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การแก้ ไขปรับปรุงนโยบาย
นโยบายนีอาจได้รับการแก้ไขตามการเปลี#ยนแปลงในกรอบนโยบาย GPSNR
และ/หรื อปัจจัยภายนอกที#เกี#ยวข้องกับกิจกรรมการจัดซือยางธรรมชาติของบริ ษทั
ฉบับ
กันยายน 2021

คําอธิบายการปรับปรุงแก้ ไข
ฉบับที# 1
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องค์ ประกอบนโยบายยางธรรมชาติทียังยืนของ Apollo
(ASNRP)
บทนํา
ยางธรรมชาติเป็ นหนึ#งในวัตถุดิบหลักที#ใช้ในการผลิตยางล้อ และเก็บเกี#ยวจากต้นยางพารา
การปลูกยางพาราต้องอาศัยสภาพอากาศ
และมักได้รับผลกระทบจากโรคภัยไข้เจ็บและการเปลี#ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หรื อ Hevea Brasiliensis
สภาพดินที#เหมาะสมโดยเฉพาะ

บริษัท Apollo Tyres จํากัด
ทําธุรกิจผลิตและจําหน่ายยางรถยนต์ตงแต่
ั ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) นโยบายยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืนของ Apollo (ซึ#งเรี ยกว่า
“ASNRP”) ครอบคลุมถึง บริ ษทั Apollo Tyres จํากัดและบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วมทุน และผูร้ ่ วมงาน
(โดยจะเรี ยกรวมกันว่า “Apollo Tyres”) Apollo Tyres ตระหนักดีว่า เพื#อให้อปุ ทานยางธรรมชาติมีความสมดุล
การผลิตจําเป็ นต้องดําเนินการอย่างยัง# ยืนโดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ# งแวดล้อมและผูค้ น

ขอบข่ าย
ขอบข่ายของ
ASNRP
คือการปฏิบตั ิตาม
พัฒนา
เผยแพร่
และใช้ส่วนประกอบและหลักการที#กาํ หนดโดยแพลตฟอร์มระดับโลกเพื#อยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืน (Global Platform for Sustainable
Natural Rubber ซึ#งเรี ยกว่า “GPSNR”) GPSNR มุ่งมัน# ที#จะส่งเสริ มการนํายางธรรมชาติที#ยง#ั ยืนมาใช้ในตลาดโลก
โดยจัดการกับการเปลี#ยนแปลงของป่ าไม้และระบบนิเวศอื#น ๆ การสู ญเสี ยความหลากหลายทางชีวภาพ การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
และความไม่เท่าเทียมกันในห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ
ASNRP ประกอบด้วยสอง (2) ส่วนคือ:
i.
องค์ประกอบการจัดซืออย่างยัง# ยืนของ Apollo Tyres
ii.
องค์ประกอบนโยบายยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืนของ Apollo Tyres
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ส่ วนที 1: องค์ ประกอบการจัดซื%ออย่ างยังยืนของ Apollo Tyres
องค์ประกอบการจัดซืออย่างยัง# ยืนของ Apollo Tyres ประกอบด้วยสามส่วน (3) ด้วยกัน นัน# คือ วิสัยทัศน์การจัดซืออย่างยัง# ยืน
นโยบายการจัดซืออย่างยัง# ยืน และหลักการจัดซืออย่างยัง# ยืน:

หัวข้อที 1: วิสัยทัศน์ การจัดซื%อ
Apollo
Tyres
จะทํางานอย่างเต็มที#เพื#อลดผลกระทบต่อสิ#งแวดล้อมและผลกระทบต่อสังคมของธุรกิจโดยนํานโยบายการจัดซือที#ยงั# ยืนมาใช้
และทําให้มน#ั ใจว่าซัพพลายเออร์จะมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มแนวทางปฏิบตั ิที#ยง#ั ยืนในห่วงโซ่อปุ ทานของวัตถุดิบ
เราจะตรวจสอบให้มน#ั ใจถึงกรอบงานการกํากับดูแลด้านความยัง# ยืนที#เข้มแข็งซึ#งมีการระบุประเด็นสําคัญ
ความเสี# ยง
และโอกาสที#เกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานของวัตถุดิบ และกลยุทธ์ในการรับมือสิ# งเหล่านี

หัวข้อที 2: นโยบายการจัดซื%อทียังยืน
Apollo
Tyres
ถือว่าซัพพลายเออร์เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว
และซัพพลายเออร์มุ่งมัน# ที#จะดําเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมและมีจริ ยธรรม
ส่งเสริ มการแข่งขันที#เปิ ดกว้างและเป็ นธรรมเพื#อผลประโยชน์สูงสุ ดของ Apollo Tyres และซัพพลายเออร์ของ Apollo Tyres
เราจะมุ่งมัน# ที#จะเพิ#มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื#อง โดยการจัดหาวัสดุที#มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพในเวลาที#เหมาะสม
ไปพร้อมกับทํางานร่ วมกับคู่คา้ ด้านซัพพลายเชนของเราในด้านสิ# งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเพือ# ให้เกิดการดําเนินธุรกิจที#ยง#ั ยืน

หัวข้อที 3 : หลักการจัดซื%ออย่ างยังยืน
Apollo
Tyres
มุ่งมัน# ที#จะปกป้องสิ#งแวดล้อมโดยกําหนดให้มีการลด
"การตัดไม้ทาํ ลายป่ า"
"การสร้างการเปลี#ยนแปลงในระบบนิเวศ" ตลอดจนปกป้อง "สิทธิมนุษยชน" ในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ

และ

หลักเกณฑ์ในการจัดซือ Apollo Tyres อย่างยัง# ยืนมีดงั นี :
1. ขับเคลื#อนธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล ความโปร่ งใส และความรับผิดชอบ
2.
ปรับประสิ ทธิภาพการใช้วตั ถุดิบรี ไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนในผลิตภัณฑ์ของเรา
รวมถึงการกระตุน้ ให้พนั ธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน
RM
ของเราเพิ#มปริ มาณของวัตถุดิบรี ไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนในกระบวนการผลิต
3.
มุ่งมัน# สู่มาตรฐานสูงสุ ดด้านสิ# งแวดล้อม
สุ ขภาพ
และความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและการปฏิบตั ิงานของซัพพลายเออร์จดั หาวัตถุดิบ
และทํางานเพื#อให้ได้การรับรองที#บงั คับใช้ในอุตสาหกรรมที#เกี#ยวข้อง
4.
การบูรณาการมาตรฐานระหว่างประเทศและภายในประเทศว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนตามความเหมาะสมในการดําเนินงานของซัพพลา
ยเออร์วตั ถุดิบ
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5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานสากลในวาระการทํางานที#เหมาะสม และส่งเสริ มวัฒนธรรม 'ครอบครัวเดียวกัน'
ในห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบ
6. ทํางานเพื#อให้เกิดความยัง# ยืนของยางธรรมชาติตามแนวทางของ GPSNR เพื#อขับเคลื#อนการปรับปรุ งประสิทธิภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ และสิ# งแวดล้อมของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ
7. ขับเคลื#อนการพัฒนาอย่างต่อเนื#องในวาระการจัดซืออย่างยัง# ยืนในห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบ
ซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติที#จดั หาวัตถุดิบให้กบั
Apollo
Tyres
นัน
ได้รับการคาดหวังให้ปฏิบตั ิตามนโยบายยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืนของ Apollo นัน# คือ ASNRP ซึ#งสอดคล้องกับกรอบนโยบาย GPSNR
ยางธรรมชาติที#ผลิตตามกรอบนโยบายของ
GPSNR
จะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
Apollo
Tyres
สนับสนุนให้ซพั พลายเออร์ยางธรรมชาติทุกรายพัฒนาและเผยแพร่ นโยบาย SNR ของตนเอง ซึ#งสอดคล้องกับกรอบนโยบาย
GPSNR ไม่เพียงแต่เพื#อธุรกิจของตนเท่านัน แต่ยงั ส่งเสริ มความคิดริ เริ# มนีภายในห่วงโซ่อปุ ทานต้นนําด้วย Apollo Tyres
จัดเตรี ยมข้อกําหนดด้านเวลาเพื#อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของนโยบายดังกล่าว
และทําให้แน่ใจว่าจรรยาบรรณและสัญญาของซัพพลายเออร์
กิจกรรมการมีส่วนร่ วม
และกลไกอื#น
ๆ
สะท้อนความคาดหวังของซัพพลายเออร์เหล่านี

ส่ วนที 2: องค์ ประกอบนโยบายยางธรรมชาติทียังยืนของ Apollo Tyres
องค์ประกอบนโยบายยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืนของ

Apollo

Tyres

ประกอบด้วยหก

ซึ#งกําหนดมาตรฐานสําหรับแรงงานและสิทธิมนุษยชน
สุ ขภาพและความปลอดภัย
การคุม้ ครองและอนุรักษ์ส#ิ งแวดล้อม
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต
และการตรวจติดตามตัวชีวัดประสิ ทธิภาพในการดําเนินนโยบายนี

(6)

ส่วนด้วยกัน

การปฏิบตั ิตามกฎหมายและจริ ยธรรม
การประเมินห่วงโซ่อุปทาน

หัวข้อที 1 : สิ ทธิด้านแรงงานและมนุษยชน
Apollo Tyres ปฏิบตั ิตาม ยอมรับ เคารพ และสนับสนุนกฎหมายที#บงั คับใช้ (ระดับท้องถิ#น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ)
รวมถึงหลักการชีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
(UNGP)
ว่าด้วยแรงงานและสิ ทธิมนุษยชน
และอนุสัญญาหลัก 8 ประการของ ILO ภายในกิจกรรมทางธุรกิจ นโยบายนีใช้กบั คนงานทุกคน รวมทังสัญญาจ้าง แรงงานข้ามชาติ
และพนักงานชัว# คราว Apollo Tyres หลีกเลี#ยงการก่อให้เกิดหรื อมีส่วนทําให้เกิดผลกระทบในทางลบด้านสิทธิมนุษยชน Apollo
Tyres และซัพพลายเออร์ ปฏิบตั ิตามสิ# งที#กล่าวไว้ขา้ งต้น รวมถึงสิ#งต่อไปนี:
1) แรงงานบังคับหรื อแรงงานที#ถูกผูกมัด: ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบังคับ ผูกมัด หรื อจ้างเหมา ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม
การจ้างงานควรเป็ นไปโดยสมัครใจ และพนักงานทุกคนควรมีอิสระที#จะลาออกเมื#อแจ้งตามสมควร
2) การใช้แรงงานเด็ก: ห้ามใช้แรงงานเด็ก คําว่า เด็ก หมายถึง บุคคลใดก็ตามที#มีอายุต#าํ กว่าสิบห้า (15) ปี หรื อสิบสี# ปี (14)
ที#กฎหมายของประเทศอนุญาต
หรื ออายุต#าํ กว่าที#สาํ เร็จการศึกษาภาคบังคับ
หรื อตํ#ากว่าอายุขนตํ
ั #าสําหรับการจ้างงานในประเทศ
แล้วแต่ว่าจะบังคับคับใช้ที#ตวั เลขใด
Apollo
Tyres
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สนับสนุนการใช้โปรแกรมฝึ กงานที#ถูกต้องตามกฎหมายในสถานที#ทาํ งาน
ซึ#งสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ#นที#บงั คับใช้กบั โครงการฝึ กงานดังกล่าว
3) ชัว# โมงการทํางาน: ชัว# โมงการทํางานให้เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศ พนักงานไม่ควรต้องทํางานเกินหกสิ บ (60)
ชัว# โมงต่อสัปดาห์
รวมทังการทํางานล่วงเวลา
ยกเว้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที#ไม่ปกติ
โดยได้รับความยินยอมภายใต้กฎหมายท้องถิ#น พนักงานควรได้รับอนุญาตให้หยุดงานอย่างน้อยหนึ#ง (1) วันต่อสัปดาห์
และไม่ควรมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานที#ไม่เป็ นธรรม
4) จ่ายค่าจ้างและสวัสดิการการดํารงชีวิตที#เหมาะสม:
ค่าตอบแทนที#จ่ายให้กบั คนงานจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างที#บงั คับใช้ทงหมด
ั
รวมถึงที#เกี#ยวกับค่าจ้างขันตํ#า
ชัว# โมงการทํางานล่วงเวลา
อัตราค่าจ้างตามผลงาน
และองค์ประกอบอื#น
ๆ
ของค่าตอบแทน
และให้สวัสดิการตามกฎหมายที#กาํ หนดภายใต้กฎหมายท้องถิ#นหรื อกฎหมายระหว่างประเทศ
5) การไม่เลือกปฏิบตั ิ: ไม่ควรมีการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน และต้องไม่มีการจ้างงานบนพืนฐานของเชือชาติ สี ผิว อายุ เพศ
รสนิยมทางเพศ
ชาติพนั ธุ์
สัญชาติ
สถานภาพสมรส
การตังครรภ์
การเข้าร่ วมทางการเมือง
หรื อตามที#กฎหมายท้องถิ#นห้ามไว้
Apollo
Tyres
และซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติจะต้องสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในสถานที#ทาํ งาน
6) การปฏิบตั ิอย่างมีมนุษยธรรม:
พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเคารพและให้เกียรติซ#ึงกันและกัน
ไม่มีการปฏิบตั ิที#รุนแรงและไร้ซ#ึงมนุษยธรรม รวมถึงการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การลงโทษทางร่ างกาย
การบีบบังคับทางร่ างกายหรื อจิตใจ หรื อการคุกคามทางวาจา
7) เสรี ภาพในการตังสมาคมและการเจรจาต่อรองร่ วมกัน:
ซัพพลายเออร์ตอ้ งเคารพสิ ทธิตามกฎหมายของพนักงานตามที#ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ#น
และต้องส่งเสริ มให้พนักงานจัดตังสมาคมดังกล่าวซึ#งประกอบกิจการสวัสดิการโดยรวมของพนักงาน
8) ความเป็ นอยูข่ องชุมชน: สนับสนุนสภาพความเป็ นอยู่ที#ดีของชุมชนท้องถิ#นด้วยการสุ ขาภิบาลและที#อยูอ่ าศัยที#เพียงพอ
การเข้าถึงนําดื#มและอาหารที#ถูกสุขอนามัย รวมถึงสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
9) จัดให้มีช่องทางการสนทนาที#เหมาะสมอย่างต่อเนื#องกับคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#น
10) เคารพและปกป้องสิ ทธิการถือครองที#ดินตามจารี ตประเพณี
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ
และตามแนวทางของชุมชนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#น (IP/LC) ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิของคนพืนเมือง
(UNDRIP) : ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกิจกรรมใด ๆ ที#อาจส่งผลกระทบต่อสิ ทธิของคนพืนเมืองและของชุมชนท้องถิ#น
(IP/LC)
อันมีตอ่ ที#ดิน
ดินแดน
และทรัพยากร
มีการขอความยินยอมล่วงหน้าโดยเป็ นการตัดสิ นใจบนพืนฐานของข้อมูลและไม่เสียค่าใช้จ่าย
(FPIC)
และคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#นมีสิทธิHที#จะให้หรื อระงับความยินยอมต่อกิจกรรมใด ๆ ที#อยูภ่ ายใต้ FPIC กระบวนการได้
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เมื#อการดําเนินธุรกิจกระทบต่อสิ ทธิHของคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#น
จะต้องหารื อเกี#ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
และการดําเนินการใด
ๆ
ที#เป็ นไปได้สาํ หรับการช่วยเหลือคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#น
จะต้องดําเนินการผ่านมาตรการที#เหมาะสมและตกลงร่ วมกันตามที#สะท้อนและอธิบายไว้ในผลการเจรจาของกระบวนการ
FPIC Apollo Tyres สนับสนุนการใช้มาตรการดังกล่าวเพื#อให้การเยียวยาผ่านขันตอนที#ตกลงร่ วมกันในกรณี ที# Apollo
Tyres
หรื อซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติได้ก่อหรื อมีส่วนสนับสนุนหรื อทําอันตรายต่อที#ดิน
ดินแดน
หรื อทรัพยากรของคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#นโดยไม่ได้ขอความยินยอม
FPIC
ล่วงหน้าก่อน
การดําเนินการได้รับการตรวจติดตามร่ วมกันโดยชุมชนและสมาชิก GPSNR และ/หรื อโดยบุคคลที#สามที#ตกลงร่ วมกัน
วิธีการที#ยอมรับสําหรับกระบวนการ FPIC คือ:
-แนวทางของ UN-REDD (2012) เกี#ยวกับการให้ความยินยอมล่วงหน้าและตัดสิ นใจบนพืนฐานของข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- RSPO (2015) การให้ความยินยอมล่วงหน้าและตัดสิ นใจบนพืนฐานของข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิก RSPO
- FAO (2015) คู่มือการให้ความยินยอมล่วงหน้าและตัดสิ นใจบนพืนฐานของข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
11) กลไกการร้องทุกข์:
Apollo
Tyres
และซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติของบริ ษทั
จะต้องกําหนดและรักษาไว้ซ#ึงกลไกการร้องทุกข์ของบริ ษทั
ตลอดจนช่องทางการสื# อสารกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังหมด
รวมถึงคนพืนเมืองและชุมชนท้องถิ#น
(IP/LC)
ภายในปี
2022
กลไกดังกล่าวต้องดําเนินการอย่างสมํ#าเสมอตามเกณฑ์ประสิทธิภาพของ UNGP

หัวข้อที 2 : สุ ขภาพและความปลอดภัย
1) ความปลอดภัยในการทํางาน: ผูป้ ฏิบตั ิงานเสี#ยงต่ออันตรายที#อาจเกิดขึน (เช่น แหล่งไฟฟ้าและพลังงานอื#น ๆ รถดับเพลิง
และอันตรายจากการตก) จะต้องได้รับการควบคุมผ่านการออกแบบที#เหมาะสม การควบคุมทางวิศวกรรมและการบริ หาร
การบํารุ งรักษาเชิงป้องกัน
และขันตอนการทํางานที#ปลอดภัย
(รวมถึงป้ายเตือนอันตราย)
ในกรณี ที#ไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเพียงพอโดยวิธีการเหล่านี
พนักงานต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที#เหมาะสม
พนักงานจะต้องไม่ถูกลงโทษเมื#อแจ้งข้อกังวลด้านความปลอดภัย
2) การเตรี ยมพร้อมในกรณี ฉุกเฉิน:
ต้องมีการระบุและประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ลดผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านีโดยการดําเนินการตามแผนฉุกเฉินและขันตอนการตอบสนอง
ซึ#งรวมถึงการรายงานเหตุฉุกเฉิน ขันตอนการแจ้งและอพยพพนักงาน การฝึ กอบรมและการฝึ กซ้อมสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ตรวจจับและระงับอัคคีภยั ที#เหมาะสม ทางออกที#เพียงพอ สิ#งอํานวยความสะดวกและแผนฟื นฟู
3) สุ ขอนามัยในระดับอุตสาหกรรม: ต้องมีการระบุ ประเมิน และควบคุมการสัมผัสกับสารเคมี อันตรายทางชีวภาพ
และอันตรายทางกายภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน
เมื#อไม่สามารถควบคุมอันตรายได้อย่างเพียงพอด้วยวิธีการทางวิศวกรรมและการบริ หารจัดการ
พนักงานต้องได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที#เหมาะสม
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4) งานที#ตอ้ งใช้แรงทางกายภาพ:
ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสัมผัสกับงานที#ตอ้ งใช้แรงทางกายภาพ
ซึ#งรวมถึงการจัดการวัสดุดว้ ยตนเอง
และการยกของหนัก
การยืนเป็ นเวลานาน
และงานประกอบที#ซาซากหรื
ํ
อต้องใช้กาํ ลังมาก จะต้องได้รับการระบุ ประเมิน และทําการควบคุม
5) การป้องกันเครื# องจักร:
ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันทางกายภาพ
และบํารุ งรักษาอย่างเหมาะสมสําหรับเครื# องจักรที#ผปู ้ ฏิบตั ิงานใช้

ตัวล็อค

และตัวกัน

6) หอพักและโรงอาหาร:
จะต้องมีบริ การห้องนําที#สะอาด
การเข้าถึงนําอุปโภคบริ โภค
และสิ# งอํานวยความสะดวกในการเตรี ยมและจัดเก็บอาหารที#ถูกสุ ขลักษณะให้กบั คนงาน
หอพักคนงานที#จดั ให้ตอ้ งสะอาด
ปลอดภัย
และจัดให้มีทางออกฉุกเฉิน
การระบายความร้อนและการระบายอากาศที#เพียงพอ
และพืนที#ส่วนตัวที#เหมาะสม
นอกจากนี
พนักงานที#ทาํ งานในโรงอาหารควรได้รับการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ ๆ
7) การตรวจสุ ขภาพ: คนงานที#สัมผัสกับอันตรายทางเคมีและชีวภาพ ควรได้รับการตรวจสุ ขภาพเป็ นระยะ ๆ

หัวข้อที 3 : จรรยาบรรณและการปฏิบัติตามกฎหมาย
Apollo
Tyres
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที#บงั คับใช้ในภูมิภาคที#เราดําเนินธุรกิจ
และคาดหวังว่าซัพพลายเออร์ของเราจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมายทังหมดในการดําเนินงานของตนตลอดเวลา
1) เจตนารมณ์และการปฏิบตั ิในการยึดครอง/ได้มาซึ#งที#ดินโดยมิชอบ เป็ นสิ#งต้องห้าม
2) ความซื#อสัตย์ทางธุรกิจ: เราคาดหวังมาตรฐานสูงสุ ดของความซื#อสัตย์ในการทําธุรกรรมทางธุรกิจทังหมด ห้ามการทุจริ ต
การกรรโชก
และการยักยอกในทุกรู ปแบบโดย
Apollo
Tyres
และซัพพลายเออร์อย่างเด็ดขาด
เนื#องจากอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการซือขายในทันที
3) ไม่มีขอ้ ได้เปรี ยบที#ไม่เหมาะสม:
ห้ามให้สินบนหรื อวิธีการอื#นใดเพื#อให้ได้มาซึ#งข้อได้เปรี ยบที#ไม่เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
4) การเปิ ดเผยข้อมูล:
ข้อมูลเกี#ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ
โครงสร้าง
ฐานะทางการเงิน
และผลการปฏิบตั ิงานจะต้องได้รับการเปิ ดเผยตามระเบียบข้อบังคับที#บงั คับใช้และแนวปฏิบตั ิที#ดีที#สุดในอุตสาหกรรม
5)

การทําธุรกิจ
การโฆษณา
และการแข่งขันที#เป็ นธรรม:
ต้องรักษามาตรฐานของธุรกิจ
และการแข่งขันที#เป็ นธรรมไว้ ควรมีวิธีการหรื อช่องทางในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า

การโฆษณา
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หัวข้อที 4 : การคุ้มครองและการอนุรักษ์ สิงแวดล้อม
ซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติของ Apollo Tyres จะต้องทํางานในลักษณะที#ปกป้องสิ# งแวดล้อม ในการดําเนินงานด้านการผลิต
ผลกระทบที#ไม่พึงประสงค์อนั มีตอ่ ชุมชน สิ# งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติจะต้องลดลง
พร้อมกับปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน
ธุรกิจของ Apollo Tyres และซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติจะต้องรักษาและ/หรื อสนับสนุนการอนุรักษ์ส#ิ งแวดล้อม
1) HCV และ HCS: ป้องกันการตัดไม้ทาํ ลายป่ าหรื อการเสื# อมโทรมของพืนที#ที#มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง (HCV)
และป่ าที#มีปริ มาณคาร์บอนสู ง (HCS) ซึ#งมีความสําคัญอย่างยิ#งในการจัดการการเปลี#ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Apollo
Tyres และซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติตอ้ งไม่จดั หายางจากแหล่งพืนที#ที#ถูกทําลายหรื อพืนที#ที#คุณค่าการอนุรักษ์สูง (HCV)
ถูกทําลาย การละเมิดใด ๆ หลังวันที# 1 เมษายน 2019 (ซึ#งสอดคล้องกับ GPSNR) จะถือว่าไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายนี
2) ป่ าธรรมชาติ: ปกป้องป่ าธรรมชาติ ระบบนิเวศอืน# ๆ และสนับสนุนการฟื นฟูสิ#งแวดล้อม
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการปกป้องสัตว์ป่าในพืนที#ที#มีการรุ กลํา การล่าสัตว์เกิน
และการสูญเสียแหล่งที#อยูอ่ าศัยของสัตว์ธรรมชาติ
3) การจัดการที#ดิน: ห้ามใช้การเผาในที#โล่ง ทังในสวนยางใหม่และสวนยางที#ดาํ เนินการต่อเนื#องเมื#อทําการเตรี ยมดิน
การจัดการที#ดิน การจัดการของเสี ย และ/หรื อเหตุผลอืน# ๆ
ปกป้องปริ มาณและคุณภาพนําควบคู่ไปกับคุณภาพดิน
4) คุณภาพนําและดิน:
การป้องกันการปนเปื อนในนําจากสารเคมีที#ใช้ในทางการเกษตรและอุตสาหกรรม การป้องกันการกัดเซาะ การตกตะกอน
การเสื# อมสภาพของสารอาหารในดิน การทรุ ดตัวและการปนเปื อน ซัพพลายเออร์ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมาตรฐานด้านสิ# งแวดล้อมที#เกี#ยวข้องทังหมด เช่น ข้อกําหนดเกี#ยวกับการจัดการและการกําจัดสารเคมีและของเสี ย
การรี ไซเคิล
การบําบัดและการปล่อยนําเสี ยจากอุตสาหกรรม
ต้องมีใบอนุญาตด้านสิ# งแวดล้อม
และการรายงานด้านสิ# งแวดล้อม
5) พืนที#ถ่านหินเลน:
พืนที#ถ่านหินเลน
เมื#อระบายนําและมีการเผาไหม้
พืนที#นีจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จาํ นวนมากไปในอากาศ ซึ#งมีส่วนทําให้เกิดการเปลี#ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รบกวนระบบนิเวศ
และส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์
ดังนัน
ซัพพลายเออร์จะต้องป้องกันการพัฒนาหรื อจัดหายางธรรมชาติจากสวนยางพาราบนพืนที#ถ่านหินเลน

หัวข้อที 5 : การพัฒนาปรับปรุงประสิ ทธิภาพการผลิต
Apollo Tyres สนับสนุนและส่งเสริ มให้ซพั พลายเออร์ยางธรรมชาติปรับปรุ งกระบวนการผลิต คุณภาพ และผลผลิตผ่านการประชุม
การฝึ กอบรม
และการเข้าร่ วมโปรแกรมความตระหนักรู ้สาํ หรับซัพพลายเออร์เป็ นระยะ
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เราเชื#อว่าการปรับปรุ งผลผลิตและคุณภาพดังกล่าวนัน
จะช่วยเพิ#มกําลังการผลิตของผูผ้ ลิตได้โดยไม่เพิ#มพืนที#สวนยางพาราแห่งใหม่มากเกินไป
Apollo Tyres
และซัพพลายเออร์ตอ้ งตรวจสอบให้มน#ั ใจว่ามีกระบวนการที#พร้อมนํามาใช้เพื#อลดการใช้ทรัพยากรที#มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้นอ้ ยที#สุด
เช่น พลังงาน นํา และวัตถุดิบ และเพิ#มประสิทธิภาพสู งสุดด้วยการใช้ทรัพยากรที#มีอยูอ่ ย่างจํากัด
ไปพร้อมกับการลดและลดการปล่อยคาร์บอนลง
Apollo Tyres คาดหวังให้ซพั พลายเออร์ดาํ เนินการและขยายข้อกําหนดเหล่านีไปสู่ระดับถัดไปในห่วงโซ่อุปทานของตน

หัวข้อที 6 : การประเมินห่ วงโซ่ อุปทานและการสอบทวนได้
Apollo
Tyres
จะดําเนินการประเมินห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ
และจะทํางานร่ วมกับซัพพลายเออร์ต่อไปเพื#อลดความเสี# ยงที#มีใด
ๆ
เราจะส่งเสริ มการทําแผนที#และการสอบทวนแหล่งที#มาของยางธรรมชาติในห่วงโซ่อุปทานของเราจนถึงระดับเขตอํานาจศาลที#ถูกต้
อง ซึ#งสามารถตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับได้
Apollo Tyres รักษาความสามารถในการสอบทวนแหล่งที#มาสําหรับซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติให้อยูใ่ นระดับที# 1 อย่างไรก็ตาม
เนื#องจากลักษณะที#กระจัดกระจายของชาวสวนยางรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน
การสอบทวนที#มาของวัตถุดิบทังหมดจนถึงเกษตรกรรายย่อยจึงเป็ นเรื# องยาก

Apollo

ทํางานอย่างต่อเนื#องร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังภายในและภายนอกผ่านโครงการริ เริ# ม

Tyres
GPSNR

เพื#อปรับปรุ งความสามารถในการสอบทวนแหล่งที#มาของยางได้เหนือระดับที# 1
ซัพพลายเออร์ที#ไม่ทาํ งานสอดคล้องกับ

ASNRP

(และองค์ประกอบนโยบาย

GPSNR)

ซัพพลายเออร์จะต้องพัฒนาแผนการดําเนินงานที#มีกรอบเวลาชัดเจน
เพื#อมุ่งไปสู่ความสอดคล้องและ/หรื อการแก้ไขปัญหาในอดีตหรื อปัญหาที#มีอยูต่ ่อเนื#อง

การตรวจติดตามและการรายงาน
Apollo
Tyres
ได้ดาํ เนินการและจะปฏิสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติรายสําคัญ
ๆ
อย่างสมํ#าเสมอผ่านสื# อทางตรงและสื#อเสมือน ด้วยกระบวนการประเมินและการพัฒนาซัพพลายเออร์ ทาง Apollo Tyres
จะดําเนินการตรวจสอบโรงงานโดยมีเป้าหมายเพื#อสนับสนุนซัพพลายเออร์ยางธรรมชาติในเส้นทางการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื#
อง
และเพื#อเสริ มความแข็งแกร่ งให้กบั ระบบการจัดการคุณภาพ
การปฏิสัมพันธ์กบั ซัพพลายเออร์เป็ นประจํา
จะช่วยสนับสนุนการทํางานกับคูค่ า้ ในห่วงโซ่อุปทานต้นนํา
เพื#อประเมินความเสี# ยงที#เกิดขึนจริ งและที#อาจเกิดขึนภายในห่วงโซ่อุปทาน
ซึ#งจะช่วยในการจัดลําดับความสําคัญของความเสี# ยงและจัดทําแผนการดําเนินการเพื#อลดความเสี#ยง
Apollo
Tyres
11

มุ่งมัน# ที#จะเข้าร่ วม/สนับสนุนการวางแผนของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยหลายฝ่ าย
GPSNR ในระดับภูมิทศั น์ เขตอํานาจศาล หรื อระดับพืนที#อื#น ๆ

และความพยายามด้านนโยบายที#ยดึ ถือหลักการ

จะดําเนินการตรวจสอบภายในเป็ นระยะตามเกณฑ์ที#กาํ หนดไว้ล่วงหน้า
ซึ#งครอบคลุมหัวข้อเกี#ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ
กระบวนการจัดซือ
กระบวนการผลิต
การดูแลและบริ การลูกค้า
สุ ขภาพ
ความปลอดภัย
และสิ# งแวดล้อม
จะมีการหารื อเกี#ยวกับช่องโหว่ที#ระบุใด
ๆ
และทําการแก้ไขร่ วมกับซัพพลายเออร์ผา่ นแผนปฏิบตั ิการปรับปรุง
จะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางบนพืนฐานด้านความเสี# ยง
โดยการบูรณาการหลักการทังหมดของ
GPSNR
เข้าไว้ในกรอบการบริ หารจัดการ
Apollo

Tyres

ให้คาํ มัน# ว่าจะกําหนดและติดตามเป้าหมายรวมถึงเหตุการณ์สาํ คัญ

ๆ

ตามพันธสัญญาที#ให้ไว้

และดําเนินการแก้ไขเพื#อจะยึดมัน# ในคํามัน# สัญญาเหล่านีในกระบวนการตัดสิ นใจของ Apollo Tyres Apollo Tyres เปิ ดเผยเป้าหมาย
เหตุการณ์สาํ คัญ
และผลงานที#เกี#ยวข้องต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทังหมดผ่านการอัปเดตเป็ นระยะและการให้ขอ้ เสนอแนะเป็ นประจําทุกปี

ติดต่ อเรา
หากมีขอ้ สงสัยเกี#ยวกับ ASNRP โปรดติดต่อเราที# richard.lim@apollotyres.com
~~~ เสร็จสิ น ~~~
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ภาคผนวก (คําศัพท์และคํานิยาม)
แพลตฟอร์มระดับโลกเพื#อยางธรรมชาติที#ยง#ั ยืน (GPSNR)
GPSNR เป็ นแพลตฟอร์มเพื#อความยัง# ยืนของยางธรรมชาติ ซึ#งก่อตังขึนในเดือนตุลาคม 2018 ก่อตังโดย World Business
Council

for

Sustainable

Development

(WBCSD)

ของ

Tyre

Industry

Project

(TIP)

ซึ#งเกี#ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เช่น เกษตรกรผูป้ ลูกยางธรรมชาติ ผูค้ า้ และผูแ้ ปรรู ป ผูผ้ ลิตยางล้อ
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ยางรายอื#น ๆ ผูผ้ ลิตรถยนต์ และองค์กรราชการ
ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ GPSNR - https://sustainablenaturalrubber.org/

แรงงานเด็ก
งานที#มีแนวโน้มว่าจะเป็ นอันตรายหรื อขัดขวางการศึกษาของเด็ก หรื อเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พัฒนาการทางร่ างกาย
จิตใจ จิตวิญญาณ คุณธรรม หรื อด้านสังคมของเด็ก

แรงงานบังคับ
งานหรื อบริ การทังหมดที#บงั คับใช้จากบุคคลใดภายใต้การคุกคามว่าจะมีบทลงโทษใด
และเป็ นการบังคับที#บุคคลดังกล่าวไม่ได้สมัครใจนําเสนอ

ๆ

อิสรภาพในการจัดตังสมากคม
สิ ทธิสาํ หรับคนงานและนายจ้างในการจัดตังและเข้าร่ วมองค์กรที#ตนเลือกเองโดยไม่ตอ้ งขออนุญาตล่วงหน้า

แนวทางการมีปริ มาณคาร์บอนสูง (HCS)
แนวทางการมีปริ มาณคาร์บอนสู ง

(HCS)

เป็ นวิธีการแยกความแตกต่างของพืนที#ป่าที#ตอ้ งมีการปกป้อง

ออกจากพืนที#เสื# อมโทรมที#มีค่าคาร์บอนและความหลากหลายทางชีวภาพตํ#าที#อาจพัฒนาได้
วิธีการนีพัฒนาขึนโดยมีเป้าหมายเพื#อให้แน่ใจว่ามีแนวทางปฏิบตั ิที#โปร่ งใส แข็งแกร่ ง และน่าเชื#อถือในทางวิทยาศาสตร์
แนวทางนีเป็ นที#ยอมรับกันอย่างกว้างขวางสําหรับดําเนินการตามคํามัน# สัญญาในการหยุดการตัดไม้ทาํ ลายป่ าในพืนที#เขต
ร้อนไปพร้อมกับการเคารพต่อสิ ทธิและการดํารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ#น

พืนที#ที#มีคุณค่าการอนุรักษ์สูง (HCV)
แนวทาง HCV คือคุณค่าทางชีวภาพ นิเวศวิทยา สังคมหรื อวัฒนธรรมที#มีนยั สําคัญโดดเด่นหรื อมีความสําคัญอย่างยิ#ง
ตามที#กาํ หนดโดยแนวทางทัว# ไปสําหรับการระบุ HCV
6 หมวดหมูข่ อง HCV คือ
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1) HCV 1: ความเข้มข้นของความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ#งรวมถึงชนิดพันธุ์เฉพาะถิ#น
และชนิดพันธุ์หายาก ที#ถูกคุกคามหรื อใกล้สูญพันธุ์ ซึ#งมีนยั สําคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ
2) HCV

2:

ระบบนิเวศระดับภูมิทศั น์

ระบบนิเวศโมเสค

และระบบนิเวศระดับแนวนอนขนาดใหญ่

IFL

ระบบนิเวศโมเสค และภูมิทศั น์ป่าที#ยงั อุดมสมบูรณ์ (IFL) ที#มีนยั สําคัญในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรื อระดับชาติ
และมีประชากรตามธรรมชาติเป็ นส่วนใหญ่และเจริ ญเติบโตได้
และมีความอุดมสมบูรณ์ในรู ปแบบธรรมชาติ

ซึ#งเกิดขึน

กระจายตัว

3) HCV 3: ระบบนิเวศและแหล่งที#อยู่อาศัยที#หายาก ระบบนิเวศหรื อที#อยูอ่ าศัยที#ถูกคุกคาม หรื อใกล้สูญพันธุ์ หรื อลีภัย
4) HCV 4: บริ การระบบนิเวศ บริ การระบบนิเวศขันพืนฐานในสถานการณ์วิกฤติ รวมถึงการปกป้องแหล่งนํา
และการควบคุมการพังทลายของดินและเนินลาดที#เปราะบาง
5) HCV

5:

ชุมชนต้องการสถานที#และทรัพยากรพืนฐานเพื#อตอบสนองความจําเป็ นพืนฐานของชุมชนท้องถิ#นหรื อชนพืนเมือง
(สําหรับการดํารงชีวิต สุ ขภาพ โภชนาการ นํา ฯลฯ) ซึ#งระบุผา่ นการมีส่วนร่ วมกับชุมชนหรื อชนพืนเมืองเหล่านี
6) HCV 6: สถานที#ค่านิยมทางวัฒนธรรม ทรัพยากร ที#อยูอ่ าศัย และภูมิทศั น์ที#มีความสําคัญทางวัฒนธรรม
โบราณคดีหรื อประวัติศาสตร์ระดับโลกหรื อระดับชาติ และ/หรื อความสําคัญทางวัฒนธรรม นิเวศวิทยา เศรษฐกิจ
หรื อศาสนา/ความสําคัญศักดิHสิทธิHสําหรับวัฒนธรรมดังเดิมของชุมชนท้องถิ#นหรื อชนพืนเมืองที#ระบุผา่ นการมีส่วนร่
วมกับชุมชนท้องถิ#นหรื อชนพืนเมืองเหล่านี

ชุมชนท้องถิ#น
กลุ่มคนที#อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกันและมีปฏิสัมพันธ์กนั
ใช้ส#ิ งแวดล้อมและสถานที#ที#เฉพาะเจาะจงร่ วมกัน
มีความกังวลร่ วมกันเกี#ยวกับสิ# งอํานวยความสะดวก
บริ การ
และสิ# งแวดล้อมในท้องถิ#น
และบางครังอาจแตกต่างจากคําจํากัดความดังเดิมหรื อคําจํากัดความของรัฐ
ชุมชนดังกล่าวอาจให้ความหมายเฉพาะในแบบฉบับของตนกับที#ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ว่าเป็ นแหล่งของวัฒนธรรม
ประเพณี ประวัติศาสตร์ และอัตลักษณ์ และ/หรื อพึ#งพาอาศัยกันเพื#อรักษาชีวิตความเป็ นอยู่ องค์กรทางสังคม วัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื#อของตน ชุมชนท้องถิ#นอาจเป็ นที#รู้จกั หรื อกําหนดตามกฎหมายหรื อตามธรรมเนียมโดยใช้คาํ ต่าง ๆ
เช่น
"ชุมชนดังเดิม"
เช่นเดียวกับชนพืนเมืองที#อาจใช้และจัดการที#ดินตามระบบการถือครองตามจารี ตประเพณีและสิทธิที#เกี#ยวข้อง
และอาจต้องพึ#งพาที#ดินของตนาเพื#อความอยูร่ อดทางวัฒนธรรมและทางกายภาพ

พืนที#ถ่านหินเลน
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ดินที#มีชนอิ
ั นทรี ยส์ ะสมที#ประกอบด้วยพืนผิวดินส่วนบน

80

ซม.

หรื อ

100

ซม.

ที#มากกว่าครึ# งหนึ#งของพืนผิวดินมีอินทรี ยวัตถุ 35% ขึนไป (35% ขึนไปสู ญเสี ยจากการลุกไหม้) หรื อคาร์บอนอินทรี ย ์ 18%
ขึนไป
หมายเหตุสําหรับการจัดการพืนที#เพาะปลูกในมาเลเซียและอินโดนีเซีย
มีการใช้คาํ จํากัดความที#แคบกว่าตามข้อบังคับระดับประเทศ นัน# คือ ดินที#มีชนอิ
ั นทรี ยว์ ตั ถุมากกว่า 50% ในดินด้านบนสุด
100 ซม. มีอินทรี ยว์ ตั ถุมากกว่า 65%

ผูป้ ลูกยางรายย่อย SNR/ผูป้ ลูกรายย่อย
ผูเ้ ป็ นเจ้าของสวนยางธรรมชาติที#มีขนาดค่อนข้างเล็กและได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และตัวชีวัด SNR
แต่ละประเทศมีคาํ จํากัดความที#แตกต่างกันออกไปสําหรับผูป้ ลูกรายย่อย พืนที#ไม่เกิน 50 เฮกตาร์ (313 ไร่ )
จะกําหนดให้เป็ นผูป้ ลูก SNR ขนาดเล็กสําหรับ GPSNR

ความโปร่ งใสในห่ วงโซ่อุปทาน
ความโปร่ งใสหมายถึง

การตรวจจับและถ่ายโอนข้อมูล

'ระดับสู ง'

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ความโปร่ งใสในห่วงโซ่อุปทานเป็ นกลยุทธ์แบบเบ็ดเสร็จ
ซึ#งต้องมีขอ้ ตกลงที#สอดคล้องกันของฝ่ ายต่าง
ๆ
ความโปร่ งใสเชิงกลยุทธ์ขนอยู
ึ ก่ บั การรวบรวมข้อมูลที#มีอยู่
และการสร้างฐานความรู ้สาํ หรับกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานและซัพพลายเออร์ที#มีอยู่
ความโปร่ งใสในห่วงโซ่อุปทานกําหนดให้บริ ษทั ต่าง
ๆ
ต้องรู ้ว่าเกิดอะไรขึนกับต้นนําในห่วงโซ่อุปทาน
และต้องสื#อสารความรู ้นีทังภายในและภายนอก

วันที#เป้าหมาย
วันที#ที#กาํ หนดสําหรับบริ ษทั (หรื อนิติบคุ คลที#ออกนโยบายหรื อข้อผูกมัดอื#น ๆ)
ตังใจที#จะปฏิบตั ิตามข้อผูกพันหรื อนโยบายของตนโดยสมบูรณ์

การทวนสอบได้
ความสามารถในการติดตามผลิตภัณฑ์หรื อส่วนประกอบผ่านขันตอนของห่วงโซ่อุปทาน (เช่น การผลิต การแปรรู ป
การผลิต และการจัดจําหน่าย)
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ภาคผนวก (อ้างอิง)
กรอบนโยบาย GPSNR (อ้างอิง : GPSNR-POL-B01-003)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
การให้ความยินยอมล่วงหน้าและตัดสิ นใจบนพืนฐานของข้อมูลโดยไม่มคี ่าใช้จ่าย (องค์การอาหารและการเกษตร)
http://www.fao.org/3/i6190e/i6190e.pdf
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิของชนเผ่าพืนเมือง (UNDRIP)
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
หลักการชีนําของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (UNGP)
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
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