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1.	หลักการในการจัดหาอย่ างมี ความรับผิ ดชอบของ
RICHEMONT
Richemont
เป็ นเจ้าของเมซงและบริ ษท
ั เกี่ ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์หรู ชน
ั้ นำ�ของโลกหลายแห่ ง และมี พน
ั ธสัญญา
ที่ ยด
ึ มั่ นมาอย่ างยาวนานในการดำ�เนิ นธุ รกิ จด้วยความรับ

เพื่ อตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าซัพ พลายเออร์ป ฏิ บัติ ตามข้อ
้ ย่ างสม่ ำ�เสมอ และ
กำ�หนดของจรรยา บรรณฉบับนี อ
่
สามารถตรวจสอบเพื อรับ รองการปฏิ บัติ ตามจรรยา
บรรณฉบับนี ไ้ ด้
เราคาดหวังให้ซพ
ั พลายเออร์ของเรา
กำ�หนดระบบการจัดการและ
กระบวนการทางธุรกิ จ
ที่ เหมาะสม
ซัพพลายเออร์รบ
ั ทราบว่ าเราอาจเข้าเยี่ ยม
่
่
ชมสถานที เพื อตรวจสอบหรื อมอบหมายให้ บุ คคลที่
สามดำ�เนิ นกาเพื่ อตรวจสอบการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนด
และ สนับสนุ นการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง ไม่ ว่าจะใน
สถานการณ์ใด ในกรณี ที่มีขอ
้ ขัดแย้งระหว่ างหลักจรรยา
บรรณสำ�หรับซัพพลายเออร์ฉบับแปล ฉบับภาษาอังกฤษ
จะมี ผลเหนื อกว่ าในกรณี ที่เกิ ดข้อพิ พาททางกฎหมาย

ผิ ดชอบ

้
คำ � นิ ยามที่ ว่ าการพ ฒ
ั นาเพื่ อความหรู หราที่ ดี ยิ่ งขึ น
ของ Richemont ตามที่ ก�ำ หนดไว้ในกลยุ ทธ ์ Group CSR
(ความรับผิ ดชอบ ต่ อสังคมขององค์กร) มี เป้ าหมายเพื่ อ
สร้างผลประโยชน์ให้แก่ ทุกคน เรามุ่ งมั่ นที่ จะปรับปรุ งวิ ธี
การรังสรรค์ความหรู หราในลักษณะที่ ยงั่ ยื นและมี ความ
้
รับผิ ดชอบมากขึน
เรามุ่ งหวังที่ จะสร้างผลกระทบเชิ ง
บวกสำ�หรับผู ม
้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยในส่ วน ต่ างๆ หลายราย ซึ่ง
มี ความเกี่ ยวข้องกับห่ วงโซ่ คุณค่ าของ Richemont
Richemont
มุ่ งมั่ นที่ จะปรับปรุ งความยั่ งยื นในห่ วงโซ่
อุ ปทานผ่ านพันธสัญญาดังต่ อไปนี :้

1.1 เป้ าหมายการพ ัฒนาอย่ างย่ งั ยื น (SDG)
้ โดยสหประชาชาติ ในปี 2015 ระบุ
SDG ซึ่งกำ�หนดขึน
ลำ�ดับความสำ�คัญและเป้ าหมายที่ คาดหวังทั่ วโลกสำ�หรับ
ปี 2030 Richemont มุ่ งมั่ นที่ จะสนับสนุ น SDG ผ่ าน
กิ จกรรมทางธุ รกิ จ
และขอให้ซพ
ั พลายเออร์พยายาม
อย่ างเต็ มที่ ดว้ ยการสร้างเส้นทางที่ ยงั่ ยื นให้
แก่ โลกใบ
นี ้ ในตอนต้นของแต่ ละบท คุ ณจะพบว่ าเป้ าหมาย SDG
ข้อใดจะได้รบ
ั อิ ทธิ พลในเชิ งบวกจากการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
่
่
กำ�หนดที เกี ยวข้อง

• 	การยึ ด มั่ นในหลัก ปฏิ บัติ ที่ มี ความรับ ผิ ดชอบใน
ห่ วงโซ่ อุปทานและ กิ จกรรมการจัดหาของเรา
• 	การดำ�เนิ นการด้วยความโปร่ งใสและการสอบทวน
แหล่ งที่ มาในการจัด หาวัตถุ ดิบ
• 	การปลู กฝั งแนวคิ ดด้า นการดู แลสิ่ งแวดล้อ มใน
การดำ�เนิ นงานและการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จของเรา
• 	 การสร้างผลกระทบเชิ งบวกให้แก่ สงั คม
เราต้องการความร่ วมมื อจากซัพพลายเออร์ของเราเพื่ อ
บรรลุ เป้ าหมายในการจัดหา และเรากำ�หนดให้ซพ
ั พลาย
้ ละ รับรอง
เออร์ของเราปฏิ บต
ั ิ ตามหลักจรรยาบรรณนี แ
การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดในการดำ�เนิ นงานของตนเอง
ตามหลักการที่ บงั คับใช้ทงั้ หมด นอกจากนี ้ เรายังคาด
หวังว่ าซัพพลายเออร์ของเรา
จะสื่ อสารและกำ�หนดให้
ผู ร
้ บ
ั เหมา และผู จ
้ ด
ั จำ�หน่ ายของพวกเขารวม หลักการ
เหล่ านี ้ไว้ในนโยบายและหลักปฏิ บต
ั ิ ทางธุ รกิ จของพวก
เขาด้วย

1.2

เราขอให้ซ พ
ั พลายเออร์ของเราอ่ านจรรยาบรรณฉบับ
้ ย่ างละเอี ยดถี่ ถว้ น ส่ วนที่ 1 ถึง 5 มี ผลบังคับใช้กบ
นี อ
ั
ซัพพลายเออร์ทุกราย ส่ วนที่ 6 สรุ ปเกณฑ์มาตรฐานเกี่ ยว
กับห่ วงโซ่ อุปทานที่ มีความรับผิ ดชอบ ซึ่งมี ผลบังคับใช้
กับซัพพลายเออร์ผูจ
้ ด
ั หาวัตถุ ดิบและส่ วนประกอบของ
เรา เมื่ อคุ ณได้รบ
ั ทราบ

เราคาดหวัง ให้ ซ พ
ั พลายเออร์ข องเราปฏิ บัติ ตามหลัก
่
การที ก�ำ หนดไว้ใน
อนุ สัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่ างประเทศ (ILO), ปฏิ ญญาสากลว่ าด้วยสิ ทธิ มนุ ษย
ชน (UDHR), ข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (UNGC),
อนุ สัญ ญาว่ าด้ว ยการขจัด การเลื อกปฏิ บัติ ต่ อสตรี ใน
ทุ กรู ปแบบ (CEDAW) และแนวทางปฏิ บต
ั ิ ขององค์การ
เพื่ อความร่ วมมื อและ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ (OECD)
สำ�หรับวิ สาหกิ จข้ามชาติ

ข้อกำ�หนดที่ มีผลบังคับใช้ทงั้ หมดแล้ว คุ ณต้องยอมรับ
้ จงสำ�หรับ
ข้อกำ�หนดในหน้าสุ ดท้าย สามารถอ่ านคำ�ชี แ
ข้อกำ�หนดเฉพาะได้ในอภิ ธานศัพท์ของ Richemont

สำ�หรับวัตถุ ประสงค์ของหลักจรรยาบรรณนี ้ การอ้างอิ ง
้ จะมี ผลกับเมซงและ หน่ วยงาน
ใดๆ ถึง Richemont นัน
ที่ ด�ำ เนิ นงานแต่ ละแห่ งด้วย หากซัพพลายเออร์มีค�ำ ถาม
ใดๆ เกี่ ยวกับการปฏิ บต
ั ิ ตามหลักการและหลักปฏิ บต
ั ิ ที่
ระบุ ไว้ดา้ นล่ าง
ขอแนะนำ�ให้ติดต่ อผู จ
้ ด
ั การฝ่ายความ
สัมพันธ ์ของตนเอง
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คำ�แนะนำ�ในการอ่ าน
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2. ข้อกำ�หนดทั่วไป

2.1 กฎหมายและข ้อบ ังค ับท่ วั ไป

2.3 การต่ อต ้านการติ ดสิ นบนและการทุ จริ ต

ซัพพลายเออร์ตอ
้ งปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่
บังคับใช้ทงั้ หมดใน

ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ทัง้ หมด
รวมถึงมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องใดๆ
ซึ่งมี ส่วน
เกี่ ยวข้องกับการหลี กเลี่ ยงการติ ดสิ นบนและการทุ จริ ต
ในทุ กประ เทศที่ ตนเองดำ�เนิ นธุ รกิ จอยู่

ส่ วนที่ เกี่ ยวข้อ งกับ กิ จ กรรมของตนเองและประเทศที่
ตนเองดำ�เนิ นงานอยู่ ด้วยเหตุ นี ้ ซัพพลายเออร์จง
ึ ต้อง
กำ�หนดระบบและการควบคุ มที่ เหมาะสมเพื่ อให้แน่ ใจ

ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งไม่ มี ส่ วนร่ วมหรื อมี ส่ วนเกี่ ยวข้องใน
การดำ�เนิ นการ ลักษณะใดก็ ตามซึ่งเป็ นการทุ จริ ตเพื่ อ
ผลประโยชน์ของตนเอง และต้องไม่ ยอมลดมาตรฐานใน
การตัดสิ นใจทางธุ รกิ จที่ เป็ นกลางและ ยุ ติธรรม

ว่ ามี การปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดอย่ างต่ อเนื่ อง
ในกรณี ที่ มี ข้อ แตกต่ างหรื อข้อ ขัด แย้ง ระหว่ างจรรยา
้ บ
บรรณฉบับนี ก
ั กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่ น ควร
ยึดมั่ นในมาตรฐานที่ สูงกว่ าเสมอ

้ ตอนเพื่ อให้แน่ ใจว่ า
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งดำ�เนิ นการตามขัน
ไม่ มีการเสนอหรื อ จ่ าย รวมถึงร้องขอหรื อรับการชำ�ระ
เงิ นที่ ไม่ เหมาะสมในการดำ�เนิ นธุ รกิ จของตน เอง

Richemont
ได้ก�ำ หนดมาตรฐานของตนเองโดยมี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อการคุ ้ม ครองและการประเมิ นค่ า
พนักงานของเรา (รวมถึงความเท่ าเที ยมและความหลาก
หลาย สุ ขภาพและความปลอดภัย ฯลฯ) การดำ�เนิ นการ
ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
(รวมถึงการต่ อต้านการติ ด
สิ นบนและการทุ จริ ต การต่ อต้านการฟอกเงิ น การ
ปฏิ บต
ั ิ ตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
ความโปร่ งใสทางการ
เงิ น การอนุ รก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ) และการรักษาความ
ไว้วางใจของลู กค้าและผู ม
้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
(รวมถึงการ
แข่ งขันและการต่ อต้านการผู กขาด การคุ ม
้ ครองข้อมู ล
และความเป็ นส่ วนตัว ฯลฯ) ซึ่งมาตรฐานต่ างๆ เหล่ านี ้
สะท้อนให้เห็ นในจรรยาบรรณฉบับนี ้

ซัพพลายเออร์ตอ
้ งกำ�หนดนโยบายการไม่ ตอบโต้ผูร
้ อ
้ ง
เรี ยน เพื่ อปกป้ องพนักงานที่ แจ้งข้อกังวลหรื อพนักงานที่
ปฏิ เสธการมี ส่วนร่ วมในการติ ดสิ นบนหรื อการทุ จริ ต

2.4 การต่ อต ้านการฟอกเงิ น
Richemont
จะไม่ ยอมให้มีการฟอกเงิ นหรื อให้เงิ นทุ น
สนับสนุ นการก่ อการร้าย
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งใช้กระบวนการ
“การทำ�ความรู จ
้ ก
ั
กับคู่ คา้
(KYC)” อย่ างเพี ยงพอ เพื่ อให้แน่ ใจว่ าผู ร
้ ่ วม
ธุ ร กิ จ และลู กค้าจะไม่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับ กิ จ กรรมที่ ผิ ด
กฎหมายในรู ปแบบใดก็ ตาม

2.2 ความซื่ อส ัตย ์ในการดำ�เนิ นธุรกิ จ
้ ฐานมาจาก
วัฒนธรรมและปรัชญาของ Richemont มี พืน
่
่
ความเชื อในความซื อสัตย์ ความจริ งใจ และความเคารพ

2.5 การแข่ งข ันและการต่ อต ้านการผู กขาด
ซัพ พลายเออร์ต ้อ งปฏิ บัติ ตามกฎหมายการแข่ งขัน
ทางการค้า (หรื อที่ เรี ยกว่ ากฎหมายต่ อต้านการผู กขาด)
อย่ างเคร่ งครัด ซึ่งจะส่ งเสริ มการแข่ งขันอย่ างเสรี และ
เป็ นธรรมทั่ วโลก

เราสนั บ สนุ นให้ ซ ัพ พลายเออร์กำ � หนดนโยบายของ
ตนเองซึ่งมี วฒ
ั นธรรมและปรัชญาของเรารวมอยู่ ดว้ ย
ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการด้วยความซื่ อสัตย์และ
ส่ งเสริ มความไว้วางใจ โดยการตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าการ
้ มี ส่วนทำ�ให้เกิ ดความสัมพันธ ์
ดำ�เนิ นธุ รกิ จของตนเองนัน
ทางธุรกิ จที่ น่าเชื่ อถื อ มั่ นคง และยั่ งยื น
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ซัพพลายเออร์ตอ
้ งตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพวกเขาไม่ มีส่วน
ร่ วมในการหารื อ หรื อกิ จกรรม (เช่ น ที่ สมาคมการค้า
หรื อกับคู่ แข่ ง)
ซึ่งจะนำ�ไปสู่ ขอ
้ กล่ าวหาหรื อการแสดง
พฤติ กรรมต่ อต้านการแข่ งขันที่ ไม่ เหมาะสม
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2.6 การคุ ้มครองข ้อมู ลและความเป็นส่ วนต ัว

2.8 ความปลอดภ ัย

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งปฏิ บัติ ตามภาระผู กพัน ภายใต้
กฎหมายและข้อ บัง คับ ว่ าด้ว ยการคุ ม
้ ครองข้อ มู ลและ
ความเป็ นส่ วนตัวที่ มีผลบังคับใช้ทงั้ หมด
ด้วยเหตุ นี ้
ซัพ พลายเออร์จึง ต้องใช้ม าตรการทางเทคนิ คและทาง
องค์กรที่ เหมาะสม เพื่ อปกป้ องข้อมู ลส่ วนบุ คคลที่ ตนเอง
ครอบครองจากการประมวลผลโดยไม่ ได้ร บ
ั อนุ ญาต
หรื อผิ ดกฎหมาย และจากการสู ญเสี ย การทำ�ลาย ความ
เสี ยหาย การเปลี่ ยนแปลง หรื อการเปิดเผยโดยไม่ ได้
ตัง้ ใจ

ซัพพลายเออร์จะต้องประเมิ นความเสี่ ยงและดำ�เนิ นการ
ตามมาตรการ
เพื่ อดู แลความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพ
ของพนักงาน ผู ร
้ บ
ั เหมา และบุ คคลที่ เข้ามาติ ดต่ อธุระ
ระหว่ างการดำ�เนิ นงานของพวกเขา
ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเจ้า หน้า ที่
รัก ษาความปลอดภัย ทุ กคนเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
ให้เกี ยรติ ทุกๆ คน รวมถึงผ่ านการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ
ประเด็ นนี ้
ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ต ้ อ ง ดู แ ล ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ พ ร้ อ ม ท า ง
กายภาพและสวัส ดิ ภาพของผู ้ ค นและสิ่ งของมี ค่ าที่
สามารถแปลงเป็ นเงิ นสดได้ ใ ห้ ป ลอดภัย ตลอดการ
ดำ�เนิ นงานของพวกเขา และระหว่ างการขนส่ งไปยังหรื อ
จากสถานที่ ด�ำ เนิ นงานของพวกเขา เพื่ อหลี กเลี่ ยงการส่ ง
เสริ มการฉ้อโกง อาชญากรรม และพฤติ กรรมต่ อต้าน
สังคมที่ เกี่ ยวข้อง

ในกรณี ที่ ซัพ พลายเออร์ป ระมวลผลข้อ มู ลส่ วนบุ คคล
ใดๆ ในนามของ Richemont พวกเขาจะต้องประมวลผล
ข้อมู ลส่ วนบุ คคลดังกล่ าวตามคำ�สั่ งที่ เป็ น
ลายลักษณ์
้ และจะต้องลงนามในข้อ
อักษรของ Richemont เท่ านัน
ตกลงการประมวลผลข้อมู ลที่ เกี่ ยวข้องใดๆ ตามที่ จ�ำ เป็ น
้ สอดคล้องกับ
เพื่ อให้แน่ ใจว่ าการประมวลผลดังกล่ าวนัน
กฎหมายและข้อบังคับว่ าด้วยการคุ ม
้ ครองข้อมู ลที่ เกี่ ยว
ข้องใดๆ ในกรณี ที่จ�ำ เป็ น จะต้องทำ�การประเมิ นผลก
้ เพื่ อ
ระทบด้านการคุ ม
้ ครองข้อมู ล (DPIA) ให้เสร็ จสิ น
วิ เคราะห์ ระบุ และลดความเสี่ ยงในการคุ ม
้ ครองข้อมู ล
ของโครงการหรื อการมี ส่วนร่ วมที่ เกี่ ยวข้อง

2.9 การพ ัฒนาผลิ ตภ ัณฑ ์
อย่ างย่ งั ยื น
เราสนับสนุ นให้ซพ
ั พลายเออร์คำ�นึงถึงข้อควรพิ จารณา
ด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคมที่ เหมาะสมเกี่ ยวกับวงจรชี วิต
ทัง้ หมดของกระบวนการ เทคโนโลยี ผลิ ตภัณฑ์ และ
บรรจุ ภณ
ั ฑ์ของตนเอง
เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพด้านสิ่ ง
แวดล้อมของผลิ ตภัณฑ์ตลอดวงจรชี วิตของ ผลิ ตภัณฑ์
และเพิ่ มโอกาสในการสร้างผลกระทบเชิ งบวกต่ อสังคม
ในกรณี ที่เป็ นไปได้ ผลิ ตภัณฑ์ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และการ
บรรจุ นน
ั้ ออกแบบโดยคำ�นึงถึงหลักการ
«เศรษฐกิ จ
หมุ นเวี ยน» เช่ น หลักการออกแบบเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ
และประสิ ทธิ ภาพเชิ งนิ เวศเศรษฐกิ จ (รวมถึงแง่ มุมของ
ความสามารถในการรี ไซเคิ ล การนำ�กลับมาใช้ใหม่ การ
จำ�กัดการใช้ทรัพยากร)
ตลอดจนการหลี กเลี่ ยงการ
ออกแบบผลิ ตภัณฑ์ให้หมดอายุ ในขณะที่ ยงั ใช้ ประโยชน์
ได้

2.7 การปฏิ บ ัติ ตามข ้อกำ�หนด
ด ้านผลิ ตภ ัณฑ ์และการค ้า
เพื่ อปกป้ องลู กค้า พนักงาน และผู ม
้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยรา
่
้
ยอื นๆ ทังหมดของเรา ตลอดจนการปฏิ บต
ั ิ ตามภาระ
ผู กพันในการอนุ รก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ของ
เราจะต้องทำ�การตรวจสอบเพื่ อรับรองการปฏิ บต
ั ิ ตาม
ข้อกำ�หนด
เพื่ อให้แน่ ใจซัพพลายเออร์ ได้ปฏิ บต
ั ิ ตาม
่
ข้อกำ�หนดด้านผลิ ตภัณฑ์ทีจด
ั หาให้แก่
Richemont
การตรวจสอบเพื่ อรับ รองการปฏิ บัติ ตามข้อ กำ � หนด
้
(ตามที่ ระบุ ไว้ใน ISO/IEC 17000 – 2020) จัดทำ�ขึน
ตามข้อ บัง คับ ด้า นผลิ ตภัณ ฑ์ร วมถึง มาตรฐานในภาค
้
อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้องและมี ผลบังคับใช้ ยิ่ งไปกว่ านัน
ซัพพลายเออร์จะต้องเก็ บรักษาและจัดเตรี ยมหลักฐาน
พิ สูจน์การปฏิ บต
ั ิ ตาม
ข้อกำ�หนดและเอกสารสนับสนุ
นอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์และการตรวจสอบเพื่ อ
รับรองการปฏิ บต
ั ิ ตาม ข้อกำ�หนด (รายงานการทดสอบ
คำ�ประกาศการรับรองการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนด ใบรับ
รองการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนด รายการวัสดุ หรื อสู ตรการ
ผลิ ต เอกสารข้อมู ลความปลอดภัย คู่ มือการใช้งาน ฯลฯ)
ให้พร้อมเสมอเมื่ อจำ�เป็ นต้องใช้งาน

ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งพร้อ มที่ จ ะให้ข อ
้ มู ลที่ เกี่ ยวข้อ งเพื่ อ
ดำ�เนิ นการ «การวิ เคราะห์วงจรชี วิต» ของบริ การหรื อ
ผลิ ตภัณฑ์ที่นำ�เสนอ

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งดำ � เนิ นงานตามกฎระเบี ยบการ
ค้าระหว่ างประเทศที่ บังคับใช้และมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้อง
ทัง้ หมดอย่ างเคร่ งครัด
รวมถึงแต่ ไม่ จ�ำ กัดเฉพาะข้อ
บังคับศุ ลกากร มาตรการกี ดกันทางการค้าที่ ไม่ ใช่ ภาษี
ข้อตกลงระหว่ างประเทศ
อนุ สัญญาว่ าด้วยการขนส่ ง
การลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิ จ และกฎระเบี ยบการ
ต่ อต้านการคว่ �ำ บาตร

จรรยาบรรณสำ�หรับซัพพลายเออร์ของ Richemont ปี 2022
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3. หลักปฏิ บต
ั ิ ดา้ นแรงงานและสิ ทธิ มนุ ษยชน

3.1 สิ ทธิมนุ ษยชน

3.2 ไม่ มีการเลื อกปฏิ บ ัติ

ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งเคารพบรรทัดฐานด้า นสิ ทธิ ม นุ ษย
ชนระหว่ างประเทศทัง้ หมด
และมุ่ งมั่ นที่ จะปฏิ บต
ั ิ ตาม
ข้อ กำ � หนดที่ ระบุ อยู่ ในหลัก การชี ้แ นะขององค์ก าร
สหประชาชาติ ว่าด้วยธุ รกิ จและสิ ทธิ มนุ ษยชน

ทุ กคนจะได้ร บ
ั การปฏิบัติอย่ างเท่ า เที ยมและเป็ นธรรม
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งไม่ มีส่วนร่ วมในการเลื อกปฏิ บต
ั ิ ไม่ ว่า
รู ปแบบใดก็ ตาม
โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งในส่ วนที่ เกี่ ยวกับ
ค่ าจ้าง การว่ าจ้าง การเข้าถึงการฝึ กอบรม การเลื่ อน
ตำ�แหน่ ง การคุ ม
้ ครองผู ด
้ ู แล อันเนื่ องมาจากเรื่ องเพศ
้ ชาติ สี ผิวหรื อชาติ พน
เชื อ
ั ธุ ์ สัญชาติ ศาสนา อายุ ความ
พิ การ รสนิ ยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การตัง้ ครรภ์
ความเป็ นแม่ ความเป็ นพ่ อ สถานะทางสุ ขภาพ ภู มิหลัง
ทางสังคม การเข้าร่ วมทางการเมื องหรื อการเป็ นสมาชิ ก
สหภาพแรงงาน

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งหลี กเลี่ ยงการก่ อให้ เ กิ ดหรื อมี
ส่ วนทำ�ให้เกิ ดผลกระทบ เชิ งลบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนผ่ าน
กิ จกรรมของตนเอง และจัดการกับผลกระทบดังกล่ าว
้
เมื่ อเกิ ดขึน
ซัพพลายเออร์จะต้องพยายามป้ องกันหรื อ
บรรเทาผลกระทบเชิ งลบด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ มี ความ
เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการดำ�เนิ นงาน ผลิ ตภัณฑ์ หรื อ
บริ การของตนเอง แม้ว่าซัพพลายเออร์จะไม่ มีส่วนทำ�ให้
้ ก็ ตาม
เกิ ดผลกระทบเหล่ านัน

ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้
• 	จัด การฝึ กอบรมเกี่ ยวกับ สิ ทธิ ม นุ ษยชนที่ เหมาะ
สมให้แก่ พนักงานทุ กคน

ซัพพลายเออร์จะต้องให้ขอ
้ มู ลทัง้ หมดที่
Richemont
ต้องการตามสมควร
ซึ่งการดำ�เนิ นการนี เ้ ป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกระบวนการตรวจสอบสถานะด้าน
สิ ทธิ มนุ ษย
ชนของซัพพลายเออร์ เนื่ องด้วยการตรวจสอบสถานะ
นี ้ Richemont ได้ก�ำ หนดให้ซพ
ั พลายเออร์ (ตามความ
เหมาะสมโดยอ้างอิ งจากขนาดของซัพพลายเออร์) จัด
เตรี ยมสิ่ งต่ างๆ ต่ อไปนี ใ้ ห้พร้อมใช้งาน:

• 	ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าไม่ มีการเลื อกปฏิ บต
ั ิ หรื อการ
คุ กคาม การใช้ความรุ นแรงต่ อร่ างกายหรื อจิ ตใจ
• 	ส่ งเสริ มการให้ โ อกาสอย่ างเท่ าเที ยมและการไม่
แบ่ งแยกสำ�หรับพนักงานทุ กคนผ่ านนโยบายและ
หลักปฏิ บต
ั ิ และ
• 	ตระหนักถึงคุ ณค่ าของแรงงานที่ สมดุ ล
ซึ่งให้
ความสำ � คัญ กับ ความหลากหลายในฐานะแหล่ ง
กำ�เนิ ดความมั่ งคั่ ง และโอกาส

• 	ระบบการจัด การที่ มี ประสิ ทธิ ภาพในการจัด การ
การปฏิ บัติ ตามข้อ กำ � หนดด้า นสิ ทธิ มนุ ษยชน
ซึ่ งรวมถึ ง พัน ธสัญ ญาในนโยบายที่ เปิ ดเผยต่ อ
สาธารณะเพื่ อตอบสนองต่ อความรับ ผิ ดชอบใน
การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน

3.3 ไม่ มีการปฏิ บ ัติ ที่รุนแรง
หรื อไร ้มนุ ษยธรรม

• 	กระบวนการระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงและผลก
ระทบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน

ซัพ พลายเออร์ต ้อ งห้ า มไม่ ให้ เ กิ ดการข่ มเหงหรื อการ
ลงโทษทางร่ างกาย
การคุ กคามโดยการทารุ ณกรรม
ทางร่ างกาย การคุ กคามทางเพศหรื อรู ปแบบอื่ นๆ รวม
ถึงความรุ นแรงอันเนื่ องมาจากเพศ และการคุ กคามทาง
วาจา หรื อการข่ มขู่ ในรู ปแบบอื่ นๆ ตามคำ�จำ�กัดความ
ของอนุ สัญ ญาว่ าด้ว ยการขจัด ความรุ นแรงและการ
คุ กคาม ในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน ILO Convention
190 ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้

• 	กลยุ ทธ เ์ พื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ ยงด้า นสิ ทธิ
มนุ ษยชนที่ ระบุ ได้ รวมถึงการฝึ กอบรมที่ เพี ยงพอ
• 	กระบวนการที่ ช่ วยให้ ส ามารถแก้ ไขผลกระทบ
เชิ งลบด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน ใดๆ ที่ ซพ
ั พลายเออร์
เป็ นต้นเหตุ หรื อมี ส่วนร่ วม
และติ ดตามผลการ
ตอบสนอง
• 	โปรแกรมสำ�หรับการประเมิ นผ่ านการตรวจสอบ
โดยบุ คคลที่ สามหรื อ การตรวจสอบภายใน การ
ปฏิ บัติ ตามข้อ กำ � หนดด้า นสิ ทธิ ม นุ ษยชนในการ
ดำ�เนิ นงานและของ ซัพพลายเออร์ และ

• 	อย่ ายอมให้ เ กิ ดหรื อไม่ เอาผิ ดต่ อพฤติ กรรมดัง
กล่ าว
• 	สื่ อสารข้อ มู ลอย่ างชัด เจนเกี่ ยวกับ กระบวนการ
้ ตอนทางวิ นย
และขัน
ั ที่ บังคับใช้กบ
ั พนักงาน และ

้ ตอน
• 	การสื่ อสารกับผู ม
้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยเกี่ ยวกับขัน
ที่ ตอ
้ งดำ�เนิ นการใน ด้านการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชน
และป้ องกันไม่ ให้เกิ ดแรงงานทาสยุ คใหม่
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้ ตอนการร้องทุ กข์แ ละ
• 	ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามี ขัน
กระบวนการสอบสวน
รวมถึงการสื่ อสารกับ
พนักงานทุ กคน
5

3.4 อิ สระในการเลื อกงาน

้ ต่ ำ�ต่ อวัน ค่ าจ้างควรเพี ยงพอที่ จะตอบสนอง
ค่ าแรงขัน
้ ฐาน
้ พื น
ความต้องการขัน
และให้รายได้ตามดุ ลยพิ นิจ
่
อย่ างเหมาะสม
ซึงหมายความว่ าซัพพลายเออร์ควรส่ ง
เสริ มค่ าจ้างที่ เพี ยงพอต่ อการครองชี พ ค่ าครองชี พเป็ น
ค่ าตอบแทนที่ ลู กจ้า งได้ร บ
ั สำ � หรับ สัป ดาห์ก ารทำ � งาน
มาตร ฐานในสถานที่ ใดที่ หนึ่ง ซึ่งเพี ยงพอสำ�หรับการ
ใช้จ่ ายตามมาตรฐานการครองชี พที่ เหมาะสมสำ � หรับ
พนักงานและครอบครัว

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ ใช้แรงงานบังคับ
ซึ่งรวมถึง
แรงงานขัดหนี ้ แรงงานผู กมัด หรื อแรงงานนักโทษโดย
ไม่ สมัครใจ หรื อมี ส่วนร่ วมในการใช้แรงงานทาสยุ คใหม่
หรื อการค้ามนุ ษย์ ไม่ ว่าในรู ป แบบใดก็ ตาม พนักงาน
ไม่ จ�ำ เป็ นต้อง “ฝากทรัพย์สิน” หรื อเอกสารระบุ ตวั ตน
ของตนเองไว้กบ
ั นายจ้าง
และมี อิสระที่ จะลาออกจาก
การทำ�งานกับนายจ้างได้หลังจากได้แจ้งให้ทราบอย่ าง
สมเหตุ สมผลแล้ว
ซัพพลายเออร์ตอ
้ งตรวจสอบความ
สัมพันธ ์กับบริ ษัทจัดหางานเพื่ อหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยงใน
การค้ามนุ ษย์

ซัพพลายเออร์ตอ
้ งรับประกันค่ าตอบแทนที่ เท่ าเที ยมกัน
สำ�หรับงานที่ มีมูลค่ าเท่ ากันตามข้อกำ�หนดของ Equal
Pay International Coalition (EPIC)
พนัก งานทุ กคนจะได้ร บ
ั ทราบข้อ มู ลที่ เป็ นลายลัก ษณ์
อักษรและเข้าใจได้เกี่ ยวกับข้อกำ�หนดและเงื่ อนไขในการ
จ้างงานของตนเองในส่ วนที่ เกี่ ยวกับค่ าจ้างก่ อนเข้าสู่ การ
จ้างงาน และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับค่ าจ้างในส่ วนของระยะ
เวลาการจ่ ายเงิ นที่ ก�ำ หนดไว้

3.5 ข ้อตกลงตามส ัญญา
ซัพ พลายเออร์แ ละผู ร
้ บ
ั เหมาช่ วงต้องจัด ทำ � ข้อ กำ � หนด
และเงื่ อนไขของข้อตกลงและสัญญาการทำ�งานเป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรกับพนักงานของตนเอง เงื่ อนไขของสัญญา
จ้างงานควรเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายที่
เข้มงวดที่ สุดซึ่งมี ผลบังคับใช้ในปั จจุ บน
ั
ข้อตกลงการ
ทำ � งานดัง กล่ าวต้อ งส่ งเสริ มการจ้า งงานที่ มั่ นคงและ
ไม่ ละเมิ ด สิ ทธิ ์ของพนักงานซึ่งได้รบ
ั การคุ ม
้ ครองตาม
กฎหมายที่ บงั คับใช้

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งชดเชยชั่ วโมงการทำ � งานล่ วง
เวลาในอัตราปกติ หรื อ อัตราพิ เศษตามข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายที่ บงั คับใช้
ไม่ อนุ ญาตให้หก
ั ค่ าจ้างตามมาตรการการลงโทษ และไม่
อนุ ญาตให้หก
ั ค่ าจ้างใดๆ ซึ่งไม่ ได้ก�ำ หนดไว้ในกฎหมาย
ภายในประเทศ เว้นแต่ จะได้รบ
ั อนุ ญาตอย่ างชัดแจ้งจาก
พนักงานที่ เกี่ ยวข้อง

ซัพ พลายเออร์ต ้ อ งไม่ จ้า งคนงานที่ ไม่ มี สิ ทธิ ใ์ นการ
ทำ�งาน รวมถึงผู อ
้ พยพที่ ผิดกฎหมายด้วยเช่ นกัน จะ
ต้อ งไม่ มี การจ้า งผู ้ร บ
ั เหมาช่ วงหรื อการทำ � งานที่ บ้า น
โดยไม่ ได้รบ
ั อนุ ญาต เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรล่ วงหน้าจาก
Richemont

3.8 ช่ วั โมงการทำ�งาน
ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าชั่ วโมงการ
ทำ�งานปกติ เป็ นไป ตามอนุ สัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่ างประเทศ
รวมถึงกฎหมายภายในประเทศหรื อ
มาตรฐานอุ ตสาหกรรมที่ มีอยู่

3.6 ห้ามใช ้แรงงานเด็ก
ห้ามว่ าจ้างบุ คคลที่ มีอายุ ต่ำ�กว่ า 15 ปี หรื ออายุ ต่ำ�กว่ า
เกณฑ์อายุ ขน
ั้ ต่ ำ� ในท้องถิ่ นสำ�หรับการจ้างงานและการ
สำ�เร็ จการศึกษาภาคบังคับ โดยยึดตามเกณฑ์อายุ ที่สูง
ที่ สุด

ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้
• 	ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าชั่ วโมงการทำ�งานปกติ ตอ
้ ง
ไม่ เกิ น 48 ชั่ วโมงต่ อสัปดาห์การทำ�งานประจำ�

การจ้างแรงงานเด็ กและเยาวชนที่ อายุ ต่ำ�กว่ า 18 ปีจะ
้ ได้ก็ต่อเมื่ อ ซัพพลายเออร์มีขน
เกิ ดขึน
ั้ ตอนพิ เศษในการ
้ ตอนเหล่ านี ้ ต้องรวมถึงการห้าม
ทำ�งานสำ�หรับเด็ ก ขัน
ทำ�งานในสภาพแวดล้อมที่ เป็ นอันตราย การทำ�งาน ใน
เวลากลางคื น
ชั่ วโมงการทำ�งานที่ ไม่ อนุ ญาตในกรณี
ที่ ก�ำ ลังศึกษา ภาคบังคับ และและการรับประกันการ
คุ ม
้ ครองพัฒนาการ ทางร่ างกายและจิ ตใจของเด็ ก

• 	ชั่ วโมงการทำ�งานทัง้ หมดในช่ วง 7 วันจะต้องไม่
เกิ น 60 ชั่ วโมง ยกเว้นในกรณี พิเศษซึ่งตรงตาม
เกณฑ์ทงั้ หมดต่ อไปนี :้

3.7 ค่ าจ ้างและผลประโยชน์
ค่ าจ้างและผลประโยชน์ตามที่ กฎหมายกำ�หนดทัง้ หมด
(ประกันสุ ขภาพ ประกันสังคม เงิ นบำ�นาญ) ซึ่งจ่ ายให้
้ ต่ ำ�
พนักงานสำ�หรับ สัปดาห์การทำ�งานตามมาตรฐานขัน
มาตรฐานทางกฎหมายภาย ในประเทศหรื อมาตรฐาน
อุ ตสาหกรรม
โดยยึดตามมาตรฐานที่ สูงกว่ าเป็ นหลัก
้ งาน หนึ่ง
สำ�หรับพนักงานที่ ได้รบ
ั ค่ าจ้างตาม จำ�นวนชิ น
้ ต่ ำ�
วันทำ�งานของพวกเขาจะต้องได้ค่าแรงขัน
เท่ ากับ
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o		ชั่ ว โ ม ง ก า ร ทำ � ง า น ซึ่ ง ไ ด้ ร ั บ อ นุ ญ า ต ต า ม
กฎหมายภายในประเทศ

		

o		ชั่ วโมงการทำ � งานซึ่ งได้ร ับ อนุ ญาตตามข้อ
ตกลงการเจรจาต่ อรองร่ วมกัน

		

o		มี การใช้ม าตรการป้ องกัน ที่ เหมาะสมเพื่ อ
ป ก ป้ อ ง สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
พนักงาน

		

o		 นา ยจ้ า ง ส าม าร ถ แ ส ดง ห ลั ก ฐ า น เกี่ ย ว กั บ
้ ได้ เช่ น ยอดการ
สถานการณ์ยกเว้นที่ เกิ ดขึน
ผลิ ตสู งโดยไม่ คาดคิ ด อุ บต
ั ิ เหตุ
หรื อเหตุ
ฉุ กเฉิ น

ไหม้ ทางออก และการฝึ กซ้อมในกรณี ที่เกิ ดเหตุ ฉุกเฉิ น
อุ ปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุ คคลฟรี อุ ปกรณ์นิรภัย
และการฝึ กอบรมที่ เหมาะสมกับงาน ตลอดจนการเข้าถึง
การรักษาพยาบาลฉุ กเฉิ น

• 	การทำ�งานล่ วงเวลาจะต้องเป็ นไปตามความสมัคร
ใจและได้รบ
ั ค่ าตอบแทน ในอัตราพิ เศษ
• 	จัดให้มี การพัก ผ่ อนรายสัป ดาห์แ ละการลาหยุ ด
้ ต่ ำ � ตามกฎหมาย
ประจำ � ปี โดยได้ร ับ ค่ าจ้า งขัน
ภายในประเทศและระเบี ยบข้อ บัง คับ ของภาค
ส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง และจะปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายสำ�หรับการลางานทัง้ หมด รวมถึงการ
ลาคลอดบุ ตรสำ�หรับผู ห
้ ญิ ง
การลาคลอดบุ ตร
สำ�หรับผู ช
้ าย และการลาไปร่ วมงานศพญาติ หรื อ
คนใกล้ชิด

คนงานต้องมี นำ�้ ที่ ดื่มได้อย่ างปลอดภัย มี การสุ ขาภิ บาล
ที่ เพี ยงพอ
รวมถึงห้องน้ำ�และสิ่ งอำ�นวยความสะดวก
ที่ แยกการใช้งานตามเพศ
ที่ พก
ั ที่ ปลอดภัยและถู กสุ ข
อนามัยซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานอุ ตสาหกรรม สู งสุ ดและ
ต้องจัดให้มีความเป็ นส่ วนตัว ความปลอดภัย และการ
แยกใช้งานตามเพศ

ทุ กๆ เจ็ ดวันพนักงานจะได้รบ
ั วันหยุ ดอย่ างน้อยหนึ่งวัน

ซัพพลายเออร์ควรใช้มาตรการที่ เหมาะสมในการปกป้ อง
พนักงานหญิ งที่ มี ครรภ์และที่ ให้นมบุ ตร รวมถึงเยาวชน
(เช่ น เด็ กฝึ กงาน)

3.9 เสรี ภาพในการสมาคมและการเจรจาต่ อรอง
ร่ วมก ัน

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งตรวจสอบอุ บัติ เหตุ ด้า นอาชี ว
อ นามั ย แ ล ะ ความ ป ลอ ด ภั ย ทั้ง ห ม ด ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
พนักงานและคนงานเพื่ อระบุ สาเหตุ
และกำ�หนดการ
ดำ�เนิ นการแก้ ไขที่ จ�ำ เป็ นเพื่ อป้ องกันไม่ ให้เกิ ดซ้�ำ

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งอนุ ญาตให้ พ นัก งานเลื อกที่ จะ
เข้า ร่ วมหรื อไม่ เข้า ร่ วมสมาคมคนงานได้ต ามต้อ งการ
ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้

ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งกำ � หนดใช้ข น
ั้ ตอนที่ เหมาะสมเกี่ ยว
้ ตอนดัง
กับอาชี วอนามัยและ ความปลอดภัย ปรับปรุ งขัน
กล่ าวให้ทน
ั สมัย
และตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าพนักงานทุ ก
้ ตอนดังกล่ าว
คนทราบขัน

• 	ปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายที่ บงั คับใช้และข้อตกลงการ
เจรจาต่ อรองร่ วมกันซึ่งมี ข้อ ตกลงดัง กล่าวรวม
อยู่ ดว้ ย และ
• 	สนับสนุ นวิ ธีการพู ดคุ ยแบบสองฝ่าย เช่ น การคัด
เลื อกตัวแทนของพนักงานโดยรวม และการเจรจา
ที่ จริ งจังและมี ประสิ ทธิ ภาพระหว่ างผู บ
้ ริ หารและ
พนักงานที่ กฎหมายห้ามหรื อจำ�กัดเสรี ภาพเหล่ า
นี ้

3.11 ผลกระทบต่ อชุ มชน
ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งเอาใจใส่ ชุ มชนที่ ตนเองดำ � เนิ นงาน
อยู่
เราสนับสนุ นให้ซพ
ั พลายเออร์สร้างผลกระทบเชิ ง
บวกต่ อสังคมในชุ มชนที่ เกี่ ยวข้อง โดยการบริ จาคเพื่ อ
สวัสดิ การทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิ จของ
ชุ มชน

3.10 สุขภาพและความปลอดภ ัย
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับ
ด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยที่ บงั คับใช้ทงั้ หมด โดย
จัด ให้ มี สภาพแวดล้อ มการทำ � งานที่ ปลอดภัย และถู ก
สุ ขอนามัย
และมอบหมายหน้าที่ ในการกำ�กับดู แลด้าน
สุ ขภาพและความปลอดภัยให้แก่ ตวั แทนผู บ
้ ริ หารระดับ
สู ง
ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งมี กระบวนการในการระบุ ความ
เสี่ ยงด้านสุ ขภาพและ ความปลอดภัยที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ดำ�เนิ นงานของตนเอง กำ�หนดความสำ�คัญเชิ งสัมพันธ ์
สำ�หรับความเสี่ ยงแต่ ละประเภท
และดำ�เนิ นการตาม
มาตรการบรรเทาความเสี่ ยงที่ เหมาะสม
พนักงานจะ
ต้องได้รบ
ั แจ้งข้อมู ลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงที่ มีผลสำ�คัญต่ อ
สุ ขภาพ และความปลอดภัยของพวกเขา
พนักงานจะต้องเข้าร่ วมการฝึ กอบรมด้า นสุ ขภาพและ
ความปลอดภัยอย่ าง
สม่ ำ�เสมอและมี การลงบันทึกไว้
พนัก งานใหม่ และพนัก งานที่ ได้ร บ
ั มอบหมายงานใหม่
ต้องได้รบ
ั การฝึ ก อบรมดังกล่ าวด้วย
ซัพพลายเออร์จด
ั หาสถานที่ ทำ�งานที่ ปลอดภัยและถู กสุ ข
อนามัยให้แก่ พนักงานและคนงานทุ กคน ซึ่งรับประกัน
้ ฐาน ขัน
้ พื น
้ ตอนฉุ กเฉิ นและข้อ
ในเรื่ องความปลอดภัยขัน
กำ�หนดทางกายภาพที่ เพี ยงพอ รวมถึงสัญญาณเตื อนไฟ
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4. สภาพแวดล้อม

4.1 การจัดการและการปฏิ บ ัติ ตามข ้อกำ�หนด
ด ้านสิ่ งแวดล ้อม

4.2 การลดทร ัพยากรและการป้ องก ันมลพิ ษ
เราขอให้ซพ
ั พลายเออร์ของเราพยายามอย่ างเต็ มที่ เพื่ อ
้ เพลิ งฟอสซิ ล พลาสติ ก
ลดการใช้ทรัพยากร (เช่ น เชื อ
้ เพลิ งฟอสซิ ล น้ำ� และผลิ ตภัณฑ์จากป่า
บริ สุทธิ ์จากเชื อ
บริ สุทธิ ์) และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม (เช่ น การปล่ อย
มลพิ ษ มลพิ ษ ของเสี ย) อย่ างต่ อเนื่ อง เราขอให้ซพ
ั พลาย
เออร์ของเราส่ งเสริ มการใช้วต
ั ถุ ดิบหมุ นเวี ยน

ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งปฏิ บัติ ตามกฎหมายและข้อ บัง คับ
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่ บงั คับใช้ทงั้ หมด
ซัพพลายเออร์จะต้องได้รบ
ั ใบอนุ ญาตด้านสิ่ งแวดล้อม
ใบอนุ ญาตดำ�เนิ นงาน
การจดทะเบี ยนข้อมู ลและข้อ
จำ�กัดทัง้ หมด และปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดด้านการปฏิ บต
ั ิ
งานและการรายงาน

การลดและกำ�จัดการปล่ อยมลพิ ษและการสร้างของเสี ย
้ ต้องดำ�เนิ นการที่ แหล่ งกำ�เนิ ด หรื อใช้หลักปฏิ บต
นัน
ั ิ
ต่ างๆ เช่ น การเพิ่ มอุ ปกรณ์ควบคุ มมลพิ ษ การปรับ
เปลี่ ยนกระบวนการผลิ ตและการบำ�รุ งรักษา หรื อโดยวิ ธี
การอื่ นๆ

ซัพ พลายเออร์ควรใช้วิ ธี การที่ เหมาะสมในการระบุ และ
ประเมิ นความเสี่ ยง ของอันตรายในการดำ�เนิ นงานของ
ตนเองและของคู่ คา้ ทางธุ รกิ จ และดำ�เนิ นการตรวจสอบ
สถานะตามความเสี่ ยง ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการ
ดังต่ อไปนี :้

4.3 การใช ้พล ังงานและ
การปล่ อยก ๊าซเรื อนกระจก
(GHG)

• 	ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยง
• 	ระบุ โอกาสในการลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อ ม
และส่ งเสริ มหุ น
้ ส่ วนในการ
ปกป้ องสภาพภู มิ
อากาศ หากเป็ นไปได้

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งตรวจสอบการใช้พ ลัง งานของ
ตนเองและดำ�เนิ นการ เพื่ อลดการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก
(GHG) และต่ อสู ก
้ บ
ั การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ

• 	ใช้ม าตรการเพื่ อป้ องกัน และบรรเทาความเสี่ ยง
และผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อม
(โดยเฉพาะการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ดู บทที่ 4.3)

ซัพพลายเออร์จะต้อง:
• 	รวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ เชื่ อมโยงกับคาร์บอน
้ ท์ และให้ขอ
ฟุ ตพริ น
้ มู ลแก่ Richemont เมื่ อมี การ
ร้องขอ

• 	มี ระเบี ยบวิ ธีในการติ ดตามและตรวจสอบ
• 	มี การสื่ อสารที่ จำ � เป็ นกับ ผู ้มี ส่ วนได้ส่ วนเสี ยที่
เกี่ ยวข้อง

• 	จัด ทำ � แผนงานและเป้ าหมายเพื่ อลดการปล่ อย
GHG จากกิ จกรรมต่ างๆ ของตนเองอย่ างต่ อ
เนื่ อง และ

• 	 ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ต ้ อ ง จั ด ก า ร ฝึ ก อ บร ม แ ล ะ ให้
ข้อมู ลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงและการ
ควบคุ มด้าน
สิ่ งแวดล้อมแก่ พนักงานที่ เกี่ ยวข้องทุ กคน ซึ่งจะ
ต้อ งดำ � เนิ นการในรู ปแบบและภาษาที่ พนัก งาน
สามารถเข้าใจได้ง่าย
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4.4 น�้ำ

4.6 สารเคมี

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งมี หลัก ปฏิ บัติ ในการจัด การน้ำ�
อย่ างยั่ งยื น

ซัพพลายเออร์ตอ
้ งปฏิ บต
ั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่
บังคับใช้ทงั้ หมดเกี่ ยว กับการจำ�กัดและการจดทะเบี ยน
รวมถึงในส่ วนที่ จ�ำ เป็ น การอนุ ญาตหรื อการแจ้งเตื อน
เกี่ ยวกับ สารเคมี ที่ มี อยู่ ในผลิ ตภัณฑ์ข น
ั้ สุ ดท้า ยหรื อใน
กระบวนการผลิ ตตามข้อกำ�หนดทางกฎหมายที่ บงั คับใช้
กับตลาดที่ เกี่ ยวข้อง (เช่ น ระเบี ยบ EU REACH)

ซัพพลายเออร์จะต้อง:
• 	รวบรวมและบันทึกข้อมู ลน้ำ�
และให้ขอ
้ มู ลแก่
Richemont เมื่ อมี การร้องขอ และ
• 	จัดทำ�แผนงานและเป้ าหมายเพื่ อลดและรี ไซเคิ ล
น้ำ�

นอกจากนี ้
ซัพพลายเออร์จะต้องปรับใช้กระบวนการ
ใหม่ และหลักปฏิ บต
ั ิ ที่ดีที่สุด
เพื่ อลดผลกระทบต่ อสิ่ ง
แวดล้อมและข้อกังวลด้านสุ ขภาพและความ ปลอดภัยที่
เกี่ ยวข้องกับการใช้สารเคมี

ต้อ งมี การบำ � บัด น้ำ� เสี ยและทำ �ให้ส ะอาดตามกฎหมาย
ท้องถิ่ น และป้ องกันไม่ ให้เกิ ดมลพิ ษ

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งเก็ บรัก ษารายการสารอัน ตราย
ต่ างๆ ไว้ที่โรงงานของตนเอง ต้องจัดเก็ บเอกสารข้อมู ล
ความปลอดภัย (หรื อเที ยบเท่ า) ในจุ ดที่ สามารถหยิ บใช้
งานได้ง่ายทุ กสถานที่ ที่มีการใช้สารอันตราย ต้องมี การ
ติ ดฉลากสารเคมี อย่ างถู กต้องและแจ้งให้พ นักงานทุ ก
คนที่ ท�ำ งาน กับสารเคมี ทราบถึงความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้อง
อย่ างชัดเจนและจริ งจัง

ซัพพลายเออร์ซ่ ง
ึ ตัง้ อยู่ ในภู มิภาคที่ ขาดแคลนน้ำ�จะต้อง
มี ระบบการจัดการน้ำ�ที่ เข้มงวด และรวบรวมข้อมู ล (เช่ น
การดึงน้ำ� การใช้นำ�้ น้ำ�เสี ย น้ำ�รี ไซเคิ ล) เพื่ อลดผลกระ
ทบต่ อชุ มชนท้องถิ่ น

4.5 ของเสี ย
ซัพ พลายเออร์จ ะต้องป้ องกันไม่ ให้เกิ ดมลพิ ษและระบุ
แหล่ งที่ มาของของเสี ยที่ สำ�คัญ รวมถึงจัดการของเสี ยที่
ระบุ ได้ดว้ ยความรับผิ ดชอบ

4.7 ความหลากหลายทางชี วภาพ
ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งหลี กเลี่ ยงและลดผลกระทบต่ อ
ความหลากหลายทาง ชี วภาพ

ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้
• 	รวบรวมและบันทึกข้อมู ลที่ เชื่ อมโยงกับการผลิ ต
ของเสี ย และให้ขอ
้ มู ลแก่ Richemont เมื่ อมี การ
ร้องขอ

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งแสวงหาโอกาสในการอนุ รัก ษ์
ความหลากหลายทาง ชี วภาพที่ เชื่ อมโยงกับกิ จกรรมของ
ตนเอง

• 	จัดทำ�แผนงานและเป้ าหมายเพื่ อลดและรี ไซเคิ ล
ของเสี ย
และนำ�ไปใช้ในหลักการเศรษฐกิ จ
หมุ นเวี ยนที่ เป็ นไปได้ (ลด ใช้ซ�ำ ้ รี ไซเคิ ล และนำ�
กลับมาใช้ใหม่ )

ซัพพลายเออร์จะต้องพยายามอย่ างเต็ มที่ เพื่ อสร้างผลก
ระทบเชิ งบวกต่ อความหลากหลายทางชี วภาพและการ
ดำ�รงชี วิตของผู ค
้ นในท้องถิ่ น
ซัพ พลายเออร์ ใ นส่ วนของเหมื องแร่ จะต้อ งไม่ สำ � รวจ
หรื อขุ ดเหมื องในแหล่ งมรดกโลก ซัพพลายเออร์จะต้อง
้ ที่ ความหลากหลายทางชี วภาพที่ สำ�คัญ
ระบุ พืน
(ตาม
้ ที่ ความหลาก
มาตรฐานสากล IUCN สำ�หรับการระบุ พืน
หลายทางชี วภาพที่ สำ�คัญ)
ที่ ได้รบ
ั ผลกระทบจากการ
ดำ�เนิ นงานของตนเอง และมี เครื่ องมื อบรรเทาผลกระทบ
เพื่ อลดผลกระทบต่ อความหลากหลายทางชี วภาพ

• 	กำ�จัดของเสี ยตามกฎหมายที่ บงั คับใช้
หรื อใน
่
่
กรณี ทีไม่ มีกฎหมายที บงั คับใช้
ให้ปฏิ บต
ั ิ ตาม
มาตรฐานสากล และ
• 	พยายามอย่ างเต็ มที่ เพื่ อป้ องกันไม่ ให้เกิ ดการฝั ง
กลบขยะ
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5. การประยุ กต์ใช้และการระบุ ขอ
้ กังวล

5.1 การปฏิ บ ัติ ตามข ้อกำ�หนดท่ วั ไป

5.3 การประเมิ นผล

Richemont
คาดหวังให้ซพ
ั พลายเออร์สื่อสารหลักการ
้ บ
ของจรรยาบรรณนี ก
ั พนักงาน ผู ร
้ บ
ั เหมาช่ วง และ
่
่
่
่
บุ คคลที สามที เกี ยวข้องซึงพวกเขาทำ�ธุ รกิ จด้วย
และ
ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ ามี การรวมหลักการต่ างๆ นี ไ้ ว้ในการ
ดำ�เนิ นงานที่ เกี่ ยวข้อง

Richemont มี สิทธิ ์ในการร้องขอข้อมู ลจากซัพพลายเอ
อร์ของตนเองในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง กับการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
้
กำ�หนดของจรรยาบรรณฉบับนี
ในกรณี ที่จ�ำ เป็ น Richemont อาจกำ�หนดให้ซพ
ั พลายเอ
อร์แสดง หลักฐานการปฏิ บต
ั ิ ตามข้อกำ�หนดโดยวิ ธีการ
ตรวจสอบอย่ างอิ สระหรื อการรับรองที่ เหมาะสม

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งรายงานปั ญหาที่ มี อยู่ หรื อที่ อาจ
้ ในเชิ งรุ กเกี่ ยวกับข้อกำ�หนดที่ กำ�หนดไว้ในจรรยา
เกิ ดขึน
บรรณนี ้ ควบคู่ กบ
ั แผนการแก้ ไขที่ เสนอให้ Richemont
พิ จารณา

Richemont ขอสงวนสิ ทธิ ์ในการทดสอบผลิ ตภัณฑ์และ
วัสดุ โดยอิ สระ เพื่ อพิ สูจน์ว่า ซัพพลายเออร์ปฏิ บต
ั ิ ตามข้อ
้ รื อไม่
กำ�หนดของจรรยาบรรณฉบับนี ห
Richemont
จะมี สิทธิ ์ในการร้องขอข้อมู ลและเยี่ ยมชม
โรงงานผลิ ตของซัพพลายเออร์
และสถานที่ ของผู ร
้ บ
ั
เหมาช่ วงและซัพพลายเออร์ของพวกเขา หรื อมอบหมาย
ให้บริ ษท
ั ตรวจสอบอิ สระที่ เป็ นบุ คคลที่ สามเข้าเยี่ ยมชม
่
เพื อกำ � หนดการปฏิ บัติ ตามข้อ กำ � หนดของหลักจรรยา
บรรณฉบับนี ้

5.2 การรายงานข ้อก ังวลและการแจ ้งเหตุ
ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งวางระบบเพื่ อการร้อ งทุ กข์แ ละ
การแจ้งเหตุ อย่ างอิ สระ เพื่ อช่ วยให้พนักงาน ผู ร
้ บ
ั เหมา
ช่ วง และบุ คคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้องสามารถรายงานการ
้ จริ ง หรื อที่ น่ าสงสัย โดยไม่ เปิ ด
ประพฤติ มิ ชอบที่ เกิ ดขึน
่
เผยชื อ และไม่ มีภย
ั คุ กคามจากการตอบโต้ การข่ มขู่ หรื อ
การคุ กคาม

5.4 การไม่ ปฏิ บ ัติ ตามข ้อกำ�หนด

ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการกับข้อกังวลที่ รายงาน
เข้ามาทัง้ หมดอย่ างจริ งจัง และตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าข้อ
กังวลดังกล่ าวจะได้รบ
ั การแก้ ไขอย่ างยุ ติธรรม เป็ นกลาง
และทันเวลาตามข้อกำ�หนดด้านการรักษาความลับ

Richemont
ขอสงวนสิ ทธิ ์ในการยุ ติความสัมพันธ ์ทาง
ธุ รกิ จกับซัพพลายเออร์รายใดๆ ที่ ละเมิ ดจรรยาบรรณ
ฉบับนี ้
รวมถึงซัพพลายเออร์หรื อผู ร
้ บ
ั เหมาช่ วงของ
่
้
พวกเขาที ละเมิ ดจรรยาบรรณ ฉบับนี ดว้ ย ในกรณี ที่มี
้ งต้น
การเปิดเผยการละเมิ ดจรรยาบรรณฉบับนี ้ ในเบื อ
Richemont จะร่ วมมื อกับซัพพลายเออร์เพื่ อ ค้นหาวิ ธี
แก้ ไขที่ เหมาะสมและยกระดับสำ�หรับการปรับปรุ ง
ใน
่
่
กรณี ที ซ พ
ั พลายเออร์แ สดงพฤติ กรรมไม่ เต็ มใจที จ ะให้
ความร่ วมมื อ และปรับปรุ ง จะส่ งผลให้เกิ ดการยุ ติความ
สัมพันธ ์ทางธุ รกิ จในท้ายที่ สุด
การตัดสิ นใจเลิ กจ้าง
ซัพพลายเออร์เนื่ องจากการละเมิ ดจรรยาบรรณจะเกิ ด
้ ก็ ต่อเมื่ อขัน
้ ตอนในการบรรเทาผลกระทบเชิ งลบล้ม
ขึน
เหลวหรื อไม่ สามารถทำ�ได้

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งตรวจสอบและดำ � เนิ นการแก้ ไข
หากจำ�เป็ น และบันทึกข้อมู ลไว้
พนักงานสามารถรายงานข้อกังวลเกี่ ยวกับงานที่ ดำ�เนิ น
การในนามของ Richemont หรื อการประพฤติ ผิดที่
น่ าสงสัยเกี่ ยวกับจรรยาบรรณฉบับนี ไ้ ด้ที่
whistle.
blowing@richemont.com
้ และ
Richemont จะตรวจสอบข้อกังวลใดๆ ที่ เกิ ดขึน
หารื อเกี่ ยวกับผลการตรวจสอบร่ วมกับซัพพลายเออร์ ซึ่ง
จะดำ�เนิ นการทัง้ หมดตามข้อกำ�หนดในการรักษาความ
ลับ
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6.	เกณฑ์มาตรฐานเกี่ ยวกับห่ วงโซ่ อุปทานที่ มีความรับผิ ด
ชอบ

ข้ อ กำ � ห น ด ที่ อ ธิ บ า ย ไว้ ใ น ส่ ว น นี ้ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ก ั บ
ซัพพลายเออร์ที่จด
ั หาวัตถุ ดิบ
ส่ วนประกอบ
และ
สิ นค้าสำ�เร็ จรู ป
ซึ่งจะสนับสนุ นความปรารถนาของ
Richemont ในการสร้างห่ วงโซ่ อุปทานที่ ยั่ งยื นในระยะ
ยาว และเป็ นส่ วนเสริ มของข้อกำ�หนดในส่ วนก่ อนหน้านี ้

ซัพพลายเออร์ดา้ นการผลิ ตและวัตถุ ดิบจะต้องแบ่ งปั น
แผนปฏิ บต
ั ิ การด้านสิ่ งแวดล้อมกับ Richemont เมื่ อมี
การร้องขอ

6.3 สารเคมี ที่มีการจำ�กด
ั การใช ้งาน
ซัพ พลายเออร์ต ้อ งรับ ประกัน ว่ าผลิ ตภัณ ฑ์ที่ ตนเอง
้ สอดคล้องกับรายชื่ อ
จัดหาให้กบ
ั
Richemont
นัน
สารเคมี ที่
มี การจำ�กัดการใช้งานกับผลิ ตภัณฑ์ของ
Richemont (PRSL) ฉบับปรับปรุ งล่ าสุ ด

6.1 ความโปร่ งใสและ
การสอบทวนแหล่ งที่ มา
ซัพพลายเออร์ที่จ ด
ั หาวัตถุ ดิ บและส่ วนประกอบจะต้อง
มี ส่วนร่ วมอย่ างแข็ ง ขันเพื่ อเพิ่ มความโปร่ งใสในห่ วงโซ่
อุ ปทาน ความโปร่ งใสในความหมายของ Richemont คื อ
้ ของผู ้ดำ � เนิ นการ
ความสามารถในการระบุ ชื่ อและที่ ตัง
้ หมดในห่ วงโซ่
ทัง
อุ ปทานต้นน้ำ�จนถึงแหล่ งที่ มาของ
วัตถุ ดิบ

Richemont
ต้องการให้ซพ
ั พลายเออร์ตรวจสอบให้
้ รวมข้อบังคับเหล่ า
แน่ ใจว่ าห่ วงโซ่ อุ ปทานของตนเองนัน
นี ้ ไว้ ในนโยบายและหลัก ปฏิ บัติ ทางธุ ร กิ จของพวกเขา
ด้วย

ซัพพลายเออร์จะต้องระบุ และตรวจสอบประวัติ
การ
้ และการใช้ผลิ ตภัณฑ์ ชิ น
้ ส่ วน และวัสดุ
จำ�หน่ าย ที่ ตัง
เมื่ อใดก็ ตามที่ เป็ นไปได้ ในบริ บทของความยั่ งยื น ความ
สามารถในการสอบทวนแหล่ งที่ มาคื อเครื่ องมื อในการ
รับประกันและ
ตรวจสอบคำ�กล่ าวอ้างเกี่ ยวกับความ
ยั่ งยื นในส่ วนของสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ เพื่ อให้ม นใจถึ
ั่
ง
่
การดำ�เนิ นการตามหลักปฏิ บต
ั ิ ทีดี ตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน

6.4 สวส
ั ดิ ภาพสต
ั ว์
ซัพ พลายเออร์ต อ
้ งปฏิ บัติ ต่ อสัต ว์อ ย่ างดี และคำ � นึ ง ถึง
หลักอิ สระด้าน สวัสดิ ภาพสัตว์ห้าประการ:
• 	อิ สระจากความหิ วกระหาย โดยการจัดหาน้ำ�จื ด
และอาหารที่ สัตว์สามารถ
เข้าถึงได้เพื่ อรักษา
สุ ขภาพที่ สมบู รณ์และร่ างกายที่ แข็ งแรง

การสอบทวนแหล่ งที่ มาจะต้องมี ประสิ ทธิ ภาพและตรวจ
สอบได้
ซัพพลายเออร์จะต้องจัดเตรี ยมบันทึกและ
ข้อมู ลการสอบทวนแหล่ งที่ มาให้ พร้อมเมื่ อมี การร้องขอ

• 	อิ สระจากความไม่ สบายกาย
โดยการจัดสภาพ
้ ที่ พัก
้ ที่ พักพิ งและพื น
แวดล้อมที่ เหมาะสม รวมทัง
ผ่ อนที่ สะดวกสบาย

และจะต้องแจ้งให้ Richemont ทราบถึงการเปลี่ ยนแป
้ ของผู ด
ลงใดๆ เกี่ ยวกับชื่ อและที่ ตัง
้ ำ�เนิ นการในห่ วงโซ่
อุ ปทาน

• 	อิ สระจากความเจ็ บปวด การบาดเจ็ บ และโรคภัย
โดยการป้ องกันหรื อการวิ นิ จฉัย และรัก ษาอย่ าง
รวดเร็ ว

บริ ษั ท ตรวจสอบบุ คคลที่ สามอาจทำ � การตรวจสอบ
ข้อมู ลการสอบทวนแหล่ งที่ มา

• 	อิ สระในการแสดงพฤติ กรรมตามปกติ ของสัต ว์
้ ที่ เพี ยงพอ สิ่ งอำ�นวยความสะดวก
โดยการจัดพื น
ที่ เหมาะสม และการอยู่ ร่วมกับสัตว์ชนิ ดเดี ยวกัน

6.2 ระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล ้อม

• 	อิ สระจากความกลัวและความทุ กข์ทรมาน โดย
้ งดู ที่ ไม่ ทำ �ให้ เ กิ ดความ
การสร้า งสภาวะการเลี ย
ทุ กข์ทรมานทางจิ ตใจ

เร า ข อ แน ะ นำ �ให้ ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ด ้ า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
วัตถุ ดิบจัดทำ�ระบบการจัด การสิ่ งแวดล้อม (เช่ น ISO
14001) เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อกำ�หนดด้านสิ่ งแวดล้อม
และเพื่ อลดผลกระทบต่ างๆ
ซัพพลายเออร์จะต้องมี
แผนปฏิ บัติ การด้านสิ่ งแวดล้อมและติ ดตามผลกระทบ
ต่ อสิ่ งแวดล้อมของตนเอง
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นอกจากนี ้ ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิ บต
ั ิ ตามหลักการ
จัดหาสัตว์สำ�หรับการผลิ ตสิ นค้าหรู อย่ างมี ความรับผิ ด
ชอบ เนื่ องจากมี ความเกี่ ยวข้องกับการจับ การบำ�รุ ง
้ งดู การขนส่ ง การจัดการ
รักษา การผสมพันธุ ์ การเลี ย
้ ี ผลบังคับใช้กบ
และการฆ่ าสัตว์ที่มีชีวิต หากหลักการนี ม
ั
่
ผลิ ตภัณฑ์ทีซพ
ั พลายเออร์กำ�ลังผลิ ต
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6.5 สต
ั ว ์ใกล ้สู ญพน
ั ธุ ์

6.8 เพชร*

ซั พ พ ล า ย เ อ อ ร์ จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ พิ เ ศ ษ
ระหว่ างประเทศและในท้อง
ถิ่ น
รวมถึงอนุ สัญญา
ว่ าด้ว ยการค้า ระหว่ างประเทศของสัต ว์ ใ กล้สู ญพัน ธุ ์
้ การนำ �เข้า การ
(CITES) ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดซื อ
ใช้และการส่ งออกวัตถุ ดิ บที่ ได้มาจากสัตว์ใกล้สู ญพันธุ ์
หรื อสัตว์คุม
้ ครอง

ซัพ พลายเออร์ ในห่ วงโซ่ อุ ปทานเพชรจะต้อ งผ่ านการ
รับรองตามหลักปฏิ บต
ั ิ ของ Responsible Jewellery
Council ซึ่งจะมี การพิ จารณาใช้มาตรฐานอื่ นๆ ด้วย
หากสามารถแสดงให้
เห็ นถึงความเท่ าเที ยมได้อย่ าง
ชัดเจน
ซัพพลายเออร์จะต้องปฏิ บต
ั ิ ตาม Kimberley Process
Certification Scheme (KPCS) และระบบการรับประกัน
โดยสมัครใจของ World Diamond Council (WDC) ซึ่ง
มี วัต ถุ ประสงค์เพื่ อส่ งเสริ มมาตรฐานสากลด้า นสิ ทธิ
มนุ ษยชน สิ ทธิ แรงงาน การต่ อต้านการฟอกเงิ น และ
การต่ อต้านการทุ จริ ต ซัพพลายเออร์จะต้องยื นยันใบ
้ จงการรับประกัน WDC
กำ�กับคำ�ชี แ

้ ที่ ที่
6.6 การตรวจสอบสถานะสำ�หร ับแร่ จากพื น
้ ที่
ได ้ร ับผลกระทบ จากความขด
ั แย ้งและพื น
ที่ มีความเสี่ ยงสู ง
ซัพพลายเออร์ในห่ วงโซ่ อุปทานทองคำ� เงิ น โลหะกลุ่ ม
แพลติ นม
ั (PGM) เพชรและอัญมณี สี จะต้องดำ�เนิ นการ
และจัด ทำ � เอกสารการตรวจสอบสถานะของห่ วงโซ่
อุ ปทานของตนเองตามแนวทางการตรวจสอบสถานะ
ของ OECD สำ�หรับห่ วงโซ่ อุปทานที่ มีความรับผิ ดชอบ
้ ที่ ที่ ได้รบ
ด้านแร่ จากพื น
ั ผลกระ
ทบจากความขัดแย้ง
้ ที่ มีมีวคามเสี่ ยงสู ง (‘แนวทางของ OECD’) และ
และพื น
นโยบายการจัดหาวัตถุ ดิบของ Richemont

ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการดังต่ อไปนี :้
• 	จัดหาเฉพาะเพชรธรรมชาติ ที่ ไม่ ผ่ านการแปรรู ป
จากแหล่ งที่ ถู กต้องตาม กฎหมาย โดยปฏิ บต
ั ิ
ต า ม ข้ อ กำ � ห น ด ด้ า น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม เ ป็ น
ธรรมชาติ ของเราอย่ างเคร่ งครัด และ
• 	 เ ปิ ด เ ผ ย ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง หิ น โ ด ย
สมบู รณ์และครบถ้วน
ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระดับสากล รวมถึง
หลักปฏิ บต
ั ิ ที่ดี ที่ สุดในภาคอุ ตสาหกรรม

วิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดเล็ ก
(SME)
จะต้อง
ดำ�เนิ นการตรวจสอบ
สถานะที่ เหมาะสมกับขนาด
และสถานการณ์ อย่ างไรก็ ตาม อย่ างน้อยวิ สาหกิ จดัง
กล่ าวจะต้องมี นโยบาย กระบวนการตรวจสอบสถานะ
ที่ เหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ และ กระบวนการเพื่ อการ
แก้ ไข Richemont อาจสนับสนุ น SME ในกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของพวกเขา ในกรณี ดังกล่ าว การเข้า
ถึงข้อมู ลของห่ วงโซ่ อุปทานเป็ นสิ่ งจำ�เป็ น

ซัพพลายเออร์ที่ มี ส่ วนร่ วมในการเจี ยระไนและขัดเกลา
เพชรจะต้องใช้ลอ
้ ขัด เคลื อบเพชรที่ ปราศจากโคบอลต์
้ เพชรให้แก่ ซพ
ในกรณี ที่ Richemont ซื อ
ั พลายเออร์เพื่ อ
ใช้ในผลิ ตภัณฑ์ที่จด
ั หาให้กบ
ั Richemont ซัพพลายเอ
้ โดยเฉพาะ และไม่ สามารถใช้
อร์จะต้องใช้เพชรเหล่ านัน
เพชรอื่ นทดแทนได้

6.7 ท
 องคำ� เงิ น และ/หรื อโลหะกลุ่ มแพลติ นม
ั *
ซัพพลายเออร์ในห่ วงโซ่ อุปทานทองคำ� เงิ น และโลหะ
กลุ่ มแพลติ นม
ั
จะต้องผ่ านการรับรองตามหลักปฏิ บต
ั ิ
ของ Responsible Jewellery Council ซึ่งจะมี การ
พิ จารณาใช้มาตรฐานอื่ นๆ ด้วย หากสามารถแสดงให้
เห็ นถึงความเท่ าเที ยมได้อย่ างชัดเจน
ซัพ พลายเออร์จ ะต้องให้ การรับ ประกัน เท่ าที่ เป็ นไปได้
ว่ าทองคำ� เงิ น และ/หรื อโลหะกลุ่ มแพลติ นม
ั ที่ ตนเอง
้ ได้มาจากการรี ไซเคิ ล หรื อการขุ ดเหมื อง
จัดหามานัน
อย่ างมี ความรับผิ ดชอบในลักษณะที่ คำ �นึ งถึงหลักสิ ทธิ
มนุ ษยชนและสิ ทธิ แรงงาน ปราศจากความขัดแย้ง และ
ไม่ ก่อให้เกิ ด ความเสี ยหายต่ อสิ่ งแวดล้อม

*ข้อกำ�หนดสำ�หรับการรับรอง RJC ที่ รวมอยู่ ในย่ อหน้าที่ 6.7 และ 6.8 จะถื อเป็ นการสนับสนุ นสำ�หรับซัพพลายเออร์ของธุรกิ จ Online Distributer ของ Richemont (ยก
ตัวอย่ างเช่ น YOOX NET-A-PORTER Group และ Watchfinder & Co.)
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6.9 อญ
ั มณี สี

6.11 ผลิ ตภณ
ั ฑจ
์ ากป่า

ซัพ พลายเออร์ ใ นห่ วงโซ่ อุ ปทานอัญ มณี สี ต้อ งให้ ก าร
รับรองเท่ าที่ เป็ นไปได้
ว่ าการขุ ดและแปรรู ปอัญมณี
้ ดำ �เนิ นการในลักษณะที่ คำ�นึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
นัน
และสิ ทธิ แรงงาน ปราศจากความขัดแย้ง และไม่ ก่อให้
เกิ ดความเสี ยหายต่ อสิ่ งแวดล้อม และจะต้องมี ส่วนร่ วม
อย่ างแข็ งขันในห่ วงโซ่ อุปทานเพื่ อเพิ่ มความโปร่ งใส และ
ดำ�เนิ นการในกระบวนการตรวจสอบสถานะ
ด้วยเหตุ
้
่
่
นี ซัพพลายเออร์จึงควรใช้เครื องมื อที Gemstones and
Jewellery Community Platform เป็ นผู จ
้ ด
ั หาให้

ซัพ พลายเออร์จ ะต้องตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าการดำ � เนิ น
้ ไม่ มีผลกระทบเชิ งลบต่ อป่าไม้
การของตนเองนัน
ซัพ พลายเออร์จ ะต้องกำ � หนดมาตรการเพื่ อตรวจสอบ
ให้แน่ ใจว่ าไม่ มี
ผลิ ตภัณฑ์จากป่าที่ ผิดกฎหมายอยู่ ใน
ห่ วงโซ่ อุปทาน และปฏิ บต
ั ิ ตาม กฎระเบี ยบที่ บังคับใช้
(เช่ น กฎระเบี ยบ EU Timber)
เราขอให้ซพ
ั พลายเออร์จด
ั หากระดาษ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ และ
ผลิ ตภัณฑ์ จากป่าไม้อื่นๆ ในลักษณะที่ มีความรับผิ ด
ชอบ ไม่ ว่าจะได้มา จากการรี ไซเคิ ลหรื อจากป่าไม้ที่มี
การจัดการอย่ างยั่ งยื นซึ่งผ่ านการรับรอง
ผลิ ตภัณฑ์
้ งผ่ านการรับรองจาก
Forest
ที่ มาจากป่าไม้ตอ
Stewardship Council (FSC)

เราสนับสนุ นอย่ างยิ่ งให้ซพ
ั พลายเออร์ ในห่ วงโซ่ อุ ปทาน
อัญมณี สี นน
ั้ ผ่ าน
การรับรองตามหลักปฏิ บต
ั ิ ของ
Responsible Jewellery Council ซึ่งจะมี การพิ จารณา
ใช้มาตรฐานอื่ นๆ ด้วย หากสามารถแสดงให้เห็ นถึง
ความเท่ าเที ยมได้อย่ างชัดเจน

ซัพพลายเออร์จะดำ�เนิ นการตรวจสอบสถานะซัพพลาย
เออร์ของตนเอง ในกรณี ที่ จำ�เป็ น

ซัพ พลายเออร์จ ะต้อ งเปิ ดเผยลัก ษณะทางกายภาพ
ของหิ นโดยสมบู รณ์และ ครบถ้วน (รวมถึงข้อมู ลเกี่ ยว
กับการเก็ บรักษาโดยละเอี ยด) ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระดับสากล
รวมถึงหลัก
ปฏิ บต
ั ิ ที่ ดี ที่สุดในภาคอุ ตสาหกรรม

6.12 น�้ำ หอม
ซัพพลายเออร์ที่ เกี่ ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมน้ำ�หอมและ
เครื่ องสำ�อางจะต้อง ตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าสารประกอบ
น้ำ�หอม สู ตร ส่ วนประกอบของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ หรื อ
้ ปลอดภัย
ผลิ ตภัณฑ์สำ�เร็ จรู ปที่ ตนเองจัดหา
นัน
สำ�หรับการใช้งานตามวัตถุ ประสงค์ และสอดคล้องกับ
้ หมดเท่ าที่ ทราบ
กฎหมายที่ บังคับใช้ทวั่ โลกทัง

6.10 หนังและขนสต
ั ว์
เราสนับ สนุ นอย่ างยิ่ งให้ ซ ัพ พลายเออร์ที่ จัด หาเครื่ อง
หนัง ลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่ เกิ ดจากการจัด หา
หนังวัว (ควรได้มาจากแหล่ งกำ�เนิ ดในท้องถิ่ น) ซัพพลาย
เออร์ต ้อ งตระหนัก ถึ ง ผลกระทบทางอ้อ มต่ อการตัด
ไม้ทำ�ลายป่า
และทำ�งานอย่ างจริ งจังเพื่ อลดปั ญหานี ้
ให้เหลื อน้อยที่ สุ ดโดยเปรี ยบเที ยบกับช่วงเวลาเดี ยวกัน
ของปี ที่ แล้ว Richemont ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการรับข้อมู ล
เกี่ ยวกับความเสี่ ยงจากการตัดไม้ทำ�ลายป่า

แอลกอฮอล์ที่ใช้ตอ
้ งมาจากแหล่ งกำ�เนิ ดตามธรรมชาติ
้
เท่ านัน
แก้ว ที่ ใช้ ค วรมาจากแหล่ งกำ � เนิ ดวัต ถุ ดิ บที่ ผ่ านการ
ใช้งานโดยผู บ
้ ริ โภคแล้ว
และนำ �มาแปรรู ปเพื่ อใช้ใหม่
(PCR)

ซัพ พลายเออร์ที่ จัด หาหนัง สัต ว์ค วรผ่ านการรับ รอง
ด้านสิ่ งแวดล้อม (เช่ น ISO 14001, LWG) เราสนับสนุ น
ให้ ซ ัพ พลายเออร์ดำ � เนิ นการเพื่ อลดผลกระทบต่ อสิ่ ง
แวดล้อมที่ เกิ ดจากกระบวนการฟอกหนัง
ห นั ง จร ะ เข้ จ ะ ต้ อ ง ม าจา ก ฟ าร์ม ที่ ผ่ า นการ รั บ ร อง
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งจาก ICFA (International
Crocodilian Farmers Association)
้ ของ
ซัพ พลายเออร์จ ะต้องให้ข อ
้ มู ลเกี่ ยวกับ สถานที่ ตัง
้ ของโรงฟอกหนัง
โรงฆ่ าสัตว์และสถานที่ ตัง
รวมถึง
้ งสัตว์) แก่ Richemont
ประเทศต้นกำ�เนิ ด (ฟาร์มเลี ย
เมื่ อมี การร้องขอ
ขนสัต ว์จ ะต้อ งมาจากแหล่ งที่ มาที่ สามารถรับ ประกัน
สวัส ดิ ภาพสัต ว์ผ่ านการตรวจสอบห่ วงโซ่ อุ ปทานที่
เคร่ งครัดหรื อโครงการการรับรองระดับสากลซึ่ง เป็ น
ที่ ยอมรับ (เช่ น WelFur) และจะต้องส่ งเสริ ม การใช้ขน
สัตว์รี ไซเคิ ล

จรรยาบรรณสำ�หรับซัพพลายเออร์ของ Richemont ปี 2022
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6.13 สิ่ งทอ

6.14 พลาสติ ก

ซัพ พลายเออร์จ ะต้องมี มาตรฐานระดับ สู งในการดู แล
สิ่ งแวดล้อม
ซัพพลายเออร์จะต้องดำ�เนิ นการต่ อไปนี ้
โดยเฉพาะ:

ซัพพลายเออร์จะต้องไม่ จด
ั หาผลิ ตภัณฑ์ ใดๆ
ประกอบของ PVC

นอกจากนี ้ ซัพพลายเออร์จะต้องพยายามอย่ างเต็ มที่
เพื่ อลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมที่
เกิ ดจากพลาสติ ก
โดยดำ�เนิ นการต่ อไปนี :้

• 	ใช้นำ �้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความรับผิ ดชอบ
• 	ส่ งเสริ มการปกป้ องและการฟื้ นฟู ความหลาก
หลายทางชี วภาพ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่ าไม่ มี
ความเสี ยหายต่ อระบบนิ เวศทางธรรมชาติ

• 	หลี กเลี่ ยงการใช้พลาสติ กที่ เป็ นอันตราย
ABS, PS, PU)

ซัพพลายเออร์จะต้องทำ�งานอย่ างเต็ มที่ เพื่ อทำ�ให้ระบบ
้
แฟชั่ นมี ความยั่ งยื น มากขึน
วัสดุ จะต้องมี คุณภาพสู ง
และเราสนับสนุ นให้ซพ
ั พลายเออร์ ทำ�งานอย่ างต่ อเนื่ อง
โดยมุ่ งเน้นที่ เกณฑ์ต่อไปนี :้

(เช่ น

• 	 ล ด ป ริ ม า ณ พ ล า ส ติ ก ที่ ใ ช้ เ ชื ้ อ เพ ลิ ง ฟ อ ส ซิ ล
บริ สุทธิ ใ์ ห้เหลื อน้อยที่ สุ ด
• 	ใช้ พ ลาสติ กรี ไซเคิ ลและเพิ่ มการใช้ พ ลาสติ ก
รี ไซเคิ ล (เช่ น พลาสติ กที่ ผ่ านการรับรอง GRS)
และ

• 	
แนะนำ �ให้ ใช้วส
ั ดุ อินทรี ย ์ (เช่ น Global Organic
Textile Standards (GOTS)) หรื อวัสดุ รี ไซเคิ ล
(เช่ น Global Recycled Standard (GRS))

• 	ยื ดอายุ การใช้ง านและปรับ ปรุ งการจัด การการ
หมดอายุ การใช้งานของ พลาสติ ก

• 	เส้นใยธรรมชาติ ต้องมาจากแหล่ งกำ�เนิ ดอิ นทรี ย์
โดยเฉพาะ
• 	เส้ น ใยสัง เคราะ ห์ จ ะต้ อ งมาจากแหล่ งที่ ผ่ าน
การรับรองจาก FSC หรื อผลิ ตในระบบการผลิ ต
ภายในวงจรแบบปิด
• 	เส้นใยสัง เคราะห์ค วรมาจากแหล่ งรี ไซเคิ ลหรื อ
จากแหล่ งชี วภาพ (แหล่ งชี วภาพจะต้องมาจาก
้ ต้นที่ เป็ นของเสี ย
้ จะต้อง
วัตถุ ดิบตัง
มิ ฉะนัน
แสดงหลัก ฐานว่ าวัต ถุ ดิ บไม่ ได้แ ข่ งขัน กับ การ
้ ต้น หรื อมี ส่วนทำ�ให้
ผลิ ตอาหารหรื อวัตถุ ดิบตัง
เกิ ดการตัดไม้ทำ�ลายป่า (เช่ น Content Claim
Standard (CCS))
• 	ผ้า ขนสัต ว์ค วรเป็ นไปตามมาตรฐานการจัด หา
ผ้าขนสัตว์อย่ างมี ความรับผิ ด ชอบ (RWS) หรื อ
มาตรฐานที่ เที ยบเท่ า การตัดขนแกะบริ เวณก้น
ถื อเป็ นการกระทำ�ต้องห้าม และ
• 	ขนอ่ อนควรเป็ นไปตามมาตรฐานการจั ด หา
ขนอ่ อนอย่ างมี ความรับผิ ดชอบ (RDS) หรื อ
มาตรฐานที่ เที ยบเท่ า สำ�หรับขนอ่ อนและขนนก
ห้ามถอนในขณะที่ สต
ั ว์มีชีวิตโดยเด็ ดขาด
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จรรยาบรรณสำ�หรับซัพพลายเออร์
การยอมรับข้อกำ�หนด
ชื่ อบริ ษท
ั :

ที่ อยู่ :

ชื่ อผู ต
้ ิ ดต่ อ:

ตำ�แหน่ ง:

โปรดทำ�เครื่ องหมายที่ ช่องก่ อนลงนาม:
ข ้าพเจ ้าได ้อ่ านและยอมร ับข ้อกำ�หนดของจรรยาบรรณสำ�หร ับซ ัพพลายเออร ์ของ Richemont และข ้อ
กำ�หนดที่ เกี่ ยวข ้อง สำ�หร ับกิ จกรรมในภาคส่ วนของข ้าพเจ ้าแล ้ว

โดยผู ม
้ ี อ�
ำ นาจลงนาม พร้อมตราประทับ
บริ ษท
ั (หากมี ):

วันที่ :
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