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บทนำ

คูม่ ือฉบับนี ้ระบุข้อกาหนดที่เฉพาะเจาะจง
และแนะนาแนวทางสาหรับซัพพลายเออร์
ในการดูแลสถานที่ทางานให้ ปลอดภัย เคารพสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
ช่วยฟื น้ ฟูสงิ่ แวดล้ อม และดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่ งใส
และมีมาตรฐานจริ ยธรรมสูง
จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ ของลีแอนด์ฟุง (LF) และมาตรฐานและคาแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
มีพื ้นฐานจากกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับในประเทศ อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
แม้ ว่าพนักงานของซัพพลายเออร์ ในหน่วยงานที่ต่างกัน มีการทางานที่ต่างกัน
มาตรฐานที่อยู่ในจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ และคาแนะนาที่เกี่ยวข้ องได้ ครอบคลุมพนักงานทั ้งหมด
ในทุกพื ้นที่การทางานและพื ้นที่อยู่อาศัย พนักงานทุกคนต้ องได้ รับทราบเกี่ยวกับสิทธิ มนุษยชน
และสิทธิ์ของพวกเขาภายใต้ กฎหมายท้ องถิ่นและจรรยาบรรณซัพพลายเออร์
นอกจากนี ้ซัพพลายเออร์ ต้องทาให้ แน่ใจว่ามาตรฐานของลีแอนด์ฟุง
จะได้ รับการสือ่ สารไปยังซัพพลายเออร์ ในระดับต่อไปที่ผลิตชิ ้นส่วนหรือวัสดุให้ กบั ลีแอนด์ฟงุ และลูก
ค้ า และเคารพในการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ อง
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ LF
เป็ นมาตรการรักษาความปลอดภัยขั ้นพื ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับซัพพลายเออร์ ที่ผลิต สินค้ าให้ LF
ซึง่ มีพื ้นฐานจากแนวทางการรักษาความปลอดภัยของ Customs-Trade Partnership Against
Terrorism (C-TPAT) ซึง่ ออกโดยหน่วยงานศุลกากรของอเมริกา และ Authorized Economic
Operators (AEO) ซึง่ ออกโดยคณะกรรมาธิการยุโรป

ซัพพลายเออร์ อาจได้ รับการตรวจโรงงานตามมาตรฐานและแนวทางเหล่านี ้ โดยจะขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจ
และการคัดเลือกของลีแอนด์ฟงุ ในระหว่างการตรวจโรงงาน
ซัพพลายเออร์ จะต้ องอนุญาตให้ ผ้ ตู รวจโรงงานเข้ าถึงทุกสถานที่ของโรงงาน รวมถึงการสัมภาษณ์
และดูเอกสาร ในระหว่างการตรวจโรงงาน ผู้ตรวจโรงงานอาจมีการสัมภาษณ์พนักงาน
และตัวแทนที่พวกเขาเลือก

การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่จาเป็ นต้ องปฏิบตั ิ
และแนวทางที่เกี่ยวข้ องในจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ จะมีผลกระทบที่แตกต่างกัน
ขึ ้นอยู่กบั ความรุนแรงของปั ญหา ปั ญหาที่ยอมรับไม่ได้ (ZT) จะต้ องได้ รับการแก้ ไขทันที
และอาจส่งผลให้ ซพั พลายเอออร์ ถูกห้ ามไม่ให้ ผลิตสินค้ าของลีแอนด์ฟงุ และลูกค้ าอย่างถาวร
สาหรับปั ญหาอื่นๆ ซัพพลายเออร์ จะได้ รับการคาดหวังให้ แก้ ไขภายในกรอบเวลาที่คาดไว้
และปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต

ซัพพลายเออร์ มีหน้ าที่ในการทาให้ มนั่ ใจว่า ซัพพลายเออร์ ระดับต่อไปจะปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
และแนวทางที่เกี่ยวข้ องโดยการตรวจโรงงาน และมีการฝึกอบรมเป็ นระยะๆ
การตรวจโรงงานและการฝึ กอบรมจะต้ องจัดทาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ้ง
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ลีแอนด์ฟุง
มุ่งมัน่ ที่จะผลักดันการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบในบริ ษัทและในห่วงโซ่อุ
ปทานของเรา
เราคาดหวังให้ ซพั พลายเออร์ ของเรามีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนอย่างต่อเนื่
อง เพื่อให้ สถำนที่ทำงำนปลอดภัย เคำรพสิทธิขนั ้ พืน้ ฐำน
ช่ วยฟื ้ นฟูส่ งิ แวดล้ อม และดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใส
และมีมำตรฐำนจริยธรรมสูง
มาตรฐานที่อยู่ในจรรยาบรรณซัพพลายเออร์ ของลีแอนด์ ฟงุ
มีพื ้นฐานจากกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับในประเทศ อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และมาตรฐานสากลอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง จรรยาบรรณซัพพลายเออร์ ครอบคลุมทุกพื ้นที่ในการทางาน
และพื ้นที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้ องกับการจัดหาสินค้ าให้ กบั ลีแอนด์ฟุง
ซัพพลายเออร์ เป็ นผู้รับผิดชอบในการทาให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
รวมถึงซัพพลายเออร์ ระดับต่อไป
ซัพพลำยเออร์ ต้องแก้ ไขสิ่งที่ไม่ สอดคล้ องตำมมำตรฐำน และคำแนะนำของลีแอนด์ ฟุง

่ างาน
ความปลอดภัยในสถานทีท
•

่
มีการระมัดระวัง และการดาเนิ นการในเรืองความปลอดภั
ยด ้านอัคคีภยั
และเหตุฉุกเฉิ นอย่างมีความรับผิดชอบ

•

้
มีการจัดทานโยบาย และการดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ ด ้านการปฐมพยาบาลเบืองต
้น
และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•

้ ดู
่ แลเด็กเล็ก และโรงอาหาร มีความปลอดภัย และสะอาด
หอพัก พืนที

•

มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบในด ้าน สารเคมี และวัตถุอน
ั ตราย อุปกรณ์พเิ ศษ
้ ที
่ เกี
่ ยวข
่
รวมถึงพืนที
้อง

•

่
มีนโยบาย และการดาเนิ นการอย่างมีความรับผิดชอบในเรืองความปลอดภั
ยด ้านไฟฟ้ า อาคาร
และใบอนุ ญาตก่อสร ้าง

้ั นฐาน
้
การเคารพสิทธิขนพื
•

งานทุกอย่างต ้องไม่มีการบังคับให ้ทางาน

•

พนักงานทุกคนมีอายุไม่ต่ากว่าข ้อกาหนดอายุขนต
ั้ ่า (15
่
หรือมากกว่าอายุขนต
ั้ ่าตามกฎหมายของประเทศ โดยยึดตามเกณฑ ์ทีมากกว่
า)

•

ให ้เกียรติพนักงานทุกคน และทาให ้มั่นใจว่ามีการดูแลทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

•

ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง

•

่
มีการดาเนิ นการด ้านการจ ้างงาน การจ่ายค่าแรง สวัสดิการ ชัวโมงการท
างาน และการเลิกจ ้าง
อย่างมีความรับผิดชอบ

•

มีกลไกด ้านการร ้องทุกข ์อย่างมีประสิทธิภาพ

่
การฟื ้ นฟู สิงแวดล้
อม
•

่
จัดทา และดาเนินการระบบการจัดการด ้านสิงแวดล
้อม

•

่
ลดผลกระทบด ้านสิงแวดล
้อมของสารเคมี น้าเสีย การปล่อยอากาศเสีย ขยะ และเสียงดัง

•

ปรับปรุงให ้มีการใช ้ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การดาเนิ นธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรม
•

ซัพพลายเออร ์มีความโปร่งใส และให ้ความร่วมมือในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง

•

ซัพพลายเออร ์ให ้ความร่วมมือในด ้านการทาธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

•

่ ้าน
มีการอนุ มต
ั เิ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรก่อนการใช ้ ผู ้รับเหมาช่วง และแรงงานทีรั่ บงานไปทาทีบ

•

เอกสารการอนุ ญาตให ้ดาเนินธุรกิจเป็ นไปตาม หรือมากกว่าข ้อกาหนดของกฎหมาย

