บทสรุปกระบวนการร้ องเรียนของบุคคลทีสาม
บริ ษทั อาดิดาส มีนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิดา้ นความยังยืนภายในรวมทังมาตรฐานทีเกียวกับทีทํางาน
Workplace Standards ทีซัพพลายเออร์ ผรู ้ ับอนุ ญาต ตัวแทน และ ผูใ้ ห้บริ การรายอืนๆ
ของเราต้องปฎิบตั ิตาม
การละเมิดมาตรฐานของเราทีเกียวกับทีทําางาน Workplace Standards หรื อ การฝ่ าฝื นสิ ทธิมนุษยชน
หรื ออันตรายต่อสิ งแวดล้อมทีเชือมโยงกับการดําเนินงาน ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ อาดิดาส สามารถแจ้งเรา
ผ่าน กระบวนการร้องเรี ยนของบุคคลทีสาม (Third Party Complaint Process) ซึงอธิบายไว้ดา้ นล่างนี
ใครสามารถทีจะร้ องเรียนได้ บ้าง
บุคคลหรื อองค์กรทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหา หรื อ องค์กรใด
ๆทีเป็ นตัวแทนบุคคลหรื อชุมชนทีได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถร้องเรี ยนได้
ขันตอนการดําเนินการเป็ นอย่ างไร
การร้องเรี ยนควรอยูบ่ นพืนฐานจากข้อเท็จจริ ง
พนักงานทีร้องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ทีทํางานในโรงงานทีผลิตสิ นค้าสําหรับบริ ษทั อาดิดาส ควรใช้หมายเลข
สายด่วน ทีประกาศไว้ในทีทํางานของตน ผูร้ ้องเรี ยนอืน ๆ ทังหมดสามารถอีเมล์ไปที
(sustainability@adidas-Group.com) หรื อ ส่ งจดหมาย หรื อ โทรศัพท์
ไปทีหน่วยงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อม (SEA) (ดังรายละเอียดท้ายเอกสาร)
การร้องเรี ยนควรประกอบด้วยข้อมูลทีเกียวข้องทังหมด และอธิบายถึงสิ งทีผูร้ ้องเรี ยนต้องการเห็น
การร้องเรี ยนไม่จาํ เป็ นต้องส่ งเป็ นภาษาอังกฤษ ข้อร้องเรี ยนสามารถส่ งเป็ นภาษาไทยได้
การร้องเรี ยนจะดําเนินการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใสเว้นแต่จะมีความเสี ยงทีจะเกิดขึนกับผูแ้ จ้ง ซึงในกรณี นีการร้องเรี ยนจะไม่ถูกเปิ ดเผยเป็ นข้อมูลสาธารณะ แต่จะดําเนินการตรวจสอบโดยทางอาดิดาสเท่านัน
ขันตอนพืนฐานในกระบวนการร้ องเรียนมีดังนี
1.
2.
3.
4.
5.

รับทราบเรื องทีร้องเรี ยน
ประเมินสาเหตุของการร้องเรี ยนว่าบริ ษทั อาดิดาสสามารถช่วยอะไรได้บา้ ง
และสามารถรับเรื องร้องเรี ยนนันได้หรื อไม่
เรื องร้องเรี ยนทีรับไว้จะได้รับการทบทวนอย่างรอบคอบ จากหน่วยงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อม
(SEA) ซึ งอาจใช้เวลา 1 สัปดาห์หรื อมากกว่านัน
ข้อค้นพบจากการตรวจสอบนีพร้อมกับการร้องเรี ยนจะถูกส่ งไปยังเรื องของการร้องเรี ยนเพือการตอบกลับ
ในกรณี ทีมีความจําเป็ นหน่วยงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อมจะเริ มการตรวจสอบ ณ สถานที
หรื ออาจจัดจ้างผูต้ รวจสอบจากภายนอกเพือดําเนิ นการ
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6.
7.
8.

จุดมุ่งหมายคือการมีขอ้ มูลเพียงพอทีจะตอบสนองการร้องเรี ยนอย่างถูกต้องโดยพิจารณาจากข้อเท็จ
จริ งทังหมดของปั ญหา
ในขันตอนนีการร้องเรี ยนอาจได้รับการแก้ไขโดยผ่านการตกลงร่ วมกันถึงวิธีการแก้ไข
หากไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างคู่สัญญา อาดิดาสอาจตัดสิ นใจเกียวกับผลของการร้องเรี ยน
ในกรณี ทีบริ ษทั อาดิดาสก่อให้เกิดหรื อมีส่วนร่ วมโดยตรงในการละเมิดเราจะพยายามป้องกันหรื อล
ดโอกาสทีจะเกิดผลกระทบทีเกิดขึนหรื อเกิดซํา
หากมีผลกระทบเกิดขึนอาดิดาส จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในกรณี ทีบริ ษทั
อาดิดาสไม่ได้ก่อให้เกิดและไม่ก่อให้เกิดการละเมิดโดยตรง
ก็จะสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจทีก่อให้เกิดหรื อมีส่วนร่ วมในผลกระทบ หาทางการป้องกัน
หรื อลดการเกิดเหตุการณ์ซาอี
ํ ก

การร้องเรี ยนอาจใช้เวลา 3 สัปดาห์หรื อมากกว่า
ในการประเมินตรวจสอบและดําเนินการก่อนทีจะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการดําเนิ นการแก้ไข้ได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของประเด็นปัญหาทีพบ
การติดตามผล
ขึนอยูกบั ประเภทของการแก้ไขทีตกลงกันไว้ อาดิดาสจะพิจารณาเกียวกับข้อตกลงว่าจะควบคุม
และตรวจสอบอย่างไร เพือให้มนใจว่
ั าได้ดาํ เนินการตามระยะเวลาทีตกลงกันไว้หรื อไม่ ปกติแล้วฝ่ าย SEA
ของ บริ ษทั อาดิดาสจะควบคุมการดําเนิ นการตามผลลัพธ์ทีได้ตกลงไว้
หรื อจะแต่งตังบุคคลทีสามทีน่าเชือถือให้ดาํ เนินการแทน
หากบุคคลหรื อองค์กรเชือว่าตนถูกคุกคามหรื อถูกลงโทษเมือมีการร้องเรี ยนกับอาดิดาส
พวกเขาสามารถติดต่อ SEA และให้รายละเอียดเฉพาะเกียวกับสิ งทีเกิดขึน SEA
จะตรวจสอบและหากมีหลักฐานชัดเจนในการแก้แค้น บริ ษทั จะดําเนินการเพือแก้ไขสถานการณ์
การอุทธรณ์
หากคู่สัญญาไม่พอใจกับวิธีการดําเนินการเกียวกับข้อร้องเรี ยนของพวกเขา พวกเขาสามารถติดต่อแผนก
SEA และ SEA จะทบทวนกรณี นี และแจ้งไปยัง “ทีปรึ กษาทัวไปของบริ ษท
ั ” เพือตัดสิ นใจขันท้ายสุ ด
การร้ องเรียนด้ วยวิธีอืน ๆ
บุคคลหรื อองค์กรอาจใช้ช่องทางอืน ๆ ในการร้องเรี ยนซึงรวมถึง
กระบวนการร้องเรี ยนของบุคคลทีสามของสมาคมแรงงานทีเป็ นธรรม Third Party Complaint Process
of the Fair Labor Association (FLA) และ OECD ศูนย์ติดต่อแห่ งชาติประเทศเยอรมนี OECD National
Contact Point for Germany.
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สิ ทธิตามกฎหมาย
บุคคล กลุ่ม หรื อชุมชนทีส่งการร้องเรี ยนไปยังบริ ษทั อาดิดาส
เขามีอิสระทีจะติดตามสิ ทธิตามกฎหมายของตนและยืนคําร้องต่อศาล
หากเรื องกฎหมายหรื อการตีความกฎหมายเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการร้องเรี ยนอาจเป็ นเรื องสําคัญทีต้อ
งปฏิบตั ิตามกลไกการพิจารณาคดีเป็ นอันดับแรก
ช่ องทางรับเรื องร้ องเรียนของ อาดิดาส
ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริ กา และ
ตะวันออกกลาง

เอเชียแปซิฟิค

ทวีปอเมริ กา

adidas
Social & Environmental Affairs
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Germany

adidas
Social & Environmental Affairs
10 Floor, The Quayside
Kwun Tong
Hong Kong SAR

adidas
Social & Environmental Affairs
5055 North Greeley Avenue
OR 97217
USA

Attention: Mr Chris Buckley

Attention: Mr William Anderson

Attention: Mr Selcuk Buyukozer

Director, Social &
Environmental Affairs

Vice President, Social &
Environmental Affairs

Vice President, Social &
Environmental Affairs

Phone: +49 16097093841

Phone: +852 2302 8654

Phone: +1 7813630544
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