Group Workplace Policy (นโยบายด้ านสถานทีท, าํ งานของกลุ่มบริษทั )
เอกสารนีเ) ป็ นเอกสารฉบับแปลจากต้ นฉบับภาษาอังกฤษของ
Group
Workplace
ซึ> งจัดทําขึน) เพื>อให้ ข้อมูลเท่ านั)น หากมีความไม่ สอดคล้ องกัน ให้ ยึดตามต้ นฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก

1.

Policy

(นโยบายด้ านสถานที>ทาํ งานของกลุ่มบริ ษทั )

วัตถุประสงค์

Electrolux มุ่งมัน& จัดหาสภาพแวดล้อมในการทํางานที&ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที&ดีมาอย่างต่อเนื&องยาวนาน
และใส่ ใจดูแลด้านสิ& งแวดล้อมรวมถึงพนักงานของเราและคนในชุมชนโดยรอบ
รากฐานสําคัญของความพยายามนีKคือ Group Workplace Policy (นโยบายด้านสถานที&ทาํ งานของกลุ่มบริ ษทั )
ซึ&งกําหนดมาตรฐานขัKนตํ&าที&ยอมรับได้ในด้านสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย สิ& งแวดล้อม แรงงานและสิ ทธิมนุษยชนในทุกประเทศที&เราดําเนินธุรกิจ
โดยยึดถือตามสนธิสญ
ั ญาและข้อตกลงที&เป็ นที&ยอมรับในระดับนานาชาติ เช่น core conventions of the International Labor Organization
(อนุสญ
ั ญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (แนวปฎิบตั ิ OECD
สําหรับบรรษัทข้ามชาติ), International Bill of Human Rights (ตราสารสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) และ UN Global Compact
(ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ)

2.

ถ้ อยแถลงนโยบายของ อีเลคดโทรลักซ์

อีเลคโทรลักซ์ มุ่งมัน& ต่อการเป็ นบริ ษทั ผูว้ า่ จ้างที&มีความรับผิดชอบและเป็ นบรรษัทพลเมืองที&ดีและจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชนั ที&มีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวติ ของผูค้ นทัว& โล
กให้ดีขK ึน เราดําเนินกิจกรรมทัKงหมดของเรา รวมถึงการจัดซืKอ การผลิต การกระจายสิ นค้า และการขายผลิตภัณฑ์โดยเคารพต่อและคํานึงถึงสิ ทธิมนุษยชน
ความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยของผูค้ น ตลอดจนสิ& งแวดล้อม
ความมุ่งมัน& นีKยงั รวมถึงการเคารพต่อและการสนับสนุนสิ ทธิแรงงานตามที&กาํ หนดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work
(ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิขKนั พืKนฐานในการทํางาน)และการเคารพต่อและการสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชนที&ครอบคลุมกว้างกว่าภายใต้ International Bill of
Human Rights (ตราสารสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ).
เราทุ่มเทความพยายามเพื&อปรับปรุ งพัฒนาอย่างต่อเนื&องโดยคํานึงถึงความยัง& ยืนเป็ นเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจทัKงหมดของเรา
Electrolux Workplace Policy (นโยบายด้านสถานที&ทาํ งานของ อีเลคโทรลักซ์) (ในที&นK ีจะเรี ยกว่า "นโยบาย”) และระเบียบว่าด้วยสถานที&ทาํ งาน
(ในที&นK ีจะเรี ยกว่า "ระเบียบ") สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมัน& ของเราในการเป็ นบรรษัทพลเมืองที&ดีและตอบสนองตามความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ ของเรา

3.

ขอบเขตการบังคับใช้ และการปฏิบัตติ ามนโยบายนีF

นโยบายนีKมีผลบังคับใช้กบั ทุกสถานที&และทุกหน่วยธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์
ข้อกําหนดในส่ วนที& 5.1-5.15 ของนโยบายนีKมีผลบังคับใช้กบั ซัพพลายเออร์ของเรา และมีรายละเอียดอยูใ่ น Supplier Workplace Standard
(มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานของซัพพลายเออร์) การเปลี&ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายนีKจะส่ งผลให้มีการเปลี&ยนแปลงในส่ วนที&ตรงกันของ Supplier Workplace
Standard (มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานของซัพพลายเออร์) ด้วย
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที&รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายและตรวจสอบให้มนั& ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามนโยบายโดยเคร่ งครัด
หน้าที&ความรับผิดชอบนีKรวมถึงการให้ความรู ้แก่พนักงานเป็ นประจําสมํ&าเสมอ พนักงานมีหน้าที&รับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายนีK

4.

คําจํากัดความ

Electrolux Workplace Directive (ระเบียบว่าด้วยสถานที&ทาํ งานของ อีเลคโทรลักซ์) ชีKแจงและระบุขอ้ กําหนดของนโยบายไว้
นโยบายนีKใช้แทน Electrolux Workplace Code of Conduct (จรรยาบรรณด้านสถานที&ทาํ งานของ Electrolux) ก่อนหน้านีK

1 ()

2 ()

5.

สิ, งทีค, าดหวัง จากพนักงานและตัวแทนอื,น ๆ

5.1 กฎหมายและกฎระเบียบ
ทุกหน่วยธุรกิจในกลุ่มบริ ษทั
อีเลคโทรลักซ์ ต้องดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที&เกี&ยวข้องซึ&งมีผลบังคับใช้ในการดําเนินธุรกิจและการจ้างงานในประเทศที&หน่วยธุรกิจนัKนดําเนินธุรกิจอ
ยู่ ซึ&งถือเป็ นข้อกําหนดขัKนตํ&าในทุกส่ วนของนโยบายนีK

5.2 ซัพพลายเออร์
ซัพพลายเออร์ทุกรายต้องตกลงปฏิบตั ิตาม Electrolux Supplier Workplace Standard and Workplace Directive
(มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานและระเบียบว่าด้วยสถานที&ทาํ งานของ อีเลคโทรลักซ์)
ซัพพลายเออร์ตอ้ งรับผิดชอบในการกําหนดให้ซพั พลายเออร์ของตนปฏิบตั ิตามข้อกําหนดใน Supplier Workplace Standard and Directive
(มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานและระเบียบว่าด้วยสถานที&ทาํ งานของซัพพลายเออร์) เมื&อมีการร้องขอ ซัพพลายเออร์ของอีเลคโทรลักซ์ จะต้องสามารถแจ้งให้ อีเลคโทรลักซ์
ทราบว่า พวกเขาใช้ซพั พลายเออร์รายใดและแสดงให้เห็นว่าซัพพลายเออร์เหล่านัKนได้รับและเข้าใจในข้อกําหนดของ Supplier Workplace Standard
(มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานของซัพพลายเออร์) แล้ว
ซัพพลายเออร์ตอ้ งตรวจสอบให้มนั& ใจว่า การจัดซืKอวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑ์ ชิKนส่ วนหรื อส่ วนประกอบที&จดั หาให้กบั อีเลคโทรลักซ์
ไม่มีส่วนร่ วมโดยตรงหรื อโดยอ้อมต่อการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนในพืKนที&ที&มีความขัดแย้งและมีความเสี& ยงสู ง

5.3 การทุจริต การติดสิ นบนและจริยธรรมทางธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์ ห้ามการทุจริ ต การติดสิ นบนหรื อแนวปฏิบตั ิทางธุรกิจที&ผดิ จริ ยธรมในทุกรู ปแบบ
ห้ามมิให้หน่วยธุรกิจและพนักงานของหน่วยธุรกิจของ อีเลคโทรลักซ์ เสนอ ให้ เรี ยกร้อง หรื อรับสิ นบนหรื อผลประโยชน์อื&นใดที&ไม่เหมาะสม

5.4 แรงงานเด็ก
ห้ามการใช้แรงงานเด็กในทุกรู ปแบบ ห้ามว่าจ้างแรงงานเด็กที&มีอายุต&าํ กว่าเกณฑ์สาํ เร็ จการศึกษาภาคบังคับหรื อมีอายุต&าํ กว่า 15 ปี
เว้นแต่กฎหมายท้องถิ&นจะกําหนดเกณฑ์อายุที&สูงกว่า
สําหรับผูเ้ ยาว์ที&ได้รับอนุญาต ผูบ้ ริ หารมีหน้าที&รับผิดชอบในการจัดหาสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ชัว& โมงทํางานและค่าจ้างที&เหมาะสมกับอายุโดยสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ&นที&มีผลบังคับใช้
หากพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กในสถานที&ผลิตสิ นค้าหรื อส่ วนประกอบของ อีเลคโทรลักซ์
จะต้องดําเนินมาตรการทัKงหมดเพื&อประโยชน์สูงสุ ดของเด็กและต้องกําหนดมาตรการเยียวยาทัKงหมดเพื&อดูแลรักษาหรื อปรับปรุ งสถานะทางสังคมของเด็กที&ดีขK ึน

5.5 แรงงานบังคับ
ห้ามการใช้แรงงานบังคับ แรงงานไม่สมัครใจหรื อแรงงานจากการค้ามนุษย์ในทุกรู ปแบบ ซึ&งรวมถึงแรงงานขัดหนีK แรงงานตามพันธะผูกพัน
และแรงงานนักโทษที&ไม่มีการรับรอง และการทํางานในรู ปแบบอื&น ๆ ที&ขดั ต่อความต้องการหรื อความสมัครใจของบุคคลนัKน

5.6 การจัดการเรื, องการรักษาความปลอดภัย
ต้องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาโดยคํานึงถึงสิ ทธิมนุษยชนและกฎระเบียบที&มีผลบังคับใช้โดยเคร่ งครัด
หลีกเลี&ยงการใช้กาํ ลังให้มากที&สุดเท่าที&ทาํ ได้

5.7 สุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
พนักงานทุกคนต้องได้รับการจัดหาสภาพแวดล้อมในการทํางานที&ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที&ดี และหากจําเป็ น
ต้องได้รับการจัดหาที&พกั ที&ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที&ดี อย่างน้อยโดยสอดคล้องตามกฎหมายท้องถิ&นที&มีผลบังคับใช้
หน่วยธุรกิจต้องดําเนินมาตรการที&เหมาะสมเพื&อป้องกันและจัดการอุบตั ิเหตุและการเจ็บป่ วยที&อาจเกิดขึKนในที&ทาํ งาน

3 ()

4 ()

5.8 การไม่ เลือกปฏิบัติ
กลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์ ยอมรับและเคารพความหลากหลายและความแตกต่างทางวัฒนธรรม พนักงานทุกคนต้องได้รับการปฏิบตั ิในการพิจารณาว่าจ้างงานใด ๆ
โดยเคร่ งครัดบนพืKนฐานของความสามารถและคุณสมบัติของเขาหรื อเธอ ทัKงนีKรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเฉพาะการว่าจ้าง การเลื&อนตําแหน่ง ค่าตอบแทน สวัสดิการ การฝึ กอบรม
การปลดออกจากงานและการเลิกจ้าง

5.9 การคุกคามและการล่ วงละเมิด
ห้ามมิให้พนักงานกระทําการอันเป็ นการคุกคาม ข่มขู่หรื อล่วงละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางจิตใจหรื อทางวาจา

5.10 มาตรการทางวินัยและการร้ องทุกข์
มาตรการทางวินยั จะดําเนินการในลักษณะที&มนั& ใจว่าเป็ นการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและมีมนุษยธรรม ห้ามกระทําการลงโทษทางกายกับพนักงาน
การลงโทษทางวินยั จะพิจารณาดําเนินการตามระดับขัKน พนักงานได้รับการส่ งเสริ มและถูกคาดหวังให้รายงานข้อกังวลและการละเมิดนโยบายนีKที&ตอ้ งสงสัย
และได้รับการรับรองว่าจะไม่มีการตอบโต้หรื อมีผลที&ตามมาในทางลบอื&น ๆ

5.11 ชั,วโมงการทํางาน
อีเลคโทรลักซ์ ตระหนักถึงความจําเป็ นที&พนักงานทุกคนต้องรักษาสมดุลของเวลาทํางานและเวลาว่าง ตามตารางเวลาการทํางานปกติ ห้ามมิให้พนักงานทํางานเกินกว่า 48
ชัว& โมงต่อสัปดาห์การทํางานมาตรฐาน หรื อเวลาการทํางานรวมทัKงหมด (รวมการทํางานล่วงเวลา) เกินกว่า 60 ชัว& โมงต่อสัปดาห์
พนักงานทุกคนมีสิทธิ\หยุดงานอย่างน้อย 1 วันในทุกๆ ช่วงเวลา 7 วัน ยกเว้นในกรณี ที&มีความจําเป็ นทางธุรกิจเป็ นพิเศษ

5.12 ค่ าตอบแทน
ค่าจ้าง รวมถึงค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลาและสวัสดิการ ต้องเท่ากับหรื อสู งกว่าระดับที&กาํ หนดโดยกฎหมายที&มีผลบังคับใช้
อีเลคโทรลักซ์ ส่ งเสริ มให้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการจัดหาความต้องการขัKนพืKนฐานของคนงานและครอบครัวเป็ นส่ วนหนึ&งในการกําหนดระดับค่าจ้าง

5.13 เสรีภาพในการเข้ าสมาคมและการร่ วมเจรจาต่ อรอง
พนักงานทุกคนมีเสรี ภาพในการใช้สิทธิ\ตามกฎหมายในการจัดตัKง เข้าร่ วมหรื อไม่เข้าร่ วมกับองค์กรที&เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของตนในฐานะพนักงาน
ห้ามมิให้มีการข่มขู่หรื อคุกคามพนักงานที&ใช้สิทธิ\เหล่านีKโดยสันติ
และเคารพสิ ทธิ\การร่ วมเจรจาต่อรองของพนักงาน

5.14 การจัดการด้ านสิ, งแวดล้ อม
ทุกหน่วยธุรกิจต้องดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านสิ& งแวดล้อมที&เกี&ยวข้องและข้อกําหนดเฉพาะของ อีเลคโทรลักซ์ อย่างเคร่ งครัด
ต้องมีการวางระบบการจัดการเพื&อปรับปรุ งมาตรฐานและผลการปฏิบตั ิงานด้านสิ& งแวดล้อมของหน่วยธุรกิจอย่างต่อเนื&อง
แต่ละหน่วยธุรกิจต้องระบุประเด็นด้านสิ& งแวดล้อมที&เกี&ยวข้องทัKงหมด และดําเนินมาตรการที&เหมาะสมเพื&อจัดการกับประเด็นเหล่านีK รวมถึงการใช้ทรัพยากร มลพิษ
สารเคมีและของเสี ย

5.15 การติดตามตรวจสอบและการปฏิบัตติ ามกฎหมายและกฎระเบียบ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที&รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบและทบทวนการปฏิบตั ิตามนโยบายนีKของหน่วยธุรกิจเป็ นประจําและจดบันทึกเป็ นหลักฐาน
และยังมีหน้าที&รับผิดชอบในการจัดทําเอกสารที&เพียงพอเพื&อแสดงว่าซัพพลายเออร์ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ

5.16 การละเมิดนโยบายนีF
พนักงานที&ละเมิดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั อาจถูกลงโทษทางวินยั สู งสุ ดถึงขัKนไล่ออก ทัKงนีKขK ึนอยูก่ บั ข้อเท็จจริ งและสถานการณ์

5.17 วิธีการรายงานการละเมิด
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พนักงานได้รับการส่ งเสริ มและถูกคาดหวังให้รายงานเหตุการณ์การไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบ
โดยรายงานการละเมิดนโยบายของกลุ่มบริ ษทั นีKต่อเจ้าของนโยบาย ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อคณะกรรมการโดยตรงหรื อผ่านผูจ้ ดั การ แผนกทรัพยากรบุคคล
ผูต้ รวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบหรื อส่ วนงานที&เหมาะสมอื&น ๆ ผูท้ ี&รายงานการละเมิดอาจเลือกรายงานโดยไม่เปิ ดเผยตัวตน ทัKงนีKภายในขอบเขตที&กฎหมายอนุญาต
และสามารถรายงานการละเมิดที&ร้ายแรงผ่านสายด่วนจริ ยธรรมของ อีเลคดโทรลักซ์ ได้ (ลิงก์)
ซึ&งพนักงานสามารถยืน& รายงานโดยเก็บข้อมูลเป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยตัวตนได้หากกฎหมายอนุญาต
อีเลคโทรลักซ์ กําหนดกฎห้ามการตอบโต้และจะตรวจสอบให้มนั& ใจว่าไม่มีผลร้ายแรงตามมาที&เกี&ยวข้องกับงานต่อพนักงานใด ๆ ที&สุจริ ตใจจรายงานการละเมิดนโยบายนีK

5.18 คําแนะนําและการช่ วยเหลือเพิม, เติม
นโยบายนีKเป็ นเอกสารนโยบายพืKนฐาน ซึ&งกําหนดกรอบการปฏิบตั ิตามกฎและหลักการของกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์
มีระเบียบที&มีผลผูกพันเทียบเท่ากันทัKงในระดับทัว& โลกและท้องถิ&น พนักงานแต่ละคนมีหน้าที&รับผิดชอบในการทราบเกี&ยวกับนโยบาย
ระเบียบและเอกสารที&เกี&ยวข้องที&มีผลบังคับใช้กบั ตนเอง
หากมีคาํ ถามเกี&ยวกับนโยบายนีK โปรดติดต่อเจ้าของนโยบาย
เอกสารทีเ, กีย, วข้ อง
Electrolux Code of Conduct (จรรยาบรรณทางธุรกิจของ อีเลคโทรลักซ์)
Electrolux Supplier Workplace Standard (มาตรฐานด้านสถานที&ทาํ งานของซัพพลายเออร์ของ อีเลคโทรลักซ์)
Electrolux Workplace Directive (ระเบียบว่าด้วยสถานที&ทาํ งานของ อีเลคโทรลักซ์)
Electrolux Group Environmental Policy (นโยบายด้านสิ& งแวดล้อมของกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์)
Electrolux Group Anti-corruption Policy (นโยบายต่อต้านการทุจริ ตของกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์)
Electrolux Group Directive on Matters requiring Legal Consultation (ระเบียบของกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์
ว่าด้วยประเด็นที&ตอ้ งขอคําปรึ กษาทางกฎหมาย)
Electrolux Restricted Materials List (รายการวัสดุตอ้ งห้ามของ อีเลคโทรลักซ์)
นโยบายเรื& อง E-gate ของกลุ่มบริ ษทั อีเลคโทรลักซ์ เพิ&มเติม (https://www.egate.electrolux.com/policies)
ข้ อมูลอ้ างอิงภายนอก
OECD Guidelines for Multinational Enterprises (แนวปฏิบตั ิของ OECD สําหรับบรรษัทข้ามชาติ)
ISO14001
ISO26000
BS OHSAS 18001
SA8000
UN Global Compact (ข้อตกลงโลกขององค์การสหประชาชาติ)
International Bill of Human Rights (ตราสารสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ)
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (หลักการชีKแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิ ทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ)
Children’s Rights and Business Principles (สิ ทธิ\ของเยาวชนและหลักการทางธุรกิจ)
ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิขKนั พืKนฐานในการทํางานของ
ILO)
อนุสญ
ั ญาของ ILO:
C1, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยชัว& โมงการทํางาน (อุตสาหกรรม), 1919
C29, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานบังคับ, 1930
C87, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรี ภาพในการเขสมาคมและการคุม้ ครองสิ ทธิ\ในการรวมตัว, 1948
C98, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิ ทธิ\ในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่อรอง, 1949
C100, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนที&เท่าเทียมกัน, 1951
C105, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ, 1957
C111, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิ (การจ้างงานและอาชีพ), 1958
C131, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการกําหนดค่าจ้างขัKนตํ&า, 1970
C138, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขKนั ตํ&า, 1973
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C182, อนุสญ
ั ญาว่าด้วยรู ปแบบแรงงานเด็ก, 1999
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