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การแก้ไขปรับปรุงนโยบาย 
นโยบายนีอาจไดรั้บการแกไ้ขตามการเปลียนแปลงในกรอบนโยบาย GPSNR และ/หรือปัจจยัภายนอกทีเกียวขอ้งกบักิจกรรมการ

จดัซือยางธรรมชาติของบริษทั 

 

  

รุน่ ฉบบั คําอธบิายการปรบัปรุงแกไ้ข 

1.0 กนัยายน 2021 ฉบบัท ี1 
2.0 กุมภาพนัธ ์2023 ปรบัปรุงระบบการรายงานขอ้รอ้งเรยีน 
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องค์ประกอบนโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ Apollo (ASNRP) 
บทนาํ 

ยางธรรมชาติเป็นหนึงในวตัถุดิบหลกัทีใชใ้นการผลิตยางลอ้ และเก็บเกียวจากตน้ยางพารา หรือ Hevea Brasiliensis การปลูกยางพารา

ตอ้งอาศยัสภาพอากาศ สภาพดินทีเหมาะสมโดยเฉพาะ และมกัไดรั้บผลกระทบจากโรคภยัไขเ้จ็บและการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
 
บริษัท Apollo Tyres จํากดั 

ทาํธุรกิจผลิตและจาํหน่ายยางรถยนตต์งัแตปี่ พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) นโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ Apollo (ซึงเรียกวา่ “ASNRP”) 

ครอบคลุมถึง บริษทั Apollo Tyres จาํกดัและบริษทัในเครือ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมทุน และผูร่้วมงาน (โดยจะเรียกรวมกนัวา่ 

“Apollo Tyres”) Apollo Tyres ตระหนกัดีว่า เพอืให้อปุทานยางธรรมชาติมีความสมดุล การผลิตจาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งยงัยืนโดย

ไมส่่งผลกระทบในทางลบต่อสิงแวดลอ้มและผูค้น 
 
ขอบข่าย  

ขอบข่ายของ ASNRP คือการปฏิบติัตาม พฒันา เผยแพร่ และใชส่้วนประกอบและหลกัการทีกาํหนดโดยแพลตฟอร์มระดบัโลกเพือ

ยางธรรมชาติทียงัยืน (Global Platform for Sustainable Natural Rubber ซึงเรียกว่า “GPSNR”) GPSNR มุ่งมนัทีจะส่งเสริมการนาํ

ยางธรรมชาติทียงัยืนมาใชใ้นตลาดโลก โดยจดัการกบัการเปลียนแปลงของป่าไมแ้ละระบบนิเวศอืน ๆ การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และความไม่เท่าเทียมกนัในห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ  

 

ASNRP ประกอบดว้ยสอง (2) ส่วนคือ: 
i. องคป์ระกอบการจดัซืออยา่งยงัยืนของ Apollo Tyres 
ii. องคป์ระกอบนโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ Apollo Tyres 
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ส่วนที 1: องค์ประกอบการจัดซืออย่างยงัยืนของ Apollo Tyres 

องคป์ระกอบการจดัซืออยา่งยงัยืนของ Apollo Tyres ประกอบดว้ยสามส่วน (3) ดว้ยกนั นนัคือ วิสัยทศัน์การจดัซืออยา่งยงัยืน นโยบาย

การจดัซืออย่างยงัยืน และหลกัการจดัซืออยา่งยงัยืน: 
 

หวัข้อที 1: วิสัยทัศน์การจัดซือ 
 

Apollo Tyres จะทาํงานอยา่งเต็มทีเพอืลดผลกระทบตอ่สิงแวดลอ้มและผลกระทบต่อสังคมของธุรกิจโดยนาํนโยบายการจดัซือทียงัยืน

มาใช ้ และทาํให้มนัใจว่าซัพพลายเออร์จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมแนวทางปฏิบตัิทียงัยนืในห่วงโซ่อุปทานของวตัถุดิบ เราจะ

ตรวจสอบให้มนัใจถึงกรอบงานการกาํกบัดูแลดา้นความยงัยืนทีเขม้แขง็ซึงมีการระบุประเด็นสาํคญั ความเสียง และโอกาสทีเกิดขนึใน

ห่วงโซ่อปุทานของวตัถุดิบ และกลยทุธ์ในการรับมือสิงเหล่านี 
 

หวัข้อที 2: นโยบายการจัดซือทียงัยืน 
 

Apollo Tyres ถือวา่ซพัพลายเออร์เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจระยะยาว และซพัพลายเออร์มุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจอยา่งยติุธรรมและมี

จริยธรรม ส่งเสริมการแข่งขนัทีเปิดกวา้งและเป็นธรรมเพือผลประโยชน์สูงสุดของ Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ของ Apollo Tyres 

เราจะมุ่งมนัทีจะเพิมความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งต่อเนือง โดยการจดัหาวสัดุทีมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในเวลาทีเหมาะสม ไป

พร้อมกบัทาํงานร่วมกบัคู่คา้ดา้นซพัพลายเชนของเราในดา้นสิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมเพือให้เกิดการดาํเนินธุรกิจทียงัยืน 
 

หวัข้อที 3 : หลกัการจัดซืออย่างยงัยืน 
 

Apollo Tyres มุ่งมนัทีจะปกป้องสิงแวดลอ้มโดยกาํหนดให้มีการลด "การตดัไมท้าํลายป่า" และ "การสร้างการเปลียนแปลงในระบบ

นิเวศ" ตลอดจนปกป้อง "สิทธิมนุษยชน" ในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ  
 

หลกัเกณฑใ์นการจดัซือ Apollo Tyres อยา่งยงัยนืมีดงันี: 
 

1. ขบัเคลือนธุรกิจดว้ยธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ 
2.ปรับประสิทธิภาพการใชว้ตัถุดิบรีไซเคิลและวตัถุดิบหมนุเวียนในผลิตภณัฑข์องเรา รวมถึงการกระตุน้ให้พนัธมิตรในห่วงโซ่

อุปทาน RM ของเราเพมิปริมาณของวตัถุดิบรี ไซเคิลและวตัถุดิบหมุนเวียนในกระบวนการผลิต 
3.มุ่งมนัสู่มาตรฐานสูงสุดดา้นสิงแวดลอ้ม สุขภาพ และความปลอดภยัในกระบวนการผลิตและการปฏิบติังานของซพัพลายเออร์จดัหา

วตัถุดิบ และทาํงานเพือให้ไดก้ารรับรองทีบงัคบัใชใ้นอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้ง 
4. การบูรณาการมาตรฐานระหว่างประเทศและภายในประเทศว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนตามความเหมาะสมในการดาํเนินงานของซพั

พลายเออร์วตัถุดิบ 
5. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามบรรทดัฐานสากลในวาระการทาํงานทีเหมาะสม และส่งเสริมวฒันธรรม 'ครอบครัวเดียวกนั' ใน

ห่วงโซ่อปุทานวตัถุดิบ 
6. ทาํงานเพอืให้เกิดความยงัยืนของยางธรรมชาติตามแนวทางของ GPSNR เพอืขบัเคลือนการปรับปรุงประสิทธิภาพทางสังคม 

เศรษฐกิจ และสิงแวดลอ้มของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ 
7. ขบัเคลือนการพฒันาอยา่งต่อเนืองในวาระการจดัซืออยา่งยงัยืนในห่วงโซ่อุปทานวตัถุดบิ 
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ซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติทีจดัหาวตัถุดิบให้กบั Apollo Tyres นนั ไดรั้บการคาดหวงัให้ปฏิบติัตามนโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ 

Apollo นนัคือ ASNRP ซึงสอดคลอ้งกบักรอบนโยบาย GPSNR  ยางธรรมชาติทีผลิตตามกรอบนโยบายของ GPSNR จะไดรั้บการ

พิจารณาเป็นพิเศษ Apollo Tyres สนบัสนุนให้ซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติทุกรายพฒันาและเผยแพร่นโยบาย SNR ของตนเอง ซึง

สอดคลอ้งกบักรอบนโยบาย GPSNR ไมเ่พียงแต่เพือธุรกิจของตนเท่านนั แต่ยงัส่งเสริมความคิดริเริมนีภายในห่วงโซ่อปุทานตน้นาํ

ดว้ย  Apollo Tyres จดัเตรียมขอ้กาํหนดดา้นเวลาเพอืให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของนโยบายดงักล่าว และทาํให้แน่ใจว่าจรรยาบรรณ

และสัญญาของซพัพลายเออร์ กิจกรรมการมีส่วนร่วม และกลไกอืน ๆ สะทอ้นความคาดหวงัของซพัพลายเออร์เหล่านี 
 
ส่วนที 2: องค์ประกอบนโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ Apollo Tyres 
 

องคป์ระกอบนโยบายยางธรรมชาติทียงัยืนของ Apollo Tyres ประกอบดว้ยหก (6) ส่วนดว้ยกนั ซึงกาํหนดมาตรฐานสาํหรับแรงงาน

และสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภยั การปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม การคุม้ครองและอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การประเมินห่วงโซ่อุปทาน และการตรวจติดตามตวัชีวดัประสิทธิภาพในการดาํเนินนโยบายนี 

หวัข้อที 1 : สิทธิด้านแรงงานและมนุษยชน 
 

Apollo Tyres ปฏิบติัตาม ยอมรับ เคารพ และสนบัสนุนกฎหมายทีบงัคบัใช ้ (ระดบัทอ้งถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ) รวมถึง

หลกัการชีแนะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) ว่าดว้ยแรงงานและสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาหลกั 8 

ประการของ ILO ภายในกิจกรรมทางธุรกิจ  นโยบายนีใชก้บัคนงานทุกคน รวมทงัสัญญาจา้ง แรงงานขา้มชาติ และพนกังานชวัคราว 

Apollo Tyres หลีกเลียงการก่อให้เกิดหรือมีส่วนทาํให้เกิดผลกระทบในทางลบดา้นสิทธิมนุษยชน Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ 

ปฏิบติัตามสิงทีกล่าวไวข้า้งตน้ รวมถึงสิงต่อไปนี:  
 
1) แรงงานบงัคบัหรือแรงงานทีถูกผกูมดั: ห้ามมิให้มีการใชแ้รงงานบงัคบั ผกูมดั หรือจา้งเหมา ไมว่่าในลกัษณะใดก็ตาม การจา้ง

งานควรเป็นไปโดยสมคัรใจ และพนกังานทุกคนควรมีอสิระทีจะลาออกเมือแจง้ตามสมควร 
 
2) การใชแ้รงงานเด็ก: ห้ามใชแ้รงงานเด็ก คาํว่า เด็ก หมายถึง บุคคลใดก็ตามทีมีอายตุาํกว่าสิบห้า (15) ปี   หรือสิบสีปี (14) ที

กฎหมายของประเทศอนุญาต หรืออายุตาํกว่าทีสาํเร็จการศึกษาภาคบงัคบั หรือตาํกว่าอายขุนัตาํสําหรับการจา้งงานในประเทศ แลว้แต่

ว่าจะบงัคบัคบัใชท้ีตวัเลขใด Apollo Tyres สนบัสนุนการใชโ้ปรแกรมฝึกงานทีถูกตอ้งตามกฎหมายในสถานทีทาํงาน ซึงสอดคลอ้ง

กบักฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัในทอ้งถินทีบงัคบัใชก้บัโครงการฝึกงานดงักล่าว 
 
3) ชวัโมงการทาํงาน: ชวัโมงการทาํงานให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ พนกังานไม่ควรตอ้งทาํงานเกินหกสิบ (60) ชวัโมง

ต่อสัปดาห ์ รวมทงัการทาํงานลว่งเวลา ยกเวน้ในสถานการณ์ทางธุรกิจทีไมป่กติ โดยไดรั้บความยินยอมภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน 

พนกังานควรไดรั้บอนุญาตให้หยดุงานอยา่งน้อยหนึง (1) วนัต่อสัปดาห ์และไม่ควรมีแนวทางปฏิบตัิดา้นแรงงานทีไมเ่ป็นธรรม 
 
4) จ่ายค่าจา้งและสวสัดิการการดาํรงชีวิตทีเหมาะสม: ค่าตอบแทนทีจ่ายให้กบัคนงานจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าจา้งที

บงัคบัใชท้งัหมด รวมถึงทีเกียวกบัค่าจา้งขนัตาํ ชวัโมงการทาํงานล่วงเวลา อตัราค่าจา้งตามผลงาน และองคป์ระกอบอนื ๆ ของ

ค่าตอบแทน และให้สวสัดิการตามกฎหมายทีกาํหนดภายใตก้ฎหมายทอ้งถินหรือกฎหมายระหว่างประเทศ 
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5) การไม่เลือกปฏิบติั: ไมค่วรมีการเลือกปฏิบตัิในการจา้งงาน และตอ้งไม่มีการจา้งงานบนพืนฐานของเชือชาติ สีผิว อาย ุ เพศ 

รสนิยมทางเพศ ชาติพนัธุ ์สัญชาติ สถานภาพสมรส การตงัครรภ ์การเขา้ร่วมทางการเมือง หรือตามทีกฎหมายทอ้งถินห้ามไว ้Apollo 

Tyres และซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติจะตอ้งสนบัสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสถานทีทาํงาน 
 
6) การปฏิบตัิอยา่งมีมนุษยธรรม: พนกังานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเคารพและให้เกียรตซึิงกนัและกนั ไมมี่การปฏิบติัที

รุนแรงและไร้ซึงมนุษยธรรม รวมถึงการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย การบีบบงัคบัทางร่างกายหรือ

จิตใจ หรือการคุกคามทางวาจา  
 
7) เสรีภาพในการตงัสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกนั: ซพัพลายเออร์ตอ้งเคารพสิทธิตามกฎหมายของพนกังานตามทีไดรั้บ

อนุญาตภายใตก้ฎหมายทอ้งถิน และตอ้งส่งเสริมให้พนกังานจดัตงัสมาคมดงักล่าวซึงประกอบกิจการสวสัดิการโดยรวมของพนกังาน 
 
8) ความเป็นอยูข่องชุมชน: สนบัสนุนสภาพความเป็นอยูท่ีดีของชุมชนทอ้งถินดว้ยการสุขาภิบาลและทีอยูอ่าศยัทเีพียงพอ การ

เขา้ถึงนาํดืมและอาหารทีถูกสุขอนามยั รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม 
 
9) จดัให้มีช่องทางการสนทนาทีเหมาะสมอยา่งต่อเนืองกบัคนพนืเมืองและชุมชนทอ้งถิน 
 
10) เคารพและปกป้องสิทธิการถือครองทีดินตามจารีตประเพณี ธรรมเนียมปฏิบตัิ และตามแนวทางของชุมชนพืนเมืองและชุมชน

ทอ้งถิน (IP/LC) ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของคนพืนเมือง (UNDRIP) : ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกิจกรรมใด ๆ ทีอาจ

ส่งผลกระทบต่อสิทธิของคนพืนเมืองและของชุมชนทอ้งถิน (IP/LC) อนัมีตอ่ทีดิน ดินแดน และทรัพยากร มีการขอความยินยอม

ล่วงหนา้โดยเป็นการตดัสินใจบนพืนฐานของขอ้มูลและไม่เสียค่าใชจ้่าย (FPIC) และคนพนืเมืองและชุมชนทอ้งถินมีสิทธิทจีะใหห้รือ

ระงบัความยนิยอมตอ่กิจกรรมใด ๆ ทีอยูภ่ายใต ้FPIC กระบวนการได ้ เมือการดาํเนินธุรกิจกระทบตอ่สิทธิของคนพืนเมืองและชุมชน

ทอ้งถิน จะตอ้งหารือเกียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน และการดาํเนินการใด ๆ ทีเป็นไปไดส้าํหรับการช่วยเหลือคนพืนเมืองและชุมชน

ทอ้งถิน จะตอ้งดาํเนินการผา่นมาตรการทีเหมาะสมและตกลงร่วมกนัตามทีสะทอ้นและอธิบายไวใ้นผลการเจรจาของกระบวนการ 

FPIC Apollo Tyres สนบัสนุนการใชม้าตรการดงักล่าวเพอืให้การเยยีวยาผา่นขนัตอนทีตกลงร่วมกนัในกรณีที Apollo Tyres หรือซพั

พลายเออร์ยางธรรมชาติไดก่้อหรือมีส่วนสนบัสนุนหรือทาํอนัตรายต่อทีดิน ดินแดน หรือทรัพยากรของคนพืนเมืองและชุมชนทอ้งถิน

โดยไม่ไดข้อความยินยอม FPIC ล่วงหนา้ก่อน การดาํเนินการไดรั้บการตรวจติดตามร่วมกนัโดยชุมชนและสมาชิก GPSNR และ/หรือ

โดยบุคคลทีสามทีตกลงร่วมกนั  
 
วิธีการทียอมรับสาํหรับกระบวนการ FPIC คือ: 
-แนวทางของ UN-REDD (2012) เกียวกบัการให้ความยนิยอมล่วงหนา้และตดัสินใจบนพืนฐานของขอ้มูลโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
- RSPO (2015) การให้ความยินยอมล่วงหนา้และตดัสินใจบนพืนฐานของขอ้มูลโดยไมมี่ค่าใชจ้่ายสาํหรับสมาชิก RSPO 
- FAO (2015) คู่มือการให้ความยินยอมล่วงหนา้และตดัสินใจบนพืนฐานของขอ้มูลโดยไม่มีค่าใชจ้่าย 
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11) กลไกการร้องทุกข:์ Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติของบริษทั จะตอ้งกาํหนดและรักษาไวซึ้งกลไกการร้อง

ทุกขข์องบริษทั ตลอดจนช่องทางการสือสารกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมด รวมถึงคนพนืเมืองและชุมชนทอ้งถิน (IP/LC) ภายในปี 

2022 กลไกดงักล่าวตอ้งดาํเนินการอยา่งสมาํเสมอตามเกณฑป์ระสิทธิภาพของ UNGP  
 

หวัข้อที 2 : สุขภาพและความปลอดภัย 
 

1) ความปลอดภยัในการทาํงาน: ผูป้ฏิบติังานเสียงต่ออนัตรายทีอาจเกิดขึน (เช่น แหล่งไฟฟ้าและพลงังานอนื ๆ รถดบัเพลิง และ

อนัตรายจากการตก) จะตอ้งไดรั้บการควบคุมผา่นการออกแบบทีเหมาะสม การควบคุมทางวศิวกรรมและการบริหาร การบาํรุงรักษา

เชิงป้องกนั และขนัตอนการทาํงานทีปลอดภยั (รวมถึงป้ายเตือนอนัตราย) ในกรณีทีไมส่ามารถควบคุมอนัตรายไดอ้ย่างเพียงพอโดย

วิธีการเหล่านี พนกังานตอ้งไดรั้บอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลทีเหมาะสม พนกังานจะตอ้งไม่ถูกลงโทษเมือแจง้ขอ้กงัวลดา้นความ

ปลอดภยั 
2) การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน: ตอ้งมีการระบุและประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน ลดผลกระทบของเหตุการณ์

เหล่านีโดยการดาํเนินการตามแผนฉุกเฉินและขนัตอนการตอบสนอง ซึงรวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน ขนัตอนการแจง้และอพยพ

พนกังาน การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมสาํหรับผูป้ฏิบติังาน อปุกรณ์ตรวจจบัและระงบัอคัคีภยัทีเหมาะสม ทางออกทีเพียงพอ สิง

อาํนวยความสะดวกและแผนฟืนฟ ู
 
3) สุขอนามยัในระดบัอตุสาหกรรม: ตอ้งมีการระบุ ประเมิน และควบคุมการสัมผสักบัสารเคมี อนัตรายทางชีวภาพ และ

อนัตรายทางกายภาพของผูป้ฏิบติังาน เมือไม่สามารถควบคุมอนัตรายไดอ้ยา่งเพียงพอดว้ยวิธีการทางวิศวกรรมและการบริหารจดัการ 

พนกังานตอ้งไดรั้บอปุกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลทีเหมาะสม 
 
4) งานทีตอ้งใชแ้รงทางกายภาพ: ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งสัมผสักบังานทีตอ้งใชแ้รงทางกายภาพ ซึงรวมถึงการจดัการวสัดุดว้ยตนเอง 

และการยกของหนกั การยืนเป็นเวลานาน และงานประกอบทีซาํซากหรือตอ้งใชก้าํลงัมาก จะตอ้งไดรั้บการระบุ ประเมิน และทาํการ

ควบคุม  
 
5) การป้องกนัเครืองจกัร: ตอ้งมีอปุกรณ์ป้องกนัทางกายภาพ ตวัลอ็ค และตวักนั และบาํรุงรักษาอยา่งเหมาะสมสาํหรับ

เครืองจกัรทผีูป้ฏิบติังานใช ้
 
6) หอพกัและโรงอาหาร: จะตอ้งมีบริการห้องนาํทีสะอาด การเขา้ถึงนาํอุปโภคบริโภค และสิงอาํนวยความสะดวกในการเตรียม

และจดัเกบ็อาหารทีถูกสุขลกัษณะให้กบัคนงาน หอพกัคนงานทจีดัให้ตอ้งสะอาด ปลอดภยั และจดัให้มีทางออกฉุกเฉิน การระบาย

ความร้อนและการระบายอากาศทีเพียงพอ และพืนทีส่วนตวัทีเหมาะสม นอกจากนี พนกังานทีทาํงานในโรงอาหารควรไดรั้บการตรวจ

สุขภาพเป็นระยะ ๆ 
 
7) การตรวจสุขภาพ: คนงานทีสัมผสักบัอนัตรายทางเคมีและชีวภาพ ควรไดรั้บการตรวจสุขภาพเป็นระยะ ๆ  
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หวัข้อที 3 : จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

Apollo Tyres ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทีบงัคบัใชใ้นภูมิภาคทีเราดาํเนินธุรกิจ และคาดหวงัว่าซพัพลายเออร์ของเรา

จะปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายทงัหมดในการดาํเนินงานของตนตลอดเวลา  
 
1) เจตนารมณ์และการปฏิบติัในการยึดครอง/ไดม้าซึงทีดินโดยมิชอบ เป็นสิงตอ้งห้าม   
 
2) ความซือสัตยท์างธุรกิจ: เราคาดหวงัมาตรฐานสูงสุดของความซือสัตยใ์นการทาํธุรกรรมทางธุรกิจทงัหมด ห้ามการทจุริต การ

กรรโชก และการยกัยอกในทุกรูปแบบโดย Apollo Tyres และซัพพลายเออร์อยา่งเด็ดขาด เนืองจากอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการซือ

ขายในทนัท ี
 
3) ไมมี่ขอ้ไดเ้ปรียบทีไม่เหมาะสม: ห้ามให้สินบนหรือวธีิการอืนใดเพอืให้ไดม้าซึงขอ้ไดเ้ปรียบทีไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 
4) การเปิดเผยขอ้มูล: ขอ้มูลเกียวกบักิจกรรมทางธุรกิจ โครงสร้าง ฐานะทางการเงิน และผลการปฏิบติังานจะตอ้งไดรั้บการ

เปิดเผยตามระเบียบขอ้บงัคบัทีบงัคบัใชแ้ละแนวปฏิบติัทีดีทีสุดในอตุสาหกรรม 
 
5) การทาํธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัทีเป็นธรรม: ตอ้งรักษามาตรฐานของธุรกิจ การโฆษณา และการแข่งขนัทีเป็นธรรม

ไว ้ควรมีวิธีการหรือช่องทางในการปกป้องขอ้มูลของลูกคา้ 

 
 
หวัข้อที 4 : การคุ้มครองและการอนุรักษ์สิงแวดล้อม 
 

ซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติของ Apollo Tyres จะตอ้งทาํงานในลกัษณะทีปกป้องสิงแวดลอ้ม ในการดาํเนินงานดา้นการผลิต 

ผลกระทบทีไมพ่งึประสงคอ์นัมีตอ่ชุมชน สิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติจะตอ้งลดลง พร้อมกบัปกป้องสุขภาพและความ

ปลอดภยัของประชาชน 
 
ธุรกิจของ Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติจะตอ้งรักษาและ/หรือสนบัสนุนการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม 
 
1) HCV และ HCS: ป้องกนัการตดัไมท้าํลายป่าหรือการเสือมโทรมของพนืทีทีมีคุณค่าการอนุรักษสู์ง (HCV) และป่าทีมีปริมาณ

คาร์บอนสูง (HCS) ซึงมีความสาํคญัอยา่งยิงในการจดัการการเปลียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ยาง

ธรรมชาติตอ้งไม่จดัหายางจากแหล่งพืนทีทีถูกทาํลายหรือพืนทีทคีุณค่าการอนุรักษสู์ง (HCV) ถูกทาํลาย  การละเมิดใด ๆ หลงัวนัที 1 

เมษายน 2019 (ซึงสอดคลอ้งกบั GPSNR) จะถือวา่ไม่ปฏิบตัิตามนโยบายนี 
 
2) ป่าธรรมชาติ: ปกป้องป่าธรรมชาติ ระบบนิเวศอนื ๆ และสนบัสนุนการฟืนฟูสิงแวดลอ้ม ตลอดจนสนบัสนุนกิจกรรมการ

ปกป้องสัตวป่์าในพืนทีทีมีการรุกลาํ การล่าสัตวเ์กิน และการสูญเสียแหล่งทีอยู่อาศยัของสัตวธ์รรมชาติ 
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3) การจดัการทดีิน: ห้ามใชก้ารเผาในทีโล่ง ทงัในสวนยางใหม่และสวนยางทีดาํเนินการต่อเนืองเมือทาํการเตรียมดิน การจดัการ

ทีดิน การจดัการของเสีย และ/หรือเหตผุลอนื ๆ 
 
4) คุณภาพนาํและดิน: ปกป้องปริมาณและคุณภาพนาํควบคู่ไปกบัคุณภาพดิน การป้องกนัการปนเปือนในนาํจากสารเคมีทีใช้

ในทางการเกษตรและอตุสาหกรรม การป้องกนัการกดัเซาะ การตกตะกอน การเสือมสภาพของสารอาหารในดิน การทรุดตวัและการ

ปนเปือน ซพัพลายเออร์ตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรฐานดา้นสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งทงัหมด เช่น ขอ้กาํหนดเกียวกบั

การจดัการและการกาํจดัสารเคมีและของเสีย การรีไซเคิล การบาํบดัและการปล่อยนาํเสียจากอุตสาหกรรม ตอ้งมีใบอนุญาตดา้น

สิงแวดลอ้ม และการรายงานดา้นสิงแวดลอ้ม 
 
5) พืนทีถ่านหินเลน: พืนทีถ่านหินเลน เมือระบายนาํและมีการเผาไหม ้พนืทีนีจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดจ์าํนวนมากไป

ในอากาศ ซึงมีส่วนทาํให้เกิดการเปลียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ รบกวนระบบนิเวศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์ดงันนั 

ซพัพลายเออร์จะตอ้งป้องกนัการพฒันาหรือจดัหายางธรรมชาติจากสวนยางพาราบนพืนทีถ่านหินเลน 
 

หวัข้อที 5 : การพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลติ 

Apollo Tyres สนบัสนุนและส่งเสริมให้ซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติปรับปรุงกระบวนการผลิต คุณภาพ และผลผลิตผา่นการประชุม 

การฝึกอบรม และการเขา้ร่วมโปรแกรมความตระหนกัรู้สาํหรับซพัพลายเออร์เป็นระยะ เราเชือว่าการปรับปรุงผลผลิตและคุณภาพ

ดงักล่าวนนั จะช่วยเพมิกาํลงัการผลิตของผูผ้ลิตไดโ้ดยไม่เพมิพืนทีสวนยางพาราแห่งใหม่มากเกินไป  
 

Apollo Tyres และซพัพลายเออร์ตอ้งตรวจสอบให้มนัใจว่ามีกระบวนการทีพรอ้มนาํมาใชเ้พือลดการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัให้

นอ้ยทีสุด เช่น พลงังาน นาํ และวตัถุดิบ และเพมิประสิทธิภาพสูงสุดดว้ยการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั ไปพร้อมกบัการลดและลด

การปล่อยคาร์บอนลง  
 
Apollo Tyres คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ดาํเนินการและขยายขอ้กาํหนดเหล่านีไปสู่ระดบัถดัไปในห่วงโซ่อุปทานของตน 
 

หวัข้อที 6 : การประเมินห่วงโซ่อุปทานและการสอบทวนได้  

Apollo Tyres จะดาํเนินการประเมินห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ และจะทาํงานร่วมกบัซัพพลายเออร์ต่อไปเพือลดความเสียงทมีี

ใด ๆ เราจะส่งเสริมการทาํแผนทีและการสอบทวนแหล่งทีมาของยางธรรมชาติในห่วงโซ่อุปทานของเราจนถึงระดบัเขตอาํนาจศาลที

ถูกตอ้ง ซึงสามารถตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัได ้
  
Apollo Tyres รักษาความสามารถในการสอบทวนแหล่งทีมาสาํหรับซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติให้อยูใ่นระดบัที 1  อยา่งไรก็ตาม 

เนืองจากลกัษณะทีกระจดักระจายของชาวสวนยางรายยอ่ยในห่วงโซ่อุปทาน การสอบทวนทีมาของวตัถุดิบทงัหมดจนถึงเกษตรกร

รายยอ่ยจึงเป็นเรืองยาก Apollo Tyres ทาํงานอยา่งต่อเนืองร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัภายในและภายนอกผา่นโครงการริเริม 

GPSNR เพอืปรับปรุงความสามารถในการสอบทวนแหล่งทีมาของยางไดเ้หนือระดบัที 1  
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ซพัพลายเออร์ทีไมท่าํงานสอดคลอ้งกบั ASNRP (และองคป์ระกอบนโยบาย GPSNR) ซพัพลายเออร์จะตอ้งพฒันาแผนการดาํเนินงาน

ทีมีกรอบเวลาชดัเจน เพอืมุ่งไปสู่ความสอดคลอ้งและ/หรือการแกไ้ขปัญหาในอดีตหรือปัญหาทีมีอยูต่่อเนือง 

 
การตรวจติดตามและการรายงาน 

Apollo Tyres ไดด้าํเนินการและจะปฏิสัมพนัธ์กบัซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติรายสาํคญั ๆ อยา่งสมาํเสมอผา่นสือทางตรงและสือ

เสมือน ดว้ยกระบวนการประเมินและการพฒันาซพัพลายเออร์ ทาง Apollo Tyres จะดาํเนินการตรวจสอบโรงงานโดยมีเป้าหมายเพือ

สนบัสนุนซพัพลายเออร์ยางธรรมชาติในเส้นทางการพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเนือง และเพือเสริมความแขง็แกร่งให้กบัระบบการ

จดัการคุณภาพ การปฏิสมัพนัธ์กบัซพัพลายเออร์เป็นประจาํ จะช่วยสนบัสนุนการทาํงานกบัคูค่า้ในห่วงโซ่อุปทานตน้นาํ เพอืประเมิน

ความเสียงทีเกิดขึนจริงและทีอาจเกิดขึนภายในห่วงโซ่อุปทาน ซึงจะช่วยในการจดัลาํดบัความสาํคญัของความเสียงและจดัทาํแผนการ

ดาํเนินการเพอืลดความเสียง  Apollo Tyres มุ่งมนัทีจะเขา้ร่วม/สนบัสนุนการวางแผนของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลายฝ่าย และความ

พยายามดา้นนโยบายทียึดถือหลกัการ GPSNR ในระดบัภมิูทศัน์ เขตอาํนาจศาล หรือระดบัพืนทีอนื ๆ 
 
จะดาํเนินการตรวจสอบภายในเป็นระยะตามเกณฑท์ีกาํหนดไวล่้วงหนา้ ซึงครอบคลุมหวัขอ้เกียวกบัระบบการจดัการคุณภาพ 

กระบวนการจดัซือ กระบวนการผลิต การดูแลและบริการลูกคา้ สุขภาพ ความปลอดภยั และสิงแวดลอ้ม จะมีการหารือเกียวกบัช่อง

โหว่ทีระบุใด ๆ และทาํการแกไ้ขร่วมกบัซพัพลายเออร์ผา่นแผนปฏิบตัิการปรบัปรุง จะตอ้งปฏิบตัิตามแนวทางบนพืนฐานดา้นความ

เสียง โดยการบูรณาการหลกัการทงัหมดของ GPSNR เขา้ไวใ้นกรอบการบริหารจดัการ   
 
Apollo Tyres ให้คาํมนัว่าจะกาํหนดและติดตามเป้าหมายรวมถึงเหตุการณ์สาํคญั ๆ ตามพนัธสัญญาทีให้ไว ้และดาํเนินการแกไ้ขเพอื

จะยึดมนัในคาํมนัสัญญาเหล่านีในกระบวนการตดัสินใจของ Apollo Tyres Apollo Tyres เปิดเผยเป้าหมาย เหตุการณ์สาํคญั และ

ผลงานทีเกียวขอ้งต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมดผา่นการอปัเดตเป็นระยะและการให้ขอ้เสนอแนะเป็นประจาํทุกปี 

 

ติดต่อเรา  

ในกรณีทีมีคาํถามใด ๆ ทีเกียวขอ้งกบั นโยบายยางธรรมชาติทียงัยนืของอพอลโล Apollo Sustainable Natural Rubber Policy 

(ASNRP) และ / หรือสาํหรับการรายงานความคบัขอ้งใจทีเกียวขอ้งกบัการละเมิดกบั ASNRP โปรดติดตอ่เรา 

compliance.officer@apollotyres.com 

 

การเปลยีนแปลง ASNRP 

โปรดทราบว่า ASNRP จะมีการปรับเปลียนอยูส่มาํเสมอ. ASNRP ทีเป็นปัจจุบนัจะเผยแพร่อยูท่ีหนา้เวปนี. จะมีการแจง้การ

เปลียนแปลงให้พนัธมิตรทราบเป็นประจาํ 

~~~ เสร็จสิน ~~~ 
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ภาคผนวก (คําศัพท์และคํานิยาม)  

 

แพลตฟอร์มระดับโลกเพือยางธรรมชาติทียงัยืน (GPSNR) 

GPSNR เป็นแพลตฟอร์มเพือความยงัยืนของยางธรรมชาติ ซึงก่อตงัขึนในเดือนตุลาคม 2018 ก่อตงัโดย World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD) ของ Tyre Industry Project (TIP) ซึงเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผู ้

ปลูกยางธรรมชาติ ผูค้า้และผูแ้ปรรูป ผูผ้ลิตยางลอ้ ผูผ้ลิตผลิตภณัฑย์างรายอนื ๆ ผูผ้ลิตรถยนต ์และองคก์รราชการ 
 
ลิงกไ์ปยงัเวบ็ไซต ์GPSNR - https://sustainablenaturalrubber.org/  
 

แรงงานเด็ก  
งานทีมีแนวโนม้ว่าจะเป็นอนัตรายหรือขดัขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พฒันาการทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 

คุณธรรม หรือดา้นสังคมของเด็ก  
 

แรงงานบังคับ 
งานหรือบริการทงัหมดทีบงัคบัใชจ้ากบุคคลใดภายใตก้ารคุกคามว่าจะมีบทลงโทษใด ๆ และเป็นการบงัคบัทบีุคคลดงักล่าวไม่ได้

สมคัรใจนาํเสนอ 
 

อสิรภาพในการจัดตังสมากคม 
สิทธิสาํหรับคนงานและนายจา้งในการจดัตงัและเขา้ร่วมองคก์รทีตนเลือกเองโดยไม่ตอ้งขออนุญาตล่วงหนา้ 
 

แนวทางการมีปริมาณคาร์บอนสูง (HCS) 
แนวทางการมีปริมาณคาร์บอนสูง (HCS) เป็นวิธีการแยกความแตกต่างของพนืทีป่าทีตอ้งมีการปกป้อง ออกจากพืนทีเสือมโทรมทีมีค่า

คาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพตาํทีอาจพฒันาได ้ วิธีการนีพฒันาขึนโดยมีเป้าหมายเพือให้แน่ใจว่ามีแนวทางปฏิบติัที

โปร่งใส แข็งแกร่ง และน่าเชือถือในทางวิทยาศาสตร์ แนวทางนีเป็นทียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางสําหรับดาํเนินการตามคาํมนัสัญญาใน

การหยดุการตดัไมท้าํลายป่าในพนืทีเขตร้อนไปพร้อมกบัการเคารพตอ่สิทธิและการดาํรงชีวิตของประชาชนในทอ้งถิน 

  
พืนทีทีมีคุณค่าการอนุรักษ์สูง (HCV) 
แนวทาง HCV คือคุณค่าทางชีวภาพ นิเวศวิทยา สังคมหรือวฒันธรรมทีมีนยัสาํคญัโดดเด่นหรือมีความสาํคญัอยา่งยิง ตามทีกาํหนดโดย

แนวทางทวัไปสาํหรับการระบุ HCV  
 
6 หมวดหมู่ของ HCV คือ  

1) HCV 1: ความเขม้ขน้ของความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึงรวมถึงชนิดพนัธ์ุเฉพาะถิน และชนิด

พนัธุ์หายาก ทีถูกคุกคามหรือใกลสู้ญพนัธุ์ ซึงมีนยัสาํคญัในระดบัโลก ระดบัภมิูภาค หรือระดบัประเทศ  
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2) HCV 2: ระบบนิเวศระดบัภูมิทศัน์ ระบบนิเวศโมเสค และระบบนิเวศระดบัแนวนอนขนาดใหญ่ IFL ระบบนิเวศโมเสค และภูมิ

ทศันป่์าทียงัอดุมสมบูรณ์ (IFL) ทีมีนยัสาํคญัในระดบัโลก ระดบัภมิูภาค หรือระดบัชาติ และมีประชากรตามธรรมชาติเป็นส่วน

ใหญ่และเจริญเติบโตได ้ซึงเกิดขนึ กระจายตวั และมีความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบธรรมชาติ  
 

3) HCV 3: ระบบนิเวศและแหล่งทีอยูอ่าศยัทีหายาก ระบบนิเวศหรือทีอยูอ่าศยัทีถูกคุกคาม หรือใกลสู้ญพนัธุ์ หรือลีภยั  

 
4) HCV 4: บริการระบบนิเวศ บริการระบบนิเวศขนัพนืฐานในสถานการณ์วกิฤติ รวมถึงการปกป้องแหล่งนาํ และการควบคุมการ

พงัทลายของดินและเนินลาดทีเปราะบาง  
 

5) HCV 5: ชุมชนตอ้งการสถานทีและทรัพยากรพืนฐานเพอืตอบสนองความจาํเป็นพืนฐานของชุมชนทอ้งถินหรือชนพืนเมือง 

(สาํหรับการดาํรงชีวิต สุขภาพ โภชนาการ นาํ ฯลฯ) ซึงระบุผา่นการมีส่วนร่วมกบัชุมชนหรือชนพืนเมืองเหล่านี  

 
6) HCV 6: สถานทีค่านิยมทางวฒันธรรม ทรัพยากร ทีอยูอ่าศยั และภมูิทศัน์ทีมีความสาํคญัทางวฒันธรรม โบราณคดีหรือ

ประวติัศาสตร์ระดบัโลกหรือระดบัชาติ และ/หรือความสาํคญัทางวฒันธรรม นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ หรือศาสนา/ความสาํคญั

ศกัดิสิทธิสําหรับวฒันธรรมดงัเดิมของชุมชนทอ้งถินหรือชนพนืเมืองทีระบุผา่นการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถินหรือชน

พืนเมืองเหล่านี  

ชุมชนท้องถนิ 
กลุ่มคนทีอาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนัและมีปฏิสัมพนัธ์กนั ใชสิ้งแวดลอ้มและสถานทีทีเฉพาะเจาะจงร่วมกนั มีความกงัวลร่วมกนั

เกียวกบัสิงอาํนวยความสะดวก บริการ และสิงแวดลอ้มในทอ้งถิน และบางครังอาจแตกต่างจากคาํจาํกดัความดงัเดิมหรือคาํจาํกดัความ

ของรัฐ ชุมชนดงักล่าวอาจให้ความหมายเฉพาะในแบบฉบบัของตนกบัทีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ว่าเป็นแหล่งของวฒันธรรม 

ประเพณี ประวติัศาสตร์ และอตัลกัษณ์ และ/หรือพงึพาอาศยักนัเพอืรักษาชีวิตความเป็นอยู่ องคก์รทางสังคม วฒันธรรม ประเพณี และ

ความเชือของตน ชุมชนทอ้งถินอาจเป็นทรู้ีจกัหรือกาํหนดตามกฎหมายหรือตามธรรมเนียมโดยใชค้าํต่าง ๆ เช่น "ชุมชนดงัเดิม" 

เช่นเดียวกบัชนพืนเมืองทีอาจใชแ้ละจดัการทีดินตามระบบการถือครองตามจารีตประเพณีและสิทธิทีเกียวขอ้ง และอาจตอ้งพึงพาทดิีน

ของตนาเพือความอยูร่อดทางวฒันธรรมและทางกายภาพ  
 

พืนทีถ่านหนิเลน 
ดินทีมีชนัอนิทรียส์ะสมทีประกอบดว้ยพนืผิวดินส่วนบน 80 ซม. หรือ 100 ซม. ทีมากกว่าครึงหนึงของพนืผวิดินมีอินทรียวตัถุ 35% 

ขึนไป (35% ขึนไปสูญเสียจากการลุกไหม)้ หรือคาร์บอนอนิทรีย ์18% ขึนไป หมายเหตุสาํหรับการจดัการพืนทีเพาะปลูกในมาเลเซีย

และอินโดนีเซีย มีการใชค้าํจาํกดัความทีแคบกว่าตามขอ้บงัคบัระดบัประเทศ นนัคือ ดินทีมีชนัอนิทรียว์ตัถุมากกว่า 50% ในดินดา้น

บนสุด 100 ซม. มีอินทรียว์ตัถุมากกว่า 65% 
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ผู้ปลกูยางรายย่อย SNR/ผู้ปลูกรายย่อย 
ผูเ้ป็นเจา้ของสวนยางธรรมชาติทีมีขนาดค่อนขา้งเลก็และไดรั้บการตรวจสอบแลว้ว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละตวัชีวดั SNR แต่ละประเทศ

มีคาํจาํกดัความทีแตกต่างกนัออกไปสาํหรับผูป้ลูกรายยอ่ย พนืทีไมเ่กิน 50 เฮกตาร์ (313 ไร่) จะกาํหนดให้เป็นผูป้ลูก SNR ขนาดเล็ก

สาํหรับ GPSNR 

 
ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน 
ความโปร่งใสหมายถึง การตรวจจบัและถ่ายโอนขอ้มูล 'ระดบัสูง' ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานเป็นกลยทุธ์

แบบเบด็เสร็จ ซึงตอ้งมีขอ้ตกลงทีสอดคลอ้งกนัของฝ่ายต่าง ๆ ความโปร่งใสเชิงกลยทุธ์ขึนอยูก่บัการรวบรวมขอ้มูลทีมีอยู ่ และการ

สร้างฐานความรู้สาํหรับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานและซัพพลายเออร์ทีมีอยู ่ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานกาํหนดให้บริษทัตา่ง ๆ ตอ้ง

รู้ว่าเกิดอะไรขึนกบัตน้นาํในห่วงโซ่อุปทาน และตอ้งสือสารความรู้นีทงัภายในและภายนอก 

 
 

วันทีเป้าหมาย 
วนัทีทีกาํหนดสาํหรับบริษทั (หรือนิติบคุคลทีออกนโยบายหรือขอ้ผกูมดัอืน ๆ ) ตงัใจทีจะปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนัหรือนโยบายของตนโดย

สมบูรณ์  
 
 

การทวนสอบได้ 
ความสามารถในการติดตามผลิตภณัฑห์รือส่วนประกอบผา่นขนัตอนของห่วงโซ่อุปทาน (เช่น การผลิต การแปรรูป การผลิต และการ

จดัจาํหน่าย) 
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ภาคผนวก (อา้งอิง) 

 
 

กรอบนโยบาย GPSNR (อา้งอิง : GPSNR-POL-B01-003) 

 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-

recommendations/lang--en/index.htm 

 
การใหค้วามยนิยอมล่วงหนา้และตดัสินใจบนพืนฐานของขอ้มูลโดยไม่มีค่าใชจ่้าย (องคก์ารอาหารและการเกษตร) 
http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf 

 
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิของชนเผา่พนืเมือง (UNDRIP) 
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-

peoples.html 

 
หลกัการชีนาํของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGP) 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf 
 
 
 

 


