
หลักเกณฑ์ด้านการ
แสวงหาวัตถุดิบด้วย
ความรับผิดชอบ



ท่ีฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชัน่แนล (พีเอ็มไอ) เรายึดมัน่ในการท�า
ธรุกจิโดยสอดคล้องกบัหลักการสทิธมินุษยชน การจดัการด้านสิง่
แวดล้อม ความซือ่สตัย์ด้านธรุกจิ ตลอดจนการต่อต้านการทุจริต  
ซึง่เป็นหลักการท่ียอมรบัในระดบันานาชาติ ค่านิยมเหล่าน้ีหลอม
รวมและช้ีน�าทางให้แก่เรา โดยเน้นอย่างชดัเจนอยู่ในพันธสญัญา
ของเราท่ีมต่ีอสทิธิมนุษยชนและ คู่มอืสูค่วามส�าเร็จ ของเรา นอกจาก
น้ียังสะท้อนให้เห็นถงึพันธสญัญาของเราท่ีมต่ีอ หลักการสบิประการ 
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Global 

Compact Ten Principles) และ หลักการชีแ้นะของสหประชาชาติ 
ด้านธุรกจิและสทิธิมนุษยชน (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights) ด้วยเช่นกนั
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ค่านิยมดังกล่าวหมายรวมถึงวิธีที่เราท�างานร่วมกับซัพพลายเออร์ตลอดทั้งการจัดการ

สินค้าของเรา เอกสารฉบับนี้ได้ให้หลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิด

ชอบของเราโดยระบุข้อก�าหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการและประสิทธิภาพการท�างานที่

เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ทุกรายซึ่งท�าธุรกิจร่วมกับพีเอ็มไอ เป้าหมายของเราคือการประสบ
ความส�าเร็จในการปรับปรุงการจัดการสินค้าของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถตรวจวัดได้ 
โดยการน�าหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ เราต้องพึ่งพาพันธสัญญาและการสนับสนุนจากท่านใน
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้เราบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์นี้

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์จ�านวนมากของเราในโครงการ

ริเริ่มที่ส�าคัญต่าง ๆ อาทิ โครงการ วิธีปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรม และ วิธีปฏิบัติส�าหรับ 

แรงงานภาคเกษตรกรรม เราเห็นคุณค่าในความพยายามทั้งหมดของซัพพลายเออร์ที่ช่วยให้เรา
บรรลุผลตามเป้าหมายใน การแสวงหาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่า
อย่างยั่งยืนตลอดทั้งการจัดการสินค้าของเรา

เพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือของเราในปัจจุบัน เราวางแผนที่จะน�าโครงการด้านความ

ยั่งยืนชั้นน�าของวงการอุตสาหกรรมมาปฏิบัติใช้กับซัพพลายเออร์ของเรา เราเชื่อมั่นว่า 
ความพยายามร่วมกันของเราเพื่อวางรากฐานการจัดการสินค้าที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จะน�ามาซึ่งโอกาส
มากมายที่จะท�าให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของเราแข็งแกร่งขึ้น และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทต่าง 
ๆ ตามล�าดับ

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเราทุกรายน�าหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วย

ความรับผิดชอบไปปฏิบัติใช้ด้วยความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราต้องการ
ให้ซัพพลายเออร์ด�าเนินการดังนี้

 •  น�ากระบวนการต่าง ๆ ไปปฏิบัติใช้หรือปรับให้เข้ากับระบบในปัจจุบัน เพื่อ

ช่วยซัพพลายเออร์ในการระบุ หลีกเลี่ยง หรือบรรเทาความเสี่ยงและผลกระ

ทบที่เกิดจากการด�าเนินงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของพวกเขา

 •  ประเมินการด�าเนินงานและการจัดการสินค้าของพวกเขา โดยพิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ หรือ

มาตรฐานใด ๆ ก็ตามที่คล้ายคลึงกันภายใต้หลักการของข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติและหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ

 •  สื่อสารและมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของตน เพื่อที่พวกเขาจะสามารถแจ้งให้ทราบถึงข้อกังวล

ใจที่อาจเกิดขึ้น
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สิทธิมนุษยชน
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การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและการให้เกียรติเป็นสิ่งส�าคัญในวิธีการด�าเนิน

ธุรกิจของพีเอ็มไอ การให้พันธสัญญาของเราเมื่อปี 2558 ต่อข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
เป็นตัวเร่งให้เราด�าเนินการในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก
การชี้แนะของสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรา
ด�าเนินการเช่นเดียวกัน ในการที่จะบรรลุสิ่งดังกล่าวนี้ ซัพพลายเออร์ของเราต้องมีการก�าหนดใช้
นโยบายและกระบวนการที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจและสถานการณ์ของตน ซึ่งรวมถึง

 •  พันธสัญญาในการปฏิบัติตามนโยบายการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

 •  กระบวนการสอบทาน (due diligence) เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อระบุ 

ป้องกัน บรรเทาปัญหา และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชน และ

 •  กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงกลไกการจัดการกับเรื่องร้องทุกข์ หากเป็นไปได้ 

เพื่อช่วยแก้ไขเยียวยาผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนใด ๆ ที่พวกเขา

อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนท�าให้เกิดขึ้น
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ซัพพลายเออร์ของพีเอ็มไอได้รับการคาดหวงัให้ท�าการระบ ุหลกีเลีย่ง และแก้ปัญหา

ผลกระทบเชิงลบทีเ่ก่ียวข้องกับสทิธิมนุษยชนทกุเร่ืองตามทีรั่บรู้กันในระดบั

นานาชาต ิซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยูเ่พียงเร่ืองต่อไปน้ี

การบงัคบัใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ 

 อย่าเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องหรอืเพิกเฉยต่อการใช้แรงงานบงัคบัและแรงงานจากการค้ามนุษย์ 

หมัน่ตรวจตราเพ่ือระบแุละแก้ปัญหาการใช้แรงงานทาสยุคปัจจบัุนไม่ว่ารูปแบบใดกต็ามในการ
ด�าเนินงานและในการจดัการสนิค้า โดยรวมถงึ ผู้ต้องขังในเรือนจ�า แรงงานทีม่สีญัญาผูกมดั 

แรงงานขดัหน้ี แรงงานท่ีถกูกดข่ีเย่ียงทาส หรือการบังคบัใช้แรงงานในรูปแบบอ่ืนใด การให้กู้
เงนิหรอืการจ่ายเงนิเดอืนล่วงหน้าจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของเงือ่นไขท่ียุติธรรม โดยมกีารอธิบาย
ให้ลูกจ้างเข้าใจอย่างชดัเจน ตกลงร่วมกนัท้ังสองฝ่าย และไม่ก�าหนดให้ลูกจ้างต้องอยู่ท�างาน
ให้กบันายจ้างจนกว่าจะจ่ายเงนิคืนครบถ้วนเสยีก่อน อย่าเกบ็หรือยึดเอกสารส่วนบคุคลของ
ลูกจ้างคนใดเอาไว้ ซึง่รวมถงึหนังสอืเดนิทางของพวกเขา อย่ายอมให้ลูกจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม
ในการสมคัรงาน การด�าเนินการ หรอืการบรรจเุข้าท�างาน และท�าการตกลงกบัลูกจ้างทกุคน
เกีย่วกบัเงือ่นไขการจ้างงานของพวกเขาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในขณะทีรั่บสมคัรงาน

แรงงานเดก็ 

อย่าใช้แรงงานเดก็ ผู้เยาว์สามารถได้รับการจ้างงานได้ในสถานการณ์ท่ีจ�ากดั หากเดก็มอีายุอย่าง
น้อย 15 ปี มอีายุตามเกณฑ์ข้ันต�า่ท่ีกฎหมายก�าหนดให้ท�างานได้ หรอืมอีายุตามเกณฑ์การจบการ
ศึกษาภาคบงัคับ ขึน้อยู่กบัว่าอายุใดมากกว่า ลูกจ้างท่ีมอีายุน้อยกว่า 18 ปีไม่สามารถท�างานท่ีอาจ
ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ ความปลอดภยั หรอืการพัฒนาทางอารมณ์ หรอืท�างานท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ตลาดและการขายผลิตภณัฑ์ยาสบู



เวลาท�างาน

จดัเวลาเพ่ือให้ลูกจ้างมเีวลาพักผ่อน เวลาท�างานปกตต้ิองเป็นไปตามกฎหมายของประเทศท่ีจ้าง
งาน และโดยปกตแิล้วจะต้องไม่เกนิ 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ให้ลูกจ้างมวีนัหยุดหน่ึงวนั หรอือย่าง
น้อย 24 ชัว่โมงตดิต่อกนัในทุก ๆ เจด็วนั ให้ลูกจ้างมวีนัหยุดและวนัลา จ�ากดัชัว่โมงการท�างาน
ต่อสปัดาห์สงูสดุไว้ท่ี 60 ชัว่โมงโดยรวมการท�างานล่วงเวลา และขอความยินยอมโดยสมคัรใจ
จากลูกจ้างในกรณท่ีีต้องท�างานล่วงเวลา

ค่าแรงและสวสัดกิาร 

จ่ายค่าแรงให้แก่ลูกจ้างตามสมควร การจ่ายเงนิชดเชยต้องมจี�านวนมากเพียงพอกบัความจ�าเป็น
ข้ันพ้ืนฐานของลูกจ้างและครอบครัว และสร้างรายได้ตามท่ีสมควร ค่าแรงต้องตรงตามมาตรฐาน
ข้ันต�า่ท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างน้อย หรอืตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับอุตสาหกรรมใน
กรณท่ีีกฎหมายไม่ได้ก�าหนดค่าแรงข้ันต�า่ไว้ จ่ายค่าแรงอย่างสม�า่เสมอและเตม็จ�านวน และให้
ลูกจ้างได้รบัสวสัดกิารและวนัลาตามท่ีพวกเขามสีทิธิต์ามกฎหมาย อย่าใช้วธิกีารลดค่าแรงเป็น
มาตรการลงโทษทางวนัิย

การปฏิบตัอิย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกัน 

รักษาไว้ซึง่วธิปีฏบัิติในการท�างานและสภาพแวดล้อมในท่ีท�างานซึง่ไม่มกีารแบ่งแยกและเป็นมอื
อาชพี อย่าอดทนต่อการแสดงพฤตกิรรมก้าวร้าว ดหูมิน่ หรอืข่มเหง หรอืการเลือกปฏบัิติทุกรปู
แบบ ให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในการว่าจ้างและการจ้างงาน และไม่เลือกปฏบัิตโิดยพิจารณาจาก
คุณลักษณะส่วนบุคคล ด�าเนินการตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัการจ้างงานอย่างเป็นก
ลางโดยพิจารณาตามความสามารถ

ความปลอดภัยในสถานทีท่�างาน

จดัหาสภาพแวดล้อมในท่ีท�างานท่ีปลอดภยัและถกูสขุอนามยัเพ่ือป้องกนัอุบัตเิหตแุละการบาดเจบ็ 

ระบุ ประเมนิ และควบคุมอันตรายในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั หากอนัตรายดงักล่าวไม่
สามารถควบคุมจากแหล่งก�าเนิดได้อย่างมปีระสทิธผิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกจ้างมแีละใช้
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลท่ีเหมาะสม ฝึกอบรมลูกจ้างอย่างสม�า่เสมอเกีย่วกบัสขุภาพและความ
ปลอดภยั และจดัท�าบันทึกไว้อย่างเหมาะสม ในกรณท่ีีจดัหาท่ีพักอาศัยให้แก่ลูกจ้าง ไม่ว่าโดยตรง
หรือผ่านบุคคลภายนอกกต็าม สถานท่ีจะต้องสะอาด ปลอดภยั และตอบสนองความจ�าเป็นข้ันพ้ืน
ฐานของพวกเขา
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เสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม 

มทัีศนคตทิีเ่ปิดกว้างต่อการท�ากจิกรรมของสหภาพแรงงานและองค์กรอ่ืน ๆ ของลูกจ้าง เคารพ
และไม่เข้าไปก้าวก่ายสทิธขิองลูกจ้างในการจดัตัง้หรือเข้าร่วมสหภาพแรงงาน หรือองค์กร
ตวัแทนท่ีลูกจ้างได้เลือก ยอมรบัสทิธขิองลูกจ้างในการเจรจาต่อรองแบบเป็นหมูค่ณะ. ยอมรับ
ว่าตัวแทนของลูกจ้างมสีทิธท่ีิจะด�าเนินการต่าง ๆ ในฐานะตวัแทนภายในสถานท่ีท�างาน และ
สือ่สารอย่างเปิดเผยเกีย่วกบัสภาวะในการท�างานโดยไม่ต้องเกรงกลัวการถกูเลือกปฏบัิต ิการ
แก้แค้น การข่มขู ่หรอืการคุกคาม.

สทิธิในทีด่นิ 

เคารพสทิธแิละสทิธคิรอบครองของบคุคลและชุมชนท้องถิน่ รวมถงึชมุชนชาวพ้ืนเมอืง ท่ีมอียู่
ในท่ีดนิและทรัพยากรธรรมชาตขิองพวกเขา มส่ีวนร่วมในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นธรรมกบั
ผู้ถอืครองท่ีดนิในท้องถิน่เกีย่วกบัการใช้และการโอนท่ีดนิ อย่าเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการ
เข้าซือ้สทิธเิพ่ือครอบครองท่ีดนิจ�านวนมากท่ีเป็นกรณพิีพาท หรือการกว้านซือ้ท่ีดนิใด ๆ ซึง่ส่ง
ผลให้ผู้คนต้องย้ายถิน่ฐานโดยไม่สมคัรใจ ซพัพลายเออร์ได้รับการคาดหวงัให้มคีวามโปร่งใส
ในการตดัสนิใจทุกเรือ่งท่ีเกีย่วกบัการใช้และการโอนท่ีดนิ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
การให้ความยินยอมก่อน โดยเป็นอิสระหลังจากท่ีได้รับทราบข้อมลูครบถ้วนแล้ว

การจดัหาแร่ต่าง ๆ 

ก�าหนดใช้นโยบายเพ่ือท่ีจะรบัประกนัได้ตามสมควรว่าแร่แทนทาลัม ดบุีก ทังสเตน และทองค�า 

ในวสัดท่ีุใช้ในการผลิตน้ันไม่ได้เป็นการจดัหาเงนิทุนหรือผลประโยชน์ให้กบักลุ่มกบฏตดิอาวธุ
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยคองโกหรือประเทศรอบข้าง หรือประเทศใด ๆ ท่ีถกูระบุเป็นคร้ัง
คราวอยู่ในระเบียบข้อบังคับเกีย่วกบัแร่ท่ีมข้ีอขัดแย้ง ใช้ความระมดัระวงัตามสมควรในการ
เสาะหาแหล่งก�าเนิดและห่วงโซ่ผู้เกบ็รกัษาแร่ดงักล่าว และด�าเนินตามมาตรการด้วยความ
ระมดัระวงัตามสมควรเมือ่พีเอ็มไอร้องขอ

ซัพพลายเออร์อาจต้องพิจารณาเพ่ิมเตมิเก่ียวกับสทิธิมนุษยชน โดยขึน้อยูกั่บภาคส่วน 

สถานที ่และบริบททีซั่พพลายเออร์ของพีเอ็มไอหรือบคุคลภายนอกด�าเนินงาน ซ่ึงเหมาย

ถึง ในกรณทีีเ่ก่ียวข้องกับชุมชนท้องถ่ินและกลุม่บคุคลทีมี่ความเปราะบางซ่ึงจ�าเป็นต้องให้

ความสนใจเป็นพิเศษ และด�าเนินการวเิคราะห์สถานะเพ่ือระบ ุป้องกัน บรรเทาปัญหา และ

แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบทีเ่กิดกับกลุม่บคุคลเหล่าน้ี
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ความรับผิด
ชอบด้านสิ่ง
แวดล้อม

08

การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม 

ขอรับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และการจดทะเบียนด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่จ�าเป็น และจัดเก็บ
เอกสารส�าหรับการด�าเนินงานของท่านไว้ตามความเหมาะสม จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความรู้และปฏิบัติตามกฎระเบียบของใบอนุญาตและข้อก�าหนดตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

ก�าหนดใช้ระบบที่เหมาะสมกับขนาดและสถานการณ์ของธุรกิจ เพื่อจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ด�าเนินงานของท่าน ซึ่งรวมถึงมาตรการในการประเมิน ควบคุม และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้
เหลือน้อยที่สุด น�านโยบายที่เหมาะสมไปปฏิบัติใช้เพื่อปลูกฝังวิธีปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในทุกการ
ด�าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของท่าน และมอบหมายหน้าที่โดยเฉพาะให้แก่บุคคลภายในองค์กร
เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการโดยทันทีเพื่อป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาเมื่อ
เกิดอุบัติการณ์ และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของท่านอย่างต่อเนื่อง



การใช้ทรัพยากรและการลดของเสีย 

ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหลือน้อยที่สุด ป้องกันการเกิดภาวะมลพิษ และลดการสร้าง
ของเสีย น�้าเสีย การปล่อยก๊าซคาร์บอน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน
งานและผลิตภัณฑ์ของท่านโดยสอดคล้องตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อพึงระวัง ก�าหนดเป้าหมาย
ส�าหรับการปรับปรุง ตรวจวัดผลการปฏิบัติงาน และรายงานข้อมูลดังกล่าว
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10

ท�าการตลาดด้วยความซื่อสัตย์  

การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคร้ายต่าง ๆ และท�าให้เกิดการเสพติด ซัพพลายเออร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในด้านการตลาดและการขายผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องท�าการตลาดและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใหญ่
เท่านั้น ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดและการขายของพีเอ็มไอไม่ได้มีขึ้นเพื่อผู้เยาว์ ผู้ที่ไม่สูบ
บุหรี่ หรือผู้ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไร้ควัน

การติดสินบนและการทุจริต 

ห้ามติดสินบนให้แก่บุคคลใดก็ตาม ไม่ว่าที่ใด ด้วยเหตุผลใด ๆ หรือยอมให้บุคคลอื่นท�าการติดสินบน
ในนามของท่าน การเสนอให้หรือการยอมรับสิ่งใดก็ตามที่มีมูลค่า ซึ่งรวมถึง เงินสด ของขวัญ ความ
ช่วยเหลือพิเศษ การเลี้ยงรับรอง หรือแม้แต่การจ้างงานญาติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาจถูกมองได้ว่า
เป็นความพยายามสร้างอิทธิพลเหนือการกระท�าหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคล จึง
ถือว่าเป็นการติดสินบน ห้ามจ่ายเงิน “ค่าอ�านวยความสะดวก” ซึ่งได้แก่ เงินจ�านวนเล็กน้อยในรูป
เงินสดหรือเทียบเท่า เพื่อเร่งการด�าเนินงานตามหน้าที่ปกติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จัดเก็บข้อมูลการท�า
บัญชีและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องซึ่งแสดงธุรกรรมทั้งหมดเมื่อมีการมอบสิ่งใดก็ตามที่มี
มูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

ท�าการแข่งขันอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ นวัตกรรม ราคา 

การโฆษณา และช่องทางอื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ท�าความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อก�าหนดของ
กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมการกีดกันทางการแข่งขัน

ข้อมูลที่เป็นความลับและทรัพย์สินทางปัญญา 

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของพีเอ็มไอ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้
ตามข้อตกลงในสัญญาเท่านั้น อย่าแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
พีเอ็มไอ อย่าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับหรือจากบริษัทอื่น ๆ ปกป้องข้อมูลที่เป็น
ความลับและข้อมูลส่วนตัวของลูกจ้างอย่างเหมาะสม เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ
องค์ความรู้ (know-how) ของพีเอ็มไอและบริษัทอื่น ๆ

ความซ่ือสัตย์
ด้านธุรกิจ



ผลประโยชน์ทับซ้อน 

รายงานให้พีเอ็มไอทราบถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจดูเหมือนว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในความ
สัมพันธ์ของท่านกับพีเอ็มไอ ผลประโยชน์ทับซ้อนมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตัวมี
ผลหรืออาจจะมีผลกระทบต่อความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับ
องค์กร บุคคล หรือทั้งสองกรณี

การค้าที่ผิดกฎหมาย 

ด�าเนินงานกับธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่าเพิกเฉย อ�านวยความสะดวก หรือสนับสนุนการปลอม
แปลง การลักลอบ หรือการกระท�าความผิดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การฟอกเงิน
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การน�าไป
ปฏิบัติใช้

12

 เราได้พัฒนาคู่มือการน�าไปปฏิบัติใช ้(Implementation Guidance) ที่มีเนื้อหาครอบคลุม

ขึ้นเพือ่สนบัสนุนซพัพลายเออร์ของพีเอ็มไอในการปฏบิัติตามหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหา

วัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของเรา ซึ่งอธิบายถึงความคาดหวังของเราโดยละเอียดยิ่ง

ขึ้น และมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของซัพพลายเออร์ในการน�าหลักเกณฑ์

เหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ในการด�าเนินงานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจของพวกเขา คู่มือนี้

ประกอบด้วยค�าแนะน�าในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ควบคุมการด�าเนินงาน การจัดเก็บเอกสาร และระบบการจัดการต่าง ๆ



การระบุความเสี่ยงและผลกระทบ และการหาวิธีการตอบสนองที่เหมาะสมนั้นอาจต้องใช้

เวลามาก ถึงกระนั้นก็ตาม เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซัพพลายเออร์จะด�าเนินการตามพันธสัญญา
ด้วยความสุจริตใจ เพื่อน�าหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบไปปฏิบัติใช้ 
รายงานความคืบหน้าที่สามารถตรวจวัดได้ และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราจะท�างานร่วมกับ
ซัพพลายเออร์ในแต่ละกรณีเพื่อแก้ไขปัญหาความท้าทายที่ได้รับการระบ ุแต่หากท่านไม่ให้พันธ
สัญญาอย่างชัดเจนว่าจะป้องกัน บรรเทาปัญหา และแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบเชิงลบ หรือ
หากไม่มีการด�าเนินการและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เราจะพิจารณายกเลิกสัญญา เราขอสงวน
สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาได้ทันทีในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความ
รับผิดชอบขั้นร้ายแรง ผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของซัพพลายเออร์จะมีความส�าคัญต่อการ
ตัดสินใจของเราในการมีส่วนร่วมหรือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อไป

หลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบนี้ไม่ได้สร้างให้เกิดสิทธิ์ใด ๆ นอกเหนือจาก
ที่ระบุอยู่ในความสัมพันธ์ตามข้อสัญญาระหว่างพีเอ็มไอและซัพพลายเออร์ของพีเอ็มไอ หรือบุคคล
ภายนอกอื่นใด และไม่ได้เป็นค�ามั่นสัญญาหรือการรับประกันแต่อย่างใด

โครงการประมวลวิธีปฏิบัติส�าหรับแรงงานภาคเกษตรกรรมและวิธีปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรมของเรา
ยังคงได้รับการน�าไปใช้กับไร่ต่าง ๆ ที่เราและซัพพลายเออร์ของเรามีสัญญาการปลูกยาสูบให้แก่เรา

ซัพพลายเออร์สามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขายึดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบ
ด้วยความรับผิดชอบได้โดยการปรับให้สอดคล้องตามมาตรฐานหรือโครงการให้การรับรองที่เทียบ
เท่า ภายใต้หลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติและหลักการชี้แนะของสหประชาชาติด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

13
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เราสนับสนุนวัฒนธรรมการรายงานปัญหาอย่างเต็มที ่โดยไม่ต้องเกรงกลัวการถูกตอบโต้ใด ๆ 

กับผู้ที่รายงานการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจริง

หรือต้องสงสัย ดังนั้น เราจึงขอให้ซัพพลายเออร์ของเราด�าเนินการดังนี้

 •  จัดหาช่องทางที่เข้าถึงได้โดยง่ายให้แก่ลูกจ้างในการรายงานข้อกังวลใจ

ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อและปกป้องพวกเขาจากการถูกตอบโต้

 •  ดูแลรักษาระบบและกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนประเด็นที่ได้

รับการรายงานและด�าเนินการตามความเหมาะสม ในขณะที่ปกป้องความ

ลับของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง

 •  พัฒนาช่องทางเพื่อให้บุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

สามารถรายงานข้อกังวลใจและด�าเนินการแก้ไขได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

 •  แจ้งให้พีเอ็มไอทราบโดยผ่านบุคคลติดต่อหลักของพีเอ็มไอเกี่ยวกับข้อ

กังวลใจใด ๆ หรือการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความ

รับผิดชอบที่ต้องสงสัย
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การสามารถมองเห็นได้ถือเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติใช้หลักเกณฑ์

ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบ เพื่อที่เราจะเห็นได้ว่าผู้ที่เราด�าเนินธุรกิจ

ด้วยนั้นมีการด�าเนินการอย่างไรบ้างในการป้องกัน บรรเทาปัญหา และแสดงความรับผิด

ชอบต่อผลกระทบเชิงลบ

พีเอ็มไอจะตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวัตถุดิบด้วยความรับผิดชอบของ
ซัพพลายเออร์โดยผ่านการประเมินภายในและภายนอก และคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรา
ด�าเนินการอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องใด ๆ ที่ได้รับการระบุในการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์
เหล่านี้



ฟิลลิป มอร์รสิ อินเตอร์เนชัน่แนล อิงค์. 2560

หลักเกณฑ์ด้านการแสวงหาวตัถดุบิด้วยความรบัผิดชอบ (Responsible Sourcing Principles) ได้รับการแปลเป็น
ภาษาต่าง ๆ หลายภาษาจากภาษาอังกฤษซึง่เป็นภาษาต้นฉบับ ในกรณท่ีีมคีวามขัดแย้ง ความสบัสน หรอืความ
คลุมเครอืใด ๆ ระหว่างฉบับภาษาองักฤษและฉบับแปล จะยึดถอืฉบับภาษาองักฤษเป็นส�าคัญ


