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1. บทน า 
 

กำรจัดหำและกำรผลติอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบของ Luxottica (LRSM) คอืโปรแกรมสำกลของ 

Luxottica Group ทีมุ่ง่หวังจะบรรลคุวำมส ำเร็จในกำรปฏบิัตติำมมำตรฐำนของ Luxottica 

และมำตรฐำนระหวำ่งประเทศอยำ่งเต็มที ่ ในแงข่องจรยิธรรม แรงงำนและสทิธมินุษยชน 

สขุภำพและควำมปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 

โปรแกรมมผีลใชก้บัโรงงำนผลติและฐำนกำรจัดหำของกลุม่ธรุกจิ 

 

เอกสำรปัจจบุันจะอธบิำยถงึ: 

 

• วสิยัทัศนด์ำ้นควำมยั่งยนืของ Luxottica 

• มำตรฐำนที ่ Luxottica อำ้งองิถงึในแงข่องจรยิธรรม แรงงำนและสทิธมินุษยชน 

สขุภำพและควำมปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม ส ำหรับทัง้หว่งโซค่ณุคำ่ของบรษัิท 

• กำรก ำกบัดแูลและกระบวนกำรของ Luxottica ในกำรตรวจตดิตำมกำรปฏบิัตติำมมำตรฐำน 

LRSM 

2. วสิยัทศันด์า้นความย ัง่ยนืของ Luxottica 
 

เพือ่ใหม้องเห็นควำมงดงำมของชวีติ 

น่ีคอืวสิยัทัศนท์ีเ่ป็นแรงบันดำลใจใหเ้กดิแนวทำงธรุกจิเพือ่ควำมยั่งยนืของ Luxottica 

และเป็นสว่นหนึง่ของกลยทุธข์องกลุม่ธรุกจิ 

สิง่น้ีมตีน้ก ำเนดิมำจำกควำมเชือ่ในเรือ่งควำมงำมทีเ่ป็นสำกล 

ซึง่เป็นจรงิขึน้มำไดเ้มือ่สวัสดภิำพของบคุคล กำรเคำรพในสิง่แวดลอ้ม จรยิธรรม 

และควำมโปรง่ใสในควำมสมัพันธห์ลอมรวมเขำ้ดว้ยกนั  

 

วสิยัทัศนใ์นเรือ่งควำมยั่งยนืของ Luxottica 

มรีำกฐำนมำจำกเสำหลักสีป่ระกำรตำมพันธะหนำ้ทีแ่ตล่ะดำ้นและกำรรเิริม่ด ำเนนิกำรทีเ่ป็นรปูธรรม1 

- ควำมมุง่มั่นสูค่วำมเป็นเลศิ: ในระหวำ่งกำรมุง่หนำ้สูค่วำมเป็นเลศิทีด่ ำเนนิไปอยำ่งตอ่เน่ืองนัน้ 

ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลีย่นตัวเองและกำรสรำ้งสรรคน์วัตกรรมก็เป็นสว่นหนึง่ของเรือ่งรำวข

อง Luxottica และคณุลักษณะของแนวทำงเชงิธรุกจิของกลุม่ 

ควำมมุง่มั่นน้ีอยูใ่นทกุหนแหง่และเป็นตัวก ำหนดเป้ำหมำยและควำมส ำเร็จระยะยำวของ 

Luxottica  

 

- สวัสดภิำพดำ้นกำรมองเห็น: Luxottica สง่เสรมิสวัสดภิำพและสขุภำพของดวงตำ 

ผำ่นควำมเป็นเลศิของผลติภัณฑแ์ละบรกิำรส ำหรับลกูคำ้ระดับโลก 

ทัง้ในรำ้นคำ้และระบบออนไลน์ 

 

 
1 หำกตอ้งกำรเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับควำมเพยีรในกำรแสดงออกถงึควำมรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม กจิกรรม 

และควำมส ำเร็จของ Luxottica Group โปรดไปที ่www.luxottica.com/en/toseethebeautyoflife 

http://www.luxottica.com/en/toseethebeautyoflife
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- ผลกระทบตอ่สงัคม: Luxottica 

มจีดุเริม่ตน้ทีโ่ดดเดน่จำกกำรเป็นบรษัิททีม่คีวำมรับผดิชอบตอ่สงัคม 

เรำจงึพรอ้มทีจ่ะรับมอืกบักำรเปลีย่นแปลงและเหตฉุุกเฉนิทีเ่กดิขึน้จำกขอ้ก ำหนดใหม ่ ๆ 

ทีม่ำพรอ้มกบัแนวทำงแกปั้ญหำทีม่คีวำมสรำ้งสรรค ์

นี่คอืบทบำทของบรษัิทในลักษณะทีม่คีวำมฉลำดแหลมคมมำกขึน้ 

เพือ่ชว่ยสง่เสรมิสวัสดภิำพและควำมเทำ่เทยีมทำงสงัคมในประเทศทีเ่รำด ำเนนิกจิกำร 

รวมถงึกำรเตบิโตในทำงวชิำชพีและในทำงสว่นตัว สขุภำพ 

และควำมปลอดภัยของพนักงำนของบรษัิท 

 

- กำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม: ควำมยั่งยนืในดำ้นสิง่แวดลอ้มของ Luxottica 

มรีำกฐำนมำจำกสำยสมัพันธท์ีบ่รษัิทมกีบัชมุชนทีเ่รำด ำเนนิกจิกำรอยู ่

น่ีคอืควำมรับผดิชอบทีส่ ำคัญซึง่เกีย่วขอ้งกบัทัง้องคก์ร 

ในหลำกหลำยขอบเขตและต ำแหน่งทีต่ัง้ทำงธรุกจิ 

นวัตกรรมเทคโนโลยแีละกำรลงทนุอยำ่งตอ่เน่ืองทีม่จีดุมุง่หมำยเพือ่กำรพัฒนำปรับปรงุกจิกรรม

และกระบวนกำร ชว่ยท ำใหห้ว่งโซค่ณุคำ่ทัง้หมดมคีวำมยั่งยนืมำกขึน้เป็นล ำดับ  

 

Luxottica มุง่มั่นทีจ่ะสรำ้งควำมมั่นใจวำ่เสำหลักเหลำ่นัน้จะมผีลใชก้บัทกุระดับชัน้ 

ทัง้ภำยในและภำยในห่วงโซอ่ปุทำน 

ซึง่เป็นพืน้ฐำนของกำรรับประกนัถงึคณุภำพระดับสงูของคณุภำพและบรกิำร 

 

กลุม่ธรุกจิไดข้อใหซ้พัพลำยเออรร์ว่มมอืกบัแนวทำงน้ี 

โดยอนุญำตใหม้กีำรเขำ้ตรวจสอบอยำ่งเสรแีละมุง่มัน่อยำ่งเต็มทีต่อ่กำรพัฒนำปรับปรงุทีต่อ่เน่ือง 

3. มาตรฐานอา้งองิ 
 

ควำมสมัพันธข์อง Luxottica กบัซพัพลำยเออรแ์น่นแฟ้นเกนิกวำ่แคข่อบเขตกำรคำ้ในเชงิพำณิชย:์ 

พวกเขำยดึถอืในคำ่นยิมเดยีวกนัส ำหรับกำรแสดงออกถงึควำมรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

หลักเกณฑก์ำรคดัเลอืกทีใ่ชส้ ำหรับซพัพลำยเออรจ์ะเป็นไปตำมกำรรับรองมำตรฐำน SA8000 

และในคณุลักษณะตำมขอ้ตกลงโลก (Global Compact) 

ซึง่น ำมำปรับใชส้ ำหรับทัง้แบรนดข์องบรษัิทเองและแบรนดท์ีไ่ดร้ับสทิธิก์ำรอนุญำต  

 

ควำมสมัพันธร์ะหวำ่ง Luxottica 

และซพัพลำยเออรต์ัง้อยูบ่นพืน้ฐำนของหลักกำรเดยีวกนัทีก่ ำกบัดแูลโรงงำนผลติของ Luxottica 

และมกีำรใหร้ำยละเอยีดอยูใ่นหลักจรรยำบรรณของกลุม่ธรุกจิ ซึง่จะดไูดจ้ำกเว็บไซตข์อง Luxottica 

 

หลักจรรยำบรรณเป็นตัวก ำหนดหลักกำรและคำ่นยิมทีก่ระตุน้ใหเ้กดิกำรด ำเนนิกำร 

และสรำ้งวัฒนธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรมและมคีวำมรับผดิชอบของ Luxottica 

หลักจรรยำบรรณจะชว่ยใหแ้น่ใจไดว้ำ่ควำมถกูตอ้งเหมำะสม ควำมเป็นธรรม ควำมซือ่สตัย ์ ควำมภักด ี

และควำมเครง่ครัดในทำงวชิำชพี จะชว่ยชีน้ ำธรุกรรมของเรำและวถิทีำงทีเ่รำด ำเนนิธรุกจิ 
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ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษัิท ซึง่จะมุง่เนน้ทีก่ำรเคำรพกฎหมำยและระเบยีบขอ้บังคับในประเทศที ่

Luxottica Group ด ำเนนิกจิกำร รวมถงึกำรเคำรพในระเบยีบวธิปีฏบิัตขิองบรษัิทเป็นหัวใจหลัก  

 

หลักจรรยำบรรณมผีลบังคับใชก้บับรษัิท ภมูภิำค สว่นงำน และโรงงำนผลติทกุแหง่ของกลุม่ธรุกจิ 

และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุรำยตอ้งน ำไปใชต้ำมควำมเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัธรุกจิของกลุม่ 

รวมถงึพนักงำน ผูร้ว่มงำน และซพัพลำยเออรท์กุรำย  

 

3.1 กฎหมายทอ้งถิน่ 

ดังทีร่ะบไุวอ้ยำ่งชดัเจนในหลักจรรยำบรรณ ซพัพลำยเออรจ์ะกระท ำกำรโดยสอดคลอ้งกบักฎหมำย 

ระเบยีบ และขอ้บังคับทีม่ผีลบังคับใชอ้ยำ่งเต็มที ่ รวมถงึสว่นทีเ่กีย่วกบัดำ้นจรยิธรรม 

แรงงำนและสทิธมินุษยชน ควำมปลอดภัยภัยและสขุภำพ และสิง่แวดลอ้ม 

3.2 หลกัการของ LRSM 

ไมว่ำ่ขอ้ก ำหนดของกำรปฏบิัตติำมระเบยีบขอ้บังคับจะเป็นอยำ่งไร 

หลักกำรดำ้นกำรจดัหำและกำรผลติอยำ่งมคีวำมรับผดิชอบของ Luxottica 

จะยดึถอืมำตรฐำนดำ้นจรยิธรรม แรงงำนและสทิธมินุษยชน ควำมปลอดภัยภัยและสขุภำพ 

และสิง่แวดลอ้มของ Luxottica ทีซ่พัพลำยเออรต์อ้งปฏบิัตติำม 

หลักกำรเหลำ่น้ีทีม่กีำรน ำไปใชก้บัโรงงำนผลติของ Luxottica แลว้ 

อำจมคีวำมเครง่ครัดมำกกวำ่กฎหมำยในทอ้งถิน่ 

 

จรยิธรรม/การก ากบัดูแล 

 

Luxottica 

ตอ่สูอ้ยำ่งเปิดเผยกบักำรทจุรติและควำมพยำยำมทกุรปูแบบในกำรสรำ้งอทิธพิลโดยไมเ่หมำะสมในทกุ

กำรตดิตอ่เจรจำทำงธรุกจิ Luxottica มุง่มั่นทีจ่ะเป็นองคก์รทีซ่ือ่สตัยแ์ละโปรง่ใสใหม้ำกทีส่ดุ 

และบรษัิทยังหำ้มอยำ่งชดัแจง้มใิหม้กีำรทจุรติ ไมว่ำ่จะโดยฝ่ำยใดก็ตำม 

โปรดดโูปรแกรมกำรตอ่ตำ้นกำรทจุรติของ Luxottica ไดจ้ำกเว็บไซต ์Luxottica 

 

Luxottica 

จะไมย่นิยอมใหเ้กดิกำรตอบโตเ้อำคนืทกุรปูแบบตอ่ฝ่ำยใดก็ตำมทีม่เีจตนำสจุรติในกำรรำยงำนกจิกรรม

ทีอ่ำจจะผดิกฎหมำย หรอืละเมดิฝ่ำฝืนหลักกำรของ Luxottica  

 

Luxottica ใชค้วำมระมัดระวังสงูสดุเพือ่ปกป้ององคค์วำมรูแ้ละสทิธใินทรัพยส์นิทำงปัญญำของบรษัิท 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ทีเ่กีย่วกบัเครือ่งหมำยกำรคำ้ กำรออกแบบผลติภัณฑ ์ และนวัตกรรมกำรแกปั้ญหำ 

ทัง้ในตัววัสดแุละองคป์ระกอบ เรำใชค้วำมระมัดระวังเชน่เดยีวกนัน้ีกบัสทิธขิองบคุคลทีส่ำม 

ซึง่บรษัิทกระท ำหนำ้ทีใ่นฐำนะผูร้ับใบอนุญำต Luxottica 

ไมอ่นุญำตใหใ้ชส้ทิธทิีไ่ดร้ับควำมคุม้ครองของบคุคลทีส่ำม 

หำกยังไมไ่ดร้ับอนุญำตอยำ่งเหมำะสมหรอืเป็นกำรละเมดิฝ่ำฝืนกำรอนุมัตทิีม่กีอ่นหนำ้ใด ๆ Luxottica 

ไมย่อมรับสนิคำ้ปลอมแปลงทกุชนดิ 

และมุง่มั่นทีจ่ะสง่เสรมิใหเ้กดิกำรเคำรพในกฎหมำยและจะพยำยำมตอ่สูก้บักำรรเิริม่กระท ำกำรใดๆ 

ก็ตำมทีจ่งใจจะผลติและจ ำหน่ำยผลติภัณฑป์ลอม  
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แรงงานและสทิธมินุษยชน 

 

บรษัิทตอ้งหลกีเลีย่งกำรใชแ้รงงานเด็ก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ 

จะตอ้งแน่ใจวำ่ไมม่พีนักงำนคนใดทีอ่ำยนุอ้ยกวำ่เกณฑข์องกำรจบกำรศกึษำภำคบังคับและกำรท ำงำน 

เมือ่ใดกต็ำมทีเ่กณฑจ์ ำกดัอำยเุกนิกวำ่ 16 ปี จะตอ้งพจิำรณำเกณฑจ์ ำกดัอำยดุังกลำ่ว 

ในทำงกลับกนั หรอืในกรณีทีไ่มม่ขีอ้บง่ชีเ้ฉพำะดำ้นเกีย่วกบัเกณฑจ์ ำกดัอำย ุ ใหถ้อืใชเ้กณฑท์ีอ่ำย ุ 16 

ปี: ทัง้น้ีตอ้งไมจ่ำ้งงำนผูใ้ดก็ตำมทีอ่ำยตุ ่ำกวำ่ 16 ปี  

 

 

เมือ่อำ้งองิถงึช ัว่โมงการท างาน Luxottica จะใชก้ฎหมำยในทอ้งถิน่เป็นหลัก ไมว่ำ่กรณีใดก็ตำม 

สปัดำหก์ำรท ำงำนปกตจิะตอ้งไมเ่กนิ 48 ชัว่โมงและกำรท ำงำนลว่งเวลำตอ้งเป็นไปตำมควำมสมัครใจ 

พนักงำนอำยนุอ้ย (ระหวำ่ง 16 และ 18 ปี) ตอ้งท ำงำนไมเ่กนิ 8 ชัว่โมงตอ่วัน และไมท่ ำงำนกะกลำงคนื 

พนักงำนตอ้งมวัีนหยดุพักอยำ่งนอ้ย 1 วันภำยในชว่งเวลำเจ็ดวันตดิตอ่กนั 

และตอ้งไดร้ับสทิธิล์ำหยดุประจ ำปีแบบไดร้ับคำ่จำ้งบำงประเภท 

 

คา่แรงตอ้งมคีวำมยตุธิรรมหรอืสงูกวำ่คำ่แรงขัน้ต ่ำทีก่ ำหนดโดยกฎหมำยทอ้งถิน่หรอืคำ่แรงทีบ่ังคับใช ้

ของอตุสำหกรรม ขึน้อยูก่บัวำ่อัตรำใดสงูกวำ่ 

พนักงำนตอ้งไดร้ับคำ่ตอบแทนส ำหรับกำรท ำงำนลว่งเวลำในอัตรำพเิศษ 

จะตอ้งไมม่กีำรท ำขอ้ตกลงเพือ่ใชเ้ฉพำะแรงงำน สญัญำระยะสัน้ทีต่อ่เน่ือง 

และโครงกำรฝึกงำนทีไ่มใ่ชเ่รือ่งจรงิ 

 

นอกจำกนี้ 

จะตอ้งตระหนักถงึและเคำรพในสทิธขิองพนักงำนส าหรบัการเขา้รว่มและจดัต ัง้สมาคมตำมแตท่ีพ่นั

กงำนเลอืกและกำรเจรจำตอ่รองแบบรวมกลุม่ 

ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรสือ่สำรทีม่ปีระสทิธภิำพกบัพนักงำนและตัวแทนของพวกเขำ 

รวมถงึชอ่งทำงทีเ่ก็บรักษำควำมลับส ำหรับบคุลำกรทกุคนทีแ่จง้ขอ้วติกกงัวลของพวกเขำเกีย่วกบังำนแ

ละสภำพของสถำนทีท่ ำงำน ควรมรีะบบทีใ่ชร้ะงับขอ้พพิำทในอตุสำหกรรม 

 

การจา้งงานตอ้งมกีารเลอืกอยา่งเสร:ี ตอ้งไมใ่ชแ้รงงำนบังคับ 

ไมว่ำ่จะในรปูแบบของแรงงำนนักโทษ แรงงำนตำมสญัญำผกูมัด แรงงำนทัณฑบ์น 

หรอืแรงงำนบังคับรปูแบบอืน่ใด บรษัิทไมส่ำมำรถบังคับใหพ้นักงำนจำ่ยเงนิมัดจ ำ 

หรอืโอนมอบเอกสำรระบตุัวตน หรอืเอกสำรพืน้ฐำนอืน่ใด (เชน่ ใบอนุญำตท ำงำนหรอืพักอำศัย 

เอกสำรกำรเดนิทำง) ใหแ้กบ่รษัิท  

บคุลำกรตอ้งมสีทิธทิีจ่ะออกจำกสถำนทีป่ฏบิัตงิำนไดห้ลังจำกเสร็จสิน้วันท ำงำน 

รวมถงึกำรยตุกิำรจำ้งงำนของตนเอง โดยมขีอ้แมว้ำ่ไดแ้จง้ใหน้ำยจำ้งทรำบ 

(จ ำนวนวันของกำรแจง้จะขึน้อยูก่บัขอ้กฎหมำยของประเทศ) 

 

จะตอ้งไมม่กีารเลอืกปฏบิตัใินดำ้นกำรวำ่จำ้ง กำรจำ่ยคำ่ตอบแทน กำรฝึกอบรม กำรเลือ่นต ำแหน่ง 

กำรจำ่ยโบนัส และกำรเลกิจำ้ง บนพืน้ฐำนขององคป์ระกอบตำ่ง ๆ เชน่ เชือ้ชำต ิสญัชำตดิัง้เดมิ วรรณะ 

เพศ ศำสนำ อำยุ ควำมทพุพลภำพ สถำนภำพสมรส สถำนภำพกำรเป็นบดิำมำรดำ 
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กำรเป็นสมำชกิสมำคม เพศวถิ ี ควำมรับผดิชอบตอ่ครอบครัว กำรเป็นสมำชกิสหภำพแรงงำน 

หรอืควำมคดิเห็นทำงกำรเมอืง จะตอ้งไมเ่พกิเฉยตอ่พฤตกิรรมทีเ่ป็นกำรขม่ขู ่ ทำรุณกรรม 

เอำรัดเอำเปรยีบ หรอืบบีบังคับในทำงเพศ 

 

บคุลำกรทกุรำยตอ้งไดร้ับกำรปฏบิัตดิว้ยความเคารพและใหเ้กยีรต ิ

จะตอ้งไมเ่พกิเฉยตอ่กำรใชบ้ทลงโทษขององคก์ร กำรบังคับขูเ่ข็ญในทำงจติใจและรำ่งกำย 

กำรทำรณุกรรมดว้ยวำจำ หรอืโทษปรับหรอืบทลงโทษเป็นมำตรกำรทำงวนัิย 

 

สขุภาพและความปลอดภยั 

ตอ้งดแูลใหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนมคีวำมปลอดภัยและดตีอ่สขุภำพ 

และตอ้งสง่เสรมิหลักปฏบิตัดิำ้นอำชวีอนำมัยและควำมปลอดภัยทีช่ว่ยป้องกนัอบุัตเิหตแุละกำรบำดเจ็บ 

โดยจะรวมถงึกำรปกป้องพนักงำนจำกอันตรำยของเครือ่งจักรกล อันตรำยจำกสำรเคม ีและเพลงิไหม ้

ตอ้งรำยงำน บันทกึขอ้มลู และตรวจตดิตำมอบุตัเิหตแุละกำรบำดเจ็บ 

ตอ้งจดัเตรยีมอปุกรณ์กำรแพทยแ์ละบรกิำรปฐมพยำบำลไว ้

ระบบแสงสวำ่ง ระบบท ำควำมรอ้น และระบบระบำยอำกำศตอ้งมคีวำมเพยีงพอเหมำะสม 

พนักงำนตอ้งสำมำรถเขำ้ใชส้ ิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีถ่กูสขุลักษณะไดต้ลอดเวลำ 

โดยตอ้งมจี ำนวนทีเ่พยีงพอและสะอำด 

พนักงำนตอ้งไดร้ับกำรสือ่สำรถงึนโยบำยดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภัยอยำ่งชดัเจน 

เมือ่มกีำรจัดหำทีพ่กัในพนักงำน ตอ้งน ำมำตรฐำนเดยีวกนัน้ีไปใช ้

 

สิง่แวดลอ้ม 

ซพัพลำยเออรแ์ละโรงงำนผลติของ Luxottica 

ตอ้งเป็นไปตำมขอ้กฎหมำยและมกีำรพัฒนำปรับปรงุผลงำนดำ้นสิง่แวดลอ้มในฐำนปฏบิัตขิองบรษัิทอย่

ำงตอ่เน่ือง 

 

3.3 กลไก “การไมเ่พกิเฉย” ของ Luxottica 

นอกเหนือจำกแผนกำรปฏบิัตติำมทีก่ลำ่วถงึขำ้งตน้ (กฎหมำยทอ้งถิน่และหลักกำรของ LRSM) 

จะมกีำรประเมนิควำมเกีย่วขอ้งหัวขอ้ทีเ่ป็นแกน่สำรตำมกฎ “กำรไมเ่พกิเฉย” 

หลักเกณฑก์ำรไมเ่พกิเฉยจะมรีำยละเอยีดดังน้ี: 

- กำรจำ้งงำนเด็กทีอ่ำยตุ ่ำกวำ่ 16 ปี 

- สภำวะทำงสขุภำพและควำมปลอดภัยทีเ่ป็นภัยตอ่ชวีติ 

- ผลกระทบทีร่นุแรงตอ่สิง่แวดลอ้ม  

- กำรใชแ้รงงำนบังคับ แรงงำนทีไ่มส่ ำแดง (นอกบัญช)ี แรงงำนนักโทษ 

- กำรประพฤตทิจุรติ (รวมถงึแตไ่มจ่ ำกดัเพยีงแต ่กำรตดิสนิบน กำรฟอกเงนิ กำรคำ้ทีผ่ดิกฎหมำย) 

- กำรปฏเิสธหำ้มเขำ้สถำนประกอบกำร และ/หรอื ไมอ่นุญำตใหผู้ต้รวจสอบด ำเนนิกำรตรวจสอบ  

กลไก “กำรไมเ่พกิเฉย” จะตอ้งมกีำรด ำเนนิกำรทันทเีพือ่ปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ 

หำกมกีำรปฏเิสธค ำขอและ/หรอืปัญหำยังคงมอียู ่ซพัพลำยเออรจ์ะถกูตดัสทิธิอ์อก 
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4. การก ากบัดแูลของ LRSM 
 

โปรแกรม LRSM เกีย่วขอ้งกบัฝ่ำยกำรจัดกำรเพือ่กำรปฏบิัตกิำร กำรจัดกำรควำมเสีย่ง 

กำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ กำรปกป้องสนิทรพัย ์ กำรผลติ และกำรตรวจสอบภำยใน 

โดยมวัีตถปุระสงคด์ังตอ่ไปนี้: 

- รับประกนัถงึกำรเคำรพในหลักจรรยำบรรณและกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบของหว่งโซค่ณุคำ่ทัง้ห

มด ในดำ้นแรงงำนและสทิธมินุษยชน สขุภำพและควำมปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม 

- สง่เสรมิใหม้กีำรบรรเทำควำมเสีย่งในดำ้นชือ่เสยีงและควำมตอ่เน่ืองของธรุกจิ 

- เคำรพกฎหมำยกำรคำ้สำกล รวมถงึแรธ่ำตทุีข่ัดแยง้ ประเทศและบคุคลทีถ่กูลงโทษ 

และกำรฟอกเงนิ 

 

คณะกรรมำธกิำรอ ำนวยกำรดำ้น LRSM 

ซึง่ประกอบไปดว้ยตัวแทนของทมีงำนจำกฝ่ำยกำรจัดกำรเพือ่กำรปฏบิัตกิำร กำรตรวจสอบภำยใน 

กำรผลติ คณุภำพ กำรจัดกำรควำมเสีย่งและกำรปฏบิัตติำมกฎระเบยีบ และควำมยั่งยนื 

จะคอบประเมนิสถำะของโปรแกรมเป็นระยะ ๆ และมกีำรหำรอืถงึขัน้ตอนเพิม่เตมิทีจ่ะด ำเนนิกำร  

5. การมสีว่นรว่มและการสนบัสนุนซพัพลายเออรเ์พือ่การพฒันาปรบัปรงุ 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ Luxottica ทกุรำยจะไดร้ับกำรแนะน ำใหรู้จ้ักหลักจรรยำบรรณ หลักกำรของ 

LRSM และโปรแกรมควำมยั่งยนื ซึง่ดไูดจ้ำกเว็บไซตข์อง Luxottica 

กำรสง่เสรมิกำรตระหนักรูแ้ละกำรปฏบิัตติำมหลกัจรรยำบรรณและหลักกำรของ LRSM 

คอืแนวทำงกำรรเิริม่ด ำเนนิกำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรขัน้พืน้ฐำนส ำหรับ Luxottica Luxottica 

มุง่มั่นทีจ่ะเผยแพรห่ลักจรรยำบรรณและหลักกำรของ LRSM 

ออกไปในวงกวำ้งใหไ้ดม้ำกทีส่ดุเทำ่ทีจ่ะท ำได ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ตอ่พนักงำน 

รวมถงึกำรสง่เสรมิใหม้กีำรฝึกอบรมเฉพำะดำ้นและกจิกรรมกำรสือ่สำร 

โดยมจีดุมุง่หมำยเพือ่ผลกัดันใหห้ลักจรรยำบรรณและหลักกำรไดเ้ขำ้ไปอยูใ่นบรบิทกำรใชช้วีติประจ ำวั

นของ Luxottica เรำใชค้วำมพยำยำมเดยีวกนัน้ีกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภำยนอกและซพัพลำยเออร ์

ดว้ยกำรสง่เสรมิกำรตระหนักรูแ้ละกำรรเิริม่ด ำเนนิกำรดำ้นกำรฝึกอบรม 

Luxottica จะยังคงประเมนิธรุกจิและหว่งโซอ่ปุทำนของบรษัิทอยำ่งตอ่เน่ือง 

เพือ่ระบหุำควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ แลว้จำกนัน้จะก ำหนดเป้ำหมำยดังกลำ่วดว้ยนโยบำย 

ระเบยีบวธิปีฏบิัต ิ และกำรฝึกอบรม เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่บรษัิทยังมกีำรปกป้องทีเ่หมำะสมดำ้นจรยิธรรม 

สทิธขิองพนักงำน และควำมรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม ภำยในธรุกจิของบรษัิทและหว่งโซอ่ปุทำน 


