
เราดำาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ยุติธรรม

เราใช้หลักการด้านกฎหมาย เอกสาร และจริยธรรมเป็น
มาตรการพื้นฐานในการดำาเนินการของเรา
เราปฏิบัติอย่างยุติธรรม

เราเดินทางร่วมกัน

พนักงานของเราคือรากฐานที่สำาคัญที่สุดของเรา
เรารับประกันความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
เรามีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ คู่ค้า รวมถึงหน่วยงานสาธารณะ
เราทำาให้มั่นใจได้ว่าซัพพลายเชนมีความรับผิดชอบ

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุม การรวมกลุ่ม 
และการร่วมเจรจาต่อรอง
เราปฏิเสธแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และข้อจำากัดใด ๆ ที่มี
ต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงาน
เราปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด

เรากำาหนดเงื่อนไขในการทำางานอย่างยุติธรรม

เรารับประกันระยะเวลาการทำางาน การลาพักร้อน 
และการชดเชยอย่างเหมาะสม
เราสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานและโอกาสในการทำางานที่เท่า
เทียม
เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการคุกคามโดยเด็ดขาด
เรารับประกันด้านการป้องกันด้านสุขภาพ 
ความปลอดภัยในการทำางาน การป้องกันอัคคีภัย และการเตรียม
พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

เรารับประกันด้านข้อกำาหนด

เรารับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
ความสบาย และความคุ้มค่า
เรารับประกันด้านการปกป้องทรัพยากร 
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพด้านพลังงาน
เราปกป้องข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจและพนักงานของเรา รวมถึง
องค์ความรู้ของบริษัทเอง
เรามีหน้าที่รับผิดชอบทางสังคมและทำาให้มั่นใจได้ว่ามีข้อ
กำาหนดสำาหรับความร่วมมือกันทางสังคม

เราต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

เรายึดถือการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเป็นแรงกระตุ้นในการดำาเนินการ
ของเรา
เราจัดทำากระบวนการของเราตามเกณฑ์และหลักการของระบบ
ปฏิบัติการ Bader
เรานำาการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้อยู่เสมอ
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ถ้อยแถลงนโยบายของกลุ่ม BADER

บทนำาและขอบเขต

กลุ่ม BADER เป็นผู้พัฒนา ผลิต และทำาการตลาดผลิตภัณฑ์
ประเภทหนัง ชิ้นส่วนเจาะรู และชุดหุ้มเบาะสำาหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลก โดยมีเป้าหมายในการดำาเนินการ
อย่างยั่งยืนในเชิงธุรกิจ นโยบายนี้ใช้เป็นกรอบกำาหนดการ
ดำาเนินการในสังคมของเราในฐานะองค์กร นโยบายนี้จะเป็น
ตัวกำาหนดข้อกำาหนดในเรื่องคุณภาพ การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และประสิทธิภาพด้านพลังงาน รวมถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลสำาหรับทั้งกลุ่ม BADER ตลอดจนเรื่องหลักการและ
หลักปฏิบัติในด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์
ด้านจริยธรรม มนุษยชน และสังคม เช่น การเลือกปฏิบัติ การ
ป้องกันด้านสุขภาพ การปกป้องแรงงาน และความปลอดภัย
ในการทำางาน ด้วยความรับผิดชอบต่อมนุษย์ สังคม และสิ่ง
แวดล้อม 

เราจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาติ (UN Global Compact) และได้สนับสนุนหลัก
การด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้าน
การทุจริต รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในนโยบาย
ของเรา นอกจากข้อกำาหนดของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องของเรา
แล้ว เช่น เจ้าของ พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น เรายังคำานึงถึงข้อ
กำาหนดที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตาม “ปฏิญญาว่าด้วย
หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางาน” ของ ILO ยอมรับ
ในข้อตกลงของ ILO ที่ใช้ในระดับนานาชาติ รวมถึง “หลัก
การชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ของ UN ตลอด
จน “ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ” ของ OHCHR 
นโยบาย BADER เป็นแนวทางให้กับพนักงานทุกคน (ต่อไปนี้
เรียกว่า พนักงาน) ในทุกระดับขั้น (การบริหาร) และกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเข้าไปดูได้ทั้งในระบบอินทราเน็ต/
อินโฟเน็ตและในอินเทอร์เน็ต เราจะอธิบายนโยบายให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในส่วนต่อไป 

เราดำาเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ยุติธรรม

เราใช้หลักการด้านกฎหมายและจริยธรรมเป็นมาตรการพื้นฐาน
ในการดำาเนินการของเรา
มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดและระเบียบข้อบังคับตามกฎหมาย
ท้องถิ่นและระดับชาติ รวมถึงมาตรฐานอื่น ๆ ทางด้านจริยธรรม
และที่เป็นบรรทัดฐานในระดับนานาชาติ ในกรอบของทุก
กระบวนการดำาเนินการและในทุกระดับการดำาเนินการ นอกจาก
นี้ เรายังหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะปฏิบัติตามเช่นกัน

เราปฏิบัติอย่างยุติธรรม
เราปฏิเสธการทุจริต การบีบบังคับ และการติดสินบนทุกรูป
แบบ การปฏิบัติตามมาตรฐานทางธุรกิจและการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม รวมไปถึงกฎหมายป้องกันการผูกขาดนั้น เป็นสิ่ง
สำาคัญสำาหรับเรา ในการดำาเนินการกับคู่ค้าทางธุรกิจ หน่วย
งานของรัฐ และพนักงาน ผลประโยชน์ขององค์กรและผล
ประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน
จากทั้ง 2 ฝ่าย การตัดสินใจจะต้องทำาโดยปราศจากการ
พิจารณานอกประเด็นและผลประโยชน์ส่วนบุคคล ไม่อนุญาต
ให้มีการรับ เรียกร้อง หรือมอบคำาเชิญ ของกำานัล หรือผล
ประโยชน์ซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการจัดซื้อจัดจ้าง
ทางธุรกิจ เอกสารบริษัทแต่ละประเภท เช่น บัญชีการเงิน 
รายงานคุณภาพ บันทึกเวลา เอกสารที่ส่งไปยังลูกค้าหรือ
หน่วยงาน รายงานค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่าย จะมีการจัดทำา
ขึ้น จัดการ และติดตามในรายงานอย่างถูกต้องเหมาะสมและ
เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีในบางกรณี เราเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและต่อ
ต้านการคัดลอกผลงาน

เราเดินทางร่วมกัน

พนักงานของเราคือรากฐานท่ีสำาคัญท่ีสุดของเรา
การรับประกันและการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในด้านคุณภาพ ความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และความย่ังยืนของผลิตภัณฑ์ของ
เรา รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จะเกิด
ข้ึนได้เม่ือเราร่วมมือกันเท่าน้ัน พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม
กรอบภาระงานของตนในการทำาให้ข้อกำาหนดด้านกระบวนการ
ในเร่ืองของคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัยของ
ข้อมูล ความปลอดภัยในการทำางาน และการป้องกันด้านสุขภาพ
เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ เราสนับสนุนการรับรู้ในด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม มนุษยชน และ
สังคม รวมถึงข้อกำาหนดของเราในเร่ืองคุณภาพ การคุ้มครองส่ิง
แวดล้อม ประสิทธิภาพด้านพลังงาน ความปลอดภัยของข้อมูล 
การป้องกันด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำางาน ผ่าน
ทางการให้คำาปรึกษา การให้ข้อมูล การฝึกอบรบ และการมีส่วน
ร่วมของพนักงานของเราตามภาระงานและหน้าท่ีของตน เรา
ปฏิบัติต่อพนักงานของเราด้วยความสุภาพและให้เกียรติ เราไม่
ทนต่อการใช้บทลงโทษทางร่างกาย การบีบบังคับทุกรูปแบบ 
หรือการละเมิดทางวาจา เราห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติท่ีรุนแรงและไร้
มนุษยธรรม

เรารับประกันความพึงพอใจของลูกค้าของเรา
ความพึงพอใจของลูกค้าของเรามีความสำาคัญเป็นอันดับหน่ึง เรา
ดำาเนินการทุกอย่างเท่าท่ีทำาได้อย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้สอด
รับกับความต้องการของลูกค้าของเราในเร่ืองคุณภาพและความ
สบาย ความคุ้มค่า ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน ความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันด้านสุขภาพ 
และความปลอดภัยในการทำางาน การสร้างและรักษาไว้ซ่ึงความ
สัมพันธ์ในระยะยาวน้ันมีความสำาคัญเป็นพิเศษ
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เรามีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์ คู่ค้า รวมถึงหน่วยงานสาธารณะ
เรารักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจท่ียาวนานและมีคุณค่ากับ
ซัพพลายเออร์และคู่ค้าของเรา
เราสนับสนุนซัพพลายเชนท่ีมีความรับผิดชอบ การพัฒนา
มาตรฐานระบบการจัดการและความย่ังยืน รวมไปถึงการปฏิบัติ
ตามหลักด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หลักปฏิบัติด้านความ
ย่ังยืน เช่น เกณฑ์ด้านจริยธรรม สังคม และความเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม เป็นเกณฑ์การเลือกท่ีสำาคัญสำาหรับซัพพลายเออร์ 
ซัพพลายเออร์ของเราจำาเป็นต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
และมาตรฐานส่ิงแวดล้อม เราผ่านการรับรอง AEO (Authorized 
Economic Operator) จึงรับประการด้านการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับด้านการควบคุมการส่งออกท่ีบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน จะ
มีการตรวจสอบรายการการคว่ำาบาตรของลูกค้า ซัพพลายเออร์ 
และบุคคลตามปกติ เราคาดหวังให้ผู้รับเหมาช่วงของเราปฏิบัติ
ในระดับเช่นเดียวกันกับเรา นอกจากน้ี เรายังมีการติดต่อกับหน่วย
งานสาธารณะในท้องถ่ินและให้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและเพียงพอ
เม่ือได้รับการสอบถาม ในกระบวนการประเมินแหล่งท่ีมาของหนัง
ท่ียังไม่ได้ฟอก จะมีการคำานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับเป็นการเพ่ิมเติมเม่ือเราเลือกซัพพลายเออร์ เราต้ังใจ
หลีกเล่ียงหนังท่ียังไม่ได้ฟอกซ่ึงมาจากประเทศท่ีมีการควบคุม
และการตรวจสอบย้อนกลับในระดับท่ีไม่เพียงพอ รวมถึงท่ีมีความ
เส่ียงสูงต่อการไม่ปฏิบัติตามหลักด้านสวัสดิภาพสัตว์ ส่ิงแวดล้อม 
และทรัพยากร ด้วยการมุ่งเน้นไปยังตลาดวัตถุดิบหลักของเรา 
เราจึงม่ันใจว่าจะมีการเล้ียง เก็บรักษา ขนส่ง และฆ่าวัวภายใต้
สภาพเง่ือนไขท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นไปได้ เน่ืองจากมีข้อเรียกร้องโดย
ละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติของหนังท่ียังไม่ได้ฟอก เราจึงสามารถ
แจ้งได้ว่าไม่มีการนำาหนังสัตว์ป่าท่ีข้ึนบัญชีรายช่ืออยู่ในอนุสัญญา
กรุงวอชิงตันว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (Convention on International Trade in En-
dangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) มาเข้า
กระบวนการ การตัดไม้ทำาลายป่าสามารถส่งผลเสียอย่างรุนแรง
ต่อมนุษย์ สัตว์ป่า และส่ิงแวดล้อมได้ Bader รับทราบถึงผลก
ระทบดังกล่าวท่ีอาจเกิดตามมาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
จึงดำาเนินมาตรการเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการตัดไม้
ทำาลายป่าในซัพพลายเชนขององค์กรและสกัดก้ันไม่ให้เกิดข้ึน 

เราเรียกร้องให้ซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาช่วงของเรามีความมุ่ง
ม่ันน้ีเช่นเดียวกันกับเรา

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เราให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุม การรวมกลุ่ม และการ
ร่วมเจรจาต่อรอง
BADER ให้ความสนใจในการทำางานร่วมกันอย่างร่วมมือกันใน
เชิงสร้างสรรค์และในการแลกเปลี่ยนกับตัวแทนพนักงานอย่าง
สม่ำาเสมอ Bader ให้ความเคารพต่อสิทธิ์ในการชุมนุมของ
พนักงาน สิทธิ์ในการรวมกลุ่ม และการร่วมเจรจาต่อรอง ใน
กรอบของแต่ละระเบียบข้อบังคับตามกฎหมายที่สามารถนำามา
ใช้ได้ 

เราปฏิเสธแรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ และข้อจำากัดใด ๆ ที่มี
ต่อการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงาน 
พนักงานทั้งหมดมาทำางานกับเราด้วยความสมัครใจ ทุกคนมี
อิสระในการยกเลิกสัญญาจ้างงานโดยการแจ้งตามระยะเวลา
อย่างเหมาะสม เราไม่เก็บทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ ของ
พนักงานเอาไว้

เราปฏิเสธการใช้แรงงานเด็กโดยเด็ดขาด 
โดยการคำานึงถึงข้อตกลงของ ILO และกฎหมายแรงงานระดับ
ชาติแต่ละฉบับที่สามารถนำามาใช้ได้ เราปฏิบัติตามเกณฑ์อายุ
ขั้นต่ำาที่ได้มีการกำาหนดไว้ตามกฎหมายสำาหรับการจ้างงาน
อย่างเคร่งครัด 

เรากำาหนดเงื่อนไขในการทำางานอย่างยุติธรรม

เรารับประกันระยะเวลาการทำางาน การลาพักร้อน และการ
ชดเชยอย่างเหมาะสม
พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ได้รับระยะเวลาการทำางานและการลาพัก
ร้อนที่เหมาะสม ซึ่งโดยปกติแล้วอย่างน้อยจะเป็นไปตามข้อ

กำาหนดตามกฎหมายเฉพาะท้องถิ่น และในบางกรณีอาจได้รับ
เกินกว่าข้อกำาหนดดังกล่าว จะมีการจัดระยะเวลาการทำางานที่
ยืดหยุ่นให้เท่าที่เป็นไปได้และตามที่ข้อกำาหนดด้านการดำาเนิน
งานอนุญาต โดยสอดคล้องกับลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรม
เฉพาะท้องถิ่น วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ใช้ได้เฉพาะกับ
กรณีพิเศษ ระดับอัตราค่าจ้างตามแต่ละสถานที่เป็นไปตามอัตรา
เฉลี่ยของท้องถิ่นนั้น ๆ ไม่ใช่ตามเกณฑ์ขั้นต่ำา และเป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำาในอุตสาหกรรมตามกฎหมายหรือข้อ
ตกลงด้านการจ้างงานในท้องถิ่นซึ่งมีการบังคับใช้ หากได้มีการ
ระบุไว้ เราจ่ายเงินชดเชยระยะเวลาการทำางานเพิ่มเติมและไม่
ปกติให้ตามเงื่อนไขท้องถิ่น

เราสนับสนุนการคุ้มครองแรงงานและโอกาสในการทำางานที่เท่า
เทียม 
เราสนับสนุนพนักงานของเราตามข้อกำาหนดด้านการดำาเนินงาน 
เง่ือนไขท่ัวไป รวมถึงความสามารถส่วนบุคคล เราสนับสนุนโอกาส
ในการทำางานท่ีเท่าเทียมและเง่ือนไขท่ัวไปท่ีเป็นประโยชน์กับ
ครอบครัว การ “จ้างแล้วไล่ออก” น้ันไม่เป็นท่ีพึงปรารถนา ตาม
กรอบของการบริหารจัดการคนเก่งท่ีวางเป้าหมายไว้ เราสนับสนุน
และเรียกร้องทุกโรงงานให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงาน
เพ่ิมตามท้ังภายในและภายนอก พนักงานมีโอกาสได้รับการย้าย
ตำาแหน่งไปทำางานได้ท่ัวโลกจากการท่ีเรามีสำานักงานอยู่ท่ัวโลก 

เราปฏิเสธการเลือกปฏิบัติและการคุกคามโดยเด็ดขาด 
ความหลากหลายของพนักงานของเราคือจุดแข็งอันเป็นรากฐาน
ของเรา เราติดตามและลงโทษอย่างเท่าเทียมเม่ือเกิดการใช้คำา
พูดหรือการกระทำาท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างพนักงานด้วย
กันในระหว่างการรับเข้าทำางานหรือในระหว่างการทำางาน ไม่ว่า
จะเกิดจากเหตุผลด้านวัฒนธรรม ชาติพันธ์ุ ศาสนา หรือเหตุผล
อ่ืนใด โดยใช้ทุกมาตรการภายในและทางกฎหมายท่ีมี และเรา
ห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมใด ๆ ท่ีส่ืออย่างชัดเจนว่า
เป็นการข่มขู่ ทำาให้ขุ่นเคือง เอารัดเอาเปรียบ หรือบีบบังคับทาง
เพศในสถานท่ีทำางาน

เรารับประกันด้านการป้องกันด้านสุขภาพ ความปลอดภัยใน
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การทำางาน การป้องกันอัคคีภัย และการเตรียมพร้อมรับมือเหตุ
ฉุกเฉิน
เรายึดถือการคุ้มครองแรงงานเป็นภาระหน้าที่ของการบริหาร
จัดการ เรามีหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานที่
เหมาะสมซึ่งปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จัดเตรียม
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองให้พร้อมใช้งาน 
และจัดสถานที่ทำางานให้ถูกตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยซึ่งเกิดจากการทำางาน ขจัดความ
อันตราย และเพื่อลดความเสี่ยงด้านการปลอดภัยและด้าน
สุขภาพ เราใช้การจัดการอุบัติเหตุและความผิดปกติเพื่อหลีก
เลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความผิดปกติในทุกรูปแบบ รวมถึง
แก้ไขปัญหาที่ได้รับการระบุอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ จะมีการ
ตรวจสอบความปลอดภัยด้านเครื่องจักรในสถานที่ทำางานตั้งแต่
ในช่วงต้นและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และหากจำาเป็นจะดำาเนิน
การตามมาตรการด้านความปลอดภัยแยกต่างหาก โดยเป็นไป
ตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย เราไม่สนับสนุนให้พนักงานทำางาน
ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือขัดต่อศีล
ธรรม เราสนับสนุนพนักงานของเราให้มีการรับรู้ด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัยผ่านทางการสื่อสาร การให้ข้อมูล และการฝึก
อบรบตามภาระงานและหน้าที่ของตน การดูแลด้านสุขภาพของ
เราครอบคลุมโปรแกรมต่าง ๆ บางส่วนเป็นวันสุขภาพ รวมถึง
บางส่วนเป็นการช่วยเหลือด้านการเงินอย่างสมเหตุสมผลตาม
มาตรการป้องกัน เรายึดถือเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและการเต
รียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นความสำาคัญสูงสุดและเป็นเรื่อง
ที่เข้าใจกันได้ดีอยู่แล้ว เราร่วมมือกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการ
ในท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุอันตราย กระบวนการ
ทั้งหมดจะดำาเนินไปตามข้อกำาหนดตามกฎหมาย

เรารับประกันด้านข้อกำาหนด

เรารับประกันคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความสบาย 
และความคุ้มค่า
เรามุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการตอบรับความต้องการของลูกค้า
ของเราในด้านคุณภาพของระบบและกระบวนการ การรับประกัน

ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค รวม
ถึงความสบาย ความคุ้มค่า และอายุการใช้งานท่ียาวนานของ
ผลิตภัณฑ์ของเรา ในห้องทดลองท่ีได้รับการรับรอง ISO17025 
กระบวนการตรวจสอบของเราจะมีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง
ไปตามความต้องการ

เรารับประกันด้านการป้องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทำางาน
เรายึดถือการคุ้มครองแรงงานเป็นภาระหน้าท่ีของการบริหาร
จัดการ เรามีหน้าท่ีในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีเหมาะ
สมซ่ึงปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในการป้องกันการ
บาดเจ็บและการเจ็บป่วยซ่ึงเกิดจากการทำางาน ในการขจัดความ
อันตราย และในการลดความเส่ียงด้านการปลอดภัยและด้าน
สุขภาพ เราไม่สนับสนุนให้พนักงานทำางานท่ีอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือขัดต่อศีลธรรม เราสนับสนุน
พนักงานของเราให้มีการรับรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยผ่าน
ทางการส่ือสาร การให้ข้อมูล และการฝึกอบรบตามภาระงานและ
หน้าท่ีของตน การดูแลด้านสุขภาพของเราครอบคลุมโปรแกรม
ต่าง ๆ บางส่วนเป็นวันสุขภาพ รวมถึงบางส่วนเป็นการช่วยเหลือ
ด้านการเงินอย่างสมเหตุสมผลตามมาตรการป้องกัน

เรารับประกันด้านความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและประสิทธิภาพ
ด้านพลังงาน
เราจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคุ้มค่าในด้านทรัพยากรและพลังงาน 
ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด รับประกันความปลอดภัย
ของวัตถุดิบต้ังต้นท่ีเป็นเคมี คุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมถึงลดการปล่อยของเสียและมลพิษทางส่ิงแวดล้อม 
โดยเราทำางานในเชิงรุกตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ท้ังหมด

เรามีหน้าที่รับผิดชอบทางสังคมและทำาให้มั่นใจได้ว่ามีข้อ
กำาหนดสำาหรับความร่วมมือกันทางสังคม
สำาหรับเรา คุณค่าทางสังคมมีความสำาคัญ เราจึงปฏิบัติตามข้อ
กำาหนด SA8000
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เราต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

เรายึดถือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแรงกระตุ้นในการดำาเนิน
การของเรา
เราทุ่มเทมองหาวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ โรงงาน
ผลิต และองค์กรของเราอยู่เสมอ และใช้มาตรการที่วางเป้า
หมายไว้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม 
และพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงด้านการป้องกันด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการทำางาน เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุ้มค่าในด้านพลังงาน เรานำา
มาตรการการแก้ไข การป้องกัน และการพัฒนามาใช้อยู่เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด ความเสี่ยง และต้นเหตุ โดยจะมีการ
วางและดำาเนินการตามเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

เราจัดทำากระบวนการของเราตามเกณฑ์และหลักการของระบบ
ปฏิบัติการ Bader
เพื่อให้มีความเป็นเลิศด้านการดำาเนินการสำาหรับลูกค้าของเรา 
เราจึงได้กำาหนดเกณฑ์และหลักการที่ได้ตกลงร่วมกัน รวมถึง
กำาหนดวิธีในการพัฒนากระบวนการที่ดีที่สุด นั่นคือระบบปฏิบัติ
การ Bader ของเรา โดยเรารวมทุกสถานที่ทั่วโลก สนับสนุน
โซลูชันแนวทางที่ดีที่สุดซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการทำาให้เป็น
มาตรฐาน และพัฒนาองค์กรของเราให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอด้วยการ
มีส่วนร่วมจากพนักงาน Bader ทุกคน

เรานำาการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้อยู่เสมอ
เรานำาการจัดการแบบบูรณาการของเรามาใช้ตามกระบวรการ 
เพื่อรับประกันข้อกำาหนดต่าง ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาทุกระยะ
ของการวางแผน การผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
เรารักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการที่ได้รับการรับรองในแต่ละสถาน
ที่ (โปรดดู http://bader-leather.com/zertifi kate)

We support the Sustainable Development Goals
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We support the Sustainable Development Goals

สิ่งที่พนักงานทำาได้ในกรณีที่จำาเป็น

พนักงานที่ค้นพบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือมีการละเมิดหลัก
การและหลักจรรยาบรรณ รวมถึงความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่
อาจทำาให้เกิดการละเมิดได้ ให้รายงานไปยังฝ่ายรับเรื่องร้อง
เรียน หัวหน้างาน หรือตัวแทนพนักงาน 
เราตรวจสอบข้อร้องเรียนที่รายงานมา นำามาตรการที่เหมาะสม
มาปรับใช้ และให้ความคิดเห็น หากเราทราบพนักงานที่ร้อง
เรียนมา การร้องเรียนผ่านตัวแทนพนักงานเปิดโอกาสให้ร้อง
เรียนโดยไม่เปิดเผยตัวตนได้ เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน
ที่ร้องเรียนในทุกกรณี ไม่ส่งต่อชื่อของพนักงานและข้อมูลที่ร้อง
เรียนไปให้กับบุคคลที่ 3 และนำาพนักงานเข้ามาผูกพันกับการ
ตรวจสอบอื่น ๆ 

ผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดกฎหมายและการ
ละเมิด

BADER ดำาเนินการตามนโยบายไม่ประนีประนอม และไม่อดทนต่อ
การละเมิดกฎหมายและการละเมิดท่ีมีต่อหลักการและหลักจรรยา
บรรณน้ีซ่ึงเกิดข้ึนจากพนักงาน การกระทำาท่ีเกิดจากความไม่ใส่ใจอาจ
ทำาให้มีผลตามมาทางด้านกฎหมายแรงงานไปจนถึงการส้ินสุดสัญญา
จ้างงาน ความเสียหายจากการละเมิดอาจทำาให้พนักงานต้องมีความ
รับผิดส่วนบุคคล ศาลและเจ้าพนักงานอาจกำาหนดให้มีการลงโทษ
หรือค่าปรับ หากปรากฏว่าข้อร้องเรียนท่ีรายงานมาน้ันเป็นการร้องเรียน
เท็จและพิสูจน์ได้ว่ารายงานโดยเจตนา ให้ดำาเนินการด้วยผลลัพธ์ท่ี
เป็นไปได้ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น

ผู้ลงนาม Jürgen Erbผู้ลงนาม Bent Dreilichผู้ลงนาม Lothar Bauhoferผู้ลงนาม Thomas Bader ผู้ลงนาม. Marcus Röhling


