ชื่อนโยบาย

สิ ทธิมนุษยชนทั่วโลกและมำตรฐำนแรงงำน
(ทัว่ โลก)
วัตถุประสงค์
บริ ษทั Cardinal Health มีเจตนารมย์ที่จะสื่ อสารชี้ แจงข้อมูลของเรื่ องที่ทวั่ โลกกังวลเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิที่เท่า
เทียม และเป็ นธรรมต่อทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างใดๆ บริ ษทั Cardinal Health มีความมุ่งมัน่
อย่างต่อเนื่ องที่จะดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานทั้งภายในบริ ษทั ฯ และครอบคลุมไปถึงผูจ้ ดั หาสิ นค้าและ
วัตถุดิบให้กบั เรา โดยเราจะเปิ ดเผยและสนับสนุน รวมทั้งมีแนวปฏิบตั ิดา้ นทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ งเสริ มโอกาส
การจ้างงานที่เท่าเทียมและเป็ นธรรมกับทุกๆคน บริ ษทั Cardinal Health จะต่อต้านการกระทาใดๆก็ตามที่มี
ลักษณะเข้าข่ายการกระทาที่ขดั ต่อกฎหมายที่บงั คับใช้ และนโยบายของบริ ษทั ฯ รวมทั้งมาตรฐานการดาเนิ น
ธุ รกิจ ในกรณี ที่กฎหมายในประเทศนั้นๆมีขอ้ กาหนดที่ขดั แย้งกับหลักสิ ทธิ มนุษยชนอันเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล บริ ษทั Cardinal Health จะดาเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย ขณะเดียวกันก็พยายามทาทุกวิถีทางเพื่อ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลที่สูงขึ้น
บทบัญญัตินโยบำย
นโยบายฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน มี
การสื่ อสารให้พนักงานทุกคนรั บทราบ โดยมี เนื้ อหาการกาหนดเงื่ อนไขด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน และมาตรฐาน
แรงงานที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อยกระดับให้มีแนวการปฏิ บตั ิด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน และมาตรฐาน
แรงงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในการทางาน และสะท้อนความรับผิดชอบของเราต่อสังคม
ซึ่ งขณะจัดทานโยบายนี้ บริ ษทั ได้นาเอาหลักการดาเนิ นธุ รกิ จของสหประชาชาติ และหลักสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
รวมทั้งหลัก 10 ประการของสหประชาชาติและอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาเป็ นพื้นฐานและ
กาหนดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทางาน
หลักสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั Cardinal Health มุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จในลักษณะที่ จะแสดงความเคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนและให้
เกียรติปฏิบตั ิต่อทุกคนตามสิ ทธิ และศักดิ์ศรี ของทุกคน โดยบริ ษทั Cardinal Health จะยึดถือแนวทางการดาเนิน
ธุ รกิจดังต่อไปนี้:
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•

ควำมหลำกหลำยและกำรมีส่วนร่ วม
o นโยบายมาตรฐานการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั Cardinal Health จะยึดมัน่ และยอมรับการอยู่
ร่ วมกันที่มีความแตกต่างหลากหลายของพนักงานในองค์กร

•

กำรปฏิบัติอย่ำงเป็ นธรรม
o มี ก ารก าหนดนโยบายในการป้ องกันการล่ วงละเมิ ดและการกลั่นแกล้ง เพื่ อให้มี ส ถานที่
ทางานซึ่ งปราศจากการล่วงละเมิดและแบ่งแยกไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม

•

ปรำศจำกแรงงำนทีถ่ ูกบังคับใช้ แรงงำน
o บริ ษทั Cardinal Health จะไม่มีการปฏิ บตั ิ หรื อเข้าไปเกี่ ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับทุก
รู ปแบบ อาทิ แรงงานที่ถูกข่มขู่ แรงงานที่ถูกผูกด้วยสัญญาที่ไม่เป็ นธรรม หรื อแรงงานที่ถูก
กักขัง การว่าจ้างแรงงานทั้งหมดจะต้องเป็ นไปโดยความสมัครใจ พนักงานมีสิทธิ ที่จะลาออก
หรื อยกเลิ กการว่าจ้าง ตามเงื่ อนไขของกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ โดยไม่ตอ้ งเกรง
กลัวต่อการทาร้ายร่ างกาย การทาร้ายทางจิตใจ การล่วงเกินทางเพศ หรื อการล่วงเกินทางวาจา
o บริ ษทั Cardinal Health จะไม่มีการยึดครองเอกสารประจาตัวพนักงาน (อาทิ บัตรประจาตัว
ประชาชน หนังสื อเดินทาง หรื อเอกสารใบอนุญาตการทางาน) เป็ นหลักประกัน

•

ปรำศจำกแรงงำนเด็ก
o บริ ษ ทั Cardinal Health ไม่ อนุ ญาตให้ใ ช้แรงงานเด็ ก ในการท างาน โดยปกติ แล้ว บริ ษ ทั
Cardinal Health ไม่วา่ จ้างผูท้ ี่มีอายุต่ากว่าสิ บแปดปี (18) คาว่า “เด็ก” หมายความว่าที่มีอายุต่า
กว่าตามกฎหมายกาหนดที่จะได้รับการว่าจ้างให้ทางานในสถานที่ทางาน โดยมีการอ้างอิ ง
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายในสถานการณ์ น้ นั ๆ หรื อหมายถึงผูใ้ ดก็ตามที่มีอายุต่ากว่า 14
ปี

•

ค่ ำตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม
o บริ ษทั Cardinal Health ปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ ยวกับค่าจ้างขั้นต่ า การทางานล่วงเวลา และ
ชัว่ โมงทางานสู งสุ ดที่กาหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆในแต่ละประเทศ
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•

ชั่วโมงกำรทำงำน
o บริ ษทั Cardinal Health กาหนดชัว่ โมงการทางานสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน และระเบียบ
ต่างๆในแต่ละประเทศ และควบคุมไม่ให้เกินตามที่กาหนด

•

สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
o

บริ ษทั Cardinal Health จะดาเนินการดูแลสถาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย สะอาด และ
ถูกสุ ขลักษณะ และจะไม่ใช้วิธีการลงโทษต่อร่ างกายและจิตใจ และบริ ษทั Cardinal Health
จะดาเนิ นการก่ อสร้ างและดู แลสิ่ ง อานวยความสะดวกต่างๆให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมายและระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศเป็ นอย่างน้อย

•

กำรปฏิบัติทสี่ อดคล้องกับกฎหมำยย้ำยถิ่นฐำน
o บริ ษทั Cardinal Health จะปฏิบตั ิตามกฎหมายย้ายถิ่นฐาน และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
ว่าจ้างพนักงานตามสิ ทธิ ตามกฎหมายที่อนุญาตการทางาน

•

สิ ทธิในกำรเข้ ำร่ วมสมำคมต่ ำงๆ
o บริ ษทั Cardinal Health ให้ความเคารพกับเสรี ภาพในการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กสมาคมต่างๆ ซึ่ง
หากพนักงานของเรามีความประสงค์เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน บริ ษทั ฯก็ไม่ได้มี
ข้อขัดข้อง โดยเราจะมีการทางานร่ วมกันอย่างเหมาะสม ระหว่างผูบ้ ริ หารกับตัวแทนพนักงาน
ภายใต้กรอบการทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ

•

กำรปฎิบัติตำมกฎหมำย
o บริ ษ ัท Cardinal Health มี ค วามมุ่ ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายท้อ งถิ่ น และกฎหมาย
ระดับประเทศที่บงั คับใช้อยู่ รวมทั้งกฎและระเบียบการต่างๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเก็บรักษา
ข้อมูลพนักงาน หรื อความลับส่ วนบุคคล ของแต่ละประเทศที่มีการดาเนินการอยู่
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ผู้จัดหำสิ นค้ ำและวัตถุดิบ
บริ ษทั Cardinal Health มีกระบวนการตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานด้านแรงงานของกลุ่มบริ ษทั ผูจ้ ดั หา
สิ นค้าและวัตถุ ดิบเพื่อทาการประเมินว่ามีสอดคล้องกับนโยบายนี้ และจะระบุเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องอย่าง
เหมาะสม
กำรปฏิบัติให้ สอดคล้องกับนโยบำย
นโยบายนี้จะได้รับการสื่ อสารไปถึงพนักงานทุกคน และจะสื่ อสารครอบคลุมถึงหน่วยงานภายนอก
นโยบายนี้อา้ งอิงถึงแหล่งที่มาอันหลากหลาย อันได้แก่ นโยบายของ Cardinal Health ที่มีอยู่ และ
มาตรฐานสิ ทธิมนุษยชนสากล สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนของการอ้างอิงตามด้านล่างนี้
นโยบายฉบับนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้มีการทบทวนตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้มีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิ
ตามหลักธรรมาภิบาลที่เหมาะสมตามข้อกาหนดของนโยบายบริ ษทั Cardinal Health
บทบำทและควำมรับผิดชอบ
บทบาท :
พนักงาน

ความรับผิดชอบ
• พิจารณาและปฏิบต
ั ิตามมาตรฐานการดาเนินธุ รกิจ
• แจ้ง เหตุ ก ารณ์ ข ้อ มู ล การละเมิ ด ใด ๆ ในนโยบายนี้ ให้ ก ับ ผู จ
้ ัด การหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาของคุณ ตัวแทนฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อโทรศัพท์สายด่วน
มาตรฐานการดาเนินธุ รกิจ

แผนกทรัพยากรบุคคล
และหน่วยงานดูแล
จริ ยธรรมและการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ

•

หน่วยงานการจัดซื้ อ
จัดหา วัตถุดิบ หรื อ
สิ นค้าทัว่ โลก

•

•
•

ช่วยเหลือพนักงานที่รายงานการละเมิดใด ๆ ในนโยบายข้อนี้
สนับสนุนการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้
สื บหาข้อเท็จจริ ง เมื่อได้รับข้อมูล หรื อ รายงานเหตุการณ์ใด ๆ ที่ ขดั แย้งต่อ
นโยบายฉบับนี้
สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามนโยบายข้อนี้ โดยผ่านการเลือกผูจ้ ดั หาสิ นค้าและ
วัตถุดิบ การเซ็นสัญญา และการปรับเปลี่ยนต่างๆ
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ขอบเขต
นโยบายข้อ นี้ มีผ ลใช้ก บั Cardinal Health ทุ ก แห่ ง และพนัก งานทุก คนของบริ ษ ทั Cardinal Health รวมทั้ง
มุ่งมัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าผูจ้ ดั หาสิ นค้าและวัตถุ ดิบยึดมัน่ กับข้อกาหนดขั้นพื้นฐานที่ กาหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
วันทีม่ ีผลบังคับใช้ เดิม
วันที่ 1 เมษายน 2018
วันทีแ่ ก้ ไขล่ ำสุ ด
วันที่ 15 มีนาคม 2019
ผู้มีหน้ ำทีร่ ับผิดชอบ
ผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง แผนกทรั พ ยากรบุ ค คลของบริ ษ ัท Cardinal Health มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารจัด การและแก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงนโยบายข้อนี้
ข้ อมูลเพิม่ เติม
กำรอ้ำงอิงภำยใน
เอกสารและแหล่ งที่ มาภายในต่ อไปนี้ มี ความเกี่ ยวข้องกับนโยบายข้อนี้ สามารถหานโยบายต่ าง ๆ ได้ที่ ระบบ
อินทราเน็ตของ Cardinal Health (เช่น http://my.cardinalhealth.net/about/policies/Pages/default.aspx).
ชื่ อ
การกาหนดและการประยุกต์ใช้นโยบายของ Cardinal Health
มาตรฐานการดาเนินธุ รกิจ
การจ้างงานแรงงานเด็ก
การป้ องกันการล่วงละเมิดและการกลัน่ แกล้ง
ข้อตกลงการรายงาน
การค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเยีย่ งทาส
สภาพแวดล้อม สุ ขภาพและความปลอดภัย
โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน/ไม่เลือกปฏิบตั ิ
สายการดาเนินธุ รกิจ

ประเภท
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
นโยบาย
http://my.cardinalhealth.net/about/busi
nessconduct/businessconductline/Pages
/default.aspx
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ชื่อนโยบาย

สิ ทธิมนุษยชนทั่วโลกและมำตรฐำนแรงงำน
(ทัว่ โลก)

ภาพรวมความปลอดภัยทัว่ โลก

http://my.cardinalhealth.net/toolsresour
ces/safetysecurity/globalsecurity/Pages
/globalsecurity.aspx

กฎบัญญัติแรงงานทาสยุคใหม่

http://www.cardinalhealth.com/en/abo
ut-us/corporate-citizenship/ethics-andgovernance.html

จรรยาบรรณของผูข้ าย

http://www.cardinalhealth.com/content
/dam/corp/web/documents/Policy/cardi
nal-health-vendor-code-of-conductpolicy.pdf

กำรอ้ำงอิงภำยนอก
แหล่งที่มาภายนอกต่อไปนี้มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายข้อนี้
ชื่ อ

URL

หลักการดาเนิ นการด้านธุ รกิจและสิ ทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Guidin
gPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

อนุสัญญาพื้นฐานขององค์กรแรงงานระหว่าง
ประเทศ

http://www.ilo.org/global/standards/introduction-tointernational-labour-standards/conventions-andrecommendations/lang--en/index.htm
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