
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการจดัหายางธรรมชาติทียงัยืนของ Continental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฮันโนเวอร์ 16.10.2018 

1. บทนํา 



 
1.1 ความยงัยนืที Continental 
 
ดงัทไีดบ้รรยายไวใ้นวสิัยทศัน์และภารกิจขององคก์ร Rubber Group ของ Continental ตระหนกัถึงบทบาทของตนเองในสังคม 
ตลอดจนความรับผดิชอบทีมาพร้อมกนั เป้าหมายของเราคือการเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในการพฒันาอยา่งยงัยนื 
  เราเชือวา่ค่านิยมทางวฒันธรรมของเรา ไดแ้ก่ “ความเชือมนั, การมุ่งสู่ชยัชนะ, อิสระในการดาํเนินงาน และ ทาํเพอืกนัและกนั” 
จะทาํให้เราสามารถสร้างคุณค่าทียงัยนืให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของเราและสังคมที 
เราดาํเนินงานอยู ่
สาํหรับ Continental การปฏิบตัิอยา่งยงัยนืและมีความรับผิดชอบนนัประกอบดว้ยการเคารพกฎหมาย อนุรักษท์รัพยากร 
และส่งเสริมการปกป้องสภาพภมิูอากาศและสิงแวดลอ้ม ขณะทเีติมเตม็ความรับผิดชอบของเราต่อพนกังาน คู่คา้ ซัพพลายเออร์ ลูกคา้ และสังคม 
เราสนบัสนุนวสิัยทศัน์ทกีาํหนดไวโ้ดยเป้าหมายการพฒันาอยา่งยงัยนืของสหประชาชาติอยา่งแรงกลา้ ดว้ยเหตุนี Continental 
จงึเป็นผูเ้ขา้ร่วมขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ (United Nations Global Compact) และสนบัสนุนหลกัการสิบขอ้วา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน 
มาตรฐานแรงงาน การปกป้องสิงแวดลอ้ม และการต่อสู้กบัการทุจริต เราไดต้ีพิมพเ์อกสารทเีกียวขอ้งจากพืนฐานของการขอ้งเกียวทางธุรกิจทุกอยา่ง 
รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเฉพาะหลกัจรรยาบรรณของคู่คา้ทางธุรกิจ (BPCoC) และคู่มือขอ้กาํหนดของซัพพลายเออร์ เจตนารมณ์และจริยธรรมองคก์รของ Continental 
(เช่น ความซือตรง ความซือสัตย ์ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย) ไดรั้บการจดัทาํเป็นเอกสาร รวมกบัเนือหาอืนๆ ในหลกัจรรยาบรรณ, BASICS, นโยบาย ESH 
และหลกัการบรรษทัภบิาล 
ท ี Continental เราเชืออยา่งแรงกลา้วา่วิธีปฏิบตัิทางธุรกิจอยา่งยงัยนืนนัจะยกระดบัความสามารถทจีะสร้างนวตักรรมของเรา 
และทาํให้เราบรรลุซึงขอ้กาํหนดของอนาคต สิงเหล่านีจงึเพิมคุณค่าให้กบับริษทัตลอดจนสังคมได ้
 
1.2 บทบาทของ Continentals ในการจดัหายางธรรมชาติ 
 
การเพาะปลูก การเก็บเกียวผลผลิต และการแปรรูปยางธรรมชาติ (Natural Rubber – NR) 
จะทาํให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกคนตลอดห่วงโซ่คุณค่าไดรั้บรายไดอ้ยา่งสมาํเสมอ (ดูส่วนที 3) ในบริบทของการเติบโตของอุปสงคท์วัโลก 
เป็นสิงสาํคญัทจีะตอ้งมุ่งเน้นทคีวามยงัยนืตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่า เพือจะบรรเทาความเสียงและผลกระทบเชิงลบตอ่คนงาน ชุมชน ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และพนืทีการเกษตร Continental ตระหนกัถึงความรับผดิชอบของตน 
และมุ่งจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมทีแข็งขนัและมีความรับผดิชอบในการส่งเสริมยางธรรมชาติทียงัยนื (SNR) 
Rubber Group ของ Continental เป็นผูบ้ริโภคยางธรรมชาติรายใหญ่ แมว้า่โดยทวัไปแลว้เราจะไม่สามารถเขา้ถึงชุมชนเกษตรกรไดโ้ดยตรง 
เรามีพนัธกิจทีจะพฒันา ส่งเสริม และจดัหายางธรรมชาติอยา่งยงัยนืและมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
นโยบายนีมุ่งเน้นทีจะให้แนวทางทชีดัเจนของความรับผิดชอบของเราในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติของ Continental 
สาํหรับคู่คา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า สิงนีจงึเป็นการทาํสัญลกัษณ์จดุเริมตน้ของการร่วมเดินทางไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าทียงัยนืมากขนึสาํหรับยางธรรมชาติ 
 
 

2. พนัธกิจของ Continental ต่อยางธรรมชาติทยีังยืน (SNR) 
 

เรามีพนัธกิจทีจะพฒันาความรู้ของเราอยา่งต่อเนืองในส่วนของการพฒันาทเีกียวขอ้งกบัยางธรรมชาติทียงัยนื SNR แปลงสิงนีเป็นโซลูชนัของเรา ลดความเสียง 
และส่งเสริมนวตักรรมของซัพพลายเออร์ ท ีContinental เราไดร้ะบุทราบ 
ส่วนทีสามารถพฒันาไดห้กส่วน: 
 

2.1 การเขา้มีส่วนร่วมกบัซัพพลายเออร์และเกษตรกร 
 

Continental พิจารณาความเขา้ใจวธีิปฏิบตัิในปัจจบุนัตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะในดา้นตน้นาํ ในฐานะขององคป์ระกอบสําคญัทีจะไปสู่การปฏิบตัิอยา่งยงัยนื 
ทงัในทางสิงแวดลอ้มและทางสังคม Continental จะทบทวน ขยาย และปรับปรุงขนัตอนการทาํงานอยา่งต่อเนือง 
ตลอดจนสาํรวจและทดสอบวธีิการทางเลือกในการจดัทาํแผนทคีวามเสียงทีอาจเกิดขึนได ้และผลกระทบตอ่ตน้ทาง ดงันนัเราจึงมีส่วนร่วม 
ในโครงการริเริม โครงการ และกิจกรรมเพอืระบุทราบและดาํเนินวธีิการแกปั้ญหา เพือปรับปรุงสถานการณ์ปัจจบุนัของอุตสาหกรรมตามลาํดบัขนั  
เราส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการและโครงการริเริมทดีาํเนินการโดยหุ้นส่วนทเีชือถือได ้
ทมุ่ีงเป้าหมายทีการให้ความรู้แก่เกษตรกรในแง่ของการทาํสวนยางอยา่งมีความรับผดิชอบและมีประสิทธิผล ดงันันเราจึงแสวงหาการร่วมดาํเนินงาน 
กบัสถาบนัของรัฐ เอ็นจโีอ ตลอดจนคู่คา้ทางธุรกิจทางตรงและทางออ้มและแพล็ตฟอร์มอุตสาหกรรมอยา่งแขง็ขนั 
เพือช่วยพฒันาชาวสวนยางให้ใชว้ธีิปฏิบตัิทางเกษตรกรรมทีดีทีสุด 
เรามีความเชืออยา่งแรงกลา้วา่การปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตยางนนัจะนาํไปสู่การเพมิรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ดีีของเกษตรกร 
เราเริมตน้โครงการนาํร่องร่วมกบัประเทศอินโดนีเซียในปี 2018 เพือปรับปรุงความยงัยนืของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ 
จากการร่วมดาํเนินการกบัซัพพลายเออร์ทอ้งถินทีมีเป้าหมายเพือการพฒันาแคต็ตาล็อกเกณฑก์ารผลิตยางธรรมชาติทียงัยนื 
เพือฝึกอบรมชาวสวนยางดา้นการผลิตอยา่งยงัยนืตามเกณฑเ์หล่านี และเพอืตดิตามตรวจสอบยางจากผูป้ระกอบการรายยอ่ยไปจนถึงการผลิตท ี Continental 
ผลการเรียนรู้จากโครงการเหล่านีจะถูกนาํมาใชเ้พอืการทาํงานกบัซัพพลายเออร์ตอ่ไปในอนาคต 



 
2.2 การเขา้ร่วมดาํเนินการกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

 
Continental 
มีพนัธกิจทีจะเขา้ร่วมดาํเนินการและสนทนาแลกเปลียนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทอ้งถินและนานาชาติอยา่งแขง็ขนัตลอดแนวห่วงโซ่คุณค่าของยางธรรมชาติและส่วนทีเกียว

ขอ้ง (ดูส่วนที 3) เรามีส่วนร่วมดาํเนินการในแพล็ตฟอร์มระดบัอุตสาหกรรม เพือพฒันา 
แนวทางและหลกัการเกียวกบัยางธรรมชาติทียงัยนืระดบัสากลทีตกลงร่วมกนั ดงันันเราจงึมีส่วนร่วมในโครงการระดบัอุตสาหกรรม กบัผูผ้ลิตยางรายอืนๆ 
เพือกาํหนดกรอบการดาํเนินงานทีมนัคง พร้อมดว้ยมาตรฐานทีมุ่งทาํให้แน่ใจถึงวธีิปฏิบตัิในการจดัหาทยีงัยนืทวัโลก ในฐานะทีเป็นส่วนของโครงการในอุตสาหกรรมยาง 
เรามีแผนจะมีส่วนร่วมในการพฒันาแนวคิดการฟืนฟูสาํหรับระบบนิเวศทเีสียหายเนืองจาก 
วธีิปฏิบตัิทไีม่ยงัยนืทเีกียวขอ้งกบัธุรกิจยางธรรมชาต ิ
 

2.3 ความสามารถในการติดตามทีเพิมขึน 
 

เมือพิจารณาความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติทีเกิดจากการแบ่งเป็นส่วนยอ่ย ซึงขนึกบัผูป้ระกอบการสวนยางรายยอ่ยจาํนวนมาก Continental 
รับทราบความทา้ทายในปัจจบุนัในการทีจะบรรลุ 
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบอยา่งเต็มรูปแบบตลอดห่วงโซ่อุปทานทงัหมด อยา่งไรก็ตาม 
เรามีพนัธกิจทีจะให้คู่คา้ทางธุรกิจเขา้ร่วมดาํเนินการและทาํให้แน่ใจถึงการมีส่วนร่วมในความพยายามนี จดัทาํกระบวนการตรวจสอบและยนืยนั 
ดว้ยเกณฑท์ชีดัเจนทส่ีงผลต่อการตดัสินใจดา้นการจดัหาเชิงยทุธศาสตร์และยทุธศาสตร์ในอนาคต Continental 
มุ่งเป้าทีจะบรรลุความสามารถในการติดตามยางอยา่งเตม็รูปแบบจากการเพาะปลูกทางอุตสาหกรรม และมีเจตนาเพือเคลือนยา้ยสู่ 
ความสามารถในการติดตามอยา่งเตม็รูปแบบสาํหรับห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการรายเล็กทซีับซ้อน ผา่นแนวทางบนพนืฐานของความเสียง 
 

2.4 การรักษาทรัพยากร 
 

เรามุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรโดยกิจกรรมการวจิยัและพฒันาทมุ่ีงเป้าไปทีการยดือายกุารใชง้านผลิตภณัฑ ์ เช่น โดยการปรับปรุงคุณสมบตัิตา้นทานการสึกกร่อนของยาง 
หรือบริการสาํหรับลูกคา้ของเรา 
เพือการใชง้านผลิตภณัฑภ์ายใตส้ภาวะทเีหมาะสม นอกจากนันการลดการใชง้านยางธรรมชาติยงัสามารถทาํไดโ้ดยการออกแบบผลิตภณัฑแ์บบชาญฉลาด เช่น 
ลดมวลยางรถยนต ์ในกระบวนการผลิตของเราเรามุ่งเนน้ 
ทจีะลดปริมาณขยะลงอยา่งต่อเนือง และพฒันากระบวนการเพือนาํสิงทีอาจเป็นขยะกลบัมาใชซ้าํ 
 

2.5 การรีไซเคิล 
 

เราไดพ้ฒันากระบวนการรีไซเคิลหลายกระบวนการ จากการใชง้านและการผลิตการกูค้ืนไปจนถึงการนาํกลบัสู่การทาํงานสาํหรับวสัดุการผลิตทลีน้เกิน ในตอนนี โรงงาน 
ContiLifeCycle เป็นตวัอยา่ง 
เพียงหนึงเดียวของโรงผลิตทวัโลกทีรวมกระบวนการรีไซเคิลยางและการหล่อดอกยางใหม่เอาไวภ้ายใตห้ลงัคาเดียวกนั และสร้างมาตรฐานใหม่ของความยงัยนื 
เรามุ่งจะขยายร้อยละของวสัดุรีไซเคิลทีเราใชใ้นการผลิต 
 

2.6 การระบุแหล่งยางธรรมชาติทดแทน 
 

เพือครอบคลุมการเติบโตของอุปสงคย์างธรรมชาติทคีาดหมาย เราไดท้าํโครงการวิจยัร่วมกบัคู่คา้ภายนอกเพือคิดคน้ยาง Taraxagum® ทีผลิตจากพืชแดนดิไลออน 
ตน้แดนดิไลออนรัสเซียสามารถปลูกไดใ้นเขตร้อนโดยใชผ้นืดินททีาํการเกษตรทีมีอยู ่
และช่วยลดระยะทางทีตอ้งขนส่งวตัถุดิบลงไดอ้ยา่งสาํคญัในสถานทผีลิตหลกับางแห่งของเรา นอกจากนนั 
การปลูกแดนดิไลออนยงัให้ความยดืหยุน่ทสูีงกวา่ในการตอบสนองความแปรผนัของสถานการณ์อุปสงคย์างธรรมชาต ิ
เนืองจากสามารถเปลียนแปลงพนืทเีพาะปลูกไดเ้ป็นรายปี 
 

3. หลักการจัดหาทวัไป – ข้อกําหนดของซัพพลายเออร์ 
 

Continental กาํหนดให้พนกังานและคู่คา้ดา้นห่วงโซ่อุปทานดาํเนินงานอยา่งมีจริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้งทงัหมด 
เราปฏิเสธการทุจริตและการให้สินบนทงัเชิงรุกและเชิงรับทุกรูปแบบ 
เรากาํหนดให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเรา (คู่คา้ทางธุรกิจ) ปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณคู่คา้ทางธุรกิจ (BPCoC) ของเรา 
นอกจากนนัเรายงัคาดหวงัวา่คู่คา้ทางธุรกิจเหล่านีเขา้ดาํเนินการกบัห่วงโซ่อุปทานของตนเอง เพือส่งเสริมการปฏิบตัิตาม BPCoC 
เพือให้แน่ใจถึงความเกียวขอ้งและความไดผ้ลตามทตีอ้งการ 
เราเชือวา่การทีผูมี้ส่วนร่วมทุกคนตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่าจะตอ้งรับทราบและลงแรงตามทจีาํเป็นเพอืการปฏิบตัิอยา่งยงัยนืภายในอุตสาหกรรมนนัเป็นสิงสาํคญัอยา่งยงิ 
ขอ้ความขา้งตน้อา้งถึงผูมี้ส่วนร่วมทีดาํเนินงานในชุดของสายธุรกิจต่างๆ ตลอดแนวห่วงโซ่คุณค่า 
ทไีดรั้บการจดักลุ่มภายใตก้ลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งนอ้ยหนึงกลุ่มดงัต่อไปนี: 



 
ตน้นาํ: 
› ผูผ้ลิต รวมถึงบุคคลหรือบริษทัทงัหมดทเีก็บเกียวจากตน้ยาง จากการประมาณการ พนืทีปลูกตน้ยางประมาณ 85% ทวัโลกนนัเป็นของชาวสวนยางรายยอ่ย 
ซึงเรียกวา่ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (small holder) 
› ดีลเลอร์หรือคนกลาง รวมถึงผูท้ีเกียวขอ้งในการเก็บรวบรวม จดัซือ และคา้ขายยางธรรมชาติระหวา่งผูผ้ลิตและผูแ้ปรรูป คนกลางอาจดาํเนินการเป็นหลายชนั 
ทงันีขึนกบัภูมิภาคและประเทศ 
› ผูแ้ปรรูป 
รวมถึงโรงงานทีซือยางโดยตรงจากผูผ้ลิตหรือคนกลางในรูปของวตัถุดิบเพอืการแปรรูปเป็นยางธรรมชาติทีระบุสาํหรับการใชง้านในการผลิตผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมต่างๆ 
› ผูค้า้ รวมถึงบริษทัตวัแทนทคีา้ขายยางธรรมชาติแปรรูประหวา่งผูแ้ปรรูปและผูผ้ลิต 
 
กลางนาํ: 
› ผูผ้ลิต รวมถึงบริษทัทีแปรรูปยางธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑส์าํเร็จหรือกึงสาํเร็จ 
ปลายนาํ: 
› ลูกคา้ รวมถึงผูใ้ช้ผลิตภณัฑส์าํเร็จหรือกึงสาํเร็จทผีลิตโดยผูผ้ลิตทีกล่าวมาขา้งตน้ ในฐานะของ Continental เราจดัวางตาํแหน่งตนเองไวที้ตรงกลางห่วงโซ่อุปทาน 
 

4. หลักการด้านสิงแวดล้อม 
 

ในฐานะของบริษทัทมีีความรับผดิชอบ Continental มีพนัธกิจทีจะทาํงานร่วมกบัคู่คา้ทางธุรกิจของเราในการปกป้องสิงแวดลอ้ม 
การปกป้องป่านนัเป็นสิงสาํคญัในการบรรเทาความเปลียนแปลงทางภูมิอากาศ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และทาํให้แน่ใจวา่สามารถจดัหานาํสะอาดได ้
Continental สนบัสนุนกิจกรรมทีมุ่งเป้าหมายเพือขจดัการตดัไมท้าํลายป่า เราคาดหวงัให้ซัพพลายเออร์ของเรายนืยนัทมีาของวตัถุดิบ 
เพือให้แน่ใจถึงความสอดคลอ้งกบัหลกัการของเรา และกระตุน้ให้พวกเขาใช้วธีิปฏิบตัิทางการเกษตรทีดีสาํหรับการเพาะปลูกตน้ยาง 
การขาดแคลนนาํนนัมีความสาํคญัมากขึนทุกที 
ดงันนัเราจงึคาดหวงัให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราดาํเนินการและส่งเสริมโครงการริเริมเกียวกบัการประหยดัและการรีไซเคิลนาํ เพือลดการใชน้าํลง นอกจากนนั 
ทรัพยากรทงัหมดทลีงทุนไปในการกระบวนการยางธรรมชาต ิ จะตอ้งไดรั้บการจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ และผลพลอยไดใ้ดๆ 
จากกระบวนการนีจะตอ้งไดรั้บการกาํจดัทงิอยา่งมีความรับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบักฎหมายทีมีผลบงัคบัใช้ 
คู่คา้ทางธุรกิจถูกกาํหนดให้ปฏิบตัิตามหลกัการดงัต่อไปนีในการดาํเนินงานของตนเอง และไดรั้บการคาดหวงัให้ทาํงานโดยมุ่งสู่สิงเหล่านีตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่าของตน: 
 
› การปกป้องพืนทป่ีาสตอ็กคาร์บอนสูง 
› การปกป้องพืนทคุีณค่าการอนุรักษสู์ง รวมถึงพืนทีทไีม่ใช่ป่าทีมีคุณค่าทางสังคมและวฒันธรรมสูง 
› การอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 
› การปกป้องพืนทพีรุทุกความลึก 
› ไม่ใชไ้ฟในการเตรียมการเพาะปลูกใหม่ หรือการเริมรอบการเพาะปลูกซาํ หรือการพฒันาอืนๆ 
› การใชก้ระบวนการทมีีประสิทธิภาพในการใชน้าํ และการปกป้องทรัพยากรนาํจืด 
 

5. หลักการทางสังคม 
 

Continental มีพนัธกิจทีจะเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปรับใชว้ธีิปฏิบตัิทางสังคมทดีีทสุีดทเีป็นไปได ้
และลดผลกระทบเชิงลบทีอาจเกิดขึนกบัการดาํเนินธุรกิจของตน ดงัทกีาํหนด 
ไวใ้นหลกัปฏิบตัิของสหประชาชาติวา่การดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights – UNGP) 
 

5.1 การเคารพสิทธิการถือครองทดิีนและการแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ 
 

Continental รับทราบและเคารพสิทธิการใช ้ หรือสิทธิตามจารีตประเพณี และสิทธิทีกาํหนดจากชุมชนและบุคคลทอ้งถิน 
ตลอดจนกฎหมายระดบัประเทศวา่ดว้ยการใชที้ดินทีมีผลบงัคบัใช ้ Continental จะตอ้งไม่มีส่วนโดยตรงหรือโดยออ้มโดยไตร่ตรองไวล่้วงหนา้ 
ในการกระทาํทีนาํไปสู่การจดัสรรทดิีนโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายซึงนาํไปสู่งความเสียหายของชุมชนทอ้งถิน ตามพนัธกิจนี Continental 
กาํหนดให้ผูเ้กียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติของตนจะตอ้งจดัการการดาํเนินงาน และ/หรือ แปลงสถานทเีพาะปลูก และ/หรือ ดาํเนินอุตสาหกรรมของตน 
ให้มีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถินเพอืให้เคารพหลกัการการให้ความยนิยอมโดยสมคัรใจ ล่วงหนา้ และไดรั้บขอ้มูลเพียงพอ (Free, Prior and Informed 
Consent – FPIC) ตามทีกาํหนดโดย UN-REDD 
 
นอกจากทกีล่าวมาขา้งตน้ Continental กาํหนดให้คู่คา้ทางธุรกิจของตนปฏิบตัิตามหลกัการดงัต่อไปนีในการดาํเนินงานของตนเอง 
และไดรั้บการคาดหวงัให้ทาํงานโดยมุ่งสู่สิงเหล่านีตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่าของตน: 
› เคารพสิทธิการถือครองทีดินของผูค้น รวมถึงทาํให้แน่ใจถึงการเขา้ถึงทดิีนและผลผลิตทางการเกษตร 



› ให้การเขา้ถึงทีดินและผลผลิต 
› ต่อตา้นและหลีกเลียงวธีิปฏิบตัิในการแยง่ยดึทีดิน หรือแนวทางทีไม่มีขอ้ยกเวน้ 
› และให้มีการชดเชยทีเป็นธรรมแก่ชุมชนทอ้งถิน เพือทาํให้สามารถมีมาตรการการอนุรักษ ์และ/หรือ การใช้ทีดินในทางการคา้ 
 
 
 

5.2 ปรับปรุงสภาพการทาํงาน 
 

เรากาํหนดให้ผูมี้ส่วนร่วมในส่วนบนของห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติของเราทุกคน โดยเฉพาะคู่คา้ทางธุรกิจโดยตรงของเรา ตลอดจนผูเ้พาะปลูกเชิงอุตสาหกรรม 
ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัการและสิทธิขนัพนืฐานในการทาํงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labor Organizations – ILO) 
ซึงรวมถึง: 
› สิทธิในการมีอิสรภาพทีจะก่อตงัสหภาพ และการตระหนกัถึงสิทธิในการต่อรองแบบรวมกลุ่ม (ILO C87 & C98) 
› การไม่อดกลนัตอ่การใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานขดัหนี หรือแรงงานภาคบงัคบัทุกรูปแบบ (ILO C29 & 105) 
› การไม่อดกลนัตอ่การใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ ซัพพลายเออร์ถูกกาํหนดให้ปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานเด็กในทอ้งถินทีมีผลบงัคบัใช ้
และวา่จา้งเฉพาะแรงงานทีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดอายขุนัตาํทางกฎหมายทมีีผลบงัคบัใช ้
สาํหรับสถานทขีองตน ในกรณีทีไม่มีกฎหมายดงักล่าว ซัพพลายเออร์จะไม่จา้งงานเด็กอายตุาํกวา่ 15 ปี หากกฎหมายของทอ้งถินกาํหนดอายขุนัตาํไวต้าํกวา่ 15 ปี 
การจา้งงานจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทเีกียวขอ้งของ ILO (ILO C138 & C182) 
 
› หลีกเลียงการเลือกปฏิบตัิประเภทใดๆ โดยพนืฐานของเพศ อาย ุชาติพนัธุ์ รสนิยมทางเพศ ความเชือ ประเทศถินเกิด หรือความพิการ (ILO C100 & C111) 
นอกจากนนัเรายงัคาดหวงัวา่คู่คา้ทางธุรกิจและผูเ้พาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมจะให้สภาวะการทาํงานตามวธีิปฏิบติัทีดีทสุีดของอุตสาหกรรม รวมถึงแตไ่ม่จาํกดัเพียง: 
› การมีสัญญาจา้งงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
› การจา่ยค่าตอบแทนอยา่งนอ้ยเท่ากบัค่าแรงขนัตาํของประเทศ สาํหรับงานทีเทียบเท่ากนั (ILO C131) 
› การรักษาชวัโมงการทาํงานทีเป็นธรรม และรักษาบนัทึกชัวโมงการทาํงานและค่าตอบแทนทโีปร่งใสและเชือถือไดส้าํหรับพนกังานทุกคน 
› เคารพสิทธิแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะการดาํเนินวธีิปฏิบตัิในการสรรหาพนกังานอยา่งมีจริยธรรม 
รวมถึงการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหาพนกังานทางตรงหรือทางออ้มสาํหรับพนกังาน 
› การปรับใชม้าตรฐานทีเหมาะสมสาํหรับการป้องกนั การประเมิน และการจดัการความเสียงดา้นสุขภาพและความปลอดภยัทางงานอาชีพ 
› การจดัทาํนโยบายเพือป้องกนัและแกไ้ขการคุกคามและการกลนัแกลง้ประเภทใดๆ 
 

6. ภารปกครองและการติดตามตรวจสอบ 
 

6.1 การดาํเนินนโยบาย 
 

Continental กาํหนดให้คู่คา้ทางธุรกิจของตนตอ้งปฏิบติัตามเนือหาทงัหมดของนโยบายนีในการดาํเนินงานของตนเอง 
และยงัคาดหวงัให้พวกเขาทาํงานโดยมุ่งสู่หลกัการเหล่านีตลอดทงัห่วงโซ่คุณค่าของตนเองดว้ย ซึงจะมีผลบงัคบั ณ วนัทเีผยแพร่ 
การทีคู่คา้ทางธุรกิจไม่ปฏิบตัิตามนโยบายจะนาํไปสู่การดาํเนินการเพอืปรับปรุง หากการดาํเนินการเพอืปรับปรุงเหล่านีไม่ไดรั้บการดาํเนินการให้สมบูรณ ์อาจส่งผลให้มี 
การยตุิความสัมพนัธ์ทางธุรกิจได ้ เรามุ่งเนน้การปรับปรุงสถานการณ์ ณ ทซึีงการไม่ปฏิบตัิตามส่งผลในทางลบ Continental 
และคู่คา้ภายนอกจะพฒันาการประเมินกระบวนการจดัซือของตนต่อไป เพือจดัทาํแผนทีความเสียงและผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เราสงวนสิทธิทจีะดาํเนินการเยยีมชมสถานทีโดยสอดคลอ้งกบัหลกัจรรยาบรรณคู่คา้ทางธุรกิจ (BPCoC) ของเรา 
 
เราไดจ้ดัให้มีสายด่วนการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและต่อตา้นการทุจริต ซึงบุคคลใดๆ สามารถทาํการรายงานโดยตรงและเป็นนิรนามเกียวกบัความคบัขอ้งใจ 
การไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย การฉ้อฉล และ 
การละเมิดจริยธรรมอืนๆ ตามทีระบุไวใ้นนโยบายฉบบันี 
 

6.2 การสือสาร 
 

นโยบายนีจะมีให้เขา้ถึงไดโ้ดยคู่คา้ทางธุรกิจโดยตรงทุกรายในห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาต ิ
พวกเขาไดรั้บความคาดหวงัวา่จะส่งต่อนโยบายนีลงไปตามห่วงโซ่อุปทานทีเกียวขอ้งของตนเอง นอกจากนนั นโยบายนีจะมี 
ให้เขา้ถึงไดผ้า่นทางเวบ็ไซต ์ Continental Continental สงวนสิทธิทีจะปรับปรุงให้ทนัสมยั ยกระดบั หรือเปลียนนโยบายนีเมือใดก็ไดห้ากจาํเป็น 
เมือมีการเรียนรู้หรือไดรั้บประสบการณ ์จากนโยบายนี 
เราจะจดัทาํแนวปฏิบตัิภายในและคาํแนะนาํการดาํเนินการ เพือการดาํเนินนโยบาย เรามุ่งทีจะแจง้ความคืบหนา้ของการดาํเนินนโยบายอยา่งสมาํเสมอ ในรายงานความยงัยนื 
รวมถึงเวบ็ไซตข์องเรา 
 
 



ภาคผนวก 
› http://highcarbonstock.org/ 
› https://www.hcvnetwork.org/ 
› UN-REDD 
› การเขา้เป็นสมาชิกและโครงการริเริม 
› บรรษทัภิบาล 
› สายด่วนการปฏิบติัตามกฎระเบียบและต่อตา้นการทุจริต 
› หลกัจรรยาบรรณ 
› BPCoC 
› วสิัยทศัน์และภารกิจของบริษทั 
› ค่านิยม 
› บริการ 
› การกูค้ืน 
› การนาํกลบัสู่การทาํงาน 
› โรงงาน ContiLifeCycle 
› Taraxagum® 
› โรดแมป 2020 
› รายงานความยงัยนื 2017 
› นโยบายสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสุขภาพ 
›https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-led-
platform-for-sustainable-natural-rubber 
› สายด่วนการปฏิบติัตามกฎระเบียบและต่อตา้นการทุจริต 
 
 
ขอ้สงวนสิทธิ 
นโยบายนีไดรั้บการพฒันาและอนุมตัิในภาษาองักฤษ ฉบบัแปลทุกฉบบัลว้นมาจากฉบบัดงัเดิมในภาษาองักฤษ ในกรณีทมีีขอ้สงสัยใดๆ ฉบบัดงัเดิมจะมีผลผกูพนั  
 


