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คา่นยิมและพนัธสญัญาทีค่มิเบอรล์ ีย่-์คลา๊ค คอรป์อเรช ัน่ 

ทีค่มิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค การเป็นผูน้ าโลกในปัจจัยพืน้ฐานทีจ่ าเป็นเพือ่ชวีติทีด่กีวา่คอืธรุกจิของเรา 

เราเชือ่วา่วธิกีารด าเนนิธรุกจิของเรามคีวามส าคญัเฉกเชน่เดยีวกับธรุกจิทีเ่ราท า ตามทีร่ะบไุวอ้ยา่งเรยีบงา่ย 

การปฏบิตังิานดว้ยความซือ่สตัยแ์ละดว้ยมาตรฐานจรยิธรรมสงูคอืวธิกีารด าเนนิธรุกจิของคมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค 

หลกัจรรยาบรรณทางธรุกจิของเราไดใ้หค้ าแนะน าในการตดิต่อธรุกจิกบัลกูคา้ ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร พนักงาน 

คูแ่ขง่และสว่นรวมดว้ยความซือ่สตัยแ์ละประพฤตปิฏบิตัตินในทางจรยิธรรมอยา่งเหมาะสม 

โดยบรษัิทของเราใหค้วามเคารพตอ่การปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานและหลกัปฏบิตัทิางสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศทีมุ่่

งสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและสภาพแวดลอ้ม นโยบายตา่งๆ 

ของเราสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของมาตรฐานสากลหลายๆ 

แหง่รวมถงึปฏญิญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศวา่ดว้ยหลกัปฏบิตัขิัน้พืน้ฐานและสทิธใินทีท่ างาน 

ซึง่คา่นยิมเหลา่นี้จะจัดระเบยีบในเรือ่งสทิธมินุษยชนของเราใหเ้ป็นกจิจะลักษณะอยูใ่นนโยบายการจา้งงานและค าแนะ

น า  

การรับรูข้องเราในหลกัการระหวา่งประเทศเหลา่นีม้คีวามสอดคลอ้งกบัความทุม่เทของเราเพือ่เพิม่คณุคา่ในสถานทีท่ าง

าน อนุรักษ์สิง่แวดลอ้มและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งชมุชนทีเ่ราด าเนนิการอยู่ 

มาตรฐานการปฏบิตัติามหลกัทางสงัคมส าหรบัผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร – 

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นยิมของคมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค 

มาตรฐานการปฏบิตัติามหลกัทางสงัคมส าหรับผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร (SSCS) 

เป็นเสาหลักทีส่ าคญัในโปรแกรมความรับผดิชอบในสถานทีท่ างานของคมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค 

มาตรฐานเหลา่นีถู้กขบัเคลือ่นดว้ยความเชือ่ทีว่า่พลเมอืงขององคก์รทีด่เีป็นสิง่จ าเป็นตอ่ความส าเร็จของธรุกจิในระยะย

าวของเรา และจะตอ้งสะทอ้นใหเ้ห็นในความสมัพันธแ์ละการกระท าในสถานทีท่ างานของเรา 

และสถานทีท่ างานของบรรดาผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตในการจัดหาธุรกจิของเราโดยตรง 

การยอมรับวา่มคีวามแตกตา่งกันในดา้นกฎหมาย วฒันธรรม 

และภาวะเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิทัว่โลก 

เราเชือ่วา่คา่นยิมทีร่่วมกนัตอ้งท าหนา้ทีเ่ป็นรากฐานของความสมัพันธร์ะหวา่งคมิเบอรล์ีย่-์

คลา๊คและผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร SSCS จะสือ่สารคา่นยิมและความคาดหวงัของเรา 

และจะเนน้ความส าคญัของนโยบายวา่ดว้ยสถานทีท่ างานทีรั่บผดิชอบ 

และการปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีว่า่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพเกีย่วกับการงานทีป่ฏบิตั ิ

ส ิง่แวดลอ้ม และแรงงาน 

มาตรฐานทีไ่ดส้รุปสว่นส าคญัตอ่ไปนีจ้ะสะทอ้นใหเ้ห็นถงึคา่นยิมทีเ่รายดึมั่นในนโยบายของเราเอง 

และเราคาดวา่ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารของเราจะรวมเอาคา่นยิมเหลา่นีไ้วเ้ชน่กนั 

เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่รอง 

เคารพสทิธขิองพนักงานในการมเีสรภีาพในการสมาคม มสีว่นร่วมในกจิกรรมทีไ่ดรั้บการปกป้องอืน่ๆ 

และสทิธใินการละเวน้จากกจิกรรมดงักลา่ว 

ในกรณีทีพ่นักงานมสีหภาพทีถู่กตอ้งตามกฎหมายเป็นตัวแทนสทิธทิีจ่ะใหผู้แ้ทนของตนทีไ่ดรั้บเลอืกมกีารเขา้ถงึพนักง

านทีเ่หมาะสมเพือ่ทีจ่ะเป็นตวัแทนของพวกเขา และเจรจาตอ่รองดว้ยเจตนาดกีับตวัแทนดงักลา่ว 

การป้องกนัแรงงานเด็ก 

ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารจะตอ้งไมจ่า้งบคุคลใดทีม่อีายตุ า่กวา่ 15 ปี หากกฎหมายทอ้งถิน่ก าหนดอายขุัน้ต า่ทีต่ า่กวา่ 

แตเ่ป็นไปตามขอ้ยกเวน้ในประเทศทีก่ าลงัพัฒนาภายใตอ้นุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัที ่138 



 
มาตรฐานการปฏบิัตติามหลักทางสงัคมของผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร 

 

แก้ไขในปี 2014 

ใหป้ฏบิตัติามอายทุีต่ า่กวา่นัน้ ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารจะตอ้งไมรั่บสมัครแรงงานเด็ก 

หรอืใชป้ระโยชน์จากเด็กในทางใดทางหนึง่ หากพบวา่มกีารใชเ้ด็กท างานโดยตรงส าหรับผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิาร 

ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารนัน้จะตอ้งหาวธิกีารแกปั้ญหาทีส่ าคัญและน่าพอใจทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนท์ีด่ทีีส่ดุของเด็กกอ่น 

หา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานบงัคบัและการใชแ้รงงานทีไ่มถู่กตอ้ง 

หา้มมใิหม้กีารท ารา้ยทารุณร่างกายและจติใจของพนักงานเป็นรูปแบบของการลงโทษทางวนัิย 

และหา้มมใิหม้กีารใชแ้รงงานบังคบัในทกุรูปแบบซึง่ไดแ้ก ่แรงงานนักโทษโดยบงัคับ แรงงานตามสญัญา แรงงานหนี ้

หรอื แรงงานทาส และการคา้มนุษยท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการใชแ้รงงานทีไ่มถ่กูตอ้งดงักลา่ว 

หา้มการเลอืกปฏบิตั ิ

หา้มมใิหม้กีารเลอืกปฏบิัต ิ

และการลว่งละเมดิบนพืน้ฐานของลักษณะทีไ่ดรั้บปกป้องตามกฎหมายของการจา้งงานในทกุดา้นไดแ้กก่ารสรรหา 

การวา่จา้ง การวางต าแหน่ง การฝึกอบรม คา่ตอบแทน การปฏบิตั ิและความกา้วหนา้ของพนักงาน 

ชัว่โมงการท างาน คา่แรง และผลประโยชน ์

ใหค้า่ตอบแทนพนักงานทีเ่กีย่วขอ้งกับอตุสาหกรรมและ /หรอืตลาดแรงงานในทอ้งถิน่ 

ด าเนนิงานดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยคา่จา้ง ชัว่โมง และผลประโยชนอ์ยา่งเต็มที ่ 

จดัหาสถานทีท่ างานทีป่ลอดภยัและเอือ้ตอ่สขุภาพ 

มุง่มั่นทีจ่ะจัดหาสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยและเอือ้ตอ่สขุภาพ 

รักษาสถานทีท่ างานทีม่ปีระสทิธผิลดว้ยการปฏบิัตติามกฎหมาย กฎ 

และระเบยีบขอ้บงัคบัวา่ดว้ยสขุภาพและความปลอดภัยเกีย่วกับการปฏบิตังิานทัง้หมดทีใ่ชบ้งัคบั 

เชน่เดยีวกับการบรรเทาความเสีย่งของการเกดิอบุตัเิหต ุการไดรั้บบาดเจ็บ และความเสีย่งตอ่สขุภาพ  

ป้องกนัสิง่แวดลอ้ม 

ด าเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกับกฎหมาย กฎ และระเบยีบขอ้บงัคบัสิง่แวดลอ้มทีบ่ังคบัใชท้ัง้หมด 

ความซือ่สตัยท์างธุรกจิ 

มุง่มั่นทีจ่ะใหส้ถานทีท่ างานปลอดจากการตดิสนิบนและการทจุรติโดยปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใชท้ัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักรณีการตดิสนิบน การฟอกเงนิและ/หรอืการทจุรติ 

ตลอดจนการหา้มมใิหม้กีารแลกเปลีย่นเงนิหรอืสิง่ของมมีลูคา่อืน่ใดใหแ้กห่รอืจากบคุคลใดก็ตาม 

รวมถงึเจา้หนา้ทีข่องรัฐ เพือ่เป็นการโนม้นา้วใหม้กีารด าเนนิการหรอืไดรั้บขอ้ไดเ้ปรยีบทีไ่มเ่หมาะสม 

แรธ่าตจุากภูมภิาคทีม่คีวามขดัแยง้ 

ผูข้ายสนิคา้และใหบ้รกิารจะจัดหาแหลง่ “แร่ธาตจุากภมูภิาคทีม่คีวามขดัแยง้” อย่างมคีวามรับผดิชอบ (อาท ิดบีกุ 

แทนทาลมั ทงัสเตน หรอืทองค า) ทัง้จากเหมอืงแร่และโรงงานถลงุแร่ภายนอกสาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก (DRC) 

และกลุม่ประเทศเพือ่นบา้น หรอืเหมอืงแร่และโรงงานถลงุแร่ทีไ่ดรั้บการก าหนดวา่เป็นแหลง่ที ่

“ปลอดจากความขดัแยง้” โดย EICC-GeSI (กลุม่อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic Industry Citizenship 

Coalition: EICC) – โครงการรเิริม่ความย่ังยนืในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสข์องโลก (Global E-Sustainability 

Initiative: GeSI) 

และจะพัฒนาและจัดหาเอกสารหลกัฐานทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษรของโปรแกรมการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของตนเอง

เพือ่ใหค้วามมั่นใจวา่หว่งโซอ่ปุทาน “ปลอดจากความขดัแยง้”  



มาตรฐานการปฏบิัตติามหลักทางสงัคมของผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิาร 

ปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานทีใ่ชบ้งัคบั 

ผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารแกค่มิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค 

คอรเ์ปอรเ์รชัน่โดยทัว่ไปจะต ้องปฏบิตัติามกฎหมายท ้องถิน่และกฎหมายระดบัประเทศ ตลอดจนกฎ 
ระเบยีบข ้อบงัคบัและข ้อก าหนดทัง้หมดทีใ่ช ้บงัคบัในการผลติและจัดจ าหน่ายผลติภัณฑแ์ละอปุกรณ์ 
และในบทบัญญัตกิารให ้บรกิารของเรา 

การแสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบิตัติามมาตรฐาน 

เพือ่การปฏบิตัใิห ้สอดคล ้องตามมาตรฐาน SSCS 
อยา่งนอ้ยทีส่ดุสถานประกอบการต ้องแสดงให ้เห็นวา่ไมม่กีารฝ่ าฝืนในแต่ละหัวข ้อตอ่ไปนีค้อื การใช ้แรงงานเด็ก 
การใช ้แรงงานบงัคับ การใช ้แรงงานทีไ่มถ่กูต ้อง เสรภีาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาตอ่รอง การเลอืกปฏบิตั ิ 
สภาพการท างานทีแ่สดงถงึภัยคกุคาม การบาดเจ็บสาหัสรุนแรงหรอืการคกุคามของพนักงาน การละเมดิอืน่ๆ 

ท ัง้หมดทีข่ดัตอ่ SSCS 

จะถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารในการประกนัวา่การละเมดิเหลา่นัน้ถอืเป็นสว่นหนึง่ในความรับผิ 
ดชอบของตนในการเลอืกผูใ้ห ้บรกิารส าหรับ K-C ในอนาคต  

ซึง่ข ้อก าหนดดงักลา่วนีเ้ป็นสว่นหนึง่ในข ้อตกลงทัง้หมดทีท่ าขึน้ระหวา่งคมิเบอรล์ีย่-์
คลา๊คกบัผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารโดยตรงและทีไ่ด ้รับอนุญาตของบรษัิท 

เราคาดหวงัให ้ผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารของตนให ้มกีารพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางธรุกจิภายในทีเ่หมาะสมเพือ่ 
รับประกนัการปฏบิตัติามมาตรฐาน SSCS  

คมิเบอรล์ีย่-์คลา๊คจะใช ้บรกิารจากบคุคลภายนอกอสิระในการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐาน SSCS 
ของผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารอยูเ่ป็นประจ า 
การประเมนิผลโดยทั่วไปประกอบไปด ้วยการสมัภาษณ์ทีเ่ป็นความลับกับพนักงานและกบัลกูจา้งสญัญาจา้งทีป่ฏบิตังิาน 

ณ ทีท่ าการธรุกจิ ผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารคาดหวงัในการท างานร่วมกับคมิเบอรล์ีย่-์

คลา๊คทีจ่ะน าการด าเนนิงานทีจ่ าเป็นใดๆ มาใช ้ประโยชนร์่วมกัน 
ในกรณีทีผู่ข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารไม่สามารถปฏบิตัติามมาตรฐาน SSCS ได ้ คมิเบอรล์ีย่-์คลา๊ค 

ขอสงวนสทิธิใ์นการออกมาตรการเพือ่ด าเนนิการแก ้ไขและ/หรอืการเยยีวยารวมถงึแตไ่ม่จ ากดัเพยีงการสิน้สดุข ้อตกลง 
ทีท่ าขึน้ระหวา่งผูข้ายสนิค ้าและให ้บรกิารกบัคมิเบอรล์ีย่-์คลา๊คทีเ่ป็นไปได ้

หากคณุมขี ้อสงส ยัประการใดหรอืต ้องการหาร อืในเรื่องข ้อก าหนดความร ับผดิชอบตอ่สงัคมของผู้ขายสินค ้าและให  ้
บรกิา รของเราในรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โปรดสง่อเีมลถงึ kccorpsocialcompliance@kcc.com 
หรอืโปรดเข ้าเยีย่มชมเว็บไซตข์องเราได ้ที:่ http://www.kimberly-clark.com 

แก้ไขในปี 2014 
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http://www.kimberly-clark.com/sustainability/people/CSC.aspx

