นโยบายการจัดหายางธรรมชาติทียังยืนของ Continental

ฮันโนเวอร์ 16.10.2018
1. บทนํา

1.1 ความยังยืนที Continental
ดังทีได้บรรยายไว้ในวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร
Rubber
Group
ของ
Continental
ตระหนักถึงบทบาทของตนเองในสังคม
ตลอดจนความรับผิดชอบทีมาพร้อมกัน เป้าหมายของเราคือการเข้าไปมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาอย่างยังยืน
เราเชือว่าค่านิยมทางวัฒนธรรมของเรา
ได้แก่
“ความเชือมัน, การมุ่งสู่ ชยั ชนะ, อิสระในการดําเนิ นงาน และ ทําเพือกันและกัน”
จะทําให้เราสามารถสร้างคุณค่าทียังยืนให้แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของเราและสังคมที
เราดําเนินงานอยู่
สําหรับ
Continental
การปฏิบตั ิอย่างยังยืนและมีความรับผิดชอบนันประกอบด้วยการเคารพกฎหมาย
อนุรักษ์ทรัพยากร
และส่งเสริ มการปกป้องสภาพภูมิอากาศและสิ งแวดล้อม
ขณะทีเติมเต็มความรับผิดชอบของเราต่อพนักงาน
คู่คา้
ซัพพลายเออร์
ลูกค้า
และสังคม
เราสนับสนุนวิสัยทัศน์ทกํี าหนดไว้โดยเป้าหมายการพัฒนาอย่างยังยืนของสหประชาชาติอย่างแรงกล้า
ด้วยเหตุนี
Continental
จึงเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมข้อตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และสนับสนุนหลักการสิ บข้อว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน
มาตรฐานแรงงาน
การปกป้องสิ งแวดล้อม
และการต่อสู้กบั การทุจริ ต
เราได้ตีพิมพ์เอกสารทีเกียวข้องจากพืนฐานของการข้องเกียวทางธุรกิจทุกอย่าง
่
่
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะหลักจรรยาบรรณของคูคา้ ทางธุรกิ จ (BPCoC) และคูมือข้อกําหนดของซัพพลายเออร์ เจตนารมณ์และจริ ยธรรมองค์กรของ Continental
(เช่น ความซื อตรง ความซื อสัตย์ และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย) ได้รับการจัดทําเป็ นเอกสาร รวมกับเนือหาอืนๆ ในหลักจรรยาบรรณ, BASICS, นโยบาย ESH
และหลักการบรรษัทภิบาล
ที
Continental
เราเชืออย่างแรงกล้าว่าวิธีปฏิบตั ิทางธุรกิจอย่างยังยืนนันจะยกระดับความสามารถทีจะสร้างนวัตกรรมของเรา
และทําให้เราบรรลุซึงข้อกําหนดของอนาคต สิ งเหล่านีจึงเพิมคุณค่าให้กบั บริ ษทั ตลอดจนสังคมได้
1.2 บทบาทของ Continentals ในการจัดหายางธรรมชาติ
การเพาะปลูก
การเก็บเกียวผลผลิต
และการแปรรู ปยางธรรมชาติ
(Natural
Rubber
–
NR)
จะทําให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกคนตลอดห่ วงโซ่ คุณค่าได้รับรายได้อย่างสมําเสมอ
(ดูส่วนที
3)
ในบริ บทของการเติบโตของอุปสงค์ทวโลก
ั
เป็ นสิ งสําคัญทีจะต้องมุ่งเน้นทีความยังยืนตลอดทังห่ วงโซ่ คุณค่า เพือจะบรรเทาความเสี ยงและผลกระทบเชิงลบต่อคนงาน ชุมชน ป่ า ความหลากหลายทางชีวภาพ
และพืนทีการเกษตร Continental ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน
และมุ่งจะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมทีแข็งขันและมี ความรับผิดชอบในการส่ งเสริ มยางธรรมชาติทียังยืน (SNR)
Rubber Group ของ Continental เป็ นผูบ้ ริ โภคยางธรรมชาติรายใหญ่ แม้วา่ โดยทัวไปแล้วเราจะไม่สามารถเข้าถึงชุมชนเกษตรกรได้โดยตรง
เรามีพนั ธกิจทีจะพัฒนา
ส่ งเสริ ม
และจัดหายางธรรมชาติอย่างยังยืนและมีความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ คุณค่า
่
นโยบายนีมุงเน้นทีจะให้แนวทางทีชัดเจนของความรับผิดชอบของเราในห่ วงโซ่ อุปทานยางธรรมชาติของ
Continental
สําหรับคู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในห่ วงโซ่ คุณค่า สิ งนี จึงเป็ นการทําสัญลักษณ์จดุ เริ มต้นของการร่ วมเดินทางไปสู่ห่วงโซ่ คุณค่าทียังยืนมากขึนสําหรับยางธรรมชาติ
2. พันธกิจของ Continental ต่อยางธรรมชาติทยัี งยืน (SNR)
เรามีพนั ธกิจทีจะพัฒนาความรู้ของเราอย่างต่อเนืองในส่ วนของการพัฒนาทีเกียวข้องกับยางธรรมชาติทียังยืน
และส่งเสริ มนวัตกรรมของซัพพลายเออร์ ที Continental เราได้ระบุทราบ
ส่ วนทีสามารถพัฒนาได้หกส่ วน:

SNR

แปลงสิ งนีเป็ นโซลูชนของเรา
ั

ลดความเสี ยง

2.1 การเข้ามีส่วนร่ วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกร
Continental พิจารณาความเข้าใจวิธีปฏิบตั ิในปัจจุบนั ตลอดห่ วงโซ่ คุณค่า โดยเฉพาะในด้านต้นนํา ในฐานะขององค์ประกอบสําคัญทีจะไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างยังยืน
ทังในทางสิ งแวดล้อมและทางสังคม
Continental
จะทบทวน
ขยาย
และปรับปรุ งขันตอนการทํางานอย่างต่อเนือง
ตลอดจนสํารวจและทดสอบวิธีการทางเลือกในการจัดทําแผนทีความเสี ยงทีอาจเกิดขึนได้ และผลกระทบต่อต้นทาง ดังนันเราจึงมีส่วนร่ วม
ในโครงการริ เริ ม โครงการ และกิจกรรมเพือระบุทราบและดําเนินวิธีการแก้ปัญหา เพือปรับปรุ งสถานการณ์ปัจจุบนั ของอุตสาหกรรมตามลําดับขัน
เราส่ งเสริ มและสนับสนุ นโครงการและโครงการริ เริ มทีดําเนิ นการโดยหุ ้นส่ วนทีเชือถือได้
ทีมุ่งเป้าหมายทีการให้ความรู ้แก่เกษตรกรในแง่ของการทําสวนยางอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิผล ดังนันเราจึงแสวงหาการร่ วมดําเนินงาน
กับสถาบันของรัฐ
เอ็นจีโอ
ตลอดจนคู่คา้ ทางธุรกิจทางตรงและทางอ้อมและแพล็ตฟอร์ มอุ ตสาหกรรมอย่างแข็งขัน
เพือช่วยพัฒนาชาวสวนยางให้ใช้วธิ ีปฏิบตั ิทางเกษตรกรรมทีดีทีสุ ด
เรามีความเชืออย่างแรงกล้าว่าการปรับปรุ งคุณภาพและผลผลิ ตยางนันจะนําไปสู่ การเพิมรายได้และความเป็ นอยูท่ ดีี ของเกษตรกร
เราเริ มต้นโครงการนําร่ องร่ วมกับประเทศอิ นโดนี เซี ยในปี
2018
เพือปรับปรุ งความยังยืนของห่ วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ
จากการร่ วมดําเนิ นการกับซัพพลายเออร์ ทอ้ งถินทีมีเป้าหมายเพือการพัฒนาแค็ตตาล็อกเกณฑ์การผลิตยางธรรมชาติทียังยืน
เพือฝึ กอบรมชาวสวนยางด้านการผลิตอย่างยังยืนตามเกณฑ์เหล่านี
และเพือติดตามตรวจสอบยางจากผูป้ ระกอบการรายย่อยไปจนถึงการผลิตที
Continental
ผลการเรี ยนรู ้จากโครงการเหล่านี จะถูกนํามาใช้เพือการทํางานกับซัพพลายเออร์ตอ่ ไปในอนาคต

2.2 การเข้าร่ วมดําเนินการกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
Continental
มีพนั ธกิจทีจะเข้าร่ วมดําเนินการและสนทนาแลกเปลียนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถินและนานาชาติอย่างแข็งขันตลอดแนวห่ วงโซ่ คุณค่าของยางธรรมชาติและส่วนทีเกียว
ข้อง (ดูส่วนที 3) เรามีส่วนร่ วมดําเนินการในแพล็ตฟอร์ มระดับอุตสาหกรรม เพือพัฒนา
แนวทางและหลักการเกียวกับยางธรรมชาติทียังยืนระดับสากลทีตกลงร่ วมกัน
ดังนันเราจึงมีส่วนร่ วมในโครงการระดับอุตสาหกรรม
กับผูผ้ ลิตยางรายอืนๆ
เพือกําหนดกรอบการดําเนินงานทีมันคง พร้อมด้วยมาตรฐานทีมุ่งทําให้แน่ใจถึงวิธีปฏิบตั ิในการจัดหาทียังยืนทัวโลก ในฐานะทีเป็ นส่ วนของโครงการในอุตสาหกรรมยาง
เรามีแผนจะมีส่วนร่ วมในการพัฒนาแนวคิดการฟื นฟูสาํ หรับระบบนิเวศทีเสี ยหายเนืองจาก
วิธีปฏิบตั ิทไม่
ี ยงยื
ั นทีเกียวข้องกับธุรกิจยางธรรมชาติ
2.3 ความสามารถในการติดตามทีเพิมขึน
เมือพิจารณาความซับซ้อนของห่ วงโซ่ อุปทานของยางธรรมชาติทีเกิดจากการแบ่งเป็ นส่ วนย่อย ซึ งขึนกับผูป้ ระกอบการสวนยางรายย่อยจํานวนมาก
รับทราบความท้าทายในปั จจุบนั ในการทีจะบรรลุ
ความสามารถในการติดตามตรวจสอบอย่างเต็มรู ปแบบตลอดห่ วงโซ่ อุปทานทังหมด
เรามีพนั ธกิจทีจะให้คู่คา้ ทางธุรกิ จเข้าร่ วมดําเนิ นการและทําให้แน่ ใจถึ งการมีส่วนร่ วมในความพยายามนี จัดทํากระบวนการตรวจสอบและยืนยัน
ด้วยเกณฑ์ทชัี ดเจนทีส่ งผลต่อการตัดสินใจด้านการจัดหาเชิ งยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ในอนาคต
มุ่งเป้าทีจะบรรลุความสามารถในการติดตามยางอย่างเต็มรู ปแบบจากการเพาะปลูกทางอุตสาหกรรม และมีเจตนาเพือเคลือนย้ายสู่
ความสามารถในการติดตามอย่างเต็มรู ปแบบสําหรับห่ วงโซ่ อุปทานของผูป้ ระกอบการรายเล็กทีซับซ้อน ผ่านแนวทางบนพืนฐานของความเสี ยง

Continental
อย่างไรก็ตาม
Continental

2.4 การรักษาทรัพยากร
เรามุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรโดยกิจกรรมการวิจยั และพัฒนาทีมุ่งเป้าไปทีการยืดอายุการใช้งานผลิ ตภัณฑ์
เช่น
โดยการปรับปรุ งคุณสมบัติตา้ นทานการสึ กกร่ อนของยาง
หรื อบริ การสําหรับลูกค้าของเรา
เพือการใช้งานผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะทีเหมาะสม
นอกจากนันการลดการใช้งานยางธรรมชาติยงั สามารถทําได้โดยการออกแบบผลิ ตภัณฑ์แบบชาญฉลาด
เช่น
ลดมวลยางรถยนต์ ในกระบวนการผลิตของเราเรามุ่งเน้น
ทีจะลดปริ มาณขยะลงอย่างต่อเนือง และพัฒนากระบวนการเพือนําสิ งทีอาจเป็ นขยะกลับมาใช้ซาํ
2.5 การรี ไซเคิล
เราได้พฒั นากระบวนการรี ไซเคิลหลายกระบวนการ จากการใช้งานและการผลิตการกูค้ ืนไปจนถึงการนํากลับสู่การทํางานสําหรับวัสดุการผลิตทีล้นเกิน ในตอนนี โรงงาน
ContiLifeCycle เป็ นตัวอย่าง
เพียงหนึงเดียวของโรงผลิตทัวโลกทีรวมกระบวนการรี ไซเคิลยางและการหล่อดอกยางใหม่เอาไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน
และสร้างมาตรฐานใหม่ของความยังยืน
เรามุ่งจะขยายร้อยละของวัสดุรีไซเคิลทีเราใช้ในการผลิต
2.6 การระบุแหล่งยางธรรมชาติทดแทน
เพือครอบคลุมการเติบโตของอุปสงค์ยางธรรมชาติทคาดหมาย
ี
เราได้ทาํ โครงการวิจยั ร่ วมกับคู่คา้ ภายนอกเพือคิดค้นยาง Taraxagum® ทีผลิตจากพืชแดนดิไลออน
ต้นแดนดิไลออนรัสเซี ยสามารถปลูกได้ในเขตร้อนโดยใช้ผนื ดินทีทําการเกษตรทีมีอยู่
และช่วยลดระยะทางทีต้องขนส่งวัตถุดิบลงได้อย่างสําคัญในสถานทีผลิตหลักบางแห่งของเรา
นอกจากนัน
การปลูกแดนดิไลออนยังให้ความยืดหยุน่ ทีสู งกว่าในการตอบสนองความแปรผันของสถานการณ์อุปสงค์ยางธรรมชาติ
เนืองจากสามารถเปลียนแปลงพืนทีเพาะปลูกได้เป็ นรายปี
3. หลักการจัดหาทัวไป – ข้ อกําหนดของซัพพลายเออร์
Continental
กําหนดให้พนักงานและคูค่ า้ ด้านห่ วงโซ่ อุปทานดําเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม
และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเกียวข้องทังหมด
เราปฏิเสธการทุจริ ตและการให้สินบนทังเชิงรุ กและเชิงรับทุกรู ปแบบ
เรากําหนดให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเรา
(คู่คา้ ทางธุรกิจ)
ปฏิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณคู่คา้ ทางธุรกิ จ
(BPCoC)
ของเรา
นอกจากนันเรายังคาดหวังว่าคู่คา้ ทางธุรกิจเหล่านีเข้าดําเนินการกับห่วงโซ่อุปทานของตนเอง
เพือส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตาม
BPCoC
เพือให้แน่ ใจถึงความเกียวข้องและความได้ผลตามทีต้องการ
เราเชือว่าการทีผูม้ ีส่วนร่ วมทุกคนตลอดทังห่ วงโซ่ คุณค่าจะต้องรับทราบและลงแรงตามทีจําเป็ นเพือการปฏิบตั ิอย่างยังยืนภายในอุตสาหกรรมนันเป็ นสิ งสําคัญอย่างยิง
ข้อความข้างต้นอ้างถึงผูม้ ีส่วนร่ วมทีดําเนินงานในชุดของสายธุรกิจต่างๆ
ตลอดแนวห่ วงโซ่ คุณค่า
ทีได้รับการจัดกลุ่มภายใต้กลุ่มของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างน้อยหนึ งกลุ่มดังต่อไปนี :

ต้นนํา:
› ผูผ้ ลิต รวมถึงบุคคลหรื อบริ ษทั ทังหมดทีเก็บเกียวจากต้นยาง จากการประมาณการ พืนทีปลูกต้นยางประมาณ 85% ทัวโลกนันเป็ นของชาวสวนยางรายย่อย
ซึ งเรี ยกว่าผูป้ ระกอบการรายย่อย (small holder)
› ดีลเลอร์หรื อคนกลาง รวมถึงผูท้ ีเกียวข้องในการเก็บรวบรวม จัดซื อ และค้าขายยางธรรมชาติระหว่างผูผ้ ลิ ตและผูแ้ ปรรู ป คนกลางอาจดําเนินการเป็ นหลายชัน
ทังนีขึนกับภูมิภาคและประเทศ
›
ผูแ้ ปรรู ป
รวมถึงโรงงานทีซื อยางโดยตรงจากผูผ้ ลิตหรื อคนกลางในรู ปของวัตถุดิบเพือการแปรรู ปเป็ นยางธรรมชาติทีระบุสาํ หรับการใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
› ผูค้ า้ รวมถึงบริ ษทั ตัวแทนทีค้าขายยางธรรมชาติแปรรู ประหว่างผูแ้ ปรรู ปและผูผ้ ลิต
กลางนํา:
› ผูผ้ ลิต รวมถึงบริ ษทั ทีแปรรู ปยางธรรมชาติเป็ นผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จหรื อกึงสําเร็จ
ปลายนํา:
› ลูกค้า รวมถึงผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จหรื อกึงสําเร็จทีผลิตโดยผูผ้ ลิ ตทีกล่าวมาข้างต้น ในฐานะของ Continental เราจัดวางตําแหน่ งตนเองไว้ทีตรงกลางห่ วงโซ่อุปทาน
4. หลักการด้านสิ งแวดล้ อม
ในฐานะของบริ ษทั ทีมีความรับผิดชอบ
Continental
มีพนั ธกิจทีจะทํางานร่ วมกับคู่คา้ ทางธุรกิ จของเราในการปกป้องสิ งแวดล้อม
การปกป้องป่ านันเป็ นสิ งสําคัญในการบรรเทาความเปลียนแปลงทางภูมิอากาศ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
และทําให้แน่ใจว่าสามารถจัดหานําสะอาดได้
Continental
สนับสนุนกิจกรรมทีมุ่งเป้าหมายเพือขจัดการตัดไม้ทาํ ลายป่ า
เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ของเรายืนยันทีมาของวัตถุดิบ
เพือให้แน่ ใจถึงความสอดคล้องกับหลักการของเรา
และกระตุน้ ให้พวกเขาใช้วธิ ีปฏิบตั ิทางการเกษตรทีดีสาํ หรับการเพาะปลูกต้นยาง
การขาดแคลนนํานันมีความสําคัญมากขึนทุกที
ดังนันเราจึงคาดหวังให้ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราดําเนินการและส่ งเสริ มโครงการริ เริ มเกียวกับการประหยัดและการรี ไซเคิลนํา เพือลดการใช้นาลง
ํ นอกจากนัน
ทรัพยากรทังหมดทีลงทุนไปในการกระบวนการยางธรรมชาติ
จะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
และผลพลอยได้ใดๆ
จากกระบวนการนีจะต้องได้รับการกําจัดทิงอย่างมีความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับกฎหมายทีมีผลบังคับใช้
คู่คา้ ทางธุรกิจถูกกําหนดให้ปฏิบตั ิตามหลักการดังต่อไปนีในการดําเนินงานของตนเอง และได้รับการคาดหวังให้ทาํ งานโดยมุ่งสู่สิงเหล่านี ตลอดทังห่ วงโซ่คุณค่าของตน:
›
›
›
›
›
›

การปกป้องพืนทีป่ าสต็อกคาร์บอนสูง
การปกป้องพืนทีคุณค่าการอนุ รักษ์สูง รวมถึงพืนทีทีไม่ใช่ป่าทีมีคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมสู ง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การปกป้องพืนทีพรุ ทุกความลึก
ไม่ใช้ไฟในการเตรี ยมการเพาะปลูกใหม่ หรื อการเริ มรอบการเพาะปลูกซํา หรื อการพัฒนาอืนๆ
การใช้กระบวนการทีมีประสิทธิภาพในการใช้นาํ และการปกป้องทรัพยากรนําจืด
5. หลักการทางสั งคม

Continental
มีพนั ธกิจทีจะเคารพและส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชน
ปรับใช้วธิ ีปฏิบตั ิทางสังคมทีดีทสุี ดทีเป็ นไปได้
และลดผลกระทบเชิงลบทีอาจเกิดขึนกับการดําเนินธุรกิจของตน ดังทีกําหนด
ไว้ในหลักปฏิบตั ิของสหประชาชาติวา่ การดําเนินธุ รกิจและสิ ทธิ มนุ ษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights – UNGP)
5.1 การเคารพสิทธิการถือครองทีดินและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
Continental
รับทราบและเคารพสิ ทธิการใช้
หรื อสิทธิตามจารี ตประเพณี
และสิทธิทีกําหนดจากชุมชนและบุคคลท้องถิน
ตลอดจนกฎหมายระดับประเทศว่าด้วยการใช้ทีดินทีมีผลบังคับใช้
Continental
จะต้องไม่มีส่วนโดยตรงหรื อโดยอ้อมโดยไตร่ ตรองไว้ล่วงหน้า
ในการกระทําทีนําไปสู่ การจัดสรรทีดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ งนําไปสู่งความเสี ยหายของชุมชนท้องถิน
ตามพันธกิจนี
Continental
กําหนดให้ผเู้ กียวข้องในห่วงโซ่ อุปทานยางธรรมชาติของตนจะต้องจัดการการดําเนิ นงาน และ/หรื อ แปลงสถานทีเพาะปลูก และ/หรื อ ดําเนินอุตสาหกรรมของตน
ให้มีส่วนร่ วมกับชุ มชนท้องถินเพือให้เคารพหลักการการให้ความยินยอมโดยสมัครใจ ล่วงหน้า และได้รับข้อมูลเพียงพอ (Free, Prior and Informed
Consent – FPIC) ตามทีกําหนดโดย UN-REDD
นอกจากทีกล่าวมาข้างต้น
Continental
กําหนดให้คู่คา้ ทางธุรกิจของตนปฏิบตั ิตามหลักการดังต่อไปนีในการดําเนินงานของตนเอง
และได้รับการคาดหวังให้ทาํ งานโดยมุ่งสู่ สิงเหล่านีตลอดทังห่ วงโซ่ คุณค่าของตน:
› เคารพสิ ทธิการถือครองทีดินของผูค้ น รวมถึงทําให้แน่ใจถึงการเข้าถึงทีดินและผลผลิตทางการเกษตร

› ให้การเข้าถึงทีดินและผลผลิต
› ต่อต้านและหลีกเลียงวิธีปฏิบตั ิในการแย่งยึดทีดิน หรื อแนวทางทีไม่มีขอ้ ยกเว้น
› และให้มีการชดเชยทีเป็ นธรรมแก่ชุมชนท้องถิน เพือทําให้สามารถมีมาตรการการอนุ รักษ์ และ/หรื อ การใช้ทีดินในทางการค้า

5.2 ปรับปรุ งสภาพการทํางาน
เรากําหนดให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมในส่วนบนของห่ วงโซ่ อุปทานยางธรรมชาติของเราทุกคน
โดยเฉพาะคู่คา้ ทางธุรกิจโดยตรงของเรา
ตลอดจนผูเ้ พาะปลูกเชิงอุตสาหกรรม
ต้องปฏิบตั ิตามหลักการและสิ ทธิขนพื
ั นฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organizations – ILO)
ซึ งรวมถึง:
› สิ ทธิในการมีอิสรภาพทีจะก่อตังสหภาพ และการตระหนักถึงสิ ทธิในการต่อรองแบบรวมกลุ่ม (ILO C87 & C98)
› การไม่อดกลันต่อการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี หรื อแรงงานภาคบังคับทุกรู ปแบบ (ILO C29 & 105)
›
การไม่อดกลันต่อการใช้แรงงานเด็กทุกรู ปแบบ
ซัพพลายเออร์ถูกกําหนดให้ปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานเด็กในท้องถินทีมีผลบังคับใช้
และว่าจ้างเฉพาะแรงงานทีสอดคล้องกับข้อกําหนดอายุขนตํ
ั าทางกฎหมายทีมีผลบังคับใช้
สําหรับสถานทีของตน ในกรณี ทีไม่มีกฎหมายดังกล่าว ซัพพลายเออร์จะไม่จา้ งงานเด็กอายุตากว่
ํ า 15 ปี หากกฎหมายของท้องถินกําหนดอายุขนตํ
ั าไว้ตากว่
ํ า 15 ปี
การจ้างงานจะต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดทีเกียวข้องของ ILO (ILO C138 & C182)
› หลีกเลียงการเลือกปฏิบตั ิประเภทใดๆ โดยพืนฐานของเพศ อายุ ชาติพนั ธุ์ รสนิ ยมทางเพศ ความเชือ ประเทศถินเกิด หรื อความพิการ (ILO C100 & C111)
นอกจากนันเรายังคาดหวังว่าคู่คา้ ทางธุรกิจและผูเ้ พาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมจะให้สภาวะการทํางานตามวิธีปฏิบตั ิทีดีทสุี ดของอุตสาหกรรม รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง:
› การมีสัญญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
› การจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเท่ากับค่าแรงขันตําของประเทศ สําหรับงานทีเทียบเท่ากัน (ILO C131)
› การรักษาชัวโมงการทํางานทีเป็ นธรรม และรักษาบันทึกชัวโมงการทํางานและค่าตอบแทนทีโปร่ งใสและเชือถือได้สาํ หรับพนักงานทุกคน
›
เคารพสิทธิแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะการดําเนินวิธีปฏิบตั ิในการสรรหาพนักงานอย่างมีจริ ยธรรม
รวมถึงการไม่มีค่าธรรมเนียมการสรรหาพนักงานทางตรงหรื อทางอ้อมสําหรับพนักงาน
› การปรับใช้มาตรฐานทีเหมาะสมสําหรับการป้องกัน การประเมิน และการจัดการความเสี ยงด้านสุ ขภาพและความปลอดภัยทางงานอาชี พ
› การจัดทํานโยบายเพือป้องกันและแก้ไขการคุกคามและการกลันแกล้งประเภทใดๆ
6. ภารปกครองและการติดตามตรวจสอบ
6.1 การดําเนินนโยบาย
Continental
กําหนดให้คูค่ า้ ทางธุรกิจของตนต้องปฏิบตั ิตามเนือหาทังหมดของนโยบายนีในการดําเนิ นงานของตนเอง
และยังคาดหวังให้พวกเขาทํางานโดยมุ่งสู่ หลักการเหล่านีตลอดทังห่ วงโซ่ คุณค่าของตนเองด้วย
ซึ งจะมีผลบังคับ
ณ
วันทีเผยแพร่
่
่
การทีคูคา้ ทางธุรกิจไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายจะนําไปสู การดําเนินการเพือปรับปรุ ง หากการดําเนิ นการเพือปรับปรุ งเหล่านีไม่ได้รับการดําเนิ นการให้สมบูรณ์ อาจส่ งผลให้มี
การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้
เรามุ่งเน้นการปรับปรุ งสถานการณ์
ณ
ทีซึ งการไม่ปฏิบตั ิตามส่ งผลในทางลบ
Continental
และคู่คา้ ภายนอกจะพัฒนาการประเมินกระบวนการจัดซื อของตนต่อไป
เพือจัดทําแผนทีความเสี ยงและผลกระทบตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน
เราสงวนสิ ทธิ ทีจะดําเนิ นการเยียมชมสถานทีโดยสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณคู่คา้ ทางธุ รกิจ (BPCoC) ของเรา
เราได้จดั ให้มีสายด่วนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริ ต
การไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย การฉ้อฉล และ
การละเมิดจริ ยธรรมอืนๆ ตามทีระบุไว้ในนโยบายฉบับนี

ซึ งบุคคลใดๆ

สามารถทําการรายงานโดยตรงและเป็ นนิ รนามเกียวกับความคับข้องใจ

6.2 การสื อสาร
นโยบายนีจะมีให้เข้าถึงได้โดยคู่คา้ ทางธุรกิ จโดยตรงทุกรายในห่ วงโซ่ อุปทานของยางธรรมชาติ
พวกเขาได้รับความคาดหวังว่าจะส่ งต่อนโยบายนีลงไปตามห่ วงโซ่อุปทานทีเกียวข้องของตนเอง นอกจากนัน นโยบายนี จะมี
ให้เข้าถึงได้ผา่ นทางเว็บไซต์ Continental Continental สงวนสิ ทธิทีจะปรับปรุ งให้ทนั สมัย ยกระดับ หรื อเปลียนนโยบายนีเมือใดก็ได้หากจําเป็ น
เมือมีการเรี ยนรู้หรื อได้รับประสบการณ์ จากนโยบายนี
เราจะจัดทําแนวปฏิบตั ิภายในและคําแนะนําการดําเนิ นการ เพือการดําเนิ นนโยบาย เรามุ่งทีจะแจ้งความคืบหน้าของการดําเนินนโยบายอย่างสมําเสมอ ในรายงานความยังยืน
รวมถึงเว็บไซต์ของเรา

ภาคผนวก
› http://highcarbonstock.org/
› https://www.hcvnetwork.org/
› UN-REDD
› การเข้าเป็ นสมาชิกและโครงการริ เริ ม
› บรรษัทภิบาล
› สายด่วนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริ ต
› หลักจรรยาบรรณ
› BPCoC
› วิสัยทัศน์และภารกิจของบริ ษทั
› ค่านิยม
› บริ การ
› การกูค้ ืน
› การนํากลับสู่การทํางาน
› โรงงาน ContiLifeCycle
› Taraxagum®
› โรดแมป 2020
› รายงานความยังยืน 2017
› นโยบายสิ งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุ ขภาพ
›https://www.wbcsd.org/Sector-Projects/Tire-Industry-Project/News/Towards-a-stakeholder-ledplatform-for-sustainable-natural-rubber
› สายด่วนการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและต่อต้านการทุจริ ต
ข้อสงวนสิ ทธิ
นโยบายนีได้รับการพัฒนาและอนุมตั ิในภาษาอังกฤษ ฉบับแปลทุกฉบับล้วนมาจากฉบับดังเดิมในภาษาอังกฤษ ในกรณีทมีี ขอ้ สงสัยใดๆ ฉบับดังเดิมจะมีผลผูกพัน

