
 

 

แนวทางของอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อสง่เสรมิผลการปฏบิตังิานอย่างยัง่ยนืในห่วงโซ่อุปทาน 

(Automotive Industry Guiding Principles to Enhance Sustainability Performance in the Supply Chain) 

เรามุ่งม ัน่และพยายามที่จะบรรลุความเป็นเลิศทางนวตักรรมและผลการปฏิบัติงานอย่างยัง่ยืน คนและสิ่งแวดล้อมเป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่สุ ดของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ดว้ยเหตุน้ีเราจงึท างานร่วมกนัเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสงูสุดในการด าเนินธุรกจิและการด าเนินงานดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมของห่วงโซ่
อุปทานของเรา 

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์มคีวามซบัซ้อนสูง ดงันัน้เราจงึเชื่อมัน่ในประโยชน์ของแนวทางร่วมกนั แนวทางต่อไปน้ีอธบิายถงึควา มคาดหวงั
ขัน้ต ่าของเราต่อจรรยาบรรณธุรกจิ สภาพการท างาน สทิธมินุษยชนและความเป็นผูน้ าดา้นสิง่แวดล้อม เราคาดหวงัว่าผูข้าย/ผูใ้หบ้รกิารจะรกัษามาตรฐาน
เหล่าน้ีไวแ้ละสื่อสารไปยงัหว่งโซ่อุปทานได ้

หลกัเกณฑเ์หล่าน้ียดึถือหลกัการพืน้ฐานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่สอดคล้องกบักฎหมายท้องถิน่ อกีทัง้สอดคล้องกบัคว ามคาดหวงั
ระหวา่งประเทศและไดร้บัการสนบัสนุนโดยผูผ้ลติรถยนต ์ผูผ้ลติรายยอ่ยอาจมมีาตรฐาน หลกัเกณฑแ์ละนโยบายของตนเองซึง่ใชแ้ทนแนวทางเหล่าน้ีได้ 

จรยิธรรมทางธุรกจิ (Business Ethics) 

บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัวา่จะรกัษามาตรฐานสงูสดุของความซื่อสตัยแ์ละด าเนินงานอยา่งซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรมตลอดหว่งโซ่อุปทานตามกฎหมายท้องถิน่ 

• การจดัหาวตัถุดิบอย่างมีความรบัผิดชอบ (Responsible Sourcing of Materials): บริษัทได้รบัการคาดหวงัว่าจะมีแหล่งวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ผลติภณัฑข์องตนอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

• การต่อตา้นการทุจรติ (Anti-Corruption): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัวา่จะต่อตา้นการทุจรติในทุกรปูแบบรวมถงึการขม่ขูแ่ละการตดิสนิบน 
• ความเป็นส่วนตวั (Privacy): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรกัษาความเป็นส่วนตวัเพื่อปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจากการสูญ

หายและการเขา้ถงึโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัความเป็นสว่นตวัและความปลอดภยัของขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• ความรบัผดิชอบทางการเงนิ / การบนัทึกบญัชีอย่างถูกต้อง (Financial Responsibility/Accurate Records): การด าเนินธุรกิจทัง้หมดจะต้องเกิดขึ้น

อยา่งโปรง่ใสและสะทอ้นถงึรายงานทางการเงนิและการน าสง่เอกสารของบรษิทัอยา่งถูกตอ้ง 
• การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure of Information): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่การเงนิตามหลกัเกณฑ์ที่ใช้

บงัคบัและแนวทางปฏบิตัใินอุตสาหกรรมทีม่อียู่ 
• การแข่งขนัที่เป็นธรรม / ต่อต้านการผูกขาด (Fair Competition/Anti-Trust): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะรกัษามาตรฐานของธุรกิจที่เป็นธรรม

และด าเนินธุรกจิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้งกบัการต่อต้านการผูกขาดหรอืการต่อต้านการแข่งขนัทัง้หมด  
• ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest): บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะด าเนินธุรกิจในลกัษณะที่หลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เหมาะสมที่

สามารถพบเหน็ได ้
• อะไหล่ปลอม (Counterfeit Parts): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะลดความเสี่ยงในการน าอะไหล่และวตัถุดบิปลอมแปลงไปใช้ในผลิตภณัฑ์ส่งมอบให้

น้อยทีส่ดุ 
• ทรพัย์สนิทางปัญญา (Intellectual Property): บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะเคารพต่อสทิธใินทรพัย์สินทางปัญญาและใช้แนวทางที่เหมาะสมในเชิง

พาณิชยเ์พื่อป้องกนัการถ่ายโอนเทคโนโลยแีละความรูท้ีเ่ป็นความลบั 
• การควบคุมการส่งออกและการลงโทษทางเศรษฐกจิ (Export Controls and Economic Sanctions): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะปฏบิตัติามขอ้จ ากดั

ที่บงัคบัใช้ในการส่งออกหรอืการส่งของกลบั ซอฟต์แวร์ บรกิารและเทคโนโลยีเช่นเดียวกบัข้อจ ากดัทางการในแต่ละประเทศ ภูมภิาค บรษิทัหรอื
หน่วยงาน และบุคคล 

• การปกป้องตวัตนและการไม่ตอบโต้เอาคนื (Protection of Identity and Non-Retaliation): บรษิทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะสรา้งกระบวนการที่ท า
ใหส้ิง่ที่เป็นความกงัวลสามารถรายงานไดโ้ดยไมเ่ปิดเผยตวัตนผูร้ายงาน โดยเกบ็เป็นความลบั โดยปราศจากการตอบโต้เอาคนื 



 

สิง่แวดลอ้ม (Environment)                                        

บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะสนับสนุนต่อความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม
ในเชงิรุกด้วยการปกป้องสิง่แวดล้อม การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตตลอดวงจรชีวิตของสินค้าและ
บรกิาร 
แนวทางครอบคลุมแต่ไมจ่ ากดัในเรื่องดงัน้ี 

 
• ก าร ใช้ พ ลั ง ง าน แ ล ะก ารป ล่ อ ย ก๊ าซ เรือ น ก ระจ ก  (Energy 

Consumption & Greenhouse Gas Emissions): บริษัท ได้ร ับการ
คาดหวงัว่าจะใช้กลยุทธ์และแผนการบรหิารในการลดพลงังานอย่าง
จรงิจงัและเพิม่การใชพ้ลงังานทดแทน 

• คุณภาพน ้ าและการใช้น ้ า (Water Quality & Consumption): บริษัท
ไดร้บัการคาดหวงัว่าจะสามารถลดการใช้น ้า (Reduce) น าน ้ากลบัมา
ใช้ซ ้า (Reuse) และรีไซเคิลน ้ า (Recycle) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการบ าบดัน ้ าทิ้งอย่างมคีวามรบัผดิชอบเพื่อปกป้องสิง่แวดล้อม
และปรบัปรงุคณุภาพน ้าโดยรวม 

• คุณภาพอากาศ (Air Quality): บรษิทัไดร้บัการคาดหวงัว่าจะสามารถ
เฝ้าติดตาม ควบคุม ลด และก าจัดอากาศเสียที่ปล่อยออกมาสู่
ภายนอก 

• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการลดของเสีย  (Natural 
Resources Management and Waste Reduction): บรษิัทได้รบัการ
คาดหวงัว่าจะส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่าง
ยัง่ยนืและใชห้มนุเวยีน ในขณะทีล่ดปรมิาณของเสยีและเพิม่การใชซ้ ้า
และการรไีซเคลิ 

• การจดัการสารเคมอีย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Responsible Chemical 
Management): บริษทัได้รบัการคาดหวงัว่าจะสามารถระบุ  ลดหรือ
ก าจดัการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการผลิตและสินค้าส าเร็จรูป
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าไดม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบ บรษิทัควรตระหนักถงึ
การใช้สารใดๆ ที่ต้องรายงานในกระบวนการผลติและสนิคา้ส าเรจ็รูป
และมกีารตรวจสอบสารทดแทนทีเ่หมาะสม 

 

 

 สทิธมินุษยชนและสภาพการท างาน (Human Rights and Working Conditions) 

) 

บรษิทัควรเคารพสทิธมินุษยชนของคนงานและปฏบิตัติ่อทุกคนอย่างมศีกัดิศ์รี
ตามทีอ่งคก์รนานาชาตยิอมรบั 

 
• แรงงานเด็ก (Child Labor/Labour and Young Workers): บริษัทต้อง

ทราบว่าแรงงานเดก็ไม่ไดร้บัการยอมรบัในทุกกรณี อายุข ัน้ต ่าในการจา้ง
แรงงานต้องเป็นไปตามหรอืเกินกว่าหลกัเกณฑ์ของบรษิทั  กฎระเบียบ
ทางกฎหมายและกฎหมายแรงงานในทอ้งถิน่ 

• ค่าจ้างและสวสัดกิาร (Wages and Benefits): บรษิทัควรให้ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ที่เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่บงัคบัใช้รวมถึงค่าแรง
ขัน้ต ่า คา่ล่วงเวลาและผลประโยชน์ตามกฎหมาย 

• เวลาท างาน (Working Hours): บรษิทัควรปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
เกีย่วกบัชัว่โมงการท างาน รวมถงึการท างานล่วงเวลา 

• แรงงานบังคบั (Forced Labor/Labour): บริษัทต้องไม่อนุญาตแรงงาน
บงัคบัในทุกรปูแบบ รวมถงึการคา้มนุษย ์

•  เสรีภาพของสหภาพแรงงาน (Freedom of Association): บริษัทควร
อนุญาตใหพ้นกังานสื่อสารอย่างเปิดเผยกบัฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัสภาพการ
ท างานและเป็นการปฏบิตัทิี่ปราศจากความกลวัและการตอบโต้ การข่มขู่
หรอืการล่วงละเมิด บรษิัทควรเคารพสิทธิของพนักงานในการเข้าร่วม
หรอืไม่เขา้รว่มเป็นสมาชกิอยา่งอสิระในสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง
เพื่อหาตวัแทนและเขา้รว่มกบัสภาแรงงานทีเ่ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

• สุขภาพและความปลอดภัย  (Health & Safety): บริษัทควรจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภยัและส่งผลดีต่อสุขภาพพนักงานที่
สอดคล้องหรอืมากกว่ากฎหมายของท้องถิ่นที่ใช้บังคบัและมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

• การล่วงละเมิด  (Harassment): บริษัทควรจัดหาสถานที่ท างานที่
ปราศจากการล่วงละเมดิต่อคนงานในทุกรปูแบบ 

• การไม่เลือกปฏิบตัิ (Non-Discrimination): บรษิทัไม่ควรละเลยการเลือก
ปฏบิตัใินทุกรปูแบบ ในเรื่องการจา้งงานและอาชพี และควรจดัใหม้โีอกาส
ในการจ้างงานที่เท่าเทยีมกนัโดยไม่ค านึงถึงบุคลกิภาพ เช่น เชื้อชาติ สี
ผวิ อายุ เพศ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ ชาติพนัธุ ์ความพกิาร 
การตัง้ครรภ์ ศาสนา ความสนใจทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ 
สถานภาพทหารผา่นศกึ ขอ้มลูทางพนัธกุรรมหรอืสถานะการสมรส 

ข้อมลูเพ่ิมเติมกรณุาอ้างอิง 
Global Automotive Sustainability Practical Guidance 

ลิงค ์
AIAG: http://aiag.org/corporate-responsibility and 
Drive Sustainability: www.drivesustainability.org 
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