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ประมวลจรยิธรรมของซพัพลายเออร ์
 

ประมวลจรยิธรรมของซพัพลายเออร ์(“ประมวลจรยิธรรม”) 

น้ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึความคาดหวังของบรษัิท General Motors (“GM”) 

เกีย่วกับการด าเนนิการของซพัพลายเออรแ์ละหุน้สว่นทางธรุกจิทีท่ าธรุกจิกบั GM (“ซพัพลายเออร”์) 

ประมวลจรยิธรรมน้ียดึตามคา่นยิมขององคก์รของเราในดา้นผลติภัณฑแ์ละการด าเนนิการทีม่คีวามรับผดิชอบ

และย่ังยนื และสอดคลอ้งกบัหลกัการ 10 ประการของขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาต ิซึง่ GM เป็นผูล้งนาม 

ซพัพลายเออรจ์ะไดรั้บการคาดหวังใหม้คีวามเขา้ใจและด าเนนิการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ GM 

ทีม่ตีอ่ความซือ่สตัยส์จุรติ การสรรหาทีม่คีวามรับผดิชอบ และการจัดการซพัพลายเชน GM 

คาดหวังวา่ซพัพลายเออรจ์ะถา่ยทอดความคาดหวังในท านองเดยีวกันผา่นซพัพลายเชนของตน 

GM พยายามท าธรุกจิกับซพัพลายเออรท์ีม่คีณุสมบัตติรงตามมาตรฐานของเรา 

และมกีารด าเนนิการทีส่อดคลอ้งและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นยิมของ GM ในเชงิบวกตลอดทัง้ซพัพลายเชน 

GM คาดหวังวา่ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามขอ้ก าหนดในสญัญา ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ 

และนโยบายของ GM และปฏบิัตติามหลกัการและคา่นยิมของ ประมวลจรยิธรรมของ GM 

การด าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์และประมวลจรยิธรรมฉบับน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

 

สทิธมินุษยชน  
 

GM คาดหวังวา่ซพัพลายเออรท์กุรายจะมกีระบวนการในการป้องกัน บรรเทา 
และใชม้าตรการทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่แกไ้ขผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่มพ่งึประสงค ์
ซพัพลายเออรไ์ดรั้บการคาดหวังและจ าเป็นตอ้งปฏบิตัติาม นโยบายสทิธมินุษยชนของ GM 
หรอืความคาดหวังอืน่ๆ ทีเ่ทา่เทยีมกันตลอดซพัพลายเชนของตน  
 
หลกัการชีแ้นะขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชนเป็นกรอบการท างานชีน้ าส าหรับงาน
ของ GM ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชน GM มุง่ม่ันและคาดหวังใหซ้พัพลายเออรป์ฏบิัตติาม 
แนวปฏบิัตสิ าหรับบรรษัทขา้มชาตขิององคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา; 
ปฏญิญาวา่ดว้ยหลักการและสทิธขัิน้พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO); 
ร่างกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ; ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 
และกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม 
ซพัพลายเออรไ์ดรั้บการคาดหวังใหป้ฏบิัตติามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบันานาชาตเิหลา่น้ี 
   
การจา้งงานทีเ่ลอืกโดยอสิระ 

ซพัพลายเออรแ์ละตัวแทนจัดหางานของซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชท้าส นักโทษทีถ่กูบงัคับ ถกูผกูมดั 
ท าสญัญา หรอืรูปแบบอืน่ใดของการใชแ้รงงานบังคับหรอืไมส่มัครใจ นอกจากน้ี 
ซพัพลายเออรจ์ะไมม่สีว่นร่วมในการคา้มนุษยไ์มว่า่ในทางตรงหรอืทางออ้มก็ตาม 
ซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีมขอ้ตกลงในการจา้งงานเป็นลายลักษณ์อกัษรหรอืหนังสอืแจง้ทีม่คี าอธบิายขอ้ก า
หนดและเงือ่นไขของการจา้งงานโดยเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการจา้งงาน 
และแรงงานตา่งดา้วจะไดรั้บขอ้ตกลงในการจา้งงานกอ่นทีค่นงานจะเดนิทางออกจากประเทศตน้ทาง 
โดยไมม่กีารทดแทนหรอืการเปลีย่นแปลงเมือ่เดนิทางมาถงึประเทศปลายทาง 

https://investor.gm.com/static-files/265a1dc0-adc5-4d38-ab41-2c58e575692d
https://investor.gm.com/static-files/265a1dc0-adc5-4d38-ab41-2c58e575692d
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
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ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็นเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทอ้งถิน่ 
พนักงานตอ้งมอีสิระทีจ่ะสิน้สดุการจา้งงานโดยไมม่บีทลงโทษใดๆ  
 
เสรภีาพในการเคลือ่นไหว 

ซพัพลายเออรแ์ละตัวแทนจัดหางานของซพัพลายเออรจ์ะไมก่ าหนดขอ้จ ากดัในการเขา้หรอืออกจากสิง่อ าน
วยความสะดวกทีบ่รษัิทจัดหาให ้ซึง่รวมถงึหอพักคนงานหรอืทีพั่กอาศัย (ถา้ม)ี 
ยกเวน้เมือ่ถกูกฎหมายและเป็นสิง่จ าเป็นเพือ่วตัถปุระสงคด์า้นความปลอดภัยหรอืความม่ันคง 
ซพัพลายเออรจ์ะละเวน้จากการจ ากัดการเคลือ่นไหวของคนงานผา่นการเก็บรักษาบตัรช าระเงนิของธนาคาร
หรอืการจัดการทีค่ลา้ยกันส าหรับการเขา้ถงึคา่จา้ง 
ซพัพลายเออรจ์ะละเวน้จากการก าหนดใหค้นงานใชท้ีพั่กทีบ่รษัิทจัดหาให ้
ซพัพลายเออรแ์ละตัวแทนจัดหางานของซพัพลายเออรจ์ะไมท่ าลาย ยดึ 
หรอืปกปิดเอกสารระบตุัวตนหรอืเอกสารการตรวจคนเขา้เมอืง เชน่ บตัรประจ าตวัทีอ่อกโดยรัฐบาล 
หนังสอืเดนิทาง หรอืใบอนุญาตท างาน  
 
แรงงานเด็ก  

ซพัพลายเออรแ์ละบรษัิทจัดหางานของซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชแ้รงงานเด็ก GM 

มนีโยบายตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็กในทกุกรณี 

ซพัพลายเออรจ์ะใชก้ลไกทีเ่หมาะสมในการตรวจสอบวา่อายขุองคนงานและคนงานทีจั่ดสรรมานัน้สอดคลอ้ง

กับอนุสญัญาวา่ดว้ยอายขัุน้ต ่าทีอ่นุญาตใหจ้า้งงานไดข้ององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ฉบับที ่138) 

และจะจัดใหม้กีารยนืยันการตรวจสอบน้ีเมือ่มกีารรอ้งขอ หากพบวา่มกีารใชแ้รงงานเด็กในซพัพลายเชน 

ซพัพลายเออรจ์ะยตุกิารจา้งงานเด็ก 

และใชม้าตรการทีเ่หมาะสมในการลงทะเบยีนเด็กในโครงการเสรมิสรา้งความรู/้การศกึษา 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชค้นงานทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี (“คนงานอายนุอ้ย”) 

ในการท างานทีม่แีนวโนม้วา่จะเป็นอันตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภัยของพวกเขา 

หากพบวา่คนงานอายนุอ้ยมสีว่นร่วมในงานทีม่แีนวโนม้วา่จะเป็นอันตรายตอ่สขุภาพหรอืความปลอดภัยของพ

วกเขา ซพัพลายเออรจ์ะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่น าคนงานอายนุอ้ยออกจากสถานการณ์ในทันท ี

และจัดหางานทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัวัย 

เวลาการท างาน  

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่และขอ้ตกลงการเจรจาตอ่รองร่วมกัน (ถา้ม)ี 
เกีย่วกับเวลาการท างาน เวลาการท างานตอ้งไมเ่กนิจ านวนสงูสดุทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายทอ้งถิน่ 

คา่จา้งและสทิธปิระโยชน ์

ซพัพลายเออรแ์ละตัวแทนจัดหางานของซพัพลายเออรจ์ะจ่ายคา่จา้งและใหส้ทิธปิระโยชนแ์ละคา่ตอบแทน

แกค่นงานโดยเป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคบัวา่ดว้ยคา่จา้งทีบ่ังคับใชท้ัง้หมด 

รวมถงึทีเ่กีย่วขอ้งกับคา่จา้งขัน้ต ่า เวลาการท างานลว่งเวลา การลาป่วย 

และสทิธปิระโยชนท์ีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรา 7 

ของกตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม 

ซพัพลายเออรจ์ะละเวน้จากการหกัคา่จา้งใด ๆ 

เพือ่เป็นมาตรการทางวนัิยหรอืก าหนดใหค้นงานรับภาระทางการเงนิใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ใชจ่้ายในการจัดหางาน ในงวดการจ่ายคา่จา้งแตล่ะงวด 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีมใบแจง้คา่จา้งเป็นลายลักษณ์อักษรทีเ่ขา้ใจไดใ้นเวลาทีเ่หมาะสมแกพ่นักงาน 

ซึง่มขีอ้มลูทีเ่พยีงพอในการตรวจสอบคา่ตอบแทนทีถ่กูตอ้งส าหรับงานทีไ่ดท้ าไป 
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คนงานจะไดรั้บคา่จา้งทีเ่ทา่เทยีมกันส าหรับงานทีเ่ทา่เทยีมกัน 

รวมถงึการจ่ายคา่จา้งทีย่ตุธิรรมซึง่ตรงตามหรอืสงูกวา่มาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมาย การใชแ้รงงานชัว่คราว 

การจัดสง่แรงงาน และการจา้งงานภายนอกทัง้หมดจะตอ้งอยูใ่นขอบเขตของกฎหมายทอ้งถิน่ 

ในกรณีทีไ่มม่กีฎหมายทอ้งถิน่ อตัราคา่จา้งส าหรับนักศกึษาฝึกงาน คนงานฝึกหดั 

และผูฝึ้กงานควรใกลเ้คยีงกบัอัตราคา่จา้งส าหรับคนงานระดับเริม่ตน้รายอืน่ๆ 

ทีท่ างานทีเ่ทา่เทยีมกันหรอืคลา้ยคลงึกัน คนงานจะตอ้งไดรั้บคา่จา้งโดยตรง ในเวลาทีเ่หมาะสม 

และในสกลุเงนิทีเ่ป็นทีย่อมรับ 

ซพัพลายเออรจ์ะเก็บบันทกึเวลาการท างานและเอกสารคา่จา้งไวต้ามกฎหมายทอ้งถิน่ 

การปฏบิตัอิยา่งมมีนุษยธรรม  

ซพัพลายเออรจ์ะไมม่สีว่นร่วมในการปฏบิัตทิีโ่หดรา้ยหรอืไรม้นุษยธรรม ซึง่รวมถงึการใชค้วามรุนแรง 

ความรุนแรงตามเพศ การคกุคามทางเพศ การลว่งละเมดิทางเพศ การลงโทษทางร่างกาย 

การบบีบังคับทางจติใจหรอืร่างกาย การกลั่นแกลง้ ความสรา้งความอับอายในทีส่าธารณะ 

หรอืการขม่เหงดว้ยวาจาตอ่คนงาน และไมม่กีารขม่ขูท่ีจ่ะท าการปฏบิตัดิังกลา่ว 

ซพัพลายเออรจ์ะมนีโยบายและขัน้ตอนทางวนัิยส าหรับการละเมดิขอ้ก าหนดเหลา่น้ีซึง่ก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจ

นและมกีารสือ่สารใหค้นงานทราบ 

วธิกีารคดักรองแรงงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะไมก่ าหนดใหค้นงานช าระคา่ธรรมเนียมการจัดหางานของ 'ตวัแทน' หรอื 'ตัวแทนชว่ง' 

ของซพัพลายเออร ์หรอืคา่ธรรมเนียมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งส าหรับการจา้งงานของเขา 

ซพัพลายเออรจ์ะช าระเงนิคนืเต็มจ านวนแกผู่ห้างานและคนงาน 

หากพวกเขาถกูรอ้งขอใหจ่้ายคา่ธรรมเนียมดังกลา่วหรอืคา่ใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

หากซพัพลายเออรจ์ าเป็นตอ้งใชน้ายหนา้จัดหาแรงงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะใชเ้ฉพาะนายหนา้ทีใ่ชว้ธิกีารคดักรองทีม่จีรรยาบรรณ เป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้

และไมม่กีารยดึเอกสารระบตุัวตนใดๆ ไวเ้ทา่นัน้ 

ไมม่กีารเลอืกปฏบิตั/ิไมม่กีารคกุคาม  

ซพัพลายเออรจ์ะมุง่ม่ันในสถานทีท่ างานทีป่ราศจากการคกุคามและการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมาย 

ซพัพลายเออรจ์ะไมม่สีว่นร่วมในการเลอืกปฏบิัต ิการคกุคาม การขม่ขู ่ความรุนแรง 

หรอืการกระท าทีไ่มพ่งึประสงคอ์ืน่ ๆ ตอ่พนักงานตามเชือ้ชาต ิสผีวิ อาย ุเพศ รสนยิมทางเพศ 

อัตลักษณ์และการแสดงออกทางเพศ ชาตพัินธุห์รอืถิน่ทีถ่อืสญัชาต ิความทพุพลภาพ การตัง้ครรภ ์ศาสนา 

การเขา้ร่วมทางการเมอืง การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน สถานะทหารผา่นศกึทีค่รอบคลมุ 

ขอ้มลูทางพันธกุรรมทีไ่ดรั้บการคุม้ครอง สถานภาพการสมรสหรอืพืน้ฐานอืน่ใดทีก่ฎหมายหา้มไว ้

ซึง่รวมถงึแนวทางปฏบิตัใินการวา่จา้งและการจา้งงาน เชน่ คา่จา้ง การเลือ่นต าแหน่ง รางวัล 

และการเขา้รับการฝึกอบรม  

เสรภีาพของสมาคม  

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามและเคารพกฎหมายทีบ่ังคบัใชท้ัง้หมดและอนุสญัญาหลกัขององคก์ารแรงงานระ

หวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิองคนงานในการจัดตัง้และเขา้ร่วมสหภาพแรงงานทีพ่วกเขาเลอืกเอง 

เพือ่ท าการตอ่รองร่วมกัน เพือ่มสีว่นร่วมในการชมุนุมอยา่งสนัต ิ

รวมทัง้เคารพสทิธขิองคนงานในการละเวน้จากกจิกรรมดงักลา่ว ซพัพลายเออรจ์ะหลกีเลีย่งการขม่ขู ่

การคกุคาม การโจมตทีางร่างกายหรอืทางกฎหมายตอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

รวมถงึสมาชกิสหภาพและตวัแทนสหภาพแรงงาน 

ทีใ่ชส้ทิธติามกฎหมายของเขาเพือ่เสรภีาพในการแสดงออก การสมาคม และการชมุนุมอยา่งสนัต ิ



   
 

4 
 

กลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 

ซพัพลายเออรจ์ะมุง่ม่ันทีจ่ะปกป้องสทิธขิองกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสภายในธรุกจิและซพัพลายเชนของตน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่สทิธขิองสตร ีชนเผา่พืน้เมอืง เด็ก และแรงงานขา้มชาต ิ
ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและใชม้าตรการภายในเพือ่ใหค้า่ตอบแทนและโอกาสทีเ่ทา่เทยีมกันในทกุระดับของ
การจา้งงาน นอกจากนี้ 
ซพัพลายเออรจ์ะใชม้าตรการเพือ่จัดการกบัปัญหาดา้นสขุภาพและความปลอดภัยทีพ่บในกลุม่คนงานสตรโีด
ยเฉพาะ โดยรวมถงึแตไ่มจ่ ากัดอยูเ่พยีงแคก่ารป้องกันการลว่งละเมดิทางเพศ 
การเสนอความปลอดภัยทางร่างกาย และการจัดหาสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสมแกม่ารดาทีใ่หน้มบตุร 
 
นกัปกป้องสทิธมินุษยชน 

นักปกป้องสทิธมินุษยชนคอืบคุคลหรอืกลุม่บคุคลทีท่ าหนา้ทีส่ง่เสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชนและเสรภีาพ
ขัน้พืน้ฐานดว้ยสนัตวิธิ ีซพัพลายเออรจ์ะไมย่อมใหห้รอืมสีว่นในการคกุคาม การขม่ขู ่
หรอืการโจมตนัีกปกป้องสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานของพวกเขาเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่
ลอดภัยและเอือ้อ านวยส าหรับการมสีว่นร่วมของประชนชนและสทิธมินุษยชนในระดับทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ 
หรอืระหวา่งประเทศ  
 

ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไมแ่บง่แยก 

GM 

สนับสนุนใหซ้พัพลายเออรพั์ฒนาและสง่เสรมิวัฒนธรรมทีท่กุคนใหค้วามส าคญัและยกยอ่งในความหลากหล

าย และทกุคนสามารถมสีว่นร่วมอยา่งเต็มทีแ่ละบรรลศุักยภาพสงูสดุของเขาได ้

ซพัพลายเออรค์วรสง่เสรมิความหลากหลายในทกุระดับของก าลังคนและผูบ้รหิาร 

รวมถงึคณะกรรมการบรษัิทดว้ย 

 

สขุภาพและความปลอดภัย  
 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มในการท างานทีป่ลอดภัย ดตีอ่สขุภาพ และสะอาด 

ส าหรับพนักงานโดยเป็นไปตามหรอืสงูกวา่มาตรฐานทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

ซพัพลายเออรจ์ะมขัีน้ตอนดา้นความปลอดภัยส าหรับพนักงานของพวกเขาและเครือ่งมอืตดิตามทีจ่ะขับเคลื่

อนไปสูเ่ป้าหมายแหง่การเป็นสถานทีท่ างานทีม่เีหตกุารณ์ดา้นความปลอดภัยเป็นศนูย ์

พนักงานของซพัพลายเออรจ์ะมสีทิธิใ์นการปฏเิสธงาน และรายงานสภาพใดๆ ทีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑเ์หลา่น้ี 

นอกจากนี้ 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดการในดา้นสขุภาพและความปลอดภัยของผูรั้บเหมาทีท่ างานในสถานทีข่องซพัพลายเอ

อรอ์ยา่งเหมาะสมดว้ย 

ความปลอดภยัในการท างาน  

ซพัพลายเออรจ์ะระบ ุประเมนิ 

และลดโอกาสของคนงานในการสมัผัสกับสิง่ทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภัยทัง้หมด 

โดยรวมถงึการก าจัดอันตราย การใชก้ระบวนการหรอืวสัดทุดแทน การควบคมุผา่นการออกแบบทีเ่หมาะสม 

การปรับใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรมและการบรหิาร การบ ารุงรักษาเชงิป้องกัน 

และขัน้ตอนการท างานทีป่ลอดภัย (รวมถงึการระงับการใชง้านและการตดิป้าย) 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้กีารฝึกอบรมดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยอยา่งตอ่เน่ือง รวมถงึกอ่นเริม่งาน 

ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและความปลอดภัยจะตอ้งตดิประกาศไวอ้ยา่งชดัเจนในสถานประกอบการ 

หรอืวางไวใ้นต าแหน่งทีค่นงานทราบและสามารถเขา้ถงึได ้
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ในกรณีทีไ่มส่ามารถควบคมุอันตรายไดอ้ยา่งเพยีงพอดว้ยวธิกีารเหลา่น้ี 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดหาอปุกรณ์ป้องกันสว่นบคุคล (PPE) ทีเ่หมาะสมและไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งด ี

รวมทัง้การฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกับวธิกีารและเวลาทีจ่ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์เหลา่น้ีใหแ้กค่นงาน 

นอกจากนี้ 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้กีารแจง้และการฝึกอบรมแกพ่นักงานเกีย่วกับความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัอันตรายเหล่

าน้ีดว้ย  

 

ความพรอ้มตอ่สถานการณ์ฉุกเฉนิ  

ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการเพือ่ระบแุละประเมนิสถานการณ์และเหตกุารณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งกระตื

อรอืรน้ และลดผลกระทบโดยการปรับใชแ้ผนฉุกเฉนิและขัน้ตอนการรับมอืกับสถานการณ์ 

รวมถงึการรายงานเหตฉุุกเฉนิ ขัน้ตอนการแจง้และอพยพพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน และการฝึกซอ้ม 

ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการฝึกซอ้มการปฏบิตัติวัในกรณีฉุกเฉนิอยา่งนอ้ยปีละครัง้หรอืตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎ

หมายทอ้งถิน่ แผนการรับมอืกับสถานการณ์ฉุกเฉนิควรรวมถงึอปุกรณ์ตรวจจับและระงับอัคคภีัยทีเ่หมาะสม 

ทางออกทีช่ดัเจนและไมม่สี ิง่กดีขวาง สิง่อ านวยความสะดวกส าหรับทางออกทีเ่พยีงพอ 

ขอ้มลูตดิตอ่ส าหรับผูรั้บมอืกับเหตฉุุกเฉนิ และแผนการกูภั้ย 

งานทีจ่ าเป็นตอ้งใชส้มรรถภาพทางรา่งกายสงู  

ซพัพลายเออรจ์ะระบ ุประเมนิ 

และควบคมุการสมัผัสกับอันตรายจากงานทีจ่ าเป็นตอ้งใชส้มรรถภาพทางร่างกายสงูของคนงาน 

โดยรวมถงึการขนยา้ยวัสดดุว้ยมอืและการยกของหนักหรอืซ ้าๆ การยนืเป็นเวลานาน 

และงานประกอบทีต่อ้งท าซ า้ๆ หรอืตอ้งใชก้ าลังมาก 

การปกป้องเครือ่งจกัร  

ซพัพลายเออรจ์ะประเมนิการผลติและเครือ่งจกัรอืน่ๆ เพือ่ความปลอดภัย 

ในบรเิวณทีเ่ครือ่งจักรอาจเป็นอันตรายตอ่คนงาน จะตอ้งมแีผงป้องกัน อปุกรณ์ป้องกนั และตวักัน้ 

รวมทัง้ตอ้งมกีารบ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสมดว้ย 

สขุอนามยั อาหาร และทีพ่กัอาศยั  

ซพัพลายเออรจ์ะใชม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่ใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึหอ้งน ้าทีส่ะอาด น ้าดืม่ 

และสิง่อ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหารทีถ่กูสขุอนามัยไดต้ลอดเวลา 

หอพักหรอืทีอ่ยูอ่าศัยของคนงานทีจั่ดใหโ้ดยซพัพลายเออรค์วรไดรั้บการบ ารุงรักษาใหส้ะอาดและปลอดภัย 

และจัดใหม้ทีางออกฉุกเฉนิทีเ่หมาะสม น ้ารอ้นส าหรับอาบน ้า แสงสวา่ง ความรอ้น 

และการระบายอากาศทีเ่พยีงพอ 

รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกทีป่ลอดภัยและเป็นสว่นตัวส าหรับการจัดเก็บสิง่ของสว่นตัวและของมคีา่ 

การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยในการปฏบิตังิาน  

ซพัพลายเออรจ์ะมขัีน้ตอนและระบบในการป้องกัน ตรวจสอบ ระบสุาเหตทุีแ่ทจ้รงิ จัดการ ตดิตาม 

และรายงานการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยจากการท างาน 

รวมถงึการเตรยีมการเพือ่สง่เสรมิการรายงานโดยคนงาน จ าแนกและบันทกึกรณีการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย 

ใหก้ารรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น สอบสวนกรณีตา่งๆ และด าเนนิการ 

การด าเนนิการแกไ้ขเพือ่ขจัดสาเหตแุละอ านวยความสะดวกในการกลับมาท างานของคนงาน 

ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์
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ซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บเหมาจะแจง้ขอ้กังวลดา้นความปลอดภัยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับยานพาหนะของ GM 

โดยทันท ี“แจง้เหตดุา้นความไมป่ลอดภัย” คอืโปรแกรมซึง่ซพัพลายเออรแ์ละผูรั้บเหมาทีท่ างานในนามของ 

GM 

สามารถใชเ้พือ่รายงานขอ้กงัวลดา้นความปลอดภัยของยานพาหนะและใหข้อ้เสนอแนะเพือ่ปรับปรุงความปล

อดภัย ขอ้กังวลหรอืขอ้เสนอแนะดา้นความปลอดภัยจะสามารถแจง้ไดต้ลอดเวลาโดยผา่น GM Awareline 

 

สิง่แวดลอ้ม  
 

การใหบ้รกิารทีม่คีวามรบัผดิชอบ 

ซพัพลายเออรจ์ะพยายามปกป้องชมุชนและสิง่แวดลอ้มโดยรอบอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนัน้ 

ซพัพลายเออรจ์ะใชค้วามพยายามอยา่งตอ่เน่ืองในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิรวมถงึน ้า 

เชือ้เพลงิฟอสซลิ แร่ธาต ุและผลติภัณฑจ์ากป่าบรสิทุธิ ์โดยการใชแ้นวทางปฏบิตัติา่งๆ เชน่ 

การปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ การบ ารุงรักษา และสิง่อ านวยความสะดวก การใชว้สัดทุดแทน 

การน ากลับมาใชใ้หม ่การอนุรักษ์ การรไีซเคลิ หรอืวธิกีารอืน่ๆ 

ซพัพลายเออรค์วรสง่เสรมิระบบหมนุเวยีนและระบบแบบปิด 

โดยการสนับสนุนการใชท้รัพยากรธรรมชาตทิีย่ั่งยนืและสามารถสรา้งขึน้ใหมไ่ด ้

ในขณะทีล่ดการปลอ่ยมลพษิ มลภาวะ และของเสยีใหน้อ้ยลง  

ใบอนุญาตและการรายงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายสิง่แวดลอ้มระดับทอ้งถิน่ ระดับประเทศ และระหวา่งประเทศทีบ่ังคับใช ้

ซพัพลายเออรจ์ะไดรั้บและรักษาใบอนุญาต การอนุมัต ิ

และการลงทะเบยีนดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ าเป็นทัง้หมดในปัจจุบัน 

ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดา้นการปฏบิัตงิานและการรายงานของพวกเขา และจะจัดเตรยีมเอกสารดังกลา่วใหก้ับ 

GM เมือ่มกีารรอ้งขอ GM สนับสนุนใหซ้พัพลายเออรท์กุรายมคีวามทะเยอทะยาน 

และด าเนนิการเกนิไปกวา่สิง่ทีก่ าหนดไวใ้นกฎระเบยีบ 

เพือ่น าแนวทางปฏบิตัทิีย่ั่งยนืดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิมาใชท้ั่วทัง้บรษัิท 

การป้องกนัมลภาวะ 

ซพัพลายเออรจ์ะลดหรอืก าจัดการปลอ่ยมลพษิ การปลอ่ยมลภาวะ 

และการสรา้งของเสยีทีต่น้ก าเนดิหรอืโดยใชแ้นวทางปฏบิัตติา่งๆ เชน่ การเพิม่อปุกรณ์ควบคมุมลพษิ 

การปรับเปลีย่นกระบวนการผลติ การบ ารุงรักษา และกระบวนการของโรงงาน หรอืโดยวธิอีืน่ 

ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบและเปิดเผย ควบคมุ ลด และพยายามก าจัดการกอ่ใหเ้กดิมลพษิอยา่งสม า่เสมอ 

ตามทีก่ าหนดและเป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้

ซพัพลายเออรค์วรประเมนิผลกระทบสะสมของแหลง่ก าเนดิมลพษิทีโ่รงงานของตน 

การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 

ซพัพลายเออรจ์ะพยายามลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกใหน้อ้ยลงอยา่งตอ่เน่ือง 
ซพัพลายเออรจ์ะตดิตามการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกกลุม่ 1, 2 และ 3 อยูต่ลอดเวลา เมือ่มกีารรอ้งขอ 
ซพัพลายเออรจ์ะแบง่ปันขอ้มลูการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกในกลุม่ 1, 2 และ 3 กบั GM และ/หรอื 
เผยแพร่ขอ้มลูนัน้ผา่นบคุคลทีส่ามที ่GM ตอ้งการ 
ซพัพลายเออรจ์ะตอ้งก าหนดเป้าหมายในการลดการปลอ่ยกา๊ซทีม่กีารจ ากดัระยะเวลา 
และจะตอ้งใชค้วามพยายามเพือ่บรรลเุป้าหมายตามหลักวทิยาศาสตรท์ีไ่ดรั้บอนุมัต ิ
ซึง่สอดคลอ้งกับค าปฏญิาณหุน้สว่นดา้นความย่ังยนืของซพัพลายเออรข์อง GM เป็นอยา่งนอ้ย  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57599/index.html
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การปลอ่ยมลพษิทางอากาศอืน่ๆ  

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายควบคมุมลพษิทางอากาศระดับทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ 

และระหวา่งประเทศทีบ่ังคับใช ้ซพัพลายเออรจ์ะก าหนดลักษณะ ตดิตาม ควบคมุ 

และบ าบดัมลพษิในอากาศเป็นประจ าตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้

สารท าลายโอโซนตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพตามพธิสีารมอนทรอีอลและระเบยีบขอ้บังคับทีเ่กี่

ยวขอ้ง 

ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบควบคมุการปลอ่ยมลพษิทางอากาศเป็นประจ า 

การปลอ่ยกา๊ซทีเ่ป็นอันตรายจะตอ้งไดรั้บการก าหนดลกัษณะ ตดิตาม 

และควบคมุตามทีก่ าหนดโดยใบอนุญาตและระเบยีบขอ้บังคับระดับทอ้งถิน่ ระดับประเทศ 

หรอืระหวา่งประเทศ 

ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบประสทิธภิาพของระบบควบคมุการปลอ่ยมลพษิทางอากาศเพือ่หาระดับประสทิธิ

ผลของระบบ 

สารอนัตราย 

ซพัพลายเออรจ์ะระบ ุตดิป้าย จัดเก็บ และจัดการสารเคม ีของเสยี และวสัดอุืน่ๆ 

ทีเ่ป็นอันตรายตอ่สขุภาพของมนุษยห์รอืสิง่แวดลอ้ม และจะใชก้ารจัดการ การเคลือ่นยา้ย การจัดเก็บ การใช ้

การรไีซเคลิหรอืการน ากลับมาใชใ้หมอ่ยา่งปลอดภัย และการก าจัดตามขอ้ก าหนดของ GM 

และกฎหมายระหวา่งประเทศ ระดับประเทศ และระดบัทอ้งถิน่ 

ซพัพลายเออรจ์ะมองหาวธิกีารลดการใชว้ัสดอุันตรายและสารทีน่่ากังวลภายในผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผ

ลติของตน 

ขอ้จ ากดัของวสัด ุ

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บังคับ และขอ้ก าหนดของ GM 

ทีบ่ังคับใชท้ัง้หมดเกีย่วกับขอ้จ ากดัและขอ้หา้มของสารเฉพาะในผลติภัณฑแ์ละการผลติ 

รวมถงึการตดิป้ายและการก าจัด เมือ่รอ้งขอ 

ซพัพลายเออรจ์ะใหข้อ้มลูหรอืรายงานเกีย่วกบัองคป์ระกอบของสารหรอืวัสดทุัง้หมดทีจั่ดหาใหก้ับ GM  

ขยะมลูฝอย  

ซพัพลายเออรจ์ะใชแ้นวทางอยา่งเป็นระบบในการระบ ุจัดการ ลด 

และก าจดัหรอืรไีซเคลิขยะมลูฝอยอยา่งมคีวามรับผดิชอบ (ไมเ่ป็นอันตราย) 

การจดัการน า้  

ซพัพลายเออรจ์ะใชโ้ปรแกรมการจัดการน ้าทีจ่ดบันทกึ ก าหนดลักษณะ และตรวจสอบแหลง่น ้า การใช ้

และการปลอ่ยน ้าทิง้; มองหาโอกาสในการประหยัดน ้า และควบคมุชอ่งทางการปนเป้ือน 

น ้าเสยีจะตอ้งไดรั้บการก าหนดลักษณะ ตดิตาม ควบคมุ 

และบ าบดัตามความจ าเป็นกอ่นทีจ่ะปลอ่ยทิง้หรอืก าจัด 

ซพัพลายเออรจ์ะด าเนนิการตรวจสอบระบบบ าบดัและกกัเกบ็น ้าเสยีเป็นประจ า 

เพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุและเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด 

ซพัพลายเออรค์วรน าน ้ากลบัมาใชใ้หมแ่ละรไีซเคลิน ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซพัพลายเออรค์วรป้องกันการปลอ่ยน ้าทิง้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาต 

และลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปลอ่ยน ้าทิง้และจากกรณีน ้าทว่มทีเ่กดิจากการไหลของน ้าฝน 

สวสัดภิาพของสตัว ์
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ซพัพลายเออรจ์ะเคารพสวสัดภิาพของสตัว ์และใหก้ารปฏบิัตอิยา่งมมีนุษยธรรมตามเสรภีาพของสตัว ์5 

ประการทีก่ าหนดขึน้โดยองคก์ารอนามัยสตัวโ์ลก (OIE) ทีเ่กีย่วขอ้งกับสวัสดภิาพของสตัว ์ซึง่รวมถงึ: 

การปราศจากความหวิ กระหาย และภาวะขาดสารอาหาร; ปราศจากความกลัวและความทกุขใ์จ 

ปราศจากความรูส้กึไมส่บายทางร่างกายและจากความรอ้น ปราศจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรค; 

และเสรภีาพในการแสดงรูปแบบพฤตกิรรมปกต ิ

ไมค่วรมกีารเลีย้งและฆา่สตัวเ์พือ่จุดประสงคใ์นการน าไปใชใ้นผลติภัณฑย์านยนตเ์พยีงอยา่งเดยีว 

GM 
ไมไ่ดด้ าเนนิการหรอืวา่จา้งใหใ้ชส้ตัวใ์นการทดสอบเพือ่วัตถปุระสงคใ์นการวจัิยหรอืในการพัฒนายานพาหนะ
ของเรา ไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มก็ตาม ซพัพลายเออรจ์ะไมจั่ดหาวตัถดุบิ สว่นประกอบ ชิน้สว่น 
หรอืสว่นประกอบใดๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการทดสอบสตัวใ์นการวจิัยและพัฒนาใหก้ับ GM 
 
การปรบัปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง  

ซพัพลายเออรจ์ะใชม้าตรการเพือ่เพิม่นวตักรรมและประสทิธภิาพทัว่ทัง้บรษัิท 

และลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์การใชพ้ลังงาน การใชน้ ้า การใชว้สัด ุของเสยี 

และการปลอ่ยมลพษิอืน่ๆ 

ซพัพลายเออรค์วรมนีโยบายการจัดซือ้จัดจา้งแบบย่ังยนืเพือ่สือ่สารความคาดหวังดา้นความย่ังยนืผา่นซพัพล

ายเชน ซพัพลายเออรจ์ะก าหนดเป้าหมายดา้นความย่ังยนื ตดิตามผลอยา่งถกูตอ้งแมน่ย า 

และรายงานความคบืหนา้ 

 

การจัดหาอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 
 

การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ 

ซพัพลายเออรจ์ะใชน้โยบายทีมุ่ง่ม่ันทีจ่ะจัดหาแร่ธาตแุละวัสดทุัง้หมดอยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

โดยสอดคลอ้งกับนโยบายเกีย่วกบัแร่ทีม่ขีอ้ขัดแยง้ของ GM 

และนโยบายการจัดหาแร่อยา่งมคีวามรับผดิชอบ 

นโยบายเหลา่น้ีจ าเป็นตอ้งด าเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะตามแนวทางการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะข

ององคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนาส าหรับซพัพลายเชนทีม่คีวามรับผดิชอบของแร่จาก

พืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบจากความขัดแยง้และมคีวามเสีย่งสงู ซึง่รวมถงึสว่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัดบีกุ แทนทาลัม 

ทังสเตน และทองค า (3TG) ในปัจจุบัน 

ซพัพลายเออรจ์ะเปิดเผยขอ้มลูลา่สดุของโรงหลอม/โรงกลั่นส าหรับแร่ 3TG ใดๆ ทีใ่ชใ้นการผลติชิน้สว่น 

วัสด ุสว่นประกอบและผลติภัณฑข์องตนตอ่ GM หากจ าเป็น นอกจากนี ้

ซพัพลายเออรจ์ะมสีว่นร่วมกบัซพัพลายเออรร์ะดับยอ่ยเพือ่ด าเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะโดยใหแ้มแ่บ

บการรายงานหรอืขอ้มลูอืน่ ๆ เมือ่มกีารรอ้งขอ 

สทิธใินทีด่นิ 

ซพัพลายเออรจ์ะเคารพชมุชนทีพ่วกเขาตัง้อยูแ่ละใหบ้รกิาร ซพัพลายเออรจ์ะเคารพสทิธใินทีด่นิของบคุคล 

ชนพืน้เมอืง และชมุชนในทอ้งถิน่ตามกฎหมายทอ้งถิน่ 

อนุสญัญาดา้นชนเผา่และคนพืน้เมอืงขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ฉบับที ่169) 

และปฏญิญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองชนเผา่พืน้เมอืง 

ซพัพลายเออรจ์ะเคารพสทิธขิองชมุชนในทอ้งถิน่ในดา้นสภาพความเป็นอยูท่ีด่ ีการศกึษา การจา้งงาน 

กจิกรรมทางสงัคม และสทิธใินการใหค้วามยนิยอมโดยเสร ีลว่งหนา้ และไดรั้บการแจง้ (FPIC) 

ตอ่การพัฒนาทีส่ง่ผลกระทบตอ่พวกเขาและทีด่นิทีพ่วกเขาอาศัยอยู ่

โดยการพจิารณาถงึกลุม่ผูด้อ้ยโอกาสทีม่อียูเ่ป็นพเิศษ ซพัพลายเออรค์วรปกป้องระบบนเิวศ 

https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahc/2016/en_glossaire.htm#terme_maladie
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Conflict_Minerals_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นความหลากหลายทางชวีภาพทีส่ าคญั 

ซึง่ไดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิงานของพวกเขา 

และหลกีเลีย่งการตัดไมท้ าลายป่าทีผ่ดิกฎหมายตามระเบยีบขอ้บังคับดา้นความหลากหลายทางชวีภาพระหว่

างประเทศ ซึง่รวมถงึขอ้มตแิละขอ้เสนอแนะของ IUCN เกีย่วกบัความหลากหลายทางชวีภาพ 

ซพัพลายเออรค์วรตรวจสอบและควบคมุผลกระทบตอ่คณุภาพดนิเป็นประจ า เพือ่ป้องกันการกัดเซาะของดนิ 

การเสือ่มสภาพของสารอาหารในดนิ การทรุดตวั และการปนเป้ือน 

ซพัพลายเออรค์วรตรวจสอบและควบคมุระดับเสยีงของอตุสาหกรรมเป็นประจ าเพือ่หลกีเลีย่งมลภาวะทางเสี

ยง  

 

ความซือ่สตัยส์จุรติในธุรกจิ  
 

การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชนั/การตอ่ตา้นการใหส้นิบน  

ซพัพลายเออรจ์ะไมย่อมใหม้กีารทจุรติ การตดิสนิบน การฟอกเงนิ การยักยอก กรรโชก 

หรอืการฉอ้โกงในทกุรูปแบบ สิง่น้ีจะรวมไปถงึการใหห้รอืการรับของมคีา่ใดๆ รวมไปถงึเงนิ ของขวญั 

หรอืสิง่จูงใจทีผ่ดิกฎหมายเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่อทิธพิลอยา่งไมเ่หมาะสมตอ่การตอ่รองหรอืการซือ้ขายอืน่ๆ 

กับรัฐบาลและเจา้หนา้ทีรั่ฐบาล ลกูคา้ หรอืบคุคลทีส่ามรายอืน่ๆ ซพัพลายเออรจ์ะใชขั้น้ตอนการตรวจสอบ 

การเก็บบันทกึ และการบังคบัใชเ้พือ่ปฏบิตัติามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติ   

การเปิดเผยขอ้มลู  

ซพัพลายเออรจ์ะเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัแรงงาน สขุภาพและความปลอดภัย แนวทางปฏบิัตดิา้นสิง่แวดลอ้ม 

กจิกรรมทางธรุกจิ โครงสรา้ง สถานการณ์ทางการเงนิ 

และผลการปฏบิตังิานอยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบขอ้บังคบัทีบ่ังคบัใชอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ย า 

การตดิตอ่ทางธรุกจิของซพัพลายเออรท์ัง้หมดจะด าเนนิการอยา่งโปร่งใส 

และสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งถกูตอ้งในบัญชธีรุกจิและบันทกึของซพัพลายเออร ์

การปลอมแปลงบันทกึหรอืการบดิเบอืนความจรงิเกีย่วกบัเงือ่นไขหรอืการปฏบิัตใินซพัพลายเชนเป็นสิง่ทีไ่ม่

สามารถยอมรับได ้

ทรพัยส์นิทางปญัญา  

ซพัพลายเออรจ์ะเคารพสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา 

การถา่ยทอดเทคโนโลยแีละความรูต้อ้งกระท าในลกัษณะทีคุ่ม้ครองสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญา 

และตอ้งมกีารปกป้องขอ้มลูลกูคา้และซพัพลายเออร ์  

ชิน้สว่นปลอมแปลง 

ซพัพลายเออรจ์ะไมใ่ชส้ว่นประกอบปลอมแปลงในผลติภัณฑใ์ดๆ ทีจั่ดหาใหก้ับ GM นอกจากน้ี 

ซพัพลายเออรจ์ะลดความเสีย่งในการน าชิน้สว่นและวัสดทุีเ่บีย่งเบนไปจากขอ้ก าหนดมาใชใ้นผลติภัณฑท์ีส่่

งมอบ และปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บังคบัทางเทคนคิทีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการออกแบบผลติภัณฑ ์ 

ความเป็นสว่นตวั  

ซพัพลายเออรจ์ะปกป้องความคาดหวังดา้นความเป็นสว่นตัวทีเ่หมาะสมของขอ้มลูสว่นบคุคลของทกุคนทีท่ า

ธรุกจิดว้ย โดยรวมถงึซพัพลายเออร ์ลกูคา้ ผูบ้รโิภค และพนักงาน 

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามกฎหมายดา้นความเป็นสว่นตัวและความปลอดภัยของขอ้มลู 

รวมถงึขอ้ก าหนดควบคมุเมือ่ท าการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล สง่ตอ่ และแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล 
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การควบคมุการสง่ออกและการคว า่บาตรทางเศรษฐกจิ 

ซพัพลายเออรจ์ะปฏบิัตติามขอ้จ ากดัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเกีย่วกับการสง่ออก การสง่ออกซ ้า 

การเปิดตัวหรอืการโอนสนิคา้ ซอฟตแ์วร ์บรกิาร และเทคโนโลยอีืน่ๆ 

ขอ้จ ากดัการคว ่าบาตรทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาณาเขต หน่วยงาน และบคุคล 

(รวมถงึการด าเนนิการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทีเ่หมาะสมกับบคุคลทีส่าม) 

และกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับการคา้อืน่ๆ ทีค่ลา้ยคลงึกันทัง้หมด 

 

 

ความประพฤตอิยา่งมจีรรยาบรรณ  

ซพัพลายเออรจ์ะรักษามาตรฐานสงูสดุในดา้นความซือ่สตัยส์จุรติในการปฏสิมัพันธท์างธรุกจิทัง้หมด 

โดยรวมถงึมาตรฐานของการด าเนนิธรุกจิ การโฆษณา และการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม  

ซพัพลายเออรจ์ะหลกีเลีย่งผลประโยชนท์ับซอ้นและท างานอยา่งซือ่สตัยแ์ละมจีรรยาบรรณตลอดทัง้ซพัพล

ายเชนและเป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใช ้

โดยรวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับแนวทางปฏบิัตใินการตอ่ตา้นการแขง่ขันทางธรุกจิ 

การใหค้วามเคารพและการปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญา บรษัิท และขอ้มลูสว่นบคุคล 

รวมไปถงึการควบคมุการสง่ออกและการคว า่บาตรทางเศรษฐกจิ 

ซพัพลายเออรจ์ะก าหนดใหพ้นักงานของตนหลกีเลีย่งและเปิดเผยสถานการณ์ทีผ่ลประโยชนท์างการเงนิหรื

อผลประโยชนอ์ืน่ๆ ขัดแยง้กับความรับผดิชอบในงาน หรอืสถานการณ์ทีม่ลีกัษณะทีไ่มเ่หมาะสม 

กลไกการรอ้งทกุขแ์ละการหา้มโตต้อบ 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดใหม้กีลไกการรอ้งทกุขท์ีส่ ือ่สารอยา่งชดัเจนในภาษาทอ้งถิน่ 

เพือ่ใหพ้นักงานใชใ้นการรายงานขอ้กังวลดา้นความซือ่สตัย ์ขอ้กังวลดา้นสทิธมินุษยชน 

ปัญหาดา้นความปลอดภัย และการประพฤตมิชิอบโดยปราศจากความเกรงกลวัตอ่การโตต้อบ 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีมสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย เป็นความลับ 

และไมเ่ปิดเผยตัวแกพ่นักงานส าหรับการรอ้งทกุขแ์ละการใหข้อ้เสนอแนะภายใตข้อ้จ ากดัใดๆ 

ทีก่ฎหมายก าหนดไว ้และจะปกป้องความลบัของผูแ้จง้เบาะแสอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 

ซพัพลายเออรยั์งตอ้งมกีระบวนการส าหรับผูรั้บเหมาชว่งและชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของซพัพลา

ยเออร ์ส าหรับการแจง้ขอ้กังวลไปยังซพัพลายเออร ์เมือ่สรา้งกลไกดังกลา่ว 

ซพัพลายเออรค์วรปรกึษาผูใ้ชท้ีม่ศีกัยภาพหรอืผูใ้ชจ้รงิเกีย่วกับการออกแบบ การปรับใชง้าน 

หรอืประสทิธภิาพของกลไก 

ซพัพลายเออรค์วรประเมนิกลไกการรอ้งทกุขข์องตนตามเกณฑว์ดัประสทิธผิลของหลกัการชีแ้นะของสหประ

ชาชาตเิป็นระยะๆ ซพัพลายเออรจ์ะยับยัง้การโตต้อบทกุรูปแบบตอ่ผูท้ีแ่จง้ขอ้กังวลโดยสจุรติใจ 

ซพัพลายเออรจ์ะตรวจสอบการรายงานอยา่งเหมาะสมและด าเนนิการแกไ้ขอยา่งเหมาะสมหากจ าเป็น 

ซพัพลายเออรจ์ะถา่ยทอดความคาดหวังเหลา่น้ีผา่นซพัพลายเชนของของตน 

การรายงานขอ้กงัวลไปยงั GM 

ภายใตข้อ้จ ากัดตามกฎหมาย ซพัพลายเออรจ์ะแจง้ให ้GM ทราบทันทเีกีย่วกับขอ้กงัวลใดๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเด็นทีค่วบคมุโดยประมวลจรยิธรรมน้ี และร่วมมอืกบั GM ในการตรวจสอบในภายหลัง 

นโยบายของ GM ไมอ่นุญาตการตอบโตต้อ่บคุคลใดก็ตามทีท่ าการรายงานขอ้กังวลดังกลา่ว 

เพือ่รายงานขอ้กังวล ซพัพลายเออรส์ามารถพูดกับตวัแทนซพัพลายเชนและฝ่ายจัดซือ้สว่นกลางของ GM 

ไดโ้ดยตรง นอกจากนี ้GM Awareline ยังอนุญาตใหพ้นักงาน ผูรั้บเหมา ซพัพลายเออร ์และบคุคลอืน่ๆ 

สามารถรายงานขอ้กังวลเกีย่วกับการกระท าผดิทีส่ง่ผลตอ่ GM ไดอ้กีดว้ย 
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บคุคลสามารถยืน่การรายงานไดท้กุวันตลอด 24 ชัว่โมงผา่นทางโทรศัพท ์เว็บ หรอือเีมล 

บคุคลทีย่ืน่การรายงานบน GM Awareline จะไมถ่กูเปิดเผยชือ่แตอ่ยา่งใดตามทีไ่ดอ้นุญาตไวต้ามกฎหมาย 

ลงิกส์ าหรับการเขา้ถงึขอ้มลูส าหรับ GM Awareline จะอยู ่ทีน่ี่ 

การรบัมอืกบัผลกระทบ 

เมือ่พบวา่มผีลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ซพัพลายเออรจ์ะท าการตรวจสอบ และหากเหมาะสม 

จะตดิตอ่กับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีอ่าจไดรั้บผลกระทบ และ/หรอื ตวัแทนของพวกเขา 

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ระบแุนวทางแกไ้ขหรอืการเยยีวยาทีต่กลงร่วมกัน 

และจัดหาหรอืใหค้วามร่วมมอืในการแกไ้ขผา่นกระบวนการทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย 

ซพัพลายเออรจ์ะถา่ยทอดความคาดหวังน้ีผา่นซพัพลายเชนของของตน  

 

ระบบจัดการ 
 

ซพัพลายเออรจ์ะพัฒนาและใชร้ะบบการจัดการภายในทีเ่หมาะสม 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีบ่ังคับใชแ้ละเน้ือหาของประมวลจรยิธรรมน้ี 

ซพัพลายเออรจ์ะสามารถสาธติการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมน้ีไดเ้มือ่มกีารรอ้งขอจาก GM 

และจะด าเนนิการทกุวธิเีพือ่แกไ้ขสิง่ใดก็ตามทีไ่มส่อดคลอ้งกัน หากไดรั้บการรอ้งขอ 

ซพัพลายเออรจ์ะกรอกแบบสอบถามหรอืมสีว่นร่วมในการประเมนิหรอืการตรวจสอบในสถานที ่ 

ระบบการจัดการควรมอีงคป์ระกอบดังตอ่ไปนี้: 

ความมุง่ม ัน่ของผูบ้รหิาร 

ซพัพลายเออรจ์ะระบผุูบ้รหิารระดับสงูและตวัแทนของบรษัิททีรั่บผดิชอบในการด าเนนิการตามระบบการจัดก

ารและโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจน 

ผูบ้รหิารระดับสงูควรทบทวนสถานะของระบบการจัดการอยา่งสม ่าเสมอ 

การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทางธุรกจิ 

ซพัพลายเออรจ์ะปรับปรุงความคบืหนา้ของการพัฒนาอยา่งย่ังยนืและการมสีว่นร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีทางธรุ

กจิอยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนี ้GM 

ยังสง่เสรมิใหซ้พัพลายเออรท์ างานกับชมุชนในทอ้งถิน่อยา่งใกลช้ดิเพือ่ใชโ้ครงการและกลยทุธท์ีจ่ะปรับปรุง

ชมุชนและผูค้นทีอ่าศัยอยูท่ีน่ั่น 

การจดัการและการประเมนิความเสีย่ง 

ซพัพลายเออรจ์ะมกีระบวนการและกลยทุธใ์นการระบแุละควบคมุความเสีย่งทางธรุกจิ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย สิง่แวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภัย 

และแนวทางปฏบิัตดิา้นแรงงานและความเสีย่งดา้นจรยิธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิงานของซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรค์วรก าหนดความส าคัญเชงิสมัพันธส์ าหรับความเสีย่งแตล่ะอยา่ง 

และใชต้ัวควบคมุทางขัน้ตอนและทางกายภาพทีเ่หมาะสมในการควบคมุความเสีย่งทีร่ะบแุละปฏบิตัติามระเบี

ยบขอ้งบังคับ 

ซพัพลายเออรจ์ะตดิตามและบังคับใชม้าตรฐานเหลา่น้ีอยา่งตอ่เน่ืองในการด าเนนิงานและในซพัพลายเชน 

รวมถงึผูรั้บเหมาชว่งดว้ย   

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57599/index.html
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วตัถปุระสงคใ์นการปรบัปรงุ  

ซพัพลายเออรค์วรด าเนนิการประเมนิตนเองเป็นระยะๆ โดยควรด าเนนิการผา่นบคุคลทีส่าม 

เกีย่วกับการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับ เน้ือหาของประมวลจรยิธรรมน้ี 

และขอ้ก าหนดตามสญัญาของลกูคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกับความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

ซพัพลายเออรจ์ะมกีระบวนการในการแกไ้ขขอ้บกพร่องทีร่ะบโุดยการประเมนิ การตรวจสอบ การสอบสวน 

และการทบทวนภายในหรอืภายนอกในเวลาทีเ่หมาะสม 

การฝึกอบรม 

ซพัพลายเออรจ์ะมโีปรแกรมส าหรับการฝึกอบรมใหมแ่ละตอ่เน่ืองส าหรับผูจั้ดการและคนงาน 

เพือ่น านโยบาย ขัน้ตอน และวัตถปุระสงคใ์นการปรับปรุงไปใช ้

และเพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บังคับทีบ่ังคับใช ้

และปฏบิัตติามประมวลจรยิธรรมน้ีและนโยบายของ GM  

 

 

การสือ่สารและเอกสาร 

ซพัพลายเออรจ์ะมกีระบวนการในการสือ่สารขอ้มลูทีช่ดัเจนและถกูตอ้งเกีย่วกับนโยบาย แนวทางปฏบิัต ิ

ความคาดหวัง และผลการปฏบิัตงิานตอ่คนงาน ซพัพลายเออร ์และลกูคา้ 

ซพัพลายเออรจ์ะสรา้งและรักษาเอกสารและบันทกึตา่งๆ 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดและสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของบรษัิท 

พรอ้มกับมกีารรักษาความลบัทีเ่หมาะสมเพือ่ปกป้องความเป็นสว่นตัว 

 

ความรบัผดิชอบของซพัพลายเออร ์

ซพัพลายเออรจ์ะมกีระบวนการในการสือ่สารขอ้ก าหนดของประมวลจรยิธรรมเหลา่น้ีผา่นซพัพลายเชนของต

น และก าหนดใหซ้พัพลายเออรน์ าระบบการจัดการและแนวปฏบิัตมิาใช ้

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประมวลจรยิธรรมน้ีหรอืขอ้ก าหนดทีส่อดคลอ้งกับประมวลจรยิธรรมน้ี เมือ่มกีารรอ้งขอ 

ซพัพลายเออรจ์ะจัดเตรยีมหลักฐานของความพยายามในการถา่ยทอดประมวลจรยิธรรมน้ีหรอืขอ้ก าหนดทีส่

อดคลอ้งกับประมวลจรยิธรรมน้ีผา่นซพัพลายเชนของตน 
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นโยบายหลัก  
 

ประมวลจรยิธรรมของซพัพลายเออรน้ี์ใชห้ลกัการและนโยบายทีเ่ป็นทีย่อมรับในระดบัสากลของ GM 

หลายฉบับตามรายการดา้นลา่ง 

นโยบายของ GM: 

• ประมวลจรยิธรรม - การด าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สตัย ์
• นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน 
• นโยบายเกีย่วกับแร่ทีม่ขีอ้ขัดแยง้  
• นโยบายการจัดหาแร่อยา่งมคีวามรับผดิชอบ 
• นโยบายดา้นความปลอดภยัในสถานทีท่ างานสากล 
• นโยบายการหา้มโตต้อบ 
• ค าประกาศดา้นการคา้มนุษยแ์ละการตอ่ตา้นการใชแ้รงงานทาส 
• นโยบายตอ่ตา้นการคกุคาม 
• นโยบายความเป็นสว่นตัวสากล 
• นโยบายความปลอดภัยของขอ้มลูสากล 
• นโยบายความปลอดภัยทางไซเบอรข์องผลติภัณฑ ์
• นโยบายความซือ่สตัย ์
• นโยบายสิง่แวดลอ้มสากล 

 

นโยบายระหวา่งประเทศ: 

• ปฏญิญาสากลวา่ดว้ยสทิธมินษุยชน 
• กตกิาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม  
• หลักการชีแ้นะขององคก์ารสหประชาชาตวิา่ดว้ยธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
• ปฏญิญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองชนเผา่พืน้เมอืง 
• อนุสญัญาของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการขจัดการเลอืกปฏบัิตติอ่สตรใีนทกุรูปแบบ 
• อนุสญัญาของสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองเด็ก 
• อนุสญัญาระหวา่งประเทศของสหประชาชาตวิา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบัิตทิางเชือ้ชาตทิกุรูปแบบ 
• อนุสญัญาของสหประชาชาตวิา่ดว้ยสทิธขิองผูท้พุพลภาพ 
• ปฏญิญาวา่ดว้ยหลักการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
• อนุสญัญาดา้นชนเผา่และคนพืน้เมอืงขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ฉบับที ่107) 
• อนุสญัญาดา้นชนเผา่และคนพืน้เมอืงขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ฉบับที ่169) 
• แนวปฏบัิตสิ าหรับบรรษัทขา้มชาตขิององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา 
• แนวทางการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะขององคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนาส าหรับ

ซพัพลายเชนทีม่คีวามรับผดิชอบของแร่จากพืน้ทีท่ีไ่ดร้ับผลกระทบจากความขัดแยง้และมคีวามเสีย่งสงู 
• หลักการชีแ้นะส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต ์

https://investor.gm.com/static-files/265a1dc0-adc5-4d38-ab41-2c58e575692d
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Human_Rights_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Conflict_Minerals_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Responsible_Mineral_Sourcing_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Workplace_Safety_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Workplace_Safety_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Non-Retaliation_Policy.pdf
https://www.gm.com/content/dam/company/archive/docs/legal/General_Motors_Company_Anti_Slavery_And_Human_Trafficking_Statement.pdf
https://investor.gm.com/static-files/f8dbbb44-43c4-4535-87e1-eb04a5729c8b
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Privacy_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Information_Security_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/Product_Cybersecurity_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Global_Integrity_Policy.pdf
https://www.gmsustainability.com/_pdf/policies/GM_Environmental_Policy.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/cescr.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cerd.pdf
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C107
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,en,C169,/Document
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.drivesustainability.org/wp-content/uploads/2020/07/Guiding-Principles.pdf

