต้องทํางานเพื่อลดการบริ โภคพลังงานและ/หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้
พลังงาน
ซัพพลายเออร์พฒั นาแผนการจัดการและลดการใช้พลังงาน และแจ้งให้บริ ดจสโตนทราบ
ซัพพลายเออร์ กาํ หนด “เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์” และจัดทําแผนการลดการปล่อยก๊าซ
เพื่อให้เกิดความเป็ นกลางทางคาร์ บอนแล้วแจ้งให้บริ ดจสโตนทราบ ซึ่ งรวมถึงการแจ้งความ
คื บ หน้ า ประจํา ปี เกี่ ย วกับ การปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ แ ละก๊ า ซเรื อ นกระจกให้
บริ ดจสโตนทราบ
ซัพพลายเออร์เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ซัพพลายเออร์ คิดค้นและใช้เทคโนโลยีที่ลดหรื อขจัดก๊าซเรื อนกระจก หรื อตระหนักถึงการ
ผลิตและ/หรื อวัสดุที่เป็ นกลางทางคาร์บอน
ซัพพลายเออร์เปลี่ยนมาใช้ฟลูออโรคาร์บอนที่ก่อให้เกิดก๊าซเรื อนกระจกตํ่า หรื อวัสดุที่ปลอด
ฟลูออโรคาร์บอนในศูนย์ปฏิบตั ิการและในผลิตภัณฑ์ที่จดั ส่ง หากสามารถทําได้
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยปฏิบตั ิการที่ยงั่ ยืน เช่น ISO14001
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการใช้พลังงาน เช่น ISO50001
ซัพ พลายเออร์ ปฏิ บัติตามเป้ า หมายการพัฒนาอย่า งยัง่ ยื นของสหประชาชาติ (SDG) เช่ น
SDG 7 – พลังงานสะอาดและราคาย่อมเยา
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lxxviii.

ซัพ พลายเออร์ ส่งเสริ มให้เกิ ดห่ ว งโซ่ อุปทานที่ เป็ นกลางทางคาร์ บอนโดยการสนับสนุ น
บรรดาซัพพลายเออร์ของตนให้ลดก๊าซเรื อนกระจก

4.1.7 การควบคุมสารเคมี – บริ ดจสโตนยึดมัน่ ต่อการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาคทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการควบคุมสารเคมี
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

lxxix.
lxxx.
lxxxi.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

lxxxii.
lxxxiii.
lxxxiv.
lxxxv.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาค
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การควบคุม การใช้และการรายงานสารเคมี
เมื่ อ จํา เป็ น ซัพ พลายเออร์ จะต้ อ ง ปฏิ บัติ ต ามข้อ กํา หนดของลู ก ค้า ของบริ ด จสโตน เช่ น
ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในบัญชี รายชื่ อสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีตอ้ งปฏิบตั ิตาม
ข้อกําหนด (Global Automotive Declarable Substance List - GADSL)
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ปลอดจากสารเคมีตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
และข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาค หรื อตามข้อกําหนดของลูกค้าของบริ ดจสโตน
ซัพพลายเออร์ลดการปล่อยสารเคมี
ซัพ พลายเออร์ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ คารพบรรทัด ฐานระหว่ า งประเทศ เช่ น ที่ อ ยู่ใ น
ภาคผนวก II และพยายามที่จะนําแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาใช้
ซัพพลายเออร์แนะนําและ/หรื อสนับสนุนคู่คา้ ทางธุรกิจของตนให้จดั ทําระบบควบคุมสําหรับ
สารเคมี
ซัพพลายเออร์ แบ่งปั นข้อมูลเพื่อให้ความรู ้แก่ห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับการควบคุม การใช้ และ
การรายงานสารเคมี

4.2 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน – บริ ดจสโตนเชื่อว่าการใส่ใจต่อปัญหาสิ ทธิมนุษยชนและแรงงานสําคัญอย่างยิง่ ต่อความยัง่ ยืนและ
การสร้างเสถียรภาพและประโยชน์ระยะยาวในแง่ของทุนมนุษย์และทุนธรรมชาติ ในการประกอบธุรกิจของบริ ดจสโตน มีการ
จัดซื้ อวัสดุและบริ การหลากหลายประเภท บางประเภทมาจากภูมิภาคในโลกที่มีรัฐบาล กฎหมายและข้อบังคับ วัฒนธรรม
ประเพณี การศึกษา วิธีคิด และระดับรายได้ที่ต่างกัน
บริ ดจสโตนเคารพบรรทัดฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิ มนุษยชน เช่น หลักการที่เป็ นรากฐานซึ่งสะท้อนอยูใ่ นปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Universal Declaration of Human Rights หรื อ UDHR) หลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิ มนุษยชนของสหประชาชาติ อนุสัญญาต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization หรื อ ILO) และอื่นๆ ที่ระบุไว้ในภาคผนวก II บริ ดจสโตนเห็นด้วยและดําเนิ นการเพื่อประยุกต์ใช้แนวทางตาม
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nation หรื อ FAO)ว่าด้วยการ
กํากับดูแลการครอบครองที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบ (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure หรื อ
VGGT)
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ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: แสดงออกถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

lxxxvi.
lxxxvii.
lxxxviii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

lxxxix.
xc.
xci.
xcii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชน
ทั้งหมดในประเทศและ/หรื อภูมิภาคที่ประกอบธุรกิจ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง พยายามอย่างเต็มที่เพื่อหาความรู ้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และ
บริ การที่จดั หาอย่างครบถ้วนเพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการสื บค้นย้อนกลับของผลิตภัณฑ์
และบริ การ รวมทั้งระบุและตรวจสอบผลกระทบต่อสิ ทธิมนุษยชน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ประเมินความเสี่ ยงของแร่ ธาตุที่อยูภ่ ายใต้ความขัดแย้ง (ดีบุก, ทังสเตน,
แทนทาลัม, และทองคํา) และโคบอลต์จากห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยใช้แบบการรายงานแร่
ธาตุที่อยู่ภายใต้ความขัดแย้ง (Conflict Minerals Reporting Template : CMRT) และแบบการ
รายงานโคบอลต์ (Cobalt Reporting Template : CRT) ที่ เรี ยบเรี ยงโดยกลุ่ม Responsible
Minerals Initiative Alliance และจะต้องรายงานต่อกลุ่มบริ ษทั ในเครื อบริ ดจสโตนทุกปี
นอกจากนั้น หากโรงถลุงแร่ ที่ซพั พลายเออร์มีการจัดหาแร่ ธาตุมานั้นต้องสงสัยหรื อได้รับการ
ยืนยันว่าไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการประกันแร่ ธาตุในความรับผิดชอบ (Responsible Minerals
Assurance Process : RMAP)ที่เกี่ยวข้อง ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ใช้ความพยายามอย่างที่สุดใน
การระบุและดําเนินการเพื่อจัดหาแหล่งทางเลือกหรื อทดแทนแร่ ธาตุ

ซัพพลายเออร์ จดั ทําการฝึ กอบรมและเพิ่มพูนความรู ้ให้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิ ทธิ มนุ ษยชน
และประเด็นทางสังคมอื่นๆ
ซัพพลายเออร์ปรับปรุ งการปฏิบตั ิตามมาตรฐานระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน สภาพการทํางาน หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซัพพลายเออร์ ส่ งเสริม และสนับสนุนให้ห่วงโซ่อุปทานต้นนํ้าของตนเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชน สภาพการ
ทํางาน หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ซัพ พลายเออร์ ต รวจสอบว่ า ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานต้น นํ้า และห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของตนปฏิ บัติ ตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศและแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชน สภาพ
การทํางาน หรื อประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

บริ ดจสโตนจะดําเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เมื่อพิจารณาผลกระทบสําคัญจากการจัดซื้ อที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ ทธิ มนุษยชน รวมทั้งสิ่ งที่สามารถทําได้เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น บริ ดจสโตนให้ความสําคัญกับห้าประเด็นดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

แรงงานเด็ก
แรงงานบังคับ
สิทธิในที่ดิน
แรงงานและสภาพการทํางาน
การปฏิบัติที่เท่ าเทียมและเป็ นธรรม

4.2.1 แรงงานเด็ก – ตามพันธะหน้าที่องค์กรของบริ ดจสโตน ห้ ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็ก
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

xciii.
xciv.

xcv.

ห้ ามใช้ แรงงานเด็ก
ในกรณี ที่ซัพพลายเออร์ ดาํ เนิ นงานในสวนที่เป็ นของครอบครัวหรื อการดําเนิ นงานที่อาจมี
แรงงานที่เป็ นเยาวชนอาศัยอยู่ ซึ่ งตามวัฒนธรรม ประเพณี หรื อในทางปฏิบตั ิคนงานเหล่านี้
จะต้องช่วยครอบครัวทํางาน ซัพพลายเออร์ จะต้ อง แสดงต่อบริ ดจสโตนเห็นว่างานนั้นทํา
โดยเยาวชน ซึ่ ง ไม่ ท าํ ให้พ วกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ ที่อ าจเป็ นอัน ตรายต่อ สุ ขภาพหรื อ
พัฒนาการ ทั้งทางร่ างกาย จิตใจ หรื ออารมณ์
ซัพพลายเออร์สนับสนุนการศึกษาของคนงานที่เป็ นเด็กและเยาวชน ตัวอย่างเช่น ด้วยการมอบ
โอกาสและการได้รับการศึกษาตามสมควร

4.2.2 แรงงานบังคับ – ตามพันธะหน้าที่องค์กรของบริ ดจสโตน ห้ าม มิให้ใช้แรงงานบังคับ
ข้อกําหนดขั้นตํ่า
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

xcvi.

ห้ ามใช้ แรงงานบังคับ

xcvii.

ซัพพลายเออร์ ดาํ เนินมาตรการเพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าพนักงานทั้งหมดได้รับการว่าจ้างโดย
สมัครใจ และจัดทําหลักฐาน เช่น สัญญาที่ลงนามเป็ นภาษาที่พนักงานสามารถอ่านเข้าใจได้
ซัพ พลายเออร์ จัด เก็ บ บัน ทึ ก สถานะการจ้า งงาน อัต ราเงิ น เดื อ น และสลิ ป เงิ น เดื อ นของ
พนักงานทุกคน
ซัพพลายเออร์ ไม่เรี ยกร้องค่าธรรมเนียมจากพนักงานในการรับเข้าทํางาน และแสดงหลักฐาน
ว่าไม่มีการปฏิบตั ิดงั เช่นที่ว่านี้

xcviii.
xcix.

4.2.3 สิ ทธิ ในที่ ดิน – ปั ญหาสิ ทธิ ในที่ ดินและการใช้ที่ดินมี ความซับซ้อนและแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาค
บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ที่จะศึกษาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ ในที่ดินและการใช้ที่ดินในแต่ละพื้นที่ที่ทาํ ธุรกิจอยู่ และจัดการกับ
ผลกระทบทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างสอดคล้องกัน บริ ดจสโตนมุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่นาํ ไปสู่
การได้มาซึ่ งที่ดินอย่างผิดกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อด้วยวิธีการที่ส่งผลกระทบเชิ งลบต่อสิ ทธิ ของชุมชนท้องถิ่น
รวมทั้งสิ ทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
บริ ดจสโตนยึดมัน่ ในหลักการได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า (FPIC) เมื่อใดก็ตามที่พฒั นาหรื อขยาย
การประกอบธุรกิจ และจะไม่เข้าร่ วมหรื อรับซื้อวัตถุดิบจากผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแย่งยึดที่ดิน
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บริ ด จสโตนตระหนัก และเคารพในสิ ทธิ ก ารถื อ ครองที่ ดินที่ เ ป็ นธรรมเนี ย มปฏิ บัติ เป็ นประเพณี และเกี่ ย วข้องกับชุ มชน
ซึ่ งรวมถึงสิ ทธิ ของประชาชนและชุมชนที่พ่ ึงพาอาศัยป่ าในการเข้าถึงทรัพยากรในป่ าและที่ดินเพาะปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้มี
แหล่งอาหาร นอกจากนั้นบริ ดจสโตนยังเชื่อว่าประชาชนควรได้รับค่าตอบแทนและการตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เป็ นธรรมผ่านมาตรการ
ที่ มี ก ารตกลงร่ ว มกัน สํา หรั บ กิ จ กรรมการใช้ที่ ดิ น ซึ่ ง ละเมิ ด สิ ท ธิ์ และ/หรื อ การดํา รงชี พ ของพวกเขา ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
ยางธรรมชาติน้ นั จะมีชุมชน กลุ่มบริ ษทั ในเครื อบริ ดจสโตน และ/หรื อฝ่ ายที่ตกลงร่ วมกันจะติดตามการนําไปปฏิบตั ิร่วมกัน
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

c.
ci.
cii.
ciii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

civ.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ได้มาซึ่ งที่ ดินหรื อใช้ที่ดินโดยวิธีการที่ ถูกต้องตามกฎหมายตามที่
UNDRIP กําหนดเท่านั้น
ซัพพลายเออร์ จะต้ องไม่ เข้าร่ วมหรื อรับซื้อวัตถุดิบจากผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแย่งยึดที่ดิน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง เคารพสิ ทธิการถือครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงสิ ทธิ ตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิ สิ ทธิแต่ด้ งั เดิม และสิ ทธิของชุมชนของชนพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่น
แม้ว่าจะได้มาอย่างถูกกฎหมาย ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามหลักการ FPIC ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานนานาชาติที่ได้รับการยอมรับต่างๆ วิธีการที่ยอมรับภายในห่ วงโซ่ อุปทานยาง
ธรรมชาติ ตามวิธีการที่ยอมรับของ GPSNR นั้น จะรวมถึง UN-REDD (2012), RSPO (2015)
และ FAO (2015) ซึ่ งได้ระบุไว้ในภาคผนวกของนโยบายฉบับนี้ ซัพพลายเออร์ จะต้องไม่มี
ส่วนร่ วมในการแย่งยึดที่ดินเพื่อโครงการพัฒนาใดๆ

ซัพพลายเออร์ ปฏิ บัติตามแนวทางตามความสมัครใจของ FAO ว่าด้วยการกํากับดู แลการ
ครอบครองที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบ (VGGT) หากจําเป็ นต้องใช้ที่ดินเพื่อโครงการพัฒนา

4.2.4 แรงงานและสภาพการทํางาน – แต่ละท้องถิ่นซึ่ งบริ ดจสโตนดําเนินธุรกิจอยู่มีกฎหมายและข้อบังคับด้านแรงงาน รวมทั้ง
ค่ า จ้า งขั้น ตํ่า การร่ ว มเจรจาต่ อ รอง เสรี ภ าพในการสมาคม และมาตรฐานสภาพการทํา งานที่ ต่ า งกัน ด้ว ยคํา นึ ง ถึ ง สิ่ ง นี้
บริ ดจสโตนจึงพยายามที่จะศึกษากฎหมายและข้อบังคับและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่และจัดการกับแต่ละสถานการณ์
อย่างเหมาะสม หากไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานของบริ ดจสโตนควรจะได้สัมผัสกับสภาพการทํางานที่ได้รับการยอมรับจากสากล
ว่าเป็ น “แนวปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ” ตามมาตรฐาน ILO หลักการของสหประชาชาติ และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
บริ ดจสโตนยินดีทาํ งานร่ วมกับซัพพลายเออร์ และคู่คา้ ทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อยกระดับสภาพการทํางานของแรงงานเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคน ในห่ วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ การสนับสนุนนี้จะได้รับการกําหนดผ่านแนวทางการ
นําไปปรับใช้ของ GPSNR
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ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cv.
cvi.

cvii.

cviii.
cix.
cx.
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxi.
cxii.
cxiii.
cxiv.
cxv.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสภาพการทํางานและชัว่ โมงการทํางาน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง เคารพเสรี ภาพในการสมาคมและสิ ทธิ ในการร่ วมเจรจาต่อรองตาม
กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาคที่บงั คับใช้ และปฏิบตั ิตามหลักการ
ระหว่างประเทศพื้นฐานที่สอดรับกับมาตรฐานต่างๆ ซึ่ งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น
อนุ สัญญา ILO ฉบับที่ 87 ไม่ว่ากฎหมายท้องถิ่ นจะให้ความคุ้มครองในลักษณะเดี ยวกัน
หรื อไม่
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จ่ายค่าจ้างขั้นตํ่าตามที่กาํ หนดในท้องถิ่น ระดับชาติ หรื อภูมิภาคเป็ น
อย่างน้อยให้แก่ลูกจ้าง โดยไม่เลือกปฏิบตั ิเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดทางเชื้อชาติหรื อสังคม ศาสนา
ภาษา สัญชาติ เพศ วัฒนธรรม การเป็ นผูอ้ พยพ หรื อสถานภาพอื่นใดและที่เกินกว่าข้อกําหนด
ทางกฎหมาย เพื่อให้ค่าจ้างและสิ ทธิ ประโยชน์ที่ยุติธรรมและดีกว่าตลาด ให้ลูกจ้างสามารถ
จับจ่ายในการใช้ชีวิตตามมาตรฐานที่เหมาะสม
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดเตรี ยมนํ้าดื่ม ส่ งเสริ มสุ ขอนามัย พื้นที่พกั ผ่อน ทางออกฉุ กเฉิน และ
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่มองเห็นได้และพร้อมใช้งานแก่พนักงานทุกคนตามความเหมาะสม
ซัพ พลายเออร์ จะต้ อ ง ส่ ง เสริ ม สภาพความเป็ นอยู่ที่ ดี ข องชุ ม ชนท้อ งถิ่ น ซึ่ ง รวมถึ ง การ
สนับสนุนการเข้าถึงนํ้าดื่ม การเข้าถึงอาหาร สุ ขอนามัย และแหล่งไฟฟ้า
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง สนับสนุนสิ ทธิ ดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้มีการเข้าถึงการศึกษาและการจ้างงาน
ซัพพลายเออร์เสนอค่าจ้างและสวัสดิการที่เป็ นธรรมและแข่งขันกับตลาดได้ให้แก่พนักงาน
ซัพพลายเออร์ จดั ทําสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรระหว่างฝ่ ายบริ หารและพนักงาน เป็ นภาษาที่
พนักงานสามารถอ่านเข้าใจได้
ซัพพลายเออร์แสดงหลักฐานการว่าจ้างด้วยวิธีการที่ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ซัพพลายเออร์ จดั การฝึ กอบรม เวิร์คช็อป หรื อโปรแกรมการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู ้แก่ฝ่าย
บริ หารและพนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบตั ิดา้ นการไม่เลือกปฏิบตั ิ
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยสภาพการทํางานที่เหมาะสม เช่น SA8000 อนุสัญญา ILO ที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วดั
งานที่มีคุณค่าของ ILO มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าที่เป็ นธรรม หรื ออื่นๆ

4.2.5 การปฏิบตั ิที่เท่าเทียมและเป็ นธรรม – สําหรับบริ ดจสโตน การเคารพผูอ้ ื่นหมายถึงการงดเว้นจากการเหยียดหยาม คุกคาม
และการละเมิดความเป็ นส่ วนตัว บริ ดจสโตนดําเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็ นธรรม เท่าเทียม และให้
ความเคารพกับซัพพลายเออร์ และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ ปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานสัญญาจ้าง พนักงาน
ชัว่ คราว หรื อแรงงานข้ามชาติ รวมถึงคู่คา้ ทางธุรกิจในลักษณะเดียวกัน
บริ ดจสโตนเปิ ดกว้างในการทํางานกับซัพพลายเออร์เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนหรื อการฝึ กอบรมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบตั ิ
ด้านการไม่เลือกปฏิบตั ิและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
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ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxvi.
cxvii.
cxviii.
cxix.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxx.
cxxi.
cxxii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง เคารพพนักงานของตนอยูเ่ สมอ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ขจัดสถานการณ์ซ่ ึงเป็ นอันตรายในการปฏิบตั ิการของตน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ดําเนินธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็ น
ธรรม และเท่าเทียมกัน
นอกจากจะต้องห้ามหรื อป้ องกันมิ ให้มีการเลื อกปฏิบตั ิ แล้ว เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์
ดําเนินการเพื่อส่งเสริ มความเท่าเทียมในด้านเพศ ชนชาติ และเชื้อชาติ เพื่อขยายโอกาสในการ
จ้างงานให้กบั กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ
ซัพพลายเออร์ จดั การฝึ กอบรม เวิร์คช็อป หรื อโปรแกรมการศึกษาอื่นๆ เพื่อให้ความรู ้แก่ฝ่าย
บริ หารและพนักงานเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบตั ิ
ซัพพลายเออร์ เปิ ดโอกาสให้พนักงานรายงานสถานการณ์ที่มีการล่วงละเมิด โดยไม่ตอ้ งเกรง
กลัวการถูกตอบโต้ การข่มขู่ หรื อการก่อกวน
ซัพพลายเออร์ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานและหลักการระหว่างประเทศว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตั ิ
และการปฏิบตั ิที่เท่าเทียม เช่น อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 111 – การเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและ
อาชีพ) หลักการสมาคมของแรงงานอย่างเป็ นธรรม มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าที่
เป็ นธรรม หรื อมาตรฐานหรื อหลักการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

4.3 สุ ขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety หรื อ H&S) และการป้องกันภัยพิบตั ิ
บริ ดจสโตนเชื่ อว่าการจัดการสุ ขภาพและความปลอดภัย (H&S) และการป้ องกันภัยพิบตั ิมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการรั กษา
ผลประโยชน์ที่ยง่ั ยืนและมัน่ คงสําหรับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกราย

ความคาดหวังที่มีต่อซัพพลายเออร์: แสดงออกถึงความยึดมัน่ ต่อ H&S และการป้องกันภัย
พิบตั ิ
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxxiii.
cxxiv.
cxxv.
cxxvi.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติและภูมิภาค
ทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและความปลอดภัย (H&S) และการป้องกันภัยพิบตั ิ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง มีนโยบายและแผน/ขั้นตอนที่กาํ หนดไว้เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ รวมทั้ง
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดําเนินการระบบและแผนดังกล่าว
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง สื่ อสารนโยบายและแผน/ขั้นตอนเกี่ยวกับ H&S และการป้ องกันภัย
พิบตั ิให้พนักงานทุกคนทราบ พร้อมทั้งฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับการป้ องกันเหตุการณ์ไม่
คาดคิด และการดําเนินการที่จาํ เป็ นหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรื อ
PPE) ที่ จ ํา เป็ นให้ แ ก่ พ นัก งาน เช่ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน ดวงตา หน้า กากครอบปากและจมู ก
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ หมวกนิ ร ภัย ถุ ง มื อ สํา หรั บ งานหนัก รองเท้า บูทนิ ร ภัย หัว เหล็ก พร้ อ ม
คําแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์ PPE ดังกล่าว
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แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxxvii.
cxxviii.
cxxix.

ซัพพลายเออร์ มีระบบการจัดการสําหรั บ H&S และการป้ องกันภัยพิบัติซ่ ึ งได้สัดส่ วนกับ
ขอบเขตและขนาดของการประกอบธุรกิจของตน
ซัพพลายเออร์จดั ทําแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน/การกูค้ ืนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของพนักงาน
การปฏิบตั ิการของซัพพลายเออร์ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับระหว่าง
ประเทศว่าด้วยแนวปฏิบตั ิดา้ นสุ ขภาพที่ดีและการจัดการความปลอดภัย

ในบางประเทศที่บริ ดจสโตนดําเนินธุรกิจอยู่ กฎหมายและข้อบังคับว่าด้วยสุ ขภาพและความปลอดภัย และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่ งที่ถือว่า “มีสุขภาพดี” หรื อ “ปลอดภัย” อาจแตกต่างกัน นอกจากนี้ ข้อบังคับหรื อแนวปฏิบตั ิว่าด้วยการป้องกันภัยพิบตั ิยงั อาจ
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม สี่ หัวข้อย่อยต่อไปนี้สรุ ปองค์ประกอบที่บริ ดจสโตนเชื่อว่าเป็ นส่ วนสําคัญ
ของระบบการจัดการสุ ขภาพและความปลอดภัยและการป้องกันภัยพิบตั ิ ที่ได้สัดส่ วนกับขอบเขตและขนาดของการประกอบ
ธุรกิจต่างๆ
1.
2.
3.
4.

กิจกรรมเชิงป้องกัน
การตรวจพบเหตุการณ์ ไม่ คาดคิดแต่ เนิ่นๆ
กิจกรรมการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน
กิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซํ้า

4.3.1 กิจกรรมเชิ งป้ องกัน – บริ ดจสโตนแนะนําว่า เพื่อปกป้ องพนักงานและสถานที่ทาํ งาน สิ่ งสําคัญคือลดความเสี่ ยงด้วย
การดําเนินกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ ความปลอดภัย และการป้องกันภัยพิบตั ิในเชิงรุ ก จากถ้อยแถลงพันธกิจด้านความปลอดภัย
ของบริ ดจสโตน บริ ษทั ใช้กิจกรรมเชิงป้องกันในสี่ ดา้ น (การดูแลความสะอาด การรับรู ้อนั ตราย การประเมินความเสี่ ยง [Risk
Assessment หรื อ RA] และกฎความปลอดภัย)
4.3.1.1 การดูแลความสะอาด – โครงการดูแลความสะอาดจะแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่ งที่จาํ เป็ นและไม่จาํ เป็ นสําหรับ
การทํางาน และขจัดสิ่ งที่ไม่จาํ เป็ นออก โครงการนี้สามารถชี้แนะให้ทีมระบุและเก็บรักษาสิ่ งที่จาํ เป็ น สถานที่ที่จาํ เป็ นต้องใช้
และจํานวน/ปริ มาณที่ตอ้ งใช้ โครงการนี้ยงั จะช่วยทําให้สิ่งของและสถานที่ทาํ งานสะอาดและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยอีกด้วย
ข้อกําหนดขั้นตํ่า
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxxx.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ดําเนิ นโครงการดูแลความสะอาดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายและ
แผน/ขั้นตอนเกี่ยวกับ H&S

cxxxi.

ซัพพลายเออร์ให้ความรู ้พนักงานทุกคนเกี่ยวกับโครงการดูแลความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ

4.3.1.2 การรับรู ้อนั ตราย – โครงการรับรู ้อนั ตรายช่วยให้พนักงานตรวจพบอันตรายในสถานที่ทาํ งานได้ล่วงหน้า และดําเนินการ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
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ข้อกําหนดขั้นตํ่า
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxxxii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ดําเนินโครงการรับรู ้อนั ตรายให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของนโยบายและแผน/
ขั้นตอนเกี่ยวกับ H&S

cxxxiii.

ซัพพลายเออร์ ให้ความรู ้ และให้พนักงานทุกคนมี ส่วนร่ วมในโครงการรั บรู ้ อนั ตรายอย่าง
สมํ่าเสมอ

4.3.1.3 การประเมินความเสี่ ยง – โครงการประเมินความเสี่ ยง (RA) ช่วยให้สามารถระบุแหล่งความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่
ทํางาน ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ ยงที่ระบุเหล่านี้ และดําเนินการเพื่อบรรเทาความเสี่ ยงดังกล่าว
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxxxiv.
cxxxv.

cxxxvi.
cxxxvii.
cxxxviii.
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxxxix.
cxl.
cxli.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ดําเนินโครงการ RA
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ดําเนิ นมาตรการเพื่อบรรเทาความเสี่ ยงที่ระบุได้ มาตรการดังกล่าว
ได้แก่
แต่ไม่จาํ กัดเพียงการติ ดตั้งระบบเตือนอัคคีภยั อุปกรณ์ ดับเพลิ ง หัวดับเพลิ งภายในอาคาร
ประตูมว้ นกันไฟ และอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ตรวจสอบอุปกรณ์นิรภัยอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทาํ งานอย่าง
เหมาะสมในกรณี ที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ทําการตรวจสอบความปลอดภัยและการบํารุ งรักษาในสถานที่ทาํ งาน
และเครื่ องจักรอย่างสมํ่าเสมอ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ระบุอย่างชัดเจนและตรวจสอบเส้นทางอพยพหนี ไฟและทางออก
ฉุกเฉินเป็ นประจํา เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้อย่างเหมาะสมในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
ซัพพลายเออร์ จดั ทําเอกสารประกอบเมื่อมีการตรวจสอบความปลอดภัยและการบํารุ งรักษา
เกิดขึ้น
ซัพพลายเออร์ ติดตั้งกลไกนิรภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันภัย อุปกรณ์ป้องกันการทํางานบกพร่ อง
และสวิตช์อินเตอร์ลอ็ ค
ซัพพลายเออร์ เฝ้าสังเกตการณ์พ้ืนที่อนั ตรายด้วยเทคโนโลยีอย่างเช่น กล้อง เรดาร์ เซนเซอร์
เลเซอร์ ฯลฯ

4.3.1.4 กฎความปลอดภัย – การกําหนดกฎของสถานที่ทาํ งานแต่ละแห่ งเป็ นสิ่ งสําคัญเพื่อปกป้องความปลอดภัยของพนักงาน
การแจ้งกฎเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนทราบและการปฏิบตั ิตามกฎก็สําคัญเช่นกัน กฎที่เจาะจง ได้แก่ แต่ไม่จาํ กัดเพียงสิ่ งต่อไปนี้:
o มาตรฐานและวิธีการคัดแยกพลังงาน (เช่น ติดกุญแจ แขวนป้าย (Lock Out, Tag Out หรื อ “LOTO”))
o มาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายหรื อรั้วกั้นเครื่ องจักร
o มาตรฐานป้องกันการตก
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o การระบุและการติดป้ายสารเคมีอนั ตราย และมาตรการเพื่อรับประกันถึงการจัดการ การจัดเก็บ การกําจัด และ/หรื อการ
รี ไซเคิลอย่างปลอดภัย หากสามารถทําได้
o มาตรฐานการทําเครื่ องหมายพื้นที่อนั ตราย/ต้องห้าม
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxlii.
cxliii.

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cxliv.
cxlv.
cxlvi.
cxlvii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดทํากฎเกี่ยวกับการระบุ การหลีกเลี่ยง และการตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงในสถานที่ทาํ งานขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ H&S
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง แจ้งกฎเหล่านี้ให้พนักงานทุกคนทราบ
ซัพพลายเออร์ กาํ หนดมาตรฐาน LOTO ของตนเอง โดยคํานึงถึงบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
และแนวทางปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศที่ได้รับการยอมรับ
ซัพพลายเออร์ระบุพ้ืนที่ที่เป็ นอันตรายหรื อห้ามเข้าอย่างชัดเจน
ซัพพลายเออร์ ระบุและติดป้ ายสารเคมีอนั ตราย และดําเนิ นมาตรการเพื่อรับประกันถึงการ
จัดการ การจัดเก็บ การกําจัด และ/หรื อการรี ไซเคิลอย่างปลอดภัย หากสามารถทําได้
ซัพพลายเออร์ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยและรั้วป้องกัน

4.3.2 การตรวจพบเหตุการณ์ ไม่คาดคิดแต่เนิ่ นๆ – วิธีการจัดการกับภัยพิบตั ิของบริ ดจสโตนคือการใช้กิจกรรมเชิ งป้ องกัน
อย่า งไรก็ ต าม บริ ด จสโตนเชื่ อ ในความสํา คัญ ของการตรวจพบอัค คี ภ ัย และเหตุ ก ารณ์ ไ ม่ ค าดคิ ด อื่ น ๆ ตั้ง แต่ ร ะยะแรกๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบแพร่ กระจายและ/หรื อลุกลามในวงกว้าง
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxlviii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ติดตั้งระบบเตือนอัคคีภยั และอุปกรณ์ตรวจจับอัคคีภยั อื่นๆ ที่จาํ เป็ น

4.3.3 กิจกรรมการรับมือกับเหตุฉุกเฉิ น – บริ ดจสโตนเชื่อว่าการชี้แจงขั้นตอน/มาตรการที่พนักงานควรดําเนินการไว้ล่วงหน้า
เป็ นสิ่ งสําคัญ เพื่อลดความเสี ยหายต่อพนักงานและสถานที่ทาํ งานในกรณี ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน บริ ดจสโตนแจ้งความคืบหน้าต่างๆ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริ ษทั ในการให้บริ การในส่วนของตนในห่วงโซ่อุปทานอย่างทันท่วงที และคาดหวังให้
ซัพพลายเออร์ทาํ เช่นเดียวกันนี้
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

cxlix.
cl.
cli.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ฝึ กอบรมและแจ้งเตือนพนักงานทุกคนที่ทุกไซต์งานถึงเหตุฉุกเฉิ นที่
อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งแสดงเส้นทางอพยพก่อนเกิดเหตุฉุกเฉิน
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นสําหรับการอพยพไว้ล่วงหน้า เช่น อุปกรณ์
ปฐมพยาบาล และแจกอุปกรณ์เหล่านี้ระหว่างขั้นตอนการอพยพ
ซัพพลายเออร์ จะต้ อง รายงานเหตุฉุกเฉิ นที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานให้บริ ดจสโตนท
ราบโดยเร็ วที่สุด
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แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

clii.

ซัพ พลายเออร์ ได้ รั บ การส่ งเสริ ม ให้ ท าํ การฝึ กซ้อ มอพยพหนี ไ ฟและให้ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ
ขั้นตอนและกระบวนการ

4.3.4 กิ จกรรมเพื่อป้ องกันการเกิดเหตุซ้ ํา – บริ ดจสโตนเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้จากเหตุการณ์ ในอดีตเพื่อป้ องกันไม่ให้เหตุการณ์
เกี่ยวกับ H&S หรื อภัยพิบตั ิเกิดขึ้นซํ้าอีกในอนาคตเป็ นสิ่ งสําคัญ บริ ดจสโตนอาจแบ่งปั นมาตรการที่กาํ หนดขึ้น ประสบการณ์
ใหม่ๆ และมาตรฐานที่ปรับปรุ งแล้วกับซัพพลายเออร์ ตามความเหมาะสม
ข้อกําหนดขั้นตํ่า
แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

cliii.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง รวมแผนการป้ องกันการเกิ ดเหตุซ้ ํา (“บทเรี ยนที่ได้รับ”) เข้าไว้ใน
นโยบายและแผน/ขั้นตอนเกี่ยวกับ H&S และการป้องกันภัยพิบตั ิของตน

cliv.

ซัพพลายเออร์ ได้ รับการส่ งเสริม ให้รวมสิ่ งใหม่ที่ได้เรี ยนรู ้และองค์ประกอบที่ไม่ได้กาํ หนด
ไว้เข้าไว้ในแผน/ขั้นตอนเกี่ยวกับ H&S และการป้องกันภัยพิบตั ิของตน

4.4 ความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ปกติ
4.4.1 ความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ ปกติ – บริ ดจสโตนตระหนักว่าไม่อาจควบคุมสถานการณ์ท้ งั หมดได้ แม้ว่าจะได้พยายาม
อย่างเต็มที่เพื่อดําเนินการลดและบรรเทาความเสี่ ยงแล้วก็ตาม สถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น ภัยธรรมชาติ ผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โรคระบาด ความวุ่นวายทางการเมือง และอื่นๆ อาจขัดขวางหรื อยุติการปฏิบตั ิงานในพื้นที่การ
ผลิตได้ ผลกระทบดังกล่าวอาจมีผลกระทบยาวนานต่อห่วงโซ่อุปทาน สิ่ งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น
บริ ดจสโตนมุ่งหวังที่จะยกระดับความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ปกติและความคล่องแคล่วของห่วงโซ่อุปทานและชุมชนท้องถิ่นที่
สนับสนุนปฏิบตั ิการจัดซื้อ เพื่อที่ว่าเมื่อบริ ษทั เผชิญกับความท้าทาย บริ ษทั จะสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ วและเหมาะสม
ตามนิยามของบริ ดจสโตน ความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ปกติ หมายถึง “ความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง” บริ ษทั
นิยามความหมายของคําว่า ความคล่องแคล่ว ว่าเป็ น “ความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว”
ข้อกําหนดขั้นตํ่า

แนวปฏิบตั ิที่มุ่งหวัง

clv.

ซัพพลายเออร์ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับแรงงานในท้องถิ่น ระดับชาติและ
ภูมิภาคทั้งหมดที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบตั ิและการบรรเทาความเสี่ ยง

clvi.

ซัพพลายเออร์ สร้างความสามารถในการฟื้ นคืนสู่ ปกติและความคล่องแคล่วในการปฏิบตั ิงาน
ผ่านการวางแผนการป้องกันภัยพิบตั ิและการบรรเทาความเสี่ ยง
ซัพพลายเออร์ จดั ทําแผนสําหรับเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดการณ์ได้เกี่ยวกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า เช่น การหยุดชะงักของอุปสงค์ อุปทาน และปัญหาอื่นๆ

clvii.
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ภาคผนวก I –
คําศัพท์และคําจํากัดความ
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ภาคผนวก I – คําศัพท์และคําจํากัดความ
การคุกคาม คือ ภัยอันตรายทางร่ างกาย เพศ วาจา หรื อจิตใจทุกรู ปแบบที่จงใจก่อให้เกิดแก่บุคคล “การใช้อาํ นาจหน้าที่ในทาง
ที่ผิด” คือการใช้ตาํ แหน่งที่มีอิทธิพล อํานาจ หรื ออํานาจหน้าที่อย่างไม่เหมาะสมต่อผูอ้ ื่น
การติดสินบน ตามเอกสารคู่มือการต่อต้านการทุจริ ตของสหประชาชาติ หมายถึง การมอบผลประโยชน์เพื่อโน้มน้าวให้เกิดการ
ตัดสิ นใจหรื อการกระทําอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเริ่ มต้นโดยบุคคลที่ตอ้ งการหรื อร้องขอสิ นบน หรื อโดยบุคคลที่เสนอและจ่าย
สิ นบนให้หลังจากนั้น การติดสิ นบนอาจจะเป็ นรู ปแบบของการทุจริ ตที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด
ความเป็ นกลางทางคาร์ บอน (หรื อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็ นศูนย์) จะประสบความสําเร็ จได้เมื่อการปล่อยก๊าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากมนุ ษย์มีความสมดุลกันทั่วโลกกับการกําจัดก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากมนุ ษย์ในช่ วง
ระยะเวลาที่กาํ หนด
แรงงานเด็ก คือ การว่าจ้างบุคคลที่มีอายุนอ้ ยกว่าอายุข้นั ตํ่าที่สามารถทํางานได้ตามกฎหมายในประเทศและ/หรื อภูมิภาคที่บุคคล
นั้นประจําอยู่ หากไม่มีกฎหมายและ/หรื อข้อบังคับ ตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 138 แรงงานเด็กคือผูท้ ี่อายุต่าํ กว่า 15 ปี สําหรับ
งานเบา (Light work) และอายุต่าํ กว่า 18 ปี สําหรับงานที่เป็ นอันตราย ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาบางประเทศ อายุข้นั ตํ่าที่อนุญาต
ให้ทาํ งานได้คือ 14 ปี ยกเว้นเงื่อนไขที่อนุญาตโดยอนุสัญญา ILO หรื อกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น ระดับชาติ และภูมิภาค
ที่กล่าวไปก่อนหน้านี้
แร่ ธาตุที่อยู่ภายใต้ ความขัดแย้ ง ตามคําจํากัดความที่ OECD ได้ให้ไว้จะหมายถึง แร่ ธาตุที่อาจนําไปสู่ ความขัดแย้งด้วยอาวุธ
โดยตรงหรื อโดยอ้อม ซึ่ งรวมถึงการให้การสนับสนุ นทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้าย การละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน และการขัดขวาง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
การตัดไม้ ทําลายป่ า คือ การแผ้วถางป่ าดงดิบตามธรรมชาติ หรื อพื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง (HCV) และมีค่าคาร์บอนสู ง
(HCS) เพื่อขยายการประกอบการใดๆ
การเลือกปฏิบัติ คือ การกระทําที่ดูหมิ่นศักดิ์ศรี ของบุคคล หรื อการเลือกปฏิบตั ิบนพื้นฐานของเชื้อชาติ ชาติพนั ธุ์ สัญชาติ เพศ
อายุ ภาษา ศาสนา ลัทธิความเชื่อ คตินิยม สถานะทางสังคม ความพิการ หรื อคุณลักษณะอื่นๆ ที่ได้รับการปกป้อง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม คือ ชุดของขั้นตอนและกระบวนการที่ส่งเสริ มการพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งสามารถดําเนินการได้
ภายในองค์กร
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การจัดซื้ออย่ างมีความรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้อม ส่ งเสริ มให้มีการเลือกวัสดุและส่ วนประกอบที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตํ่า
และ/หรื อการผลิตสิ นค้าและบริ การด้วยวิธีการที่คาํ นึงถึงสิ่ งแวดล้อม
หลักการได้ รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้ รับข้ อมูลล่วงหน้ า (FPIC) จัดทําขึ้นโดยโครงการความร่ วมมือของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการทําลายป่ าและความเสื่ อมโทรมของป่ า (REDD) FPIC ตั้งอยูบ่ นหลักการที่ว่าการ
ปรึ กษา การยินยอมและการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชนที่พ่ ึงพาอาศัยป่ าสามารถช่วยพิทกั ษ์สิทธิ มนุษยชน สิ ทธิ
ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม และลดความเสี่ ยงต่อธุ รกิจได้ คําว่า “ได้รับข้อมูล” “ล่วงหน้า” และ “โดยสมัครใจ” มีความหมายตาม
คําจํากัดความ FPIC ของโครงการ UN-REDD
แรงงานบังคับ ตามอนุ สัญญา ILO ฉบับที่ 29 หมายถึ ง งานหรื อบริ การทั้งหมดที่ บุคคลถูกบี บบังคับให้กระทําโดยข่มขู่ว่า
จะถูกลงโทษ ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่สมัครใจที่จะทํา
บริ ดจสโตนนิยามความหมายของคําว่าแรงงานบังคับเพิ่มเติมดังนี้:
o การทํางานโดยขัดกับความประสงค์ของบุคคลนั้น
o การทํางานใช้หนี้ ซึ่งจํากัดเสรี ภาพในการโยกย้ายงานเนื่องจากหนี้ที่คา้ งจ่าย
o แรงงานที่ได้มาจากการค้ามนุษย์
o แรงงานที่ถูกคุมขังอย่างโหดเหี้ยมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
o การห้ามโยกย้ายงานโดยสมัครใจซึ่งมีการแจ้งเตือนอย่างสมเหตุสมผล
o นายจ้างมีขอ้ กําหนดให้ยึดบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสื อเดินทาง/บัตรอนุญาตทํางาน*ของพนักงานไว้
o เงินเดือนที่ฝากในบัญชีถูกยึดไว้และควบคุมโดยนายจ้างโดยขัดต่อความประสงค์ของลูกจ้าง
o การที่ลูกจ้างไม่สามารถออกจากอาณาบริ เวณของนายจ้าง
*ข้ อกําหนดนีข้ องนายจ้ างไม่ ถือเป็ นแรงงานบังคับหากกฎหมายกําหนดไว้ เป็ นการเฉพาะ หรื อหากพนักงานเลือกที่จะให้ นายจ้ าง
ยึดเอกสารประจําตัวไว้ ในกรณี ดังกล่ าว ลูกจ้ างควรจะสามารถเข้ าถึงเอกสารประจําตัวดังกล่ าวได้ อย่ างอิสระและโดยสิ ้นเชิ ง และ
สามารถขอคืนได้ ทันทีเมื่อลูกจ้ างแสดงความประสงค์ ที่จะเดินทางไปต่ างประเทศหรื อเมื่อการจ้ างงานสิ ้นสุดลง
ป่ า ตามที่กาํ หนดโดย FAO หมายถึง พื้นที่ซ่ ึ งแผ่ขยายออกไปมากกว่า 5,000 ตารางเมตร มีตน้ ไม้สูงกว่า 5 เมตร และมีร่มไม้
ปกคลุมมากกว่า 10 เปอร์ เซ็นต์ หรื อต้นไม้มีค่าถึงเกณฑ์ข้นั ตํ่านี้ ณ ตําแหน่งเดิม โดยไม่รวมถึงที่ดินซึ่ งใช้เพื่อทําการเกษตรเป็ น
หลักหรื อการใช้ที่ดินเพื่อชุมชนเมือง
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ก๊ าซเรื อนกระจก คือ ก๊าซที่กกั เก็บความร้อนในบรรยากาศ และมีส่วนทําให้สภาพภูมิอากาศทัว่ โลกเปลี่ ยนแปลง ก๊าซเรื อน
กระจกตามที่กาํ หนดไว้โดย UNFCCC (กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) คือ:
o คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
o มีเทน (CH4)
o ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
o ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs)
o เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
o ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)
o ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3)
การล่ วงละเมิด คือ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เป็ นที่ยอมรับ และไม่ได้รับการเชิ ญชวนให้กระทําอันทําให้เหยื่อเสื่ อมเสี ย
ถูกคุกคามหรื อขุ่นเคืองใจ และส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เป็ นปรปักษ์สาํ หรับเหยื่อ
พื้นที่ที่มีค่าคาร์ บอนสู ง (HCS) คือ พื้นที่ซ่ ึ งถือว่ามีระดับการสะสมคาร์ บอนสู งกว่าเมื่อเที ยบกับการใช้ที่ดินที่เป็ นทางเลื อก
วิธีการ HCS ตามนิยามที่กาํ หนดไว้โดยคณะทํางานด้าน HCS คือ “วิธีการที่แยกพื้นที่ป่าที่ตอ้ งอนุรักษ์ออกจากที่ดินเสื่ อมสภาพ
ที่มีค่าคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพตํ่าซึ่งสามารถพัฒนาได้”
คุณค่ าด้ านการอนุรักษ์ สูง (HCV) ตามเครื อข่ายทรัพยากร HCV คือคุณค่าทางชีววิทยา ระบบนิเวศ สังคม หรื อวัฒนธรรม ซึ่ งถือ
ว่ามีนยั สําคัญอย่างโดดเด่นหรื อมีความสําคัญอย่างยิ่งในระดับโลก ระดับชาติ ภูมิภาคหรื อท้องถิ่น บริ ดจสโตนพิจารณาเห็นว่า
พื้นที่ HCV คือพื้นที่ซ่ ึงนิยามไว้โดยเครื อข่ายทรัพยากร HCV
ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ตามที่อธิบายไว้โดยสหประชาชาติคือผูท้ ี่:
o มีการระบุตนเองว่าเป็ นชนพื้นเมืองดั้งเดิมในระดับรายบุคคลและได้รับการยอมรับให้เป็ นสมาชิกของชุมชนนั้น
o มีความต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์โดยมีสังคมยุคก่อนอาณานิคมและ/หรื อก่อนตั้งรกราก
o มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับอาณาเขตและทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว
o มีระบบสังคม เศรษฐกิจ หรื อการเมืองที่โดดเด่น
o มีภาษา วัฒนธรรม และความเชื่อที่โดดเด่น
o เป็ นกลุ่มที่ไม่ได้มีอาํ นาจสําคัญในสังคม
o แน่วแน่ที่จะรักษาและจําลองสภาพแวดล้อมและระบบที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษให้เป็ นผูค้ นและชุมชนที่โดดเด่น
การแย่งยึดที่ดิน ตามปฏิญญาติรานาของภาคีแนวร่ วมที่ดินระหว่างประเทศ (International Land Coalition) หมายถึง การได้มาซึ่ง
ที่ดินหรื อการสัมปทานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้:
(i) โดยการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ ทธิ ที่เท่าเทียมกันของสตรี (ii) ไม่ได้ยึดหลักการได้รับความยินยอมโดย
สมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้าจากผูใ้ ช้ที่ดินที่ได้รับผลกระทบ (iii) ไม่มีการทําการประเมินอย่างละเอียด หรื อเพิกเฉยต่อ
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ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งวิธีการในการแบ่งประเภท (iv) ไม่มีการทําสัญญาอย่างโปร่ งใสที่ระบุ
พัน ธสั ญ ญาผูก มัด อย่ า งชัด เจนเกี่ ย วกับ กิ จ กรรม การจ้า งงาน และการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ (v) ไม่ มี ก ารวางแผนที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยอย่างเป็ นระบบ การตรวจสอบที่เป็ นอิสระ และการมีส่วนร่ วมอย่างมีแท้จริ ง
วงจรชีวิต คือ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ตั้งแต่เข้าสู่ ตลาดไปจนออกจากตลาด การสิ้ นสุ ดอายุการใช้งานที่เหมาะสม หรื อ
การสิ้ นสุ ดการใช้ในตอนท้าย ซึ่ งไม่จาํ กัดอยู่เพียงแค่สถานที่ผลิตและสถานที่ซ่ ึ งไม่ใช่สถานที่ผลิตของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
เท่านั้น แต่หมายถึงห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมด
ชุมชนท้ องถิ่น คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง กับหรื อใกล้กบั คนอื่นๆ
ข้ อกําหนดขั้นตํ่า คือ ข้อกําหนดที่บริ ดจสโตน ต้ องการ จากซัพพลายเออร์ บริ ดจสโตนเชื่อว่าสิ่ งเหล่านี้คือรากฐานของการบรรลุ
เป้าหมายห่ วงโซ่อุปทานที่ยงั่ ยืน รวมทั้งการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและสุ ขภาพดี ที่ในทางกลับกัน จะมีส่วนสนับสนุนการเป็ น
หุ้นส่วนทางธุรกิจและความสําเร็ จในระยะยาว
พื้นที่ดินพรุ คือ พื้นที่ซ่ ึงมีน้ าํ ขังที่มีซากพืชเน่าเปื่ อยทับถมและชุ่มไปด้วยนํ้า
จุดที่เป็ นแหล่งกําเนิด คือ สถานที่ตน้ กําเนิดที่วสั ดุหรื อทรัพยากรธรรมชาติถูกค้นพบหรื อถูกผลิต ในแง่ของความสามารถในการ
สื บค้นย้อนกลับ ซัพพลายเออร์ ควรสามารถตรวจสอบทรัพยากรย้อนกลับผ่านห่ วงโซ่อุปทานไปยังสถานที่ตน้ กําเนิดที่คน้ พบ
หรื อผลิตทรัพยากร
แนวปฏิบัติที่ม่ ุงหวัง คือ สิ่ งที่บริ ดจสโตนปรารถนาให้มี บริ ดจสโตนเข้าใจดีว่าซัพพลายเออร์ บางรายอาจไม่สามารถบรรลุ
มาตรฐานระดับสู งกว่านี้ได้ทนั ที เนื่องจากเงื่อนไขทางธุรกิจ ภูมิภาค และ/หรื อประเทศ
ความเป็ นส่ วนตัว
คือ การปกป้องข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อละเอียดอ่อนที่ไม่ควรเปิ ดเผยกับผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลหรื อธุรกิจที่เป็ น
เจ้าของข้อมูลนั้น
ความเคารพ คือ การยกย่องนับถือคุณค่าหรื อความเป็ นเลิศของบุคคล คุณสมบัติหรื อความสามารถส่ วนบุคคล หรื อบางอย่าง
ที่แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหรื อความสามารถส่ วนบุคคล นอกจากนี้ยงั เป็ นการยอมรับต่อสิ ทธิ์ เอกสิ ทธิ์ ตําแหน่งที่เป็ นเอกสิ ทธิ์
หรื อใครบางคนหรื อบางสิ่ งบางอย่างที่ถือว่ามีสิทธิ์หรื อเอกสิ ทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ คือ เป้าหมายที่ต้งั ไว้ให้สอดคล้องกับแนวทางการลดเพื่อจํากัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ได้
1.5 องศาเซลเซียส หรื อตํ่ากว่า 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิก่อนการทําอุตสาหกรรม
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ผู้ถือครองรายย่อย หมายถึง สวนหรื อฟาร์มขนาดเล็กซึ่ งโดยปกติดาํ เนินการโดยครอบครัว ตามคํานิยามจากองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่ งสหประชาชาติ ผูถ้ ือครองรายย่อยคือชาวสวนชาวไร่ ขนาดเล็ก คนเลี้ยงปศุสัตว์ คนดูแลป่ า หรื อชาวประมงซึ่ ง
จัดการพื้นที่ขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 ตารางเมตร ผูถ้ ือครองรายย่อยมีลกั ษณะเด่นคือมีแรงจูงใจอยูท่ ี่ครอบครัว เช่น
ชื่นชอบความมีเสถียรภาพของระบบฟาร์มครัวเรื อน ใช้แรงงานการผลิตจากคนในครอบครัวเป็ นหลัก และใช้บางส่วนของพืชผล
ที่ผลิตได้เพื่อการบริ โภคภายในครอบครัว
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย คือ บุคคลหรื อหน่วยงานที่มีผลประโยชน์หรื ออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของบุคคลหรื อหน่วยงานอืน่
ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ด จสโตน ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ว นเสี ย รวมถึ ง แต่ ไ ม่ จ ํา กัด เพี ย งผูบ้ ริ โ ภค ลู ก ค้า ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น และ
ต่างประเทศ ชนพื้นเมืองดั้งเดิม สมาคมอุตสาหกรรม ผูถ้ ือหุ้น พนักงาน NGO องค์กรอื่นๆ และรัฐบาลท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ภูมิภาค
ซัพพลายเออร์ ในนโยบายนี้หมายถึงคู่คา้ ทางธุรกิจโดยตรงของบริ ดจสโตน ซึ่ งจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การให้บริ ดจสโตน อาทิ
เช่น ยางธรรมชาติ และยังรวมถึงผูผ้ ลิตและผูด้ าํ เนินการภายในของบริ ดจสโตนด้วย
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืน คือ ยางที่ผลิตด้วยวิธีที่ปฏิบตั ิตามองค์ประกอบทั้งหมดของนโยบายสากลว่าด้วยการจัดซื้ออย่างยัง่ ยืน
แนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้ออย่างยั่งยืน กําหนดความคาดหวังสําหรับคู่คา้ ทางธุรกิจและซัพพลายเออร์รายสําคัญให้ดาํ เนินการ
โดยเคารพต่อข้อกังวลด้านสิ่ งแวดล้อม สิ ทธิมนุษยชน แนวปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที่มีความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล
ความสามารถในการสื บค้ นย้ อนกลับ คือ ความสามารถในการรั บทราบอย่างชัดเจนและยืนยันแหล่งที่ มาของวัตถุดิบ และ
ผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิต ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการเสาะหาวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มีต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในห่ วงโซ่
อุปทาน
ความโปร่ งใส หมายถึง การสื่ อสารอย่างชัดเจน การติดต่อธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและถูกต้อง การมีส่วนร่ วม ความสัมพันธ์ที่
เป็ นธรรม และความภูมิใจในการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริ ต สําหรับการจัดซื้อทั้งหมดและการประกอบธุรกิจในวงกว้าง
พื้นที่ขาดแคลนนํ้า คือ พื้นที่ซ่ ึงเผชิญกับการขาดแคลนนํ้าและนํ้าหายาก ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบ
ไปทัว่ โลก บางภูมิภาคอาจเผชิญกับความเสี่ ยงเกี่ยวกับการมีน้ าํ ใช้
แรงงานที่เป็ นเยาวชน ตามนิยามที่กาํ หนดโดยมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม คือ คนงานที่อายุต่าํ
กว่า 18 ปี แต่สูงกว่าอายุของเด็กที่กาํ หนดไว้ว่าเป็ นแรงงานเด็ก
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ภาคผนวก II –
ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้
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ภาคผนวก II – ข้อมูลอ้างอิงที่ใช้
ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้ถูกนํามาใช้ในการจัดทํานโยบายนี้
• นโยบายสากลของบริ ษทั บริ ดจสโตน
• อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้สูญพันธุ์
• องค์การอาหารและการเกษตรแห่ งสหประชาชาติ (FAO), “Global Forest Resources Assessment Working Paper (FRA)
2015.”
• แนวทางตามความสมัครใจของ FAO ว่าด้วยการกํากับดูแลการครอบครองที่ดินอย่างมีความรับผิดชอบ (VGGT)
• บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามข้อกําหนด (GADSL)
• คณะทํางานด้านพื้นที่ที่มีค่าคาร์บอนสู ง
• เครื อข่ายทรัพยากรคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
• กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
• สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (IISD)
• อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ:
• 138 - อนุสัญญาอายุข้นั ตํ่า กําหนดไว้ว่า ห้ามไม่ให้บุคคลใดก็ตามที่อายุต่าํ กว่า 15 ปี หรื อ 14 ปี ในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา
บางประเทศทํางาน เว้นแต่ในสถานการณ์ที่เจาะจงจริ งๆ
• 146 – ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับอายุข้ นั ตํ่า เสนอแนะอายุข้ นั ตํ่าที่ 16 ปี และระบุถึงสภาพการทํางานที่เป็ นอันตรายและ
เงื่อนไขการว่าจ้างด้วย
• 182 - อนุ สัญญาว่าด้วยรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (Worst Forms of Child Labour Convention)
อธิบายสถานการณ์ที่ไม่ควรเกิดแก่บุคคลใดก็ตามที่อายุต่าํ กว่า 18 ปี
• 29 - อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ อธิบายพันธะหน้าที่ในการยับยั้งการใช้แรงงานบังคับหรื อการเกณฑ์แรงงานในทุก
รู ปแบบ
• 105 - การยกเลิกอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ อธิบายถึงพันธะหน้าที่ที่จะไม่ใช้แรงงานบังคับ
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• 110 - อนุสัญญาว่าด้วยที่ดินที่เป็ นที่เพาะปลูก อธิ บายเงื่อนไขการจ้างงานของคนงานในที่ดินที่เป็ นที่เพาะปลูก รวมทั้ง
แรงงานอพยพ
• 111 – การเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ) ระบุการเลือกปฏิบตั ิภายในสาขาของการจ้างงานและอาชีพ และนิยาม
ความหมายของคําว่า “การเลือกปฏิบตั ิ”
• 100 – อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม กําหนดค่าจ้างพื้นฐานหรื อขั้นตํ่าของคนงานซึ่งควรจะเท่ากันสําหรับทั้ง
ชายและหญิง
• 87 - อนุสัญญาว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ ในการรวมตัวกัน ระบุเสรี ภาพในการสมาคมและ
การคุม้ ครองสิ ทธิในการรวมตัวกัน
• 98 - อนุ สัญญาว่าด้วยการปฏิบตั ิตามหลักการแห่ งสิ ทธิ ในการรวมตัวกันและการร่ วมเจรจาต่อรอง ระบุสิทธิ ในการ
รวมตัวกันและร่ วมเจรจาต่อรองเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบตั ิที่ขดั ต่อสหภาพ
• 169 - อนุสัญญาว่าด้วยชนเผ่าและชาวพื้นเมือง – เป็ นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เปิ ดให้ลงสัตยาบันที่ดูแลเรื่ องสิ ทธิ
ของชนเผ่าและชาวพื้นเมืองเป็ นการเฉพาะ
• ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อม
• ISO20400 – แนวทางการจัดซื้อที่คาํ นึงถึงความยัง่ ยืน
• ISO 26000 – แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
• ISO 9001 – มาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ
•

กฎหมายการค้าแรงงานทาสสมัยใหม่ ค.ศ. 2015 (สหราชอาณาจักร)

• สํานักงานบริ หารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA)
•

แนวทางปฏิบตั ิในการสอบทานธุรกิจของ OECD สําหรับห่ วงโซ่อุปทานแร่ ธาตุที่อยู่ในความรับผิดชอบจากพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งและพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสู ง

•

กรอบแนวคิดนโยบาย – เวทีระดับโลกเพื่อยางธรรมชาติที่ยง่ั ยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber)

• ที่ประชุมว่าด้วยนํ้ามันปาล์มที่ยงั่ ยืน (ค.ศ. 2015) - การได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า
• มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (SAI)
• ปฏิ ญ ญาติ ร านา – “การรั ก ษาสิ ท ธิ ใ นการเข้า ถึ งที่ ดิน สํา หรั บ คนยากจนในเวลาที่ เกิ ดการแข่งขันทรั พ ยากรธรรมชาติ
อย่างรุ นแรง”
• หลักการพื้นฐานการแข่งขันโตเกียว 2020 โอลิมปิ กและพาราลิมปิ กเกมส์ ว่าด้วยจรรยาบรรณการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
• โครงการความร่ วมมือของสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกจากการทําลายป่ าและความเสื่ อมโทรม
ของป่ า (REDD+)
• ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิชนเผ่าพื้นเมือง
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• โครงการสิ่ งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
• หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
• นโยบายของสํานักงานข้าหลวงใหญ่ผูล้ ้ ีภยั สหประชาชาติว่าด้วยการล่วงละเมิด การล่วงละเมิดทางเพศ และการใช้อาํ นาจ
หน้าที่ในทางที่ผิด
• ปฏิญญานครนิวยอร์กว่าด้วยป่ าไม้ของสหประชาชาติ
• สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
• เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของสหประชาชาติ
• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
• หลักชี้นาํ 31 ของสหประชาชาติ(globalnaps.org)
• แนวทางปฏิบตั ิโครงการ REDD ของสหประชาชาติว่าด้วยการได้รับความยินยอมโดยสมัครใจโดยได้รับข้อมูลล่วงหน้า
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