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1.  หลกัการในการจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบของ 
RICHEMONT

Richemont เป็นเจา้ของเมซงและบริษทัเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑห์รูชัน้นำาของโลกหลายแห่ง และมีพนัธสญัญา
ท่ียดึมั่นมาอย่างยาวนานในการดำาเนินธุรกิจดว้ยความรบั

ผิดชอบ

คำานิยามท่ีว่าการพฒันาเพ่ือความหรูหราท่ีดีย่ิงขึน้
ของ Richemont ตามท่ีกำาหนดไวใ้นกลยุทธ ์Group CSR 
(ความรบัผิดชอบ ต่อสงัคมขององคก์ร) มีเป้าหมายเพ่ือ
สรา้งผลประโยชน์ใหแ้ก่ทุกคน เรามุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงวิธี
การรงัสรรคค์วามหรูหราในลกัษณะท่ียั่งยืนและมี ความ
รบัผิดชอบมากขึน้ เรามุ่งหวงัท่ีจะสรา้งผลกระทบเชิง
บวกสำาหรบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในส่วน ต่างๆ หลายราย ซ่ึง
มีความเก่ียวขอ้งกบัห่วงโซ่คุณค่าของ Richemont 

Richemont มุ่งมั่นท่ีจะปรบัปรุงความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทานผ่านพนัธสญัญาดงัต่อไปนี:้

•   การยึดมั่ นในหลกัปฏิบติัท่ีมีความรบัผิดชอบใน
ห่วงโซ่อุปทานและ กิจกรรมการจดัหาของเรา

•   การดำาเนินการดว้ยความโปร่งใสและการสอบทวน
แหล่งท่ีมาในการจดั หาวตัถุดิบ

•   การปลูกฝังแนวคิดดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้มใน
การดำาเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจของเรา

•   การสรา้งผลกระทบเชิงบวกใหแ้ก่สงัคม 

เราตอ้งการความร่วมมือจากซพัพลายเออรข์องเราเพ่ือ
บรรลุเป้าหมายในการจดัหา และเรากำาหนดใหซ้พัพลาย
เออรข์องเราปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณนีแ้ละ รบัรอง
การปฏิบติัตามขอ้กำาหนดในการดำาเนินงานของตนเอง
ตามหลกัการท่ีบงัคบัใชท้ ัง้หมด นอกจากนี ้ เรายงัคาด
หวงัว่าซพัพลายเออรข์องเรา จะส่ือสารและกำาหนดให้
ผูร้บัเหมา และผูจ้ดัจำาหน่ายของพวกเขารวม หลกัการ
เหล่านี้ไว้ในนโยบายและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจของพวก
เขาดว้ย

เราคาดหวงัให้ซพัพลายเออรข์องเราปฏิบติัตามหลกั
การท่ีกำาหนดไวใ้น อนุสญัญาขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO), ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษย
ชน (UDHR), ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC), 
อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีใน
ทุกรูปแบบ (CEDAW) และแนวทางปฏิบติัขององคก์าร
เพ่ือความร่วมมือและ การพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) 
สำาหรบัวิสาหกิจขา้มชาติ 

สำาหรบัวตัถุประสงคข์องหลกัจรรยาบรรณนี ้ การอา้งอิง
ใดๆ ถงึ Richemont นัน้จะมีผลกบัเมซงและ หน่วยงาน
ท่ีดำาเนินงานแต่ละแห่งดว้ย หากซพัพลายเออรมี์คำาถาม
ใดๆ เก่ียวกบัการปฏิบติัตามหลกัการและหลกัปฏิบติัท่ี
ระบุไวด้า้นล่าง ขอแนะนำาใหติ้ดต่อผูจ้ดัการฝ่ายความ
สมัพนัธข์องตนเอง

เพ่ือตรวจสอบให้แน่ใจว่าซพัพลายเออรป์ฏิบติัตามขอ้
กำาหนดของจรรยา บรรณฉบบันีอ้ย่างสม่ำาเสมอ และ
สามารถตรวจสอบเพ่ือรบัรองการปฏิบติัตามจรรยา
บรรณฉบบันีไ้ด ้ เราคาดหวงัใหซ้พัพลายเออรข์องเรา
กำาหนดระบบการจดัการและ กระบวนการทางธุรกิจ
ท่ีเหมาะสม ซพัพลายเออรร์บัทราบว่าเราอาจเขา้เย่ียม
ชมสถานท่ีเพ่ือตรวจสอบหรือมอบหมายให้บุคคลท่ี
สามดำาเนินกาเพ่ือตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
และ สนบัสนุนการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะใน
สถานการณ์ใด ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัแยง้ระหว่างหลกัจรรยา
บรรณสำาหรบัซพัพลายเออรฉ์บบัแปล ฉบบัภาษาองักฤษ
จะมีผลเหนือกว่าในกรณีท่ีเกิดขอ้พิพาททางกฎหมาย

1.1  เป้าหมายการพฒันาอย่างย ั่งยืน (SDG)
SDG ซ่ึงกำาหนดขึน้โดยสหประชาชาติในปี 2015 ระบุ
ลำาดบัความสำาคญัและเป้าหมายท่ีคาดหวงัทั่วโลกสำาหรบั
ปี 2030 Richemont มุ่งมั่นท่ีจะสนบัสนุน SDG ผ่าน
กิจกรรมทางธุรกิจ และขอใหซ้พัพลายเออรพ์ยายาม
อย่างเต็มท่ีดว้ยการสรา้งเสน้ทางท่ียั่งยืนให ้ แก่โลกใบ
นี ้ ในตอนตน้ของแต่ละบท คุณจะพบว่าเป้าหมาย SDG 
ขอ้ใดจะไดร้บัอิทธิพลในเชิงบวกจากการปฏิบติัตามขอ้
กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2 คำาแนะนำาในการอ่าน
เราขอให้ซพัพลายเออรข์องเราอ่านจรรยาบรรณฉบบั
นีอ้ย่างละเอียดถ่ีถว้น ส่วนท่ี 1 ถงึ 5 มีผลบงัคบัใชก้บั
ซพัพลายเออรทุ์กราย ส่วนท่ี 6 สรุปเกณฑม์าตรฐานเก่ียว
กบัห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรบัผิดชอบ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
กบัซพัพลายเออรผู์จ้ดัหาวตัถุดิบและส่วนประกอบของ
เรา เม่ือคุณไดร้บัทราบ 

ขอ้กำาหนดท่ีมีผลบงัคบัใชท้ ัง้หมดแลว้ คุณตอ้งยอมรบั
ขอ้กำาหนดในหนา้สุดทา้ย สามารถอ่านคำาชีแ้จงสำาหรบั
ขอ้กำาหนดเฉพาะไดใ้นอภิธานศพัทข์อง Richemont 

จรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรข์อง Richemont ปี 2022 2

https://www.richemont.com/en/home/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.richemont.com/en/home/sustainability/reporting-centre/


2. ขอ้กำาหนดทั่วไป

2.1 กฎหมายและขอ้บงัคบัท ั่วไป
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี
บงัคบัใชท้ ัง้หมดใน

ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของตนเองและประเทศท่ี
ตนเองดำาเนินงานอยู่ ดว้ยเหตุนี ้ ซพัพลายเออรจ์งึตอ้ง
กำาหนดระบบและการควบคุมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหแ้น่ใจ

ว่ามีการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดอย่างต่อเน่ือง

ในกรณีท่ีมีขอ้แตกต่างหรือขอ้ขดัแยง้ระหว่างจรรยา
บรรณฉบบันีก้บั กฎหมายและขอ้บงัคบัในทอ้งถ่ิน ควร
ยดึมั่นในมาตรฐานท่ีสูงกว่าเสมอ

Richemont ไดก้ำาหนดมาตรฐานของตนเองโดยมี
วัตถุประสงคเ์พ่ือการคุ้มครองและการประเมินค่า
พนกังานของเรา (รวมถงึความเท่าเทียมและความหลาก
หลาย สุขภาพและความปลอดภยั ฯลฯ) การดำาเนินการ
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต (รวมถงึการต่อตา้นการติด
สินบนและการทุจริต การต่อตา้นการฟอกเงิน การ
ปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสทางการ
เงิน การอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ฯลฯ) และการรกัษาความ
ไวว้างใจของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (รวมถงึการ
แข่งขนัและการต่อตา้นการผูกขาด การคุม้ครองขอ้มูล
และความเป็นส่วนตวั ฯลฯ) ซ่ึงมาตรฐานต่างๆ เหล่านี้
สะทอ้นใหเ้ห็นในจรรยาบรรณฉบบันี้

2.2 ความซ่ือสตัย ์ในการดำาเนินธุรกิจ
วฒันธรรมและปรชัญาของ Richemont มีพืน้ฐานมาจาก
ความเช่ือในความซ่ือสตัย ์ความจริงใจ และความเคารพ

เราสนับสนุนให้ซัพพลายเออรก์ำาหนดนโยบายของ
ตนเองซ่ึงมีวฒันธรรมและปรชัญาของเรารวมอยู่ดว้ย

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละ
ส่งเสริมความไวว้างใจ โดยการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการ
ดำาเนินธุรกิจของตนเองนัน้มีส่วนทำาใหเ้กิดความสมัพนัธ ์
ทางธุรกิจท่ีน่าเช่ือถือ มั่นคง และยั่งยืน

2.3 การต่อตา้นการติดสินบนและการทุจริต
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ทัง้หมด รวมถงึมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ซ่ึงมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการหลีกเล่ียงการติดสินบนและการทุจริต
ในทุกประ เทศท่ีตนเองดำาเนินธุรกิจอยู่ 

ซพัพลายเออรต์อ้งไม่มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งใน
การดำาเนินการ ลกัษณะใดก็ตามซ่ึงเป็นการทุจริตเพ่ือ
ผลประโยชนข์องตนเอง และตอ้งไม่ยอมลดมาตรฐานใน
การตดัสินใจทางธุรกิจท่ีเป็นกลางและ ยุติธรรม 

ซพัพลายเออรต์อ้งดำาเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือใหแ้น่ใจว่า
ไม่มีการเสนอหรือ จ่าย รวมถงึรอ้งขอหรือรบัการชำาระ
เงินท่ีไม่เหมาะสมในการดำาเนินธุรกิจของตน เอง

ซพัพลายเออรต์อ้งกำาหนดนโยบายการไม่ตอบโตผู้ร้อ้ง
เรียน เพ่ือปกป้องพนกังานท่ีแจง้ขอ้กงัวลหรือพนกังานท่ี
ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการติดสินบนหรือการทุจริต

2.4 การต่อตา้นการฟอกเงิน
Richemont จะไม่ยอมใหมี้การฟอกเงินหรือใหเ้งินทุน
สนบัสนุนการก่อการรา้ย 

ซพัพลายเออรต์อ้งใชก้ระบวนการ “การทำาความรูจ้กั
กบัคู่คา้ (KYC)” อย่างเพียงพอ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าผูร่้วม
ธุรกิจและลูกคา้จะไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีผิด 
กฎหมายในรูปแบบใดก็ตาม

2.5 การแข่งขนัและการต่อตา้นการผูกขาด
ซัพพลายเออรต์้องปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขัน
ทางการคา้ (หรือท่ีเรียกว่ากฎหมายต่อตา้นการผูกขาด) 
อย่างเคร่งครดั ซ่ึงจะส่งเสริมการแข่งขนัอย่างเสรีและ
เป็นธรรมทั่วโลก

ซพัพลายเออรต์อ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพวกเขาไม่มีส่วน
ร่วมในการหารือ หรือกิจกรรม (เช่น ท่ีสมาคมการคา้
หรือกบัคู่แข่ง) ซ่ึงจะนำาไปสู่ขอ้กล่าวหาหรือการแสดง
พฤติกรรมต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่ เหมาะสม
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2.6  การคุม้ครองขอ้มูลและความเป็นส่วนตวั
ซัพพลายเออรจ์ะต้องปฏิบติัตามภาระผูกพนัภายใต้
กฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลและ
ความเป็นส่วนตวัท่ีมีผลบงัคบัใชท้ ัง้หมด ดว้ยเหตุนี ้
ซพัพลายเออรจ์ึงตอ้งใชม้าตรการทางเทคนิคและทาง
องคก์รท่ีเหมาะสม เพ่ือปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีตนเอง
ครอบครองจากการประมวลผลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต
หรือผิดกฎหมาย และจากการสูญเสีย การทำาลาย ความ
เสียหาย การเปล่ียนแปลง หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้
ตัง้ใจ

ในกรณีท่ีซพัพลายเออรป์ระมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล
ใดๆ ในนามของ Richemont พวกเขาจะตอ้งประมวลผล
ขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่าวตามคำาสั่งท่ีเป็น ลายลกัษณ์
อกัษรของ Richemont เท่านัน้ และจะตอ้งลงนามในขอ้
ตกลงการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ตามท่ีจำาเป็น
เพ่ือใหแ้น่ใจว่าการประมวลผลดงักล่าวนัน้สอดคลอ้งกบั 
กฎหมายและขอ้บงัคบัว่าดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลท่ีเก่ียว
ขอ้งใดๆ ในกรณีท่ีจำาเป็น จะตอ้งทำาการประเมินผลก
ระทบดา้นการคุม้ครองขอ้มูล (DPIA) ใหเ้สร็จสิน้ เพ่ือ
วิเคราะห ์ ระบุ และลดความเส่ียงในการคุม้ครองขอ้มูล
ของโครงการหรือการมีส่วนร่วมท่ี เก่ียวขอ้ง

2.7  การปฏิบติัตามขอ้กำาหนด 
ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการคา้

เพ่ือปกป้องลูกคา้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรา
ยอ่ืนๆ ทัง้หมดของเรา ตลอดจนการปฏิบติัตามภาระ
ผูกพนัในการอนุรกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ซพัพลายเออรข์อง
เราจะตอ้งทำาการตรวจสอบเพ่ือรบัรองการปฏิบติัตาม
ขอ้กำาหนด เพ่ือใหแ้น่ใจซพัพลายเออร ์ไดป้ฏิบติัตาม
ขอ้กำาหนดดา้นผลิตภณัฑท่ี์จดัหาใหแ้ก่ Richemont 
การตรวจสอบเพ่ือรบัรองการปฏิบติัตามข้อกำาหนด 
(ตามท่ีระบุไวใ้น ISO/IEC 17000 – 2020) จดัทำาขึน้
ตามขอ้บงัคบัดา้นผลิตภณัฑร์วมถึงมาตรฐานในภาค
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลบงัคบัใช ้ ย่ิงไปกว่านัน้ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเก็บรกัษาและจดัเตรียมหลกัฐาน
พิสูจนก์ารปฏิบติัตาม ขอ้กำาหนดและเอกสารสนบัสนุ
นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ละการตรวจสอบเพ่ือ
รบัรองการปฏิบติัตาม ขอ้กำาหนด (รายงานการทดสอบ 
คำาประกาศการรบัรองการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด ใบรบั
รองการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด รายการวสัดุหรือสูตรการ
ผลิต เอกสารขอ้มูลความปลอดภยั คู่มือการใชง้าน ฯลฯ) 
ใหพ้รอ้มเสมอเม่ือจำาเป็นตอ้งใชง้าน

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินงานตามกฎระเบียบการ
คา้ระหว่างประเทศท่ี บงัคบัใชแ้ละมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทัง้หมดอย่างเคร่งครดั รวมถงึแต่ไม่จำากดัเฉพาะขอ้
บงัคบัศุลกากร มาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีไม่ใช่ภาษี 
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ อนุสญัญาว่าดว้ยการขนส่ง 
การลงโทษทางการคา้และเศรษฐกิจ และกฎระเบียบการ
ต่อตา้นการคว่ำาบาตร

2.8 ความปลอดภยั
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งประเมินความเส่ียงและดำาเนินการ
ตามมาตรการ เพ่ือดูแลความปลอดภยัและสวสัดิภาพ
ของพนกังาน ผูร้บัเหมา และบุคคลท่ีเขา้มาติดต่อธุระ
ระหว่างการดำาเนินงานของพวกเขา 

ซัพพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจา้หน้าท่ี
รกัษาความปลอดภยัทุกคนเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ใหเ้กียรติทุกๆ คน รวมถงึผ่านการฝึกอบรมเก่ียวกบั
ประเด็นนี ้

ซัพ พ ลา ย เออร ์ต้อง ดู แ ล ความ ส ม บูร ณ์พ ร้อม ทาง
กายภาพและสวัสดิภาพของผู้คนและส่ิงของมีค่าท่ี
สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ให้ปลอดภัยตลอดการ 
ดำาเนินงานของพวกเขา และระหว่างการขนส่งไปยงัหรือ
จากสถานท่ีดำาเนินงานของพวกเขา เพ่ือหลีกเล่ียงการส่ง
เสริมการฉอ้โกง อาชญากรรม และพฤติกรรมต่อตา้น
สงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง

2.9  การพฒันาผลิตภณัฑ ์
อย่างย ั่งยืน

เราสนบัสนุนให้ซพัพลายเออรค์ำานึงถึงขอ้ควรพิจารณา
ดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีเหมาะสมเก่ียวกบัวงจรชีวิต
ทัง้หมดของกระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภณัฑ ์ และ
บรรจุภณัฑข์องตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นส่ิง
แวดลอ้มของผลิตภณัฑต์ลอดวงจรชีวิตของ ผลิตภณัฑ ์
และเพ่ิมโอกาสในการสรา้งผลกระทบเชิงบวกต่อสงัคม 
ในกรณีท่ีเป็นไปได ้ ผลิตภณัฑ ์ บรรจุภณัฑ ์ และการ
บรรจุนัน้ออกแบบโดยคำานึงถงึหลกัการ «เศรษฐกิจ
หมุนเวียน» เช่น หลกัการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
และประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (รวมถงึแง่มุมของ
ความสามารถในการรีไซเคิล การนำากลบัมาใช้ใหม่ การ
จำากดัการใชท้รพัยากร) ตลอดจนการหลีกเล่ียงการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหห้มดอายุในขณะท่ียงัใช ้ประโยชน์
ได้

ซพัพลายเออรต์อ้งพรอ้มท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ
ดำาเนินการ «การวิเคราะหว์งจรชีวิต» ของบริการหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์นำาเสนอ 
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3. หลกัปฏิบติัดา้นแรงงานและสิทธิมนุษยชน

3.1 สิทธิมนุษยชน
ซพัพลายเออรต์อ้งเคารพบรรทดัฐานดา้นสิทธิมนุษย
ชนระหว่างประเทศทัง้หมด และมุ่งมั่นท่ีจะปฏิบติัตาม
ข้อกำาหนดท่ีระบุอยู่ในหลักการชี ้แนะขององคก์าร
สหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน

ซัพพลายเออรจ์ะต้องหลีกเล่ียงการก่อให้เกิดหรือมี
ส่วนทำาใหเ้กิดผลกระทบ เชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชนผ่าน
กิจกรรมของตนเอง และจดัการกบัผลกระทบดงักล่าว
เม่ือเกิดขึน้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพยายามป้องกนัหรือ
บรรเทาผลกระทบเชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดำาเนินงาน ผลิตภณัฑ ์ หรือ
บริการของตนเอง แมว่้าซพัพลายเออรจ์ะไม่มีส่วนทำาให้
เกิดผลกระทบเหล่านัน้ก็ตาม

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งใหข้อ้มูลทัง้หมดท่ี Richemont 
ตอ้งการตามสมควร ซ่ึงการดำาเนินการนีเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการตรวจสอบสถานะดา้น สิทธิมนุษย
ชนของซพัพลายเออร ์ เน่ืองดว้ยการตรวจสอบสถานะ
นี ้ Richemont ไดก้ำาหนดใหซ้พัพลายเออร ์ (ตามความ
เหมาะสมโดยอา้งอิงจากขนาดของซพัพลายเออร)์ จดั
เตรียมส่ิงต่างๆ ต่อไปนีใ้หพ้รอ้มใชง้าน:

•   ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการ
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านสิทธิมนุษยชน 
ซ่ึงรวมถึงพนัธสญัญาในนโยบายท่ีเปิดเผยต่อ
สาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความรบัผิดชอบใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน

•   กระบวนการระบุและประเมินความเส่ียงและผลก
ระทบดา้นสิทธิ มนุษยชน

•   กลยุทธเ์พ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชนท่ีระบุได ้รวมถงึการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ

•   กระบวนการท่ีช่วยให้สามารถแก้ ไขผลกระทบ
เชิงลบดา้นสิทธิมนุษยชน ใดๆ ท่ีซพัพลายเออร ์
เป็นตน้เหตุหรือมีส่วนร่วม และติดตามผลการ
ตอบสนอง

•   โปรแกรมสำาหรบัการประเมินผ่านการตรวจสอบ
โดยบุคคลท่ีสามหรือ การตรวจสอบภายใน การ
ปฏิบติัตามขอ้กำาหนดดา้นสิทธิมนุษยชนในการ
ดำาเนินงานและของ ซพัพลายเออร ์และ

•   การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเก่ียวกบัขัน้ตอน
ท่ีตอ้งดำาเนินการใน ดา้นการเคารพสิทธิมนุษยชน 
และป้องกนัไม่ใหเ้กิดแรงงานทาสยุคใหม่

3.2 ไม่มีการเลือกปฏิบติั
ทุกคนจะไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ซพัพลายเออรต์อ้งไม่มีส่วนร่วมในการเลือกปฏิบติัไม่ว่า
รูปแบบใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนท่ีเก่ียวกบั
ค่าจา้ง การว่าจา้ง การเขา้ถงึการฝึกอบรม การเล่ือน
ตำาแหน่ง การคุม้ครองผูดู้แล อนัเน่ืองมาจากเร่ืองเพศ 
เชือ้ชาติ สีผิวหรือชาติพนัธุ ์ สญัชาติ ศาสนา อายุ ความ
พิการ รสนิยมทางเพศ อตัลกัษณท์างเพศ การตัง้ครรภ ์
ความเป็นแม่ ความเป็นพ่อ สถานะทางสุขภาพ ภูมิหลงั
ทางสงัคม การเขา้ร่วมทางการเมืองหรือการเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   จดัการฝึกอบรมเก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนท่ีเหมาะ
สมใหแ้ก่พนกังานทุกคน

•   ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไม่มีการเลือกปฏิบติัหรือการ
คุกคาม การใชค้วามรุนแรงต่อร่างกายหรือจิตใจ

•   ส่งเสริมการให้โอกาสอย่างเท่าเทียมและการไม่
แบ่งแยกสำาหรบัพนกังานทุกคนผ่านนโยบายและ
หลกัปฏิบติั และ

•   ตระหนกัถงึคุณค่าของแรงงานท่ีสมดุล ซ่ึงให้
ความสำาคญักบัความหลากหลายในฐานะแหล่ง
กำาเนิดความมั่งคั่ง และโอกาส 

3.3  ไม่มีการปฏิบติัท่ีรุนแรง 
หรือไรม้นุษยธรรม

ซพัพลายเออรต์้องห้ามไม่ให้เกิดการข่มเหงหรือการ
ลงโทษทางร่างกาย การคุกคามโดยการทารุณกรรม
ทางร่างกาย การคุกคามทางเพศหรือรูปแบบอ่ืนๆ รวม
ถงึความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากเพศ และการคุกคามทาง
วาจา หรือการข่มขู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ตามคำาจำากดัความ
ของอนุสญัญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการ
คุกคาม ในสภาพแวดลอ้มการทำางาน ILO Convention 
190 ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   อย่ายอมให้เกิดหรือไม่เอาผิดต่อพฤติกรรมดงั
กล่าว

•   ส่ือสารขอ้มูลอย่างชดัเจนเก่ียวกบักระบวนการ
และขัน้ตอนทางวินยัท่ี บงัคบัใชก้บัพนกังาน และ

•   ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีขัน้ตอนการรอ้งทุกขแ์ละ
กระบวนการสอบสวน รวมถงึการส่ือสารกบั
พนกังานทุกคน
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3.4 อิสระในการเลือกงาน
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่ใชแ้รงงานบงัคบั ซ่ึงรวมถงึ
แรงงานขดัหนี ้ แรงงานผูกมดั หรือแรงงานนกัโทษโดย
ไม่สมคัรใจ หรือมีส่วนร่วมในการใชแ้รงงานทาสยุคใหม่
หรือการคา้มนุษย ์ไม่ว่าในรูป แบบใดก็ตาม พนกังาน
ไม่จำาเป็นตอ้ง “ฝากทรพัยสิ์น” หรือเอกสารระบุตวัตน
ของตนเองไวก้บันายจา้ง และมีอิสระท่ีจะลาออกจาก
การทำางานกบันายจา้งไดห้ลงัจากไดแ้จง้ให้ทราบอย่าง
สมเหตุสมผลแลว้ ซพัพลายเออรต์อ้งตรวจสอบความ
สมัพนัธก์บับริษทัจดัหางานเพ่ือหลีกเล่ียงความเส่ียงใน
การคา้มนุษย ์

3.5 ขอ้ตกลงตามสญัญา
ซพัพลายเออรแ์ละผูร้บัเหมาช่วงตอ้งจดัทำาขอ้กำาหนด
และเง่ือนไขของขอ้ตกลงและสญัญาการทำางานเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรกบัพนกังานของตนเอง เง่ือนไขของสญัญา
จา้งงานควรเป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมายท่ี 
เขม้งวดท่ีสุดซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั ขอ้ตกลงการ
ทำางานดงักล่าวตอ้งส่งเสริมการจา้งงานท่ีมั่ นคงและ
ไม่ละเมิด สิทธิข์องพนกังานซ่ึงไดร้บัการคุม้ครองตาม
กฎหมายท่ีบงัคบัใช้

ซัพพลายเออรต์้องไม่จ้างคนงานท่ีไม่มีสิทธิ ใ์นการ
ทำางาน รวมถงึผูอ้พยพท่ีผิดกฎหมายดว้ยเช่นกนั จะ
ตอ้งไม่มีการจา้งผู้รบัเหมาช่วงหรือการทำางานท่ีบ้าน
โดยไม่ไดร้บัอนุญาต เป็นลายลกัษณอ์กัษรล่วงหนา้จาก 
Richemont 

3.6 หา้มใชแ้รงงานเด็ก
หา้มว่าจา้งบุคคลท่ีมีอายุต่ำากว่า 15 ปี หรืออายุต่ำากว่า
เกณฑอ์ายุขัน้ต่ำา ในทอ้งถ่ินสำาหรบัการจา้งงานและการ
สำาเร็จการศกึษาภาคบงัคบั โดยยดึตามเกณฑอ์ายุท่ีสูง
ท่ีสุด 

การจา้งแรงงานเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ำากว่า 18 ปีจะ
เกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือ ซพัพลายเออรมี์ขัน้ตอนพิเศษในการ
ทำางานสำาหรบัเด็ก ขัน้ตอนเหล่านี ้ ตอ้งรวมถงึการหา้ม
ทำางานในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอนัตราย การทำางาน ใน
เวลากลางคืน ชั่วโมงการทำางานท่ีไม่อนุญาตในกรณี
ท่ีกำาลงัศกึษา ภาคบงัคบั และและการรบัประกนัการ
คุม้ครองพฒันาการ ทางร่างกายและจิตใจของเด็ก 

3.7 ค่าจา้งและผลประโยชน์
ค่าจา้งและผลประโยชนต์ามท่ีกฎหมายกำาหนดทัง้หมด 
(ประกนัสุขภาพ ประกนัสงัคม เงินบำานาญ) ซ่ึงจ่ายให้
พนกังานสำาหรบั สปัดาหก์ารทำางานตามมาตรฐานขัน้ต่ำา 
มาตรฐานทางกฎหมายภาย ในประเทศหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรม โดยยดึตามมาตรฐานท่ีสูงกว่าเป็นหลกั 
สำาหรบัพนกังานท่ีไดร้บัค่าจา้งตาม จำานวนชิน้งาน หน่ึง
วนัทำางานของพวกเขาจะตอ้งไดค่้าแรงขัน้ต่ำา เท่ากบั

ค่าแรงขัน้ต่ำาต่อวนั ค่าจา้งควรเพียงพอท่ีจะตอบสนอง
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐาน และใหร้ายไดต้ามดุลยพินิจ
อย่างเหมาะสม ซ่ึงหมายความว่าซพัพลายเออรค์วรส่ง
เสริมค่าจา้งท่ีเพียงพอต่อการครองชีพ ค่าครองชีพเป็น
ค่าตอบแทนท่ีลูกจา้งไดร้บัสำาหรบัสปัดาหก์ารทำางาน
มาตร ฐานในสถานท่ีใดท่ีหน่ึง ซ่ึงเพียงพอสำาหรบัการ
ใชจ่้ายตามมาตรฐานการครองชีพท่ีเหมาะสมสำาหรบั
พนกังานและครอบครวั

ซพัพลายเออรต์อ้งรบัประกนัค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกนั
สำาหรบังานท่ีมีมูลค่ าเท่ากนัตามขอ้กำาหนดของ Equal 
Pay International Coalition (EPIC) 

พนักงานทุกคนจะไดร้บัทราบขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรและเขา้ใจไดเ้ก่ียวกบัขอ้กำาหนดและเง่ือนไขในการ
จา้งงานของตนเองในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าจา้งก่อนเขา้สู่การ
จา้งงาน และรายละเอียดเก่ียวกบัค่าจา้งในส่วนของระยะ
เวลาการจ่ายเงินท่ีกำาหนดไว้

ซัพพลายเออรจ์ะต้องชดเชยชั่ วโมงการทำางานล่วง
เวลาในอตัราปกติหรือ อตัราพิเศษตามขอ้กำาหนดทาง
กฎหมายท่ีบงัคบัใช้

ไม่อนุญาตใหห้กัค่าจา้งตามมาตรการการลงโทษ และไม่
อนุญาตใหห้กัค่าจา้งใดๆ ซ่ึงไม่ไดก้ำาหนดไวใ้นกฎหมาย
ภายในประเทศ เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตอย่างชดัแจง้จาก
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.8 ช ั่วโมงการทำางาน
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่ วโมงการ
ทำางานปกติเป็นไป ตามอนุสญัญาขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ รวมถงึกฎหมายภายในประเทศหรือ
มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีอยู่

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชั่วโมงการทำางานปกติตอ้ง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสปัดาหก์ารทำางานประจำา

•   ชั่วโมงการทำางานทัง้หมดในช่วง 7 วนัจะตอ้งไม่
เกิน 60 ชั่วโมง ยกเวน้ในกรณีพิเศษซ่ึงตรงตาม
เกณฑท์ัง้หมดต่อไปนี:้ 

  o   ชั่ ว โ ม ง การ ทำ าง า นซ่ึง ไ ด้ร ับอ นุ ญ า ต ต าม
กฎหมายภายในประเทศ

  o   ชั่ วโมงการทำางานซ่ึงได้ร ับอนุญาตตามข้อ
ตกลงการเจรจาต่อรองร่วมกนั

  o   มีการใช้มาตรการป้องกันท่ีเหมาะสมเพ่ือ
ป ก ป้ อ ง สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภัย ข อ ง
พนกังาน

  o   นายจ้างสามารถแสดงหลักฐานเก่ียวกับ
สถานการณย์กเวน้ท่ีเกิดขึน้ได ้ เช่น ยอดการ
ผลิตสูงโดยไม่คาดคิด อุบติัเหตุ หรือเหตุ
ฉุกเฉิน
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•   การทำางานล่วงเวลาจะตอ้งเป็นไปตามความสมคัร
ใจและไดร้บัค่าตอบแทน ในอตัราพิเศษ

•   จดัให้มีการพกัผ่อนรายสปัดาหแ์ละการลาหยุด
ประจำาปีโดยได้ร ับค่าจ้างขัน้ต่ำาตามกฎหมาย
ภายในประเทศและระเบียบขอ้บงัคบัของภาค
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และจะปฏิบติัตามขอ้กำาหนดทาง
กฎหมายสำาหรบัการลางานทัง้หมด รวมถงึการ
ลาคลอดบุตรสำาหรบัผูห้ญิง การลาคลอดบุตร
สำาหรบัผูช้าย และการลาไปร่วมงานศพญาติหรือ
คนใกลชิ้ด

ทุกๆ เจ็ดวนัพนกังานจะไดร้บัวนัหยุดอย่างนอ้ยหน่ึงวนั  

3.9  เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง
ร่วมกนั

ซัพพลายเออรจ์ะต้องอนุญาตให้พนักงานเลือกท่ีจะ
เขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสมาคมคนงานไดต้ามตอ้งการ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใชแ้ละขอ้ตกลงการ
เจรจาต่อรองร่วมกนัซ่ึงมีขอ้ตกลงดงักล่าวรวม
อยู่ดว้ย และ

•   สนบัสนุนวิธีการพูดคุยแบบสองฝ่าย เช่น การคดั
เลือกตวัแทนของพนกังานโดยรวม และการเจรจา
ท่ีจริงจงัและมีประสิทธิภาพระหว่างผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ี กฎหมายหา้มหรือจำากดัเสรีภาพเหล่า
นี้

3.10  สุขภาพและความปลอดภยั
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ดา้นสุขภาพและความปลอดภยัท่ีบงัคบัใชท้ ัง้หมด โดย
จดัให้มีสภาพแวดลอ้มการทำางานท่ีปลอดภยัและถูก
สุขอนามยั และมอบหมายหนา้ท่ีในการกำากบัดูแลดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัให้แก่ตวัแทนผูบ้ริหารระดบั
สูง

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมีกระบวนการในการระบุความ
เส่ียงดา้นสุขภาพและ ความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ดำาเนินงานของตนเอง กำาหนดความสำาคญัเชิงสมัพนัธ ์
สำาหรบัความเส่ียงแต่ละประเภท และดำาเนินการตาม
มาตรการบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสม พนกังานจะ
ตอ้งไดร้บัแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีมีผลสำาคญัต่อ
สุขภาพ และความปลอดภยัของพวกเขา

พนกังานจะตอ้งเขา้ร่วมการฝึกอบรมดา้นสุขภาพและ
ความปลอดภยัอย่าง สม่ำาเสมอและมีการลงบนัทกึไว ้
พนักงานใหม่และพนักงานท่ีไดร้บัมอบหมายงานใหม่
ตอ้งไดร้บัการฝึก อบรมดงักล่าวดว้ย

ซพัพลายเออรจ์ดัหาสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภยัและถูกสุข
อนามยัใหแ้ก่ พนกังานและคนงานทุกคน ซ่ึงรบัประกนั
ในเร่ืองความปลอดภยัขัน้พืน้ฐาน ขัน้ตอนฉุกเฉินและขอ้
กำาหนดทางกายภาพท่ีเพียงพอ รวมถงึสญัญาณเตือนไฟ

ไหม ้ ทางออก และการฝึกซอ้มในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
อุปกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลฟรี อุปกรณนิ์รภยั
และการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมกบังาน ตลอดจนการเขา้ถงึ
การรกัษาพยาบาลฉุกเฉิน 

คนงานตอ้งมีน้ำาท่ีด่ืมไดอ้ย่างปลอดภยั มีการสุขาภิบาล
ท่ีเพียงพอ รวมถงึหอ้งน้ำาและส่ิงอำานวยความสะดวก
ท่ีแยกการใชง้านตามเพศ ท่ีพกัท่ีปลอดภยัและถูกสุข
อนามยัซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สูงสุดและ
ตอ้งจดัใหมี้ความเป็นส่วนตวั ความปลอดภยั และการ
แยกใชง้านตามเพศ

ซพัพลายเออรค์วรใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการปกป้อง
พนกังานหญิงท่ี มีครรภแ์ละท่ีใหน้มบุตร รวมถงึเยาวชน 
(เช่น เด็กฝึกงาน) 

ซัพพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบอุบัติเหตุด้านอาชีว
อนามัยและความปลอดภัยทั้งหมดท่ีเ ก่ียวข้องกับ
พนกังานและคนงานเพ่ือระบุสาเหตุ และกำาหนดการ
ดำาเนินการแก้ไขท่ีจำาเป็นเพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ้ำา

ซพัพลายเออรต์อ้งกำาหนดใชข้ ัน้ตอนท่ีเหมาะสมเก่ียว
กบัอาชีวอนามยัและ ความปลอดภยั ปรบัปรุงขัน้ตอนดงั
กล่าวใหท้นัสมยั และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนกังานทุก
คนทราบขัน้ตอนดงักล่าว

3.11 ผลกระทบต่อชุมชน
ซพัพลายเออรต์อ้งเอาใจใส่ชุมชนท่ีตนเองดำาเนินงาน
อยู่ เราสนบัสนุนใหซ้พัพลายเออรส์รา้งผลกระทบเชิง
บวกต่อสงัคมในชุมชนท่ี เก่ียวขอ้ง โดยการบริจาคเพ่ือ
สวสัดิการทางสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของ
ชุมชน
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4. สภาพแวดลอ้ม

4.1  การจดัการและการปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใชท้ ัง้หมด

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไดร้บัใบอนุญาตดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ใบอนุญาตดำาเนินงาน การจดทะเบียนขอ้มูลและขอ้
จำากดัทัง้หมด และปฏิบติัตามขอ้กำาหนดดา้นการปฏิบติั
งานและการรายงาน

ซพัพลายเออรค์วรใชวิ้ธีการท่ีเหมาะสมในการระบุและ
ประเมินความเส่ียง ของอนัตรายในการดำาเนินงานของ
ตนเองและของคู่คา้ทางธุรกิจ และดำาเนินการตรวจสอบ
สถานะตามความเส่ียง ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการ
ดงัต่อไปนี:้

•   ระบุและประเมินความเส่ียง

•   ระบุโอกาสในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และส่งเสริมหุน้ส่วนในการ ปกป้องสภาพภูมิ
อากาศ หากเป็นไปได ้

•   ใชม้าตรการเพ่ือป้องกนัและบรรเทาความเส่ียง
และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดูบทท่ี 4.3)

•   มีระเบียบวิธีในการติดตามและตรวจสอบ 

•   มีการส่ือสารท่ีจำาเป็นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวขอ้ง

•   ซัพพลายเออร ์ต้องจัดการฝึกอบรมและ ให้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงและการ ควบคุมดา้น
ส่ิงแวดลอ้มแก่พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน ซ่ึงจะ
ตอ้งดำาเนินการในรูปแบบและภาษาท่ีพนักงาน
สามารถเขา้ใจไดง่้าย

4.2  การลดทรพัยากรและการป้องกนัมลพิษ
เราขอให้ซพัพลายเออรข์องเราพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือ
ลดการใชท้รพัยากร (เช่น เชือ้เพลิงฟอสซิล พลาสติก
บริสุทธิจ์ากเชือ้เพลิงฟอสซิล น้ำา และผลิตภณัฑจ์ากป่า
บริสุทธิ)์ และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (เช่น การปล่อย
มลพิษ มลพิษ ของเสีย) อย่างต่อเน่ือง เราขอใหซ้พัพลาย
เออรข์องเราส่งเสริมการใชว้ตัถุดิบหมุนเวียน 

การลดและกำาจดัการปล่อยมลพิษและการสรา้งของเสีย
นัน้ตอ้งดำาเนินการท่ี แหล่งกำาเนิด หรือใชห้ลกัปฏิบติั
ต่างๆ เช่น การเพ่ิมอุปกรณค์วบคุมมลพิษ การปรบั
เปล่ียนกระบวนการผลิตและการบำารุงรกัษา หรือโดยวิธี
การอ่ืนๆ

4.3   การใชพ้ลงังานและ 
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
(GHG)

ซัพพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบการใช้พลงังานของ
ตนเองและดำาเนินการ เพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
(GHG) และต่อสูก้บัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง: 

•   รวบรวมและบนัทึกขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัคารบ์อน
ฟุตพริน้ท ์ และใหข้อ้มูลแก่ Richemont เม่ือมีการ
รอ้งขอ

•   จดัทำาแผนงานและเป้าหมายเพ่ือลดการปล่อย 
GHG จากกิจกรรมต่างๆ ของตนเองอย่างต่อ
เน่ือง และ

•   เ พ่ิ ม การใช้พ ลัง ง า นห มุ น เวี ย นใน ลัก ษ ณ ะ ท่ี
สามารถพิสูจน์ได้
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4.4 น ้ำา
ซัพพลายเออรจ์ะต้องมีหลกัปฏิบติัในการจดัการน้ำา
อย่างยั่งยืน 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง:

•   รวบรวมและบนัทกึขอ้มูลน้ำา และใหข้อ้มูลแก่ 
Richemont เม่ือมีการรอ้งขอ และ

•   จดัทำาแผนงานและเป้าหมายเพ่ือลดและรีไซเคิล
น้ำา 

ตอ้งมีการบำาบดัน้ำาเสียและทำาให้สะอาดตามกฎหมาย
ทอ้งถ่ิน และป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลพิษ 

ซพัพลายเออรซ่ึ์งตัง้อยู่ในภูมิภาคท่ีขาดแคลนน้ำาจะตอ้ง
มีระบบการจดัการน้ำาท่ีเขม้งวด และรวบรวมขอ้มูล (เช่น 
การดงึน้ำา การใชน้้ำา น้ำาเสีย น้ำารีไซเคิล) เพ่ือลดผลกระ
ทบต่อชุมชนทอ้งถ่ิน

4.5 ของเสีย
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งป้องกนัไม่ให้เกิดมลพิษและระบุ
แหล่งท่ีมาของของเสียท่ีสำาคญั รวมถงึจดัการของเสียท่ี
ระบุไดด้ว้ยความรบัผิดชอบ 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   รวบรวมและบนัทึกขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงกบัการผลิต
ของเสีย และใหข้อ้มูลแก่ Richemont เม่ือมีการ
รอ้งขอ

•   จดัทำาแผนงานและเป้าหมายเพ่ือลดและรีไซเคิล
ของเสีย และนำาไปใช้ในหลกัการเศรษฐกิจ
หมุนเวียนท่ีเป็นไปได ้ (ลด ใชซ้้ำา รีไซเคิล และนำา
กลบัมาใช้ใหม่)

•   กำาจดัของเสียตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ หรือใน
กรณีท่ีไม่มีกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ ใหป้ฏิบติัตาม
มาตรฐานสากล และ

•   พยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการฝัง
กลบขยะ

4.6 สารเคมี
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ี
บงัคบัใชท้ ัง้หมดเก่ียว กบัการจำากดัและการจดทะเบียน 
รวมถงึในส่วนท่ีจำาเป็น การอนุญาตหรือการแจง้เตือน
เก่ียวกบัสารเคมีท่ีมีอยู่ในผลิตภณัฑข์ัน้สุดทา้ยหรือใน
กระบวนการผลิตตามขอ้กำาหนดทางกฎหมายท่ีบงัคบัใช้
กบัตลาดท่ี เก่ียวขอ้ง (เช่น ระเบียบ EU REACH) 

นอกจากนี ้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปรบัใชก้ระบวนการ
ใหม่และหลกัปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิง
แวดลอ้มและขอ้กงัวลดา้นสุขภาพและความ ปลอดภยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชส้ารเคมี 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งเก็บรกัษารายการสารอนัตราย
ต่างๆ ไวท่ี้โรงงานของตนเอง ตอ้งจดัเก็บเอกสารขอ้มูล
ความปลอดภยั (หรือเทียบเท่า) ในจุดท่ีสามารถหยิบใช้
งานไดง่้ายทุกสถานท่ีท่ีมีการใชส้ารอนัตราย ตอ้งมีการ
ติดฉลากสารเคมีอย่างถูกตอ้งและแจง้ให้พนกังานทุก
คนท่ีทำางาน กบัสารเคมีทราบถงึความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างชดัเจนและจริงจงั

4.7 ความหลากหลายทางชีวภาพ
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งหลีกเล่ียงและลดผลกระทบต่อ
ความหลากหลายทาง ชีวภาพ 

ซัพพลายเออรจ์ะต้องแสวงหาโอกาสในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทาง ชีวภาพท่ีเช่ือมโยงกบักิจกรรมของ
ตนเอง

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพยายามอย่างเต็มท่ีเพ่ือสรา้งผลก
ระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ดำารงชีวิตของผูค้นในทอ้งถ่ิน

ซัพพลายเออร ์ในส่วนของเหมืองแร่จะต้องไม่สำารวจ
หรือขุดเหมืองในแหล่งมรดกโลก ซพัพลายเออรจ์ะตอ้ง
ระบุพืน้ท่ีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสำาคญั (ตาม
มาตรฐานสากล IUCN สำาหรบัการระบุพืน้ท่ีความหลาก
หลายทางชีวภาพท่ีสำาคญั) ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการ
ดำาเนินงานของตนเอง และมีเคร่ืองมือบรรเทาผลกระทบ
เพ่ือลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
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5. การประยุกต ์ใชแ้ละการระบุขอ้กงัวล

5.1  การปฏิบติัตามขอ้กำาหนดท ั่วไป
Richemont คาดหวงัใหซ้พัพลายเออรส่ื์อสารหลกัการ
ของจรรยาบรรณนีก้บัพนกังาน ผูร้บัเหมาช่วง และ
บุคคลท่ีสามท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงพวกเขาทำาธุรกิจดว้ย และ
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการรวมหลกัการต่างๆ นีไ้วใ้นการ
ดำาเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งรายงานปัญหาท่ีมีอยู่หรือท่ีอาจ
เกิดขึน้ในเชิงรุกเก่ียวกบัขอ้กำาหนดท่ีกำาหนดไวใ้นจรรยา
บรรณนี ้ ควบคู่กบัแผนการแก้ไขท่ีเสนอให ้ Richemont 
พิจารณา

5.2 การรายงานขอ้กงัวลและการแจง้เหตุ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งวางระบบเพ่ือการร้องทุกขแ์ละ
การแจง้เหตุอย่างอิสระ เพ่ือช่วยใหพ้นกังาน ผูร้บัเหมา
ช่วง และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งสามารถรายงานการ
ประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึน้จริงหรือท่ีน่าสงสยัโดยไม่เปิด
เผยช่ือ และไม่มีภยัคุกคามจากการตอบโต ้การข่มขู่ หรือ
การคุกคาม

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการกบัขอ้กงัวลท่ีรายงาน
เขา้มาทัง้หมดอย่างจริงจงั และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าขอ้
กงัวลดงักล่าวจะไดร้บัการแก้ไขอย่างยุติธรรม เป็นกลาง 
และทนัเวลาตามขอ้กำาหนดดา้นการรกัษาความลบั 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบและดำาเนินการแก้ไข
หากจำาเป็น และบนัทกึขอ้มูลไว้

พนกังานสามารถรายงานขอ้กงัวลเก่ียวกบังานท่ีดำาเนิน
การในนามของ Richemont หรือการประพฤติผิดท่ี
น่าสงสยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณฉบบันีไ้ดท่ี้ whistle.
blowing@richemont.com 

Richemont จะตรวจสอบขอ้กงัวลใดๆ ท่ีเกิดขึน้และ
หารือเก่ียวกบัผลการตรวจสอบร่วมกบัซพัพลายเออร ์ซ่ึง
จะดำาเนินการทัง้หมดตามขอ้กำาหนดในการรกัษาความ
ลบั

5.3 การประเมินผล
Richemont มีสิทธิใ์นการรอ้งขอขอ้มูลจากซพัพลายเอ
อรข์องตนเองในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการปฏิบติัตามขอ้
กำาหนดของจรรยาบรรณฉบบันี้

ในกรณีท่ีจำาเป็น Richemont อาจกำาหนดใหซ้พัพลายเอ
อรแ์สดง หลกัฐานการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดโดยวิธีการ
ตรวจสอบอย่างอิสระหรือการรบัรองท่ีเหมาะสม

Richemont ขอสงวนสิทธิใ์นการทดสอบผลิตภณัฑแ์ละ
วสัดุโดยอิสระ เพ่ือพิสูจนว่์า ซพัพลายเออรป์ฏิบติัตามขอ้
กำาหนดของจรรยาบรรณฉบบันีห้รือไม่

Richemont จะมีสิทธิใ์นการรอ้งขอขอ้มูลและเย่ียมชม
โรงงานผลิตของซพัพลายเออร ์ และสถานท่ีของผูร้บั
เหมาช่วงและซพัพลายเออรข์องพวกเขา หรือมอบหมาย
ให้บริษทัตรวจสอบอิสระท่ีเป็นบุคคลท่ีสามเขา้เย่ียมชม 
เพ่ือกำาหนดการปฏิบติัตามขอ้กำาหนดของหลกัจรรยา
บรรณฉบบันี้

5.4 การไม่ปฏิบติัตามขอ้กำาหนด
Richemont ขอสงวนสิทธิใ์นการยุติความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบัซพัพลายเออรร์ายใดๆ ท่ีละเมิดจรรยาบรรณ
ฉบบันี ้ รวมถงึซพัพลายเออรห์รือผูร้บัเหมาช่วงของ
พวกเขาท่ีละเมิดจรรยาบรรณ ฉบบันีด้ว้ย ในกรณีท่ีมี
การเปิดเผยการละเมิดจรรยาบรรณฉบบันี ้ ในเบือ้งตน้ 
Richemont จะร่วมมือกบัซพัพลายเออรเ์พ่ือ คน้หาวิธี
แก้ไขท่ีเหมาะสมและยกระดบัสำาหรบัการปรบัปรุง ใน
กรณีท่ีซพัพลายเออรแ์สดงพฤติกรรมไม่เต็มใจท่ีจะให้
ความร่วมมือ และปรบัปรุง จะส่งผลใหเ้กิดการยุติความ
สมัพนัธท์างธุรกิจในทา้ยท่ีสุด  การตดัสินใจเลิกจา้ง
ซพัพลายเออรเ์น่ืองจากการละเมิดจรรยาบรรณจะเกิด
ขึน้ก็ต่อเม่ือขัน้ตอนในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบลม้
เหลวหรือไม่สามารถทำาได ้
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6.  เกณฑม์าตรฐานเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรบัผิด
ชอบ

ข้อ กำ า ห น ด ท่ี อ ธิ บ า ย ไว้ ใน ส่ ว นนี้ มี ผ ล บัง คับ ใ ช้ก ับ
ซพัพลายเออรท่ี์จดัหาวตัถุดิบ ส่วนประกอบ และ
สินคา้สำาเร็จรูป ซ่ึงจะสนบัสนุนความปรารถนาของ 
Richemont ในการสรา้งห่วงโซ่อุปทานท่ียั่งยืนในระยะ
ยาว และเป็นส่วนเสริมของขอ้กำาหนดในส่วนก่อนหนา้นี ้

6.1  ความโปร่งใสและ 
การสอบทวนแหล่งท่ีมา

ซพัพลายเออรท่ี์จดัหาวตัถุดิบและส่วนประกอบจะตอ้ง
มีส่วนร่วมอย่างแข็ง ขนัเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในห่วงโซ่
อุปทาน ความโปร่งใสในความหมายของ Richemont คือ
ความสามารถในการระบุช่ือและท่ีตัง้ของผู้ดำาเนินการ
ทัง้หมดในห่วงโซ่ อุปทานตน้น้ำาจนถึงแหล่งท่ีมาของ
วตัถุดิบ

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งระบุและตรวจสอบประวติั การ
จำาหน่าย ท่ีตัง้ และการใชผ้ลิตภณัฑ ์ ชิน้ส่วน และวสัดุ
เม่ือใดก็ตามท่ีเป็นไปได ้ ในบริบทของความยั่งยืน ความ
สามารถในการสอบทวนแหล่งท่ีมาคือเคร่ืองมือในการ
รบัประกนัและ ตรวจสอบคำากล่าวอา้งเก่ียวกบัความ
ยั่งยืนในส่วนของสินคา้และผลิตภณัฑ ์ เพ่ือให้มั่นใจถึง
การดำาเนินการตามหลกัปฏิบติัท่ีดีตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การสอบทวนแหล่งท่ีมาจะตอ้งมีประสิทธิภาพและตรวจ
สอบได ้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งจดัเตรียมบนัทึกและ
ขอ้มูลการสอบทวนแหล่งท่ีมาให้ พรอ้มเม่ือมีการรอ้งขอ

และจะตอ้งแจง้ให้ Richemont ทราบถึงการเปล่ียนแป
ลงใดๆ เก่ียวกบัช่ือและท่ีตัง้ของผูด้ำาเนินการในห่วงโซ่
อุปทาน

บริษัทตรวจสอบบุคคลท่ีสามอาจทำาการตรวจสอบ
ขอ้มูลการสอบทวนแหล่งท่ีมา

6.2  ระบบการจดัการ 
ส่ิงแวดลอ้ม

เราขอแนะ นำ าให้ซัพพลายเออร ์ด้านการผลิ ตและ
วตัถุดิบจดัทำาระบบการจดั การส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ISO 
14001) เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้กำาหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
และเพ่ือลดผลกระทบต่างๆ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมี
แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและติดตามผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มของตนเอง 

ซพัพลายเออรด์า้นการผลิตและวตัถุดิบจะตอ้งแบ่งปัน
แผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้มกบั Richemont เม่ือมี
การรอ้งขอ

6.3 สารเคมีท่ีมีการจำากดัการใชง้าน
ซัพพลายเออรต์้องรับประกันว่าผลิตภัณฑท่ี์ตนเอง
จดัหาให้กบั Richemont นัน้สอดคลอ้งกบัรายช่ือ
สารเคมีท่ี มีการจำากดัการใชง้านกบัผลิตภณัฑข์อง 
Richemont (PRSL) ฉบบัปรบัปรุงล่าสุด 

Richemont ตอ้งการให้ซพัพลายเออรต์รวจสอบให ้
แน่ใจว่าห่วงโซ่อุปทานของตนเองนัน้รวมขอ้บงัคบัเหล่า
นี้ไว้ในนโยบายและหลกัปฏิบติัทางธุรกิจของพวกเขา
ดว้ย

6.4 สวสัดิภาพสตัว ์
ซพัพลายเออรต์อ้งปฏิบติัต่อสตัวอ์ย่างดีและคำานึงถึง
หลกัอิสระดา้น สวสัดิภาพสตัวห์้าประการ: 

•   อิสระจากความหิวกระหาย โดยการจดัหาน้ำาจืด
และอาหารท่ีสตัวส์ามารถ เขา้ถึงไดเ้พ่ือรกัษา
สุขภาพท่ีสมบูรณแ์ละร่างกายท่ีแข็งแรง

•   อิสระจากความไม่สบายกาย โดยการจดัสภาพ
แวดลอ้มท่ีเหมาะสม รวมทัง้ท่ีพกัพิงและพืน้ท่ีพกั
ผ่อนท่ีสะดวกสบาย

•   อิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภยั 
โดยการป้องกนัหรือการวินิจฉัยและรกัษาอย่าง
รวดเร็ว

•   อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสตัว ์
โดยการจดัพืน้ท่ีเพียงพอ ส่ิงอำานวยความสะดวก
ท่ีเหมาะสม และการอยู่ร่วมกบัสตัวช์นิดเดียวกนั

•   อิสระจากความกลวัและความทุกขท์รมาน โดย
การสร้างสภาวะการเลีย้งดูท่ีไม่ทำาให้เกิดความ
ทุกขท์รมานทางจิตใจ

นอกจากนี ้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการ
จดัหาสตัวส์ำาหรบัการผลิตสินคา้หรูอย่างมีความรบัผิด
ชอบ เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการจบั การบำารุง
รกัษา การผสมพนัธุ ์ การเลีย้งดู การขนส่ง การจดัการ 
และการฆ่าสตัวท่ี์มีชีวิต หากหลกัการนีมี้ผลบงัคบัใชก้บั
ผลิตภณัฑท่ี์ซพัพลายเออรก์ำาลงัผลิต 
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6.5 สตัว ์ใกลสู้ญพนัธุ ์
ซัพพลายเออร ์จะต้องปฏิ บัติ ตามข้อบังคับพิ เศษ
ระหว่างประเทศและในทอ้ง ถ่ิน รวมถึงอนุสญัญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศของสัตว ์ใกล้สูญพันธุ ์
(CITES) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซือ้ การนำาเขา้ การ
ใชแ้ละการส่งออกวตัถุดิบท่ีไดม้าจากสตัว ์ใกลสู้ญพนัธุ ์
หรือสตัวคุ์ม้ครอง

6.6  การตรวจสอบสถานะสำาหรบัแร่จากพืน้ท่ีท่ี
ไดร้บัผลกระทบ จากความขดัแยง้และพืน้ท่ี
ท่ีมีความเส่ียงสูง

ซพัพลายเออร ์ในห่วงโซ่อุปทานทองคำา เงิน โลหะกลุ่ม
แพลตินมั (PGM) เพชรและอญัมณีสีจะตอ้งดำาเนินการ
และจัดทำาเอกสารการตรวจสอบสถานะของห่วงโซ่
อุปทานของตนเองตามแนวทางการตรวจสอบสถานะ
ของ OECD สำาหรบัห่วงโซ่อุปทานท่ีมีความรบัผิดชอบ
ดา้นแร่จากพืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระ ทบจากความขดัแยง้
และพืน้ท่ีมีมีวคามเส่ียงสูง (‘แนวทางของ OECD’) และ
นโยบายการจดัหาวตัถุดิบของ Richemont 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) จะตอ้ง
ดำาเนินการตรวจสอบ สถานะท่ีเหมาะสมกบัขนาด
และสถานการณ ์ อย่างไรก็ตาม อย่างนอ้ยวิสาหกิจดงั
กล่าวจะตอ้งมีนโยบาย กระบวนการตรวจสอบสถานะ
ท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์ และ กระบวนการเพ่ือการ
แก้ไข Richemont อาจสนบัสนุน SME ในกระบวนการ
ตรวจสอบสถานะของพวกเขา ในกรณีดงักล่าว การเขา้
ถึงขอ้มูลของห่วงโซ่อุปทานเป็นส่ิงจำาเป็น

6.7  ทองคำา เงิน และ/หรือโลหะกลุ่มแพลตินมั *
ซพัพลายเออร ์ในห่วงโซ่อุปทานทองคำา เงิน และโลหะ
กลุ่มแพลตินมั จะตอ้งผ่านการรบัรองตามหลกัปฏิบติั
ของ Responsible Jewellery Council ซ่ึงจะมีการ
พิจารณาใชม้าตรฐานอ่ืนๆ ดว้ย หากสามารถแสดงให้
เห็นถึงความเท่าเทียมไดอ้ย่างชดัเจน

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งให้การรบัประกนัเท่าท่ีเป็นไปได้
ว่าทองคำา เงิน และ/หรือโลหะกลุ่มแพลตินมัท่ีตนเอง
จดัหามานัน้ไดม้าจากการรีไซเคิล หรือการขุดเหมือง
อย่างมีความรบัผิดชอบในลกัษณะท่ีคำานึงถึงหลกัสิทธิ 
มนุษยชนและสิทธิแรงงาน ปราศจากความขดัแยง้ และ
ไม่ก่อให้เกิด ความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม

6.8  เพชร*
ซัพพลายเออร ์ในห่วงโซ่อุปทานเพชรจะต้องผ่านการ
รบัรองตามหลกัปฏิบติัของ Responsible Jewellery 
Council ซ่ึงจะมีการพิจารณาใชม้าตรฐานอ่ืนๆ ดว้ย 
หากสามารถแสดงให้ เห็นถึงความเท่าเทียมไดอ้ย่าง
ชดัเจน

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม Kimberley Process 
Certification Scheme (KPCS) และระบบการรบัประกนั
โดยสมคัรใจของ World Diamond Council (WDC) ซ่ึง
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมมาตรฐานสากลด้านสิทธิ
มนุษยชน สิทธิแรงงาน การต่อตา้นการฟอกเงิน และ
การต่อตา้นการทุจริต ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งยืนยนัใบ
กำากบัคำาชีแ้จงการรบัประกนั WDC

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการดงัต่อไปนี:้

•   จดัหาเฉพาะเพชรธรรมชาติท่ีไม่ผ่านการแปรรูป
จากแหล่งท่ีถูกตอ้งตาม  กฎหมาย โดยปฏิบติั
ตามข้อกำ า หนดด้า นคุ ณภา พแล ะความเป็ น 
ธรรมชาติของเราอย่างเคร่งครดั และ

•   เ ปิ ด เ ผ ย ลัก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ ข อ ง หิ น โ ด ย
สมบูรณแ์ละครบถว้น ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระดบัสากล รวมถึง
หลกัปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในภาคอุตสาหกรรม

ซพัพลายเออรท่ี์มีส่วนร่วมในการเจียระไนและขดัเกลา
เพชรจะตอ้งใชล้อ้ขดั เคลือบเพชรท่ีปราศจากโคบอลต์

ในกรณีท่ี Richemont ซือ้เพชรให้แก่ซพัพลายเออรเ์พ่ือ
ใช้ในผลิตภณัฑท่ี์จดัหาให้กบั Richemont ซพัพลายเอ
อรจ์ะตอ้งใชเ้พชรเหล่านัน้โดยเฉพาะ และไม่สามารถใช้
เพชรอ่ืนทดแทนได้

*ขอ้กำาหนดสำาหรบัการรบัรอง RJC ท่ีรวมอยู่ในย่อหนา้ท่ี 6.7 และ 6.8 จะถือเป็นการสนบัสนุนสำาหรบัซพัพลายเออรข์องธุรกิจ Online Distributer ของ Richemont (ยก
ตวัอย่างเช่น YOOX NET-A-PORTER Group และ Watchfinder & Co.)
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6.9  อญัมณีสี
ซัพพลายเออร ์ในห่วงโซ่อุปทานอัญมณีสีต้องให้การ
รบัรองเท่าท่ีเป็นไปได ้ ว่าการขุดและแปรรูปอญัมณี
นัน้ดำาเนินการในลกัษณะท่ีคำานึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงาน ปราศจากความขดัแยง้ และไม่ก่อให้
เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้ม และจะตอ้งมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขนัในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส และ
ดำาเนินการในกระบวนการตรวจสอบสถานะ ดว้ยเหตุ
นี ้ ซพัพลายเออรจ์ึงควรใชเ้คร่ืองมือท่ี Gemstones and 
Jewellery Community Platform เป็นผูจ้ดัหาให ้

เราสนบัสนุนอย่างย่ิงให้ซพัพลายเออร ์ในห่วงโซ่อุปทาน
อญัมณีสีนัน้ผ่าน การรบัรองตามหลกัปฏิบติัของ 
Responsible Jewellery Council ซ่ึงจะมีการพิจารณา
ใชม้าตรฐานอ่ืนๆ ดว้ย หากสามารถแสดงให้เห็นถึง
ความเท่าเทียมไดอ้ย่างชดัเจน 

ซัพพลายเออรจ์ะต้องเปิดเผยลักษณะทางกายภาพ
ของหินโดยสมบูรณแ์ละ ครบถว้น (รวมถึงขอ้มูลเก่ียว
กบัการเก็บรกัษาโดยละเอียด) ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมาย
ภายในประเทศและกฎหมายระดบัสากล รวมถึงหลกั
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในภาคอุตสาหกรรม

6.10  หนงัและขนสตัว ์
เราสนับสนุนอย่างย่ิงให้ซัพพลายเออรท่ี์จดัหาเคร่ือง
หนงัลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจดัหา
หนงัววั (ควรไดม้าจากแหล่งกำาเนิดในทอ้งถ่ิน) ซพัพลาย
เออรต์้องตระหนักถึงผลกระทบทางอ้อมต่อการตดั
ไมท้ำาลายป่า และทำางานอย่างจริงจงัเพ่ือลดปัญหานี้
ให้เหลือน้อยท่ีสุดโดยเปรียบเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ Richemont ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัขอ้มูล
เก่ียวกบัความเส่ียงจากการตดัไมท้ำาลายป่า 

ซัพพลายเออรท่ี์จัดหาหนังสัตวค์วรผ่านการรับรอง
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (เช่น ISO 14001, LWG) เราสนบัสนุน
ให้ซัพพลายเออรด์ำาเนินการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิง
แวดลอ้มท่ี เกิดจากกระบวนการฟอกหนงั 

หนังจระเข้จะต้องมาจากฟาร ์มท่ี ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงจาก ICFA (International 
Crocodilian Farmers Association) 

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งให้ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีตัง้ของ
โรงฆ่าสตัวแ์ละสถานท่ีตัง้ของโรงฟอกหนงั รวมถึง
ประเทศตน้กำาเนิด (ฟารม์เลีย้งสตัว)์ แก่ Richemont 
เม่ือมีการรอ้งขอ 

ขนสตัวจ์ะต้องมาจากแหล่งท่ีมาท่ีสามารถรบัประกนั
สวัสดิภาพสัตวผ่์านการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานท่ี
เคร่งครดัหรือโครงการการรบัรองระดบัสากลซ่ึง เป็น
ท่ียอมรบั (เช่น WelFur) และจะตอ้งส่งเสริม การใชข้น
สตัวรี์ไซเคิล

6.11 ผลิตภณัฑจ์ากป่า
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าการดำาเนิน
การของตนเองนัน้ไม่มีผลกระทบเชิงลบต่อป่าไม ้

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งกำาหนดมาตรการเพ่ือตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าไม่มี ผลิตภณัฑจ์ากป่าท่ีผิดกฎหมายอยู่ใน
ห่วงโซ่อุปทาน และปฏิบติัตาม กฎระเบียบท่ีบงัคบัใช ้
(เช่น กฎระเบียบ EU Timber) 

เราขอให้ซพัพลายเออรจ์ดัหากระดาษ บรรจุภณัฑ ์ และ
ผลิตภณัฑ ์ จากป่าไมอ่ื้นๆ ในลกัษณะท่ีมีความรบัผิด
ชอบ ไม่ว่าจะไดม้า จากการรีไซเคิลหรือจากป่าไมท่ี้มี
การจดัการอย่างยั่งยืนซ่ึงผ่านการรบัรอง ผลิตภณัฑ์
ท่ีมาจากป่าไมต้อ้งผ่านการรบัรองจาก Forest 
Stewardship Council (FSC) 

ซพัพลายเออรจ์ะดำาเนินการตรวจสอบสถานะซพัพลาย
เออรข์องตนเอง ในกรณีท่ีจำาเป็น 

6.12 น ้ำาหอม
ซพัพลายเออรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมน้ำาหอมและ
เคร่ืองสำาอางจะตอ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสารประกอบ
น้ำาหอม สูตร ส่วนประกอบของบรรจุภณัฑ ์ หรือ
ผลิตภณัฑส์ำาเร็จรูปท่ีตนเองจดัหา นัน้ปลอดภยั
สำาหรบัการใชง้านตามวตัถุประสงค ์ และสอดคลอ้งกบั
กฎหมายท่ีบงัคบัใชท้ ั่วโลกทัง้หมดเท่าท่ีทราบ

แอลกอฮอลท่ี์ใชต้อ้งมาจากแหล่งกำาเนิดตามธรรมชาติ
เท่านัน้

แก้วท่ีใช้ควรมาจากแหล่งกำาเนิดวัตถุดิบท่ีผ่านการ
ใชง้านโดยผูบ้ริโภคแลว้ และนำามาแปรรูปเพ่ือใช้ใหม่ 
(PCR) 
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6.13 ส่ิงทอ
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งมีมาตรฐานระดบัสูงในการดูแล
ส่ิงแวดลอ้ม ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งดำาเนินการต่อไปนี้
โดยเฉพาะ:

•   ใชน้้ำาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรบัผิดชอบ

•   ส่งเสริมการปกป้องและการฟ้ืนฟูความหลาก
หลายทางชีวภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มี
ความเสียหายต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ

ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งทำางานอย่างเต็มท่ีเพ่ือทำาใหร้ะบบ
แฟชั่นมีความยั่งยืน มากขึน้ วสัดุจะตอ้งมีคุณภาพสูง 
และเราสนบัสนุนให้ซพัพลายเออร ์ ทำางานอย่างต่อเน่ือง
โดยมุ่งเนน้ท่ีเกณฑต่์อไปนี:้ 

•   แนะนำาให้ใชว้สัดุอินทรีย ์ (เช่น Global Organic 
Textile Standards (GOTS)) หรือวสัดุรีไซเคิล 
(เช่น Global Recycled Standard (GRS))

•   เสน้ใยธรรมชาติตอ้งมาจากแหล่งกำาเนิดอินทรีย ์
โดยเฉพาะ

•   เส้นใยสังเคราะห์จะต้องมาจากแหล่งท่ี ผ่าน
การรบัรองจาก FSC หรือผลิตในระบบการผลิต
ภายในวงจรแบบปิด

•   เสน้ใยสงัเคราะหค์วรมาจากแหล่งรีไซเคิลหรือ
จากแหล่งชีวภาพ (แหล่งชีวภาพจะตอ้งมาจาก
วตัถุดิบตัง้ตน้ท่ีเป็นของเสีย มิฉะนัน้จะตอ้ง
แสดงหลักฐานว่าวัตถุดิบไม่ได้แข่งขันกับการ
ผลิตอาหารหรือวตัถุดิบตัง้ตน้ หรือมีส่วนทำาให้
เกิดการตดัไมท้ำาลายป่า (เช่น Content Claim 
Standard (CCS))

•   ผ้าขนสตัวค์วรเป็นไปตามมาตรฐานการจดัหา
ผา้ขนสตัวอ์ย่างมีความรบัผิด ชอบ (RWS) หรือ
มาตรฐานท่ีเทียบเท่า การตดัขนแกะบริเวณกน้
ถือเป็นการกระทำาตอ้งห้าม และ

•   ขนอ่อนควรเป็นไปตามมาตรฐานการจัดหา
ขนอ่อนอย่างมีความรบัผิดชอบ (RDS) หรือ
มาตรฐานท่ีเทียบเท่า สำาหรบัขนอ่อนและขนนก 
ห้ามถอนในขณะท่ีสตัวมี์ชีวิตโดยเด็ดขาด 

6.14 พลาสติก
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งไม่จดัหาผลิตภณัฑ์ใดๆ ท่ีมีส่วน
ประกอบของ PVC 

นอกจากนี ้ ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งพยายามอย่างเต็มท่ี
เพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี เกิดจากพลาสติก 
โดยดำาเนินการต่อไปนี:้

•   หลีกเล่ียงการใชพ้ลาสติกท่ีเป็นอนัตราย (เช่น 
ABS, PS, PU)

•   ล ด ป ริ ม า ณพ ล า ส ติ ก ท่ี ใ ช้ เ ชื ้อ เพ ลิ ง ฟ อ ส ซิ ล
บริสุทธิใ์ห้เหลือนอ้ยท่ีสุด

•   ใช้พลาสติกรี ไซเคิลและเพ่ิมการใช้พลาสติก
รีไซเคิล (เช่น พลาสติกท่ีผ่านการรบัรอง GRS) 
และ

•   ยืดอายุการใชง้านและปรบัปรุงการจดัการการ
หมดอายุการใชง้านของ พลาสติก
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ช่ือบริษทั:

ท่ีอยู่:

ช่ือผูติ้ดต่อ:

ตำาแหน่ง:

โปรดทำาเคร่ืองหมายท่ีช่องก่อนลงนาม: 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและยอมรบัขอ้กำาหนดของจรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออรข์อง Richemont และขอ้
กำาหนดท่ีเก่ียวขอ้ง สำาหรบักิจกรรมในภาคส่วนของขา้พเจา้แลว้ 

วนัท่ี:  

โดยผูมี้อำานาจลงนาม พรอ้มตราประทบั
บริษทั (หากมี):

จรรยาบรรณสำาหรบัซพัพลายเออร ์
การยอมรบัขอ้กำาหนด
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