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ระหว่าง: 
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และ: 

 

IndustriALL Global Union โดย Valter Sanches, เลขาธิการ 
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คาํนาํ 

 

อตุสาหกรรมเคมจีะดาํเนินธุรกิไปได้ด้วยการมคีวามรับผิดชอบอยา่งมากเทา่นัน้ Solvay ตัง้มัน่อยูบ่น จิตวิญญาณ 

ของความรับผิดชอบในการตจดัการกบัพนกังาน ลกูค้า ซพัพลายเออร์ ผู้ ถือหุ้น ชมุชน ประชาชนท่ีอาศยั 

อยูใ่กล้กบัสถานประกอบการของบริษัท สิง่แวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  

 

แนวทางของ "Solvay Way" ท่ีซึง่สญัญาฉบบันีถื้อเป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญั ได้บรรจเุข้าไว้ในรูปแบบการพฒันานี ้

ซึง่รวมประสทิธิภาพการดําเนินงานเข้ากบัมาตรฐานพฤติกรรมระดบัสงูเพ่ือนําไปสูค่วามรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

มากยิ่งขึน้ 

 

ความรับผิดชอบนีจํ้าเป็นต้องอาศยัการมีสว่นร่วมในสว่นของพนกังานเป็นอยา่งมาก ซึง่เป็นเหตผุลวา่ 

ทําไมความต้องการของ Solvay ท่ีจะรักษาแนวทางการเจรจาท่ีสมดลุและสมบรูณ์แบบ ระหวา่งตวัแทนฝ่ายบริหารและ 

พนกังานจึงมคีวามสาํคญัตอ่คา่นิยมและอตัลกัษณ์ของ Solvay 

 

ความรับผิดชอบดงักลา่วเก่ียวข้องกบักิจกรรมของ Solvay ทัว่โลก ดงันัน้ จึงต้องอาศยัการมีสว่นร่วมกบัองค์กรท่ี 

ดําเนินธุรกิจในระดบันานาชาติ  

 

นัน่คือพืน้ฐานของเหตผุลสาํหรับสญัญาฉบบันี ้ด้วยวิธีการท่ี Solvay และ IndustriALL Global Union ซึง่มีการจดัระเบียบ 

พนกังานในอตุสาหกรรมสารเคมทีัว่โลก กําลงัสร้างโครงสร้างสาํหรับข้อมลูและการเจรจา และยืนยนัถึงความมุง่มัน่ของ 

บริษัทท่ีจะถือปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิด้านอตุสาหกรรมและแรงงานท่ีดีในทกุท่ีบนโลกท่ีกลุม่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ  

 

Solvay สร้างพนัธสญัญานีข้ึน้มาด้วยความสมคัรใจ นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายและภาระหน้าท่ีตามกฎหมาย 

ในทกุประเทศท่ีกลุม่บริษัทเข้าไปดําเนินธุรกิจ หนว่ยงานของ Solvay ทัง้หมดทัว่โลกจะต้องถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

ระดบัสากลท่ีระบไุว้ด้านลา่ง 

 

ในขณะท่ีพิจารณาไตร่ตรองสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมท่ีเฉพาะเจาะจงในประเทศของตน 

บริษัทยอ่ยของกลุม่บริษัทจะต้องใช้ความพยายามอยา่งดีท่ีสดุเพ่ือให้แนใ่จวา่มีการใช้บงัคบัสญัญาฉบบันีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

ตามบทบญัญตัท่ีิระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้ 

 

คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายยอมรับวา่มาตรฐานและหลกัการท่ีได้รับการยอมรับในระดบัสากล ซึง่ระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

จะมีผลใช้บงัคบักบัสถานประกอบการของ Solvay ทัง้หมดทัว่โลก โดยไมค่ํานงึวา่มาตรฐานและหลกัการเหลา่นี ้

มีความจําเป็นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบระดบัชาติหรือไม ่

 

Solvay และ IndustriALL Global Union มีความมุง่มัน่ในการพฒันาความสมัพนัธ์ท่ีไว้วางใจและสร้างสรรค์เพ่ือให้แนใ่จวา่ 

การบงัคบัใช้สญัญาฉบบันีเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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II  --  ขอบเขตของสัญญาขอบเขตของสัญญา    

 

 

สญัญาฉบบันีม้ีผลใช้บงัคบักบับริษัทตา่ง ๆ ท่ีกลุม่บริษัท Solvay มีอํานาจควบคมุดแูลโดยตรง  

 

บทบญัญตัิของสญัญาฉบบันีแ้ละมาตรฐานแรงงานหลกัและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องขององค์กรแรงงานระหวา่งประเทศจะมี 

ความสาํคญัมากกวา่กฎหมายท้องถ่ินหรือกฎหมายระดบัประเทศในกรณีท่ีเป็นท่ีนิยมน้อยกวา่  

 

ในกรณีท่ีมีการควบรวมกิจการ การเข้าซือ้กิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรประเภทใด ๆ ท่ีนําไปสูก่ารสร้างหนว่ยงาน 

ใหมท่ี่ควบคมุโดย Solvay หรือในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงท่ีคล้ายกนัท่ีมีผลตอ่ IndustriALL Global Union 

หนว่ยงานใหมเ่หลา่นีจ้ะถือวา่เป็นคูส่ญัญาในสญัญาระดบัสากลนีโ้ดยอตัโนมตัิ และอยูภ่ายใต้บทบญัญตัิของสญัญา 

จนกวา่จะมีการเจรจาตอ่รองสญัญาใหม ่ 

 

Solvay หวงัวา่ชพัพลายเออร์ ผู้ รับเหมา และผู้ รับเหมาชว่งจะปฏิบตัิตามหลกัการท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันีเ้ช่นกนั  

 

IIII  --  มาตรฐานระดับสากลมาตรฐานระดับสากล  

 

มาตรา 1  

 

Solvay และ IndustriALL Global Union ยดึมัน่ท่ีจะปฏิบตัติามตวับทกฎหมายท่ีคุ้มครองสทิธิแรงงานพืน้ฐานและ 

สทิธิของสหภาพแรงงานในสงัคมและบริษัท   

 

 

1.1   อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 

Solvay ยืนยนัท่ีจะปฏิบตัิตามอนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน  

• อนุสัญญาฉบับที่ 87, 98 และ 135 

พนกังานมีสทิธิท่ีจะเป็นตวัแทนโดยการเลอืกตัง้ตวัแทนอยา่งอิสระเพ่ือจดัตัง้องค์กรในรูปแบบของพวกเขาและเข้าร่วมเป็น 

สมาชิกในองค์กรเหลา่นัน้ ภายใต้กรอบของสทิธิขัน้พืน้ฐานเก่ียวกบัเสรีภาพของการรวมกลุม่ 

รวมถงึสทิธิในการมีสว่นร่วมในการเจรจาตอ่รอง   

• อนุสัญญาฉบับที่ 29 และ 105 

พนัธสญัญาท่ีจะไมจ้่างแรงงานท่ีถกูบงัคบัหรือภาคบงัคบั 
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• อนุสัญญาฉบับที่ 138 และ 182 

พนัธสญัญาท่ีจะไมจ้่างแรงงานเด็ก 

• อนุสัญญาฉบับที่ 100 และ 111 

พนัธสญัญาท่ีจะรับประกนัความเสมอภาคในโอกาสและการปฏิบตัิในการจ้างงานรวมถงึคา่ตอบแทนท่ีเทา่เทียมกนัสาํหรับ

ชายและหญิงสาํหรับงานท่ีมีมลูคา่เทา่กนั และป้องกนัการเลอืกปฏิบตัิในสว่นท่ีเก่ียวกบัการจ้างงานและการประกอบอาชีพ  

• อนุสัญญาฉบับที่ 156 

พนัธสญัญาท่ีจะรับประกนัสทิธิและความเสมอภาคในโอกาสสาํหรับทัง้สองเพศท่ีมีความรับผิดชอบตอ่ครอบครัวและ 

สาํหรับสตรีตัง้ครรภ์และสตรีท่ีให้นมบตุร  

 

1.2   ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  

 

ในฐานะท่ีเป็นภาคีสญัญาในข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ Solvay ขอรับรองท่ีจะเคารพตอ่หลกัการของสหประชาชาติ 

10 ข้อ: 

 

สิทธิมนุษยชน 

 

• หลักการข้อที่ 1 

 

ธุรกิจควรสนบัสนนุและให้ความเคารพตอ่ความคุ้มครองของกฎหมายแรงงานระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิมนษุยชนใ

นเขตอิทธิพลของธุรกิจ  

 

• หลักการข้อที่ 2 

 

ตรวจสอบให้แนใ่จวา่การดําเนินธุรกิจไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องในการละเมิดสทิธิมนษุยชน  

 

มาตรฐานแรงงาน 

 

• หลักการข้อที่ 3 

 

ธุรกิจควรสนบัสนนุเสรีภาพในการรวมกลุม่และการยอมรับสทิธิในการเจรจาตอ่รองท่ีมีผลบงัคบัใช้  
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• หลักการข้อที่ 4 

 

การกําจดัการบงัคบัใช้แรงงานบงัคบัและภาคบงัคบัทกุรูปแบบ  

 

• หลักการข้อที่ 5 

 

การยกเลกิการใช้แรงงานเด็ก 

 

• หลักการข้อที่ 6 

 

ขจดัการเลอืกปฏิบตัใินแง่ของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

 

สิ่งแวดล้อม 

 

• หลักการข้อที่ 7 

 

ธุรกิจควรสนบัสนนุวิธีการป้องกนัไว้ก่อนท่ีมีตอ่ความท้าทายด้านสิง่แวดล้อม 

 

• หลักการข้อที่ 8 

 

ดําเนินการริเร่ิมเพ่ือสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมมากขึน้ 

 

• หลักการข้อที่ 9 

 

สง่เสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

  

 

การต่อต้านการทุจริต 

 

• หลักการข้อที่ 10 

 

ธุรกิจควรจะตอ่ต้านการทจุริตในทกุรูปแบบ รวมทัง้การขูก่รรโชกและการติดสนิบน 

 

1.3 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน 
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1.4 แนวปฎิบตัิ OECD สาํหรับบรรษัทข้ามชาติ (แก้ไขในปี 2011) 

 

1.5 ปฏิญญาไตรภาคเีร่ืองหลกัการว่าด้วยสถานประกอบการข้ามชาติและนโยบายสังคมขององค์กรแรงงาน 

ระหว่างประเทศ 

 

1.6 หลกัการแนวทางปฏิบตัิว่าด้วยการดาํเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาต ิ

 

1.7 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนืของสหประชาชาติ (แก้ไขในปี 2015) 

 

 

IIIIII  --  พันธสัญญาท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกลุ่มบริษัทพันธสัญญาท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับกลุ่มบริษัท  SSOOLLVVAAYY  

 

 

1. สุขภาพและความปลอดภยั 

 

• สขุภาพและความปลอดภยัทางร่างกายและจิตใจของพนกังานเป็นคา่นิยมหลกัและสิง่สาํคญัอนัดบัแรกสาํหรับ 

Solvay การสร้างความมัน่ใจในสภาพการทํางานท่ีดีและการจดัการความเสีย่งคือความใสใ่จรายวนัสาํหรับกลุม่ 

บริษัท  Solvay ได้ประกาศใช้นโยบายภายในตา่ง ๆ รวมถงึความสมดลุของชีวิตและการทํางาน และยืนยนัท่ีจะ 

ประยกุต์ใช้นโยบายตา่ง ๆ อยา่งเข้มงวด  เป้าหมายของบริษัทเป็นไปเพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพ ด้านความปลอดภยั 

อยา่งตอ่เน่ือง และตรวจสอบตวัชีว้ดัการประเมินอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือชีว้ดัการประเมินสาํหรับพนกังานของบริษัท 

และพนกังานของผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาชว่ง และซพัพลายเออร์  

 

• Solvay มุง่มัน่ท่ีจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีดีตอ่สขุภาพสาํหรับบคุลากรทกุคน โดยไมค่าํนงึถึงตําแหนง่ 

หน้าท่ีการงานและความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบังาน  

  

• Solvay รับรองในสทิธ์ิตัง้แตเ่ร่ิมวา่โครงการลงทนุจะไมเ่ป็นภยัตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของบคุลากร 

หรือประชาชนท่ีอยูใ่กล้เคียง  นอกจากนี ้Solvay ยงัให้การสนบัสนนุแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีมีแนวโน้มท่ีจะ   

ปรับปรุงสถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่ 

 

2.  การโยกย้ายและความสามารถในการทาํงาน  

 

• Solvay สนบัสนนุการจ้างงานบคุคลโดยตรงภายใต้สญัญาการทํางานท่ีเปิดกว้าง   

 

• Solvay ดําเนินการปรับใช้นโยบายการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ซึง่สามารถเทียบเคยีงกบัมาตรฐานท่ีดีในอาชีพท่ีมากกวา่ 

เง่ือนไขของประเทศท่ีเก่ียวข้อง     
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• ในกรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างของกิจกรรมหรือการตดัสนิใจในการบริหารจดัการอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอ่สว่นรวมท่ี 

สาํคญัในพนกังาน Solvay โดยถือปฏิบตัิตามข้อกําหนดทางกฎหมายและแนวทางปฏิบตัิในท้องถ่ิน ให้คํามัน่ท่ี 

จะแจ้งให้พนกังานและตวัแทนของพนกังานทราบโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ และให้ความสาํคญั กบัความพยายาม 

ท่ีจะลดผลกระทบตอ่การจ้างและสภาพการทํางาน พร้อมกบัการนําเสนอโอกาสในการทํางานอ่ืน ๆ ภายใน 

กลุม่บริษัท  

 

• Solvay เช่ือวา่ความเป็นอิสระและความรับผิดชอบของพนกังานบริษัทแตล่ะคนมีบทบาทสาํคญัตอ่ ผลการดําเนินงาน 

ของบริษัท  ดงันัน้ บริษัทจึงได้สง่เสริมการโยกย้ายภายในทัง้ทางด้านภมูิศาสตร์ และเพ่ือความก้าวหน้าในวชิาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํางานของบคุลากรบริษัท  

 

• Solvay มุง่มัน่ท่ีจะจดัหาบริการตอ่ไปนีใ้ห้กบัพนกังานตลอดช่วงเวลาท่ีพวกเขาทํางานอยูท่ี่บริษัท: 

- ข้อมลูเก่ียวกบัตําแหนง่งานท่ีมีอยูโ่ดยเฉพาะอยา่งยิง่ศนูย์การบรรจตําแหนง่งาน ุ(หากมีอยู)่  

- การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมสาํหรับการประกอบอาชีพใหมแ่ละเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

- การพฒันาความรู้และทกัษะ 

 

• Solvay สนบัสนนุการโยกย้ายโดยสมคัรใจของพนกังานผา่นระบบการบริหารจดัการร่วมกนัของกลุม่วิชาชีพ 

ในระดบัสากลสาํหรับผู้ได้รับการยกเว้น และในระดบัภมูิภาคและระดบัประเทศสาํหรับพนกังานอ่ืน ๆ ท่ีคาดหวงั 

ให้พนกังานของบริษัทเปิดรับข้อเสนอการโยกย้ายดงักลา่ว    

 

• Solvay มุง่มัน่ท่ีจะรักษาสมดลุของการจําแนกอายใุนกลุม่พนกังานและให้ความสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

กบัสภาพการทํางานและประสทิธิภาพการทํางานของพนกังานอาวโุส 

 

3.  สิทธิประโยชน์ของพนักงาน 

 

Solvay รับประกนัวา่พนกังานของบริษัทจะได้รับความคุ้มครองสวสัดิภาพท่ีให้สทิธิประโยชน์ในกรณีท่ีเจ็บป่วย ทพุพลภาพ 

คลอดบตุร การเลีย้งดบูตุร เสยีชีวิต หรือหลงัจากเกษียณอายงุาน โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบงัคบั 

และแนวทางปฏิบตัิของท้องถ่ิน และพฒันาแผนสทิธิประโยชน์เสริมของบริษัทเมื่อใดก็ตามท่ีจําเป็น ทัง้นี ้เพ่ืออํานวย 

ประโยชน์ให้กบัพนกังานของบริษัทมากขึน้  Solvay มุง่มัน่ท่ีจะจดัตัง้โครงการ “Solvay Care” ซึง่มีวตัถปุระสงค์ 

เพ่ือกําหนดมาตรฐานด้านสขุภาพขัน้ตํ่าเป็นอยา่งน้อยสาํหรับพนกังานทกุคนทัว่โลก  

 

4. การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิ

 

• Solvay ปฏิเสธการเลอืกปฏิบตัิทกุรูปแบบ และมุง่มัน่ท่ีจะให้ความเคารพตอ่ความหลากหลายและสง่เสริม 

ความเสมอภาคในโอกาส  บริษัทเปลีย่นบทบญัญตัิของอนสุญัญาองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 111 

เป็นนโยบายของบริษัท ซึง่ปฏิเสธการเปลีย่นแปลงแก้ไขโอกาสท่ีเทา่เทียมหรือการปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมใน 
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การจ้างงานบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ สผิีว ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือของสหภาพ ชาติพนัธ์ุ 

ของประเทศ และแหลง่กําเนิดทางสงัคม  Solvay ให้การสนบัสนนุเป็นพิเศษแก่พนกังานท่ีมีความรับผิดชอบ 

ตอ่ครอบครัวและสอดคล้องกบับทบญัญตัิของอนสุญัญาองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ ฉบบัท่ี 156 

 

• วิธีการนีจ้ะรวมถึงความพยายามท่ีเฉพาะเจาะจงเพ่ือสง่เสริมความหลากหลายของพนกังาน Solvay สง่เสริม 

ความหลากหลายและการหลอมรวมภายในกลุม่บริษัทซึง่เป็นปัจจยัของความสาํเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

การใสใ่จในเร่ืองเพศและความหลากหลายทางวฒันธรรมในทกุระดบัขององค์กร   

 

 

5. ความสัมพนัธ์ที่เชื่อถอืได้กับซพัพลายเออร์ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง 

 

• Solvay คาดหวงัให้ซพัพลายเออร์ ผู้ รับเหมา และผู้ รับเหมาชว่งของบริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและ 

กฎระเบียบตามกฎหมาย ตลอดจนสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานท่ีระบไุว้ในสญัญาและมาตรฐานระหวา่งประเทศ 

และด้วยเหตนีุจ้งึมีสว่นสนบัสนนุการปฏิบตัิตามบทบญัญตัิของสญัญาฉบบันีข้อง Solvay Solvay จะสง่เสริม 

พวกเขาในเร่ืองนีแ้ละนําเสนอประโยชน์จากความเช่ียวชาญของบริษัทในสาขาเหลา่นีเ้มื่อใดก็ตามท่ีจําเป็น 

ดงันัน้จงึได้มีการสือ่สารเนือ้หาของสญัญาในปัจจบุนัไปยงัซพัพลายเออร์ ผู้ รับเหมา และผู้ รับเหมาช่วงแตล่ะราย  

 

• การละเมดิท่ีร้ายแรงตอ่กฎหมายความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังาน การคุ้มครองสิง่แวดล้อม หรือ 

สทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไขแม้วา่จะมกีารแจ้งเตือนลว่งหน้าจะนําไปสูก่ารยตุิความสมัพนัธ์กบั 

บริษัทท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบตัิตามภาระผกูพนัตามสญัญา  

 

6. การบริหารความเสี่ยงและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

 

• ความเสี่ยงในกระบวนการและผลิตภณัฑ์ 

 

การบริหารความเสีย่งเป็นสิง่สาํคญัอนัดบัแรกสาํหรับ Solvay ซึง่มหีลกัการชีนํ้าเป็นแนวทางการบงัคบัใช้มาตรฐานท่ีดีท่ีสดุ   

 

ภายใต้กรอบการทํางานของนโยบายและกระบวนการของบริษัท  Solvay พยายามท่ีจะพฒันา:  

-  วิธีการป้องกนั เก่ียวกบัความเสีย่งท่ีเป็นท่ีรู้จกัและพิสจูน์ได้  

-  วิธีการป้องกนัไว้ก่อน ซึง่สามารถอธิบายลกัษณะได้จากแนวทางการรวบรวมข้อมลู การคาดการณ์ลว่งหน้า 

และวิธีการเชิงรุกตามหลกัการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกบัประเด็นความเสีย่งท่ีมผีลกระทบต่

อกิจกรรมของบริษัท  

 

ภายใต้บริบทของนโยบายการให้บริการหรือดแูลผลติภณัฑ์ของบริษัท Solvay ให้คํามัน่ท่ีจะสนบัสนนุผลติภณัฑ์ของบริษัท 

ตลอดอายกุารใช้งาน รวมถึงผา่นการจดัหาบริการสนบัสนนุให้กบัลกูค้าของบริษัท 
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Solvay มีการพฒันาวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงสาํหรับสารท่ีจดัจําแนกเป็น “สารท่ีมีอนัตรายสงู” (SVHC) รวมถงึสาร CMR 

(สารก่อมะเร็ง, สารก่อกลายพนัธุ์ และความเป็นพิษตอ่ระบบสบืพนัธ์ุ) Solvay ได้ดาํเนินการตามคาํแนะนําท่ี 

เฉพาะเจาะจงซึง่สง่เสริมให้เกิดการทดแทนของสารเหลา่นี ้และควบคมุการใช้งานสารเหลา่นีอ้ยา่งเข้มงวด 

เมื่อไมม่วีตัถท่ีุใช้แทน  

 

• สิ่งแวดล้อม 

 

Solvay ถือปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิง่แวดล้อมในระดบัชาติและนานาชาติ และยดึมัน่ใน 

"พนัธสญัญาของอตุสาหกรรมสารเคมีเพ่ือดําเนินการให้ความคุ้มครองด้านสิง่แวดล้อม" บริษัทใช้หลกัการเหลา่นี ้

เป็นสว่นหนึง่ของความมุง่มัน่ท่ีดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือปรับปรุงด้านความปลอดภยัและสขุภาพ ตลอดจนการคุ้มครอง 

สิง่แวดล้อมและเพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

ด้วยเหตนีุเ้มื่อใดก็ตามท่ีเป็นไปได้ Solvay จะดําเนินการอยา่งเตม็ท่ีในการใช้เทคโนโลยีท่ีมีอยู ่ซึง่จะช่วยให้สามารถลด 

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 

การตระหนกัรู้ของพนกังานเก่ียวกบัมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องและนโยบายของกลุม่บริษัทมีบทบาทสาํคญัตอ่แ

นวทางของ Solvay ทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ Solvay และ IndustriALL Global Union จะร่วมมือกนัเพ่ือสง่เสริม 

การตระหนกัรู้และความเช่ียวชาญของพนกังานในเร่ืองนัน้ 

 

7. การเจรจาทางสังคม 

 

• Solvay และ IndustriALL Global Union ยดึถือตามพนัธสญัญาในการเจรจาทางสงัคมท่ีสมดลุและ 

สมบรูณ์แบบร่วมกนั  การเจรจานี ้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมของ Solvay ใช้รูปแบบของโครงการริเร่ิม 

ท่ีหลากหลายท่ีเก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมของพนกังาน ตลอดจนการเจรจาท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

กบัตวัแทนของพนกังาน   IndustriALL Global Union และบริษัทในเครือตัง้เป้าในการมีสว่นร่วม 

อยา่งกระตือรือร้น และให้ความเคารพตอ่ทศันคติท่ีหลากหลายของตวัแทนสหภาพแรงงาน/พนกังาน 

ตามโครงสร้างการเจรจาท่ีหลากหลายภายในกลุม่บริษัท  

 

• Solvay และ IndustriALL Global Union จะทํางานร่วมกนัเพ่ือเพ่ิมการมีสว่นร่วมของพนกังานและตวัแทน 

ของพนกังานในการเจรจานี ้และเพ่ือพฒันาการเจรจาในระดบันานาชาต ิ

 

 Solvay จะสือ่สารข้อมลูท่ีจําเป็นให้กบัตวัแทนของพนกังานเพ่ือให้พวกเขาได้เรียนรู้และเข้าใจประเด็น 

ท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองนีแ้ละเป็นไปตามกฏหมายระดบัประเทศ ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิในท้องถ่ินของบริษัท 

ตวัแทนของสหภาพแรงงาน/พนกังานให้สญัญาท่ีจะรักษาความลบัของข้อมลูดงักลา่ว   
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• Solvay เคารพสทิธิของพนกังานสาํหรับการจดัตัง้หรือเข้าร่วมสหภาพแรงงานใด ๆ ท่ีพวกเขาเลอืก Solvay 

จะยงัคงวางตวัเป็นกลางอยา่งเคร่งครัดเก่ียวกบัความพงึพอใจของพนกังานในการเข้าร่วม  การยงัคงอยูก่บั 

การถา่ยโอน หรือยกเลกิความสมัพนัธ์ของพวกเขากบัสหภาพแรงงานท่ีพวกเขาเลอืก ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของ 

วฒันธรรมการให้เคารพตอ่เสรีภาพในการเลอืกของพนกังานตาม “ต้นแบบด้านบคุลากรของ Solvay” 

 

Solvay จะละเว้นจากการสือ่สารท่ีไมเ่ป็นธรรมใด ๆ กบัพนกังานเพ่ือให้มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจของพวกเขา 

เก่ียวกบัการแสดงตนเป็นตวัแทนของสหภาพแรงงาน และจะตรวจสอบให้แนใ่จวา่การสือ่สารกบัพนกังาน 

ทัง้หมดเป็นความจริง และไมเ่ป็นปรปักษ์ตอ่สหภาพแรงงานท่ีกําลงัตรวจสอบองค์กร  

 

• Solvay ให้คาํมัน่ท่ีจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมของสหภาพแรงงาน ไมว่า่จะเป็นเมื่อทําการจ้างงาน 

หรือเมื่อบริหารจดัการอาชีพของพนกังาน 

 

• Solvay ห้ามการเลอืกปฏิบตัิใด ๆ ตอ่พนกังานหรือตวัแทนของพนกังานท่ีเรียกร้องสทิธิท่ีระบไุว้ในสญัญาฉบบันี ้

หรือการกระทําตามบทบญัญตัิของสญัญา 

 

• Solvay และ IndustriALL Global Union จะร่วมกนัตรวจสอบตวัชีว้ดัท่ีประเมินโครงสร้างการเจรจาทางสงัคมท่ี 

มีอยูข่องบริษัท  

 

• Solvay Global Forum (SGF) จดัตัง้ขึน้ด้วยมมุมองในการพฒันาสถานท่ีสาํหรับการเจรจาทางสงัคมภายใน 

ระหวา่งตวัแทน ของสหภาพแรงงาน/พนกังาน และผู้บริหารระดบัสงูของ Solvay ในระดบัสากล โดยเฉพาะ 

ประเด็นท่ีเก่ียวกบักลยทุธ์ของบริษัท วตัถปุระสงค์ของ Global Forum คือเพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินการตาม 

สญัญาฉบบันี ้เพ่ือใช้แนวความคดิริเร่ิมในการรักษาปลอดภยัและขยายการเจรจาทางสงัคมภายในกลุม่บริษัท 

เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นหลกัในการทําหน้าท่ีของกลุม่บริษัท และนําเสนอแนวความคดิริเร่ิมเพ่ือการปรับปรุง    

 

• องค์ประกอบและข้อตกลงและการอ้างอิงท่ีแนน่อนของ SGF จะต้องได้รับการพิจารณาผา่นข้อตกลงเฉพาะในปี 

2017 หลงัจากท่ีมกีารประเมินสองปี 
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8. การสานเสวนา  

 

• Solvay ให้ความสาํคญัเป็นอยา่งมากกบัการดําเนินการเจรจาท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และไว้ใจได้กบัชมุชนตา่ง ๆ 

ท่ีอยูใ่กล้เคียงกบัสถานประกอบการของบริษัท ด้วยเหตนีุ ้บริษัทจึงมกีารพฒันานโยบายการเจรจาท่ีคํานงึถงึ 

กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบตัิในท้องถ่ิน 

 

• Solvay ยืนยนัความตัง้ใจท่ีจะพฒันาแนวทางการเจรจาท่ีสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบตาม 

ความจําเป็นกบัองค์กรท่ีไมใ่ช่ภาครัฐท่ีมีผลในอตุสาหกรรมของบริษัท  

 

• Solvay มุง่มัน่ท่ีจะเป็นเพ่ิมพนัธกิจเพ่ือสงัคมระดบัท้องถ่ินและระดบัสากลท่ีมีอยูข่องพนกังาน เป็นสองเทา่ 

บนพืน้ฐานความสมคัรใจ 

 

9.  สิทธิในการร้องเรียนข้อกังวล  

 

• พนกังานทกุคนมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และตามภาระหน้าท่ี และระเบียบปฏิบตัิของบริษัท 

พนกังานอาจจะแจ้งเตอืนให้ผู้บงัคบับญัชา ผู้จดัการ ตวัแทนของสหภาพแรงงาน/พนกังานทราบถงึการละเมดิ 

และยงัอาจสง่เร่ืองถงึตวัแทนท้องถ่ินของฝ่ายทรัพยากรบคุคลหรือฝ่ายกฎหมาย Solvay ได้มีการจดัตัง้ 

กลไกพิเศษท่ีมัน่ใจได้วา่ความกงัวลของพนกังานจะได้รับการเอาใจใสใ่นกรณีท่ีช่องทางการเจรจาตามปกติไม ่

สามารถใช้การได้อยา่งสมบรูณ 

  

  

IIVV  --  ตัวชีวั้ดประสิทธิภาพตัวชีวั้ดประสิทธิภาพ  

 

Solvay และ IndustriALL Global Union จะดําเนินการทบทวนเนือ้หาของสญัญาฉบบันีเ้ป็นประจําทกุปีบนพืน้ฐาน 

ของตวัชีว้ดัท่ีรายงานโดยกลุม่บริษัท ซึง่เก่ียวข้องกบัพนัธสญัญาท่ีระบไุว้ในสญัญา  

 

สุขภาพ, ความปลอดภยั, สิ่งแวดล้อม 

 

- ร้อยละของสถานประกอบการท่ีมีการตรวจสอบด้านสขุอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม 

ตลอดช่วงระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา ซึง่สอดคล้องกบักรอบการอ้างอิงของบริษัท (ระบบการบริหาร 

จดัการการดแูลของ Solvay) 

 

- MTAR: อัตราความถี่ของอุบัตเิหตุทัง้หมดที่ระบุได้ต่อชั่วโมงการทาํงานล้านชั่วโมง  
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- LTAR: อตัราความถ่ีของอบุตัิเหตท่ีุมีการหยดุงาน ซึง่ระบเุป็นจํานวนครัง้ของอบุตัเิหตตุอ่ชัว่โมง 

การทํางานล้านชัว่โมง 

 

- -ความคุ้มครองพนกังานในการสมัผสักบัสารพิษจากอาชีพการทํางาน (สารเคมี, เสยีงรบกวน….) 

 

- -ความคุ้มครองพนกังานในการเฝ้าระวงัทางสขุภาพ 

 

- การวินิจฉยัและการสนบัสนนุของสถานประกอบการท่ีต้องการการเอาใสใ่จเก่ียวกบัความเป็นอยูท่ี่ดีใน 

ท่ีทํางาน (จากผลการสาํรวจของพนกังาน Solvay เป็นสว่นใหญ่)  

 

- ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ: 

• นํา้ 

• อากาศ (การปลอ่ยก๊าซ CO2) 

• การสิน้เปลอืงพลงังาน 

• การจดัการของเสยี 

 

พนักงานและการสานเสวนาและการเจรจาทางสังคม 

 

- จํานวนพนกังาน (จํานวนพนกังานรวม ตอ่ประเทศและตอ่สถานประกอบการ) 

- โครงสร้างการจ้างงาน (การจ้างงานโดยตรง, การจ้างงานชัว่คราว)  

- นโยบายของกลุม่บริษัทเก่ียวกบัการรับเหมาชว่ง  

- รูปแบบความคุ้มครองทางสงัคมท่ีมีอยูแ่ละจํานวนหรือประเภทของพนกังานท่ีคุ้มครอง 

- การโยกย้าย: จํานวนงานท่ียื่นโดยผู้สมคัรภายในเทียบกบัจํานวนงานท่ียื่นโดยผู้สมคัรภายนอก 

- การฝึกงาน 

- โครงสร้างการเจรจาทางสงัคมท่ีมีอยู ่

- การเคลือ่นไหวทางสงัคม 

 

Solvay และ IndustriALL Global Union ร่วมกนัตรวจสอบวิธีการปรับตวัชีว้ดัทางสงัคมท่ีได้รับรายงาน 

ในปัจจบุนัให้เหมาะสม และเพ่ือระบปุระเด็นความต้องการรูปแบบใหม ่

 

ความสัมพนัธกับซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง 

 

- การตรวจสอบการปฏิบตัติามมาตรฐานของ Solvay และมาตรการแก้ไขตา่ง ๆ ท่ีอาจจําเป็น 

- การตรวจสอบข้อร้องเรียนจากซพัพลายเออร์และการประมวลผลข้อร้องเรียนเหลา่นีโ้ดย Solvay 
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Solvay Way 

 

วิธีการของ Solvay Way มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองภายใต้กรอบ 

ของการมีสว่นร่วมกบัพนกังานและตวัแทนของพนกังานท่ีมากขึน้ 

 

กรอบการอ้างอิงของ Solvay Way จะมีการประเมินวธีิปฏิบตัิของหนว่ยงานและเป้าหมายการดําเนินงาน 

ประจําปีในกลุม่บริษัท ซึง่เก่ียวข้องกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีท่ีแตกตา่งกนัหกประเภท: ลกูค้า, ซพัพลายเออร์, พนกังาน, 

นกัลงทนุ, ชมุชนและสิง่แวดล้อม 

 

กรอบการอ้างอิงจะชว่ยให้หนว่ยงานตา่ง ๆ สามารถกําหนดระดบัท่ีเป็นปัจจบุนัในการดําเนินการตามวธีิปฏิบตัิเหลา่นี ้

จากนัน้กําหนดขอบเขตวตัถปุระสงค์และแผนการปรับปรุงท่ีเก่ียวข้องในแนวทางการดําเนินการท่ีตอ่เน่ือง 

 

พนัธสญัญาของ Solvay มีหน้าทรับผิดชอบในการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ท่ีซึง่การเปลีย่นแปลง 

ดงักลา่วจะถกูรวมเข้าไว้ในมาตรานีร้ะหวา่งการเจรจาตอ่รองใหมซ่ึง่ตามมาในสญัญาฉบบันี ้

 

ดงันัน้รูปแบบความรับผิดชอบท่ีระบไุวจะทําให้เกิดตวัชีว้ดัการตรวจสอบสาํหรับสญัญาฉบบันีแ้ละ IndustriALL 

จะมีสว่นเก่ียวข้องในการตรวจสอบการดาํเนินงานประจําปีของ Solvay Way 

 

Solvay และ IndustriALL Global Union พิจารณาแล้วเห็นวา่วธีิการของ Solvay Way มีสว่นสนบัสนนุท่ีสาํคญัมากตอ่ 

การบงัคบัใช้สญัญาฉบบันี ้และตกลงท่ีจะประสานความพยายามของพวกเขาเพ่ือท่ีจะนําไปสูค่วามสาํเร็จท่ีสมบรูณ์แบบ  
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VV  --  การบังคับใช้การบังคับใช้สัญญา:สัญญา:  วิธีการวิธีการ  

 

สญัญาฉบบันี ้ซึง่มีผลบงัคบัใช้กบัทกุกิจกรรมของ Solvay ทัว่โลก เพ่ิมความแข็งแกร่งและขยายผลแนวทางปฏิบตัิ 

ด้านแรงงานของบริษัท และไมม่วีตัถปุระสงค์ท่ีจะแทนท่ีหรือแทรกแซงแนวทางการเจรจาตอ่รอง และการมีสว่นร่วม 

ในท้องถ่ิน  

 

Solvay ให้คํามัน่ท่ีจะจดัหาสาํเนาของสญัญาฉบบันี ้และแจ้งให้พนกังานถึงการมีอยูข่องสญัญา และพนัธสญัญาท่ีกําหนด 

ไว้ในสญัญา นอกจากนี ้เวอร์ชนัแบบประยกุต์และอิเลก็ทรอนิกส์อาจถกูนํามาใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ใน การตระหนกัรู้ 

และการแจกจา่ยท่ีกว้างขึน้ สญัญาฉบบันีจ้ะถกูแปลเป็นภาษาในประเทศตา่ง ๆ ท่ี เก่ียวข้องในสญัญากบั IndustriALL 

Global Union และจะสามารถค้นหาได้ท่ีเว็บไซต์ของกลุม่บริษัทในหวัข้อ “การพฒันาอยา่งยัง่ยืน”, ทรัพยากรบคุคล (HR) 

และการจดัซือ้จดัจ้าง  

 

ในการนี ้ความสนใจเป็นพิเศษจะมุง่ไปท่ีสมาชิกใหม ่ซึง่จะได้รับสาํเนาของสญัญาฉบบันี ้

 

Solvay และ IndustriALL Global Union จะร่วมมือกนัเพ่ือให้แนใ่จในการเผยแพร่และความเข้าใจท่ีดีสดุในสญัญาฉบบันี ้

โดยตวัแทนของพนกังานในสถานประกอบการของบริษัท ในการนี ้Solvay จะสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของตวัแทนเหลา่นี ้

ในการประชมุท่ี IndustriALL Global Union อาจจดัให้มีขึน้ภายในท้องถ่ินเพ่ือช่วยพฒันาการเจรจาทางสงัคม 

ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาฉบบันี ้

 

Solvay และ IndustriALL Global Union ตกลงท่ีจะร่วมมือกนัอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือแจ้งปัญหาท่ีเกิดขึน้ซึง่กนัและกนั 

และกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีดีท่ีสดุ   

 

Solvay และ IndustriALL Global Union ทัง้สองบริษัทเช่ือวา่ปัญหาตา่ง ๆ จะได้รับการแก้ไขอยา่งดีท่ีสดุ ยตุิปัญหา 

ได้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีเป็นไปได้ในสถานท่ีท่ีก่อให้เกิดปัญหา 

 

อยา่งไรก็ตาม Solvay และ IndustriALL Global Union ยอมรับวา่ในกรณีท่ีปัญหาตา่ง ๆ ซึง่ไมส่ามารถท่ีจะแก้ไขได้ 

หรือความล้มเหลวท่ีจะบงัคบัใช้เง่ือนไขของสญัญาฉบบันี ้กระบวนการแก้ไขปัญหาท่ีระบไุว้ด้านลา่งจะถกูนําใช้งาน: 

 

หากการแก้ไขปัญหาไมเ่ป็นท่ีนา่พอใจ ผู้บริหารระดบัประเทศและสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวข้อง จะต้องจดัการกบั 

ปัญหานีโ้ดยตรง โดยมีการติดตอ่ประสานงานกบัคูส่ญัญาของสญัญาฉบบันี ้ 

 

ถ้าไมไ่ด้ คูส่ญัญามีโอกาสท่ีจะฟ้องร้องตอ่สาํนกังานใหญ่ของ Solvay ทัง้นีโ้ดยไมค่ํานงึถงึสถานท่ีท่ีมีลงนามสญัญา 

และ/หรือการแทรกแซงของบคุคลท่ีสาม 

 

ปัญหาทัง้หมดท่ีเกิดขึน้และแนวทางแก้ไขท่ีดําเนินการจะได้รับการนําเสนอในการประชมุประจําปีระหวา่งคูส่ญัญา 
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VVII  --  กกาารรตตรรววจจสสออบบและการทบทวนประจาํปีและการทบทวนประจาํปี  

 

Solvay และ IndustriALL Global Union จะตรวจสอบการบงัคบัใช้สญัญานีท่ี้ถกูต้องอยา่งตอ่เน่ือง และในการนี ้

พวกเขาจะดําเนินการประเมินผา่นคณะกรรมการระดบัสากลปีละครัง้ในเขตหรือประเทศท่ีกําหนดไว้ร่วมกนั  

 

จาํนวนสมาชกิของคณะกรรมการ 

 

• ตวัแทนจาก Solvay Group จํานวน 3 คน ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้โดยฝ่ายบริหารทัว่ไปของกลุม่บริษัท 

• ตวัแทนจากสาํนกังานใหญ่ของ IndustriALL Global Union จํานวน 2 คน 

• ตวัแทนตามเขตพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ จํานวน 1 คน ซึง่คดัเลอืกโดย IndustriALL Global Union 

จากกลุม่สมาชิกของ Solvay Global Forum  

• เขตพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย: อเมริกาเหนือ, อเมริกาใต้, ยโุรป และเอเชีย 

 

ข้อกาํหนดในการจัดตัง้องค์กร 

 

คณะกรรมการจะมีการเรียกประชมุอยา่งน้อยปีละครัง้  คูส่ญัญาอาจตดัสนิใจท่ีจะเรียกประชมุเพ่ิมเติมในกรณีท่ีจําเป็น 

 

การประชมุประจําปีของคณะกรรมการจะจดัประชมุในสถานประกอบการของกลุม่บริษัทแหง่ใดแหง่หนึง่ ซึง่คูส่ญัญา 

เป็นผู้ เลอืกในช่วงไตรมาสแรกของปี   

 

Solvay จะจ่ายคา่เดินทางและคา่ท่ีพกัให้แก่คะกรรมการ นอกเหนือจากคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการประชมุ  

 

รายงานฉบบัร่างท่ีจดัทําโดย IndustriALL จะถกูจดัสง่ไปยงั Solvay ภายในหนึง่เดือนหลงัจากการประชมุ Solvay 

จะสง่ความคิดเห็นของบริษัทท่ีมตีอ่รายงานฉบบัร่างภายในหนึง่เดือนหลงัจากท่ีได้รับรายงาน  คูส่ญัญาจะจดัทํารายงาน 

การประชมุร่วมกนั หากมมีมุมองท่ีแตกตา่ง มมุมองท่ีแตกตา่งเหลา่นัน้จะถกูระบไุว้ท่ีตอนท้ายของรายงาน 

 

ปัญหาใด ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัการบงัคบัใช้สญัญาฉบบันีจ้ะถกูระบไุว้ในรายงาน นอกจากนีย้งัจะมีการหารือถึงแนวทาง 

การแก้ไขปัญหาท่ีมีความเป็นไปได้อีกด้วย หากสงัเกตพบปัญหาในระดบัท้องถ่ิน ผู้บริหารและตวัแทนของพนกังานใน 

สถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องจะร่วมกนัเขียนรายงานฉบบันี ้และจะถกูรวมเข้าไว้ในการตรวจสอบภาพรวม  

 

IndustriALL Global Union จะนําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัการบงัคบัใช้  สญัญาฉบบันีเ้ป็นรายปีในระหวา่งการประชมุ Solvay 

Global ซึง่จดัขึน้ในชว่งไตรมาสแรกของปี 

 

ในโอกาสนี ้Solvay จะนําเสนอเอกสารการตรวจสอบตามตวัชีว้ดัท่ีเห็นชอบร่วมกนั และผลการประเมินร่วมกนั 

ซึง่ดาํเนินการโดย IndustriALL Global Union และ Solvay ในประเทศตา่ง ๆ ท่ีระบไุว้ในข้อกําหนดของสญัญาฉบบันี ้ 
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Solvay และ IndustriALL Global Union เห็นชอบท่ีจะดาํเนินการตรวจสอบร่วมกนัก่อนการสิน้สดุสญัญา 

เพ่ือเตรียมการสาํหรับการตอ่อายท่ีุเป็นไปได้ของสญัญา  การตรวจสอบนีอ้าจจะมอบหมายให้ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 

ซึง่คดัเลอืกโดยคูส่ญัญาทัง้ฝ่าย และ Solvay เป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่าย โดยจะดาํเนินการตรวจสอบไปจนถึง 

ช่วงสดุท้ายของการมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมายของสญัญา 

 

การตรวจเยี่ยมด้านสขุภาพและความปลอดภยั 

 

การตรวจเยี่ยมร่วมกนัประจําปีจะจดัให้มีขึน้เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ด้านสขุภาพและความปลอดภยัภายในกลุม่บริษัท 

 

ด้วยเหตนีุ ้การประเมินตวัชีว้ดัท่ีดําเนินการโดยกลุม่บริษัทอยา่งสมํ่าเสมอจะถกูสง่ไปยงั IndustriALL คูส่ญัญาอาจ 

เห็นชอบท่ีจะเสริมตวัชีว้ดัเหลา่นีด้้วยข้อมลูท่ีเฉพาะเจาะจงด้านอ่ืน ๆ หากจําเป็น 

 

การทํางานจะตัง้อยูบ่นพืน้ฐานตามแนวทางการดําเนินการท่ีตอ่เน่ือง ดงันัน้รายงานจงึประกอบด้วยข้อมลู 

จากการสงัเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายงานฉบบัร่างท่ีจดัทําโดย IndustriALL จะถกูจดัสง่ไปยงั Solvay 

ภายในหนึง่เดือนหลงัจากการตรวจเยี่ยม Solvay จะสง่ความคิดเห็นของบริษัทท่ีมตีอ่รายงานฉบบัร่าง 

ภายในหนึง่เดือนหลงัจากท่ีได้รับรายงาน คูส่ญัญาจะจดัทํารายงานการประชมุร่วมกนั หากมมีมุมองท่ีแตกตา่ง 

มมุมองท่ีแตกตา่งเหลา่นัน้จะถกูระบไุว้ท่ีตอนท้ายของรายงาน 

 
บทบัญญัตอ่ืิน ๆ 

 

 

Solvay และ IndustriALL Global Union เป็นคูส่ญัญาเพียงผู้ เดียวท่ีได้รับอนญุาตให้ตอบข้อซกัถามตา่ง ๆ 

ท่ีเกิดขึน้จากการบงัคบัใช้สญัญาฉบบันี ้

 

Solvay และ IndustriALL Global Union เห็นชอบเก่ียวกบัข้อดีของการพฒันาการเจรจา 

ทางสงัคมทัว่โลกภายในกลุม่บริษัท และจะตดิตามการสะท้อนกลบัเก่ียวกบัเร่ืองนี ้เมื่อได้รับการพิจารณา 

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เง่ือนไขและข้อกําหนดของการเจรจาจะกลายเป็นมลูเหตใุนการแก้ไขสญัญาฉบบันี ้
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VVIIII  --  การมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของสัญญาการมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายของสัญญา    

 

สญัญาฉบบันีไ้ด้รับการตอ่อายเุป็นระยะเวลาห้าปี 

 

สญัญาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาโดยวิธีการแก้ไขซึง่ผกูพนัโดยสญัญา ด้วยมมุมองในการปรับเปลีย่น 

สญัญาให้เหมาะสม  

 

ในปีก่อนวนัหมดอายขุองสญัญาและไมเ่กินสามเดือนกอ่นวนันี ้คูส่ญัญาจะประชมุเพ่ือเตรียมความพร้อม 

ในการตรวจสอบภาพรวมของการบงัคบัใช้สญัญา ด้วยมมุมองในการตอ่อายท่ีุเป็นไปได้ของสญัญา 

 

คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่อาจถอนตวัออกจากสญัญาฉบบันี ้ซึง่จะต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าเป็นเวลาหกเดือน   

 

สญัญาฉบบันีจ้ะถกูแปลเป็นภาษาของประเทศท่ีโรงงานผลติของ Solvay ตัง้อยูต่ามรายการท่ีกําหนดร่วมกนักบั 

IndustriALL Global Union ฉบบัภาษาองักฤษของสญัญาจะมีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมายสาํหรับคูส่ญัญา  

 

 

กรุงบรัสเซลส์, 3 กมุภาพนัธ์ 2017 

 

 

 

Solvay Group โดย Jean-Pierre Clamadieu CEO และประธานกรรมการ COMEX 

 

 

และ  

 

 

IndustriALL Global Union โดย Valter Sanchesเลขาธิการ 
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1. กรอบการทํางานของ Solvay Way  

2. ตน้แบบการบริหารจดัการและบคุลากรของ Solvay 
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