กระบวนการร้ องเรี ยนของบุคคลทีสามฉบับย่อ
บริ ษทั อาดิดาส มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นความยังยืนภายใน รวมทังมาตรฐานทีเกียวกับทีทางาน Workplace Standards ทีซัพพลาย
เออร์ ผูร้ ับใบอนุญาต ตัวแทน และผูใ้ ห้บริ การรายอืนของเรา ต้องปฏิบตั ิตาม
การละเมิดมาตรฐานของเราทีเกียวกับทีทางาน หรื อการฝ่ าฝื นสิ ทธิ มนุษยชน ทีเชื อมโยงกับการดาเนิ นงาน ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การของ อาดิ
ดาส สามารถแจ้งเรา ผ่านขันตอนการร้ องเรี ยนของบุคคลทีสามซึ งอธิ บายไว้ดา้ นล่างนี

ใครสามารถทีจะร้ องเรี ยนได้ บ้าง
บุคคลหรื อองค์กรทีได้รับผลกระทบโดยตรงจากปั ญหา หรื อองค์กรใด ๆ ทีเป็ นตัวแทนบุคคลหรื อชุมชนทีได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถร้ องเรี ยน
ได้

ขันตอนการดาเนินการ
การร้องเรี ยนควรอยูบ่ นพืนฐานจากข้อเท็จจริ ง คนงานทีร้ องเรี ยนหรื อร้องทุกข์ทีทางานในโรงงานทีผลิตสิ นค้าสาหรับกลุ่ม บริ ษทั อาดิดาส ควรใช้
หมายเลขสายด่วนทีประกาศไว้ในทีทางานของตน ผูร้ ้องเรี ยนอืน ๆ ทังหมดสามารถส่ งแฟกซ์หรื อจดหมายหรื ออีเมล์ (sustainability@adidasGroup.com) ดูรายละเอียดทีหน้ าถัดไป
การร้องเรี ยนควรประกอบด้วยข้อมูลทีเกียวข้องทังหมด และอธิ บายถึงสิ งทีผูร้ ้ องเรี ยนต้องการเห็น การร้องเรี ยนไม่จะเป็ นต้องส่ งเป็ นภาษาอังกฤษ ข้อ
ร้องเรี ยนสามารถส่ งเป็ นภาษาไทยได้ การร้องเรี ยนจะดําเนิ นการอย่างเปิ ดเผยและโปร่ งใสเว้นแต่จะมีความเสี ยงทีจะเกิดขึนกับผูแ้ จ้ง ซึ งในกรณี นีการ
ร้องเรี ยนจะไม่ถูกเปิ ดเผยเป็ นข้อมูลสาธารณะ แต่จะดําเนิ นการตรวจสอบโดยทางอาดิดาสเท่านัน
ขันตอนพืนฐานในกระบวนการร้ องเรี ยนมีดงั นี
1. รับทราบเรื องทีร้องเรี ยน
2. ประเมินสาเหตุของการร้องเรี ยนว่ากลุ่ม บริ ษทั อาดิดาส สามารถช่วยอะไรได้บา้ ง และสามารถรับเรื องร้ องเรี ยนนันได้
3. เรื องร้ องเรี ยนทีรับไว้ จะได้รับการทบทวนอย่างรอบคอบ จากหน่วยงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อม (SEA) ซึ งอาจใช้เวลา 1 สัปดาห์หรื อ
มากกว่านัน
4. ข้อค้นพบจากการตรวจสอบนี พร้อมกับการร้องเรี ยนจะถูกส่ งไปยัง เรื องของการร้องเรี ยนสาหรับการตอบกลับ
5. ในกรณี ทีมีความจําเป็ นหน่วยงานด้านสังคมและสิ งแวดล้อมจะเริ มการตรวจสอบ ณ สถานทีหรื ออาจจัดจ้างผูต้ รวจสอบจากภายนอกเพือ
ดําเนิ นการ จุดมุ่งหมายคือการมีขอ้ มูลเพียงพอทีจะตอบสนองการร้ องเรี ยนอย่างถูกต้องโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริ งทังหมดของปั ญหา
6. ในขันตอนนี การร้องเรี ยนอาจได้รับการแก้ไขโดยผ่านการตกลงร่ วมกันถึงวิธีการแก้ไข หากไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญา อาดิดาสอาจ
ตัดสิ นใจเกียวกับผลของการร้องเรี ยน
7. ในกรณี ทีกลุ่ม บริ ษทั อาดิดาส ก่อให้เกิดหรื อมีส่วนร่ วมโดยตรงในการละเมิด เราจะพยายามป้ องกันหรื อลดโอกาสทีจะเกิดผลกระทบที
เกิดขึนหรื อเกิดซํา
8. หากมีผลกระทบเกิดขึน อาดิดาส จะเข้าไปมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในกรณี ทีกลุ่ม บริ ษทั อาดิดาสไม่ได้ก่อให้เกิดและไม่
ก่อให้เกิดการละเมิดโดยตรง ก็จะสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจทีก่อให้เกิดหรื อมีส่วนร่ วมในผลกระทบ ทางการป้ องกัน หรื อลดการเกิดเหตุการณ์ซาอี
ํ ก
การร้องเรี ยนอาจใช้เวลา 3 สัปดาห์หรื อมากกว่า ในการประเมินตรวจสอบและดาเนิ นการ ก่อนทีจะสามารถบรรลุขอ้ ตกลงในการดาเนิ นการแก้ไข
ได้ ทังนี ขึนอยูก่ บั ความซับซ้อนของประเด็นปั ญหาทีพบ
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การติดตามผล
ขึนอยูก่ บั ประเภทของการแก้ไขทีตกลงกันไว้ เราจะพิจารณาเกียวกับข้อตกลงว่าจะควบคุม และตรวจสอบอย่างไร เพือให้มนใจว่
ั าได้ดาํ เนิ นการตาม
ระยะเวลาทีตกลงกันไว้หรื อไม่ ปกติแล้วฝ่ าย SEA ของกลุ่ม บริ ษทั อาดิดาสจะควบคุมการดาเนิ นการตามผลลัพธ์ทีได้ตกลงไว้ หรื อจะแต่งตังบุคคลที
สามทีน่าเชื อถือให้ดาํ เนิ นการแทน หากบุคคลหรื อองค์กรเชื อว่าตนถูกคุกคามหรื อถูกลงโทษเมือมีการร้องเรี ยนกับอาดิดาส พวกเขาสามารถติดต่อ SEA
และให้รายละเอียดเฉพาะเกียวกับสิ งทีเกิดขึน SEA จะตรวจสอบและหากมีหลักฐานชัดเจนในการแก้แค้นให้ดาเนินการเพือแก้ไขสถานการณ์

การอุทธรณ์
หากคู่สญ
ั ญาไม่พอใจกับวิธีการดาเนิ นการเกียวกับข้อร้องเรี ยนของพวกเขา พวกเขาสามารถติดต่อแผนก SEA แล้ว SEA จะทบทวนกรณี นี และแจ้งไป
ยัง ทีปรึ กษาทัวไปของกลุ่ม เพือตัดสิ นใจขันท้ายสุ ด

การร้ องเรียนด้ วยวิธีอนื ๆ

บุคคลหรื อองค์กรอาจใช้ช่องทางอืน ๆ ทีในการร้องเรี ยนซึ งรวมถึง กระบวนการร้ องเรี ยนของบุคคลทีสามของสมาคมแรงงานทีเป็ นธรรม (FLA Third
Party Complaint Process of the Fair Labor Association (FLA)) และ OECD ศูนย์ ติดต่อแห่งชาติประเทศเยอรมนี OECD National
Contact Point for Germany.

สิ ทธิตามกฎหมาย

บุคคลกลุ่มหรื อชุมชนทีส่ งการร้องเรี ยนไปยังกลุ่ม บริ ษทั อาดิดาสมีอิสระทีจะติดตามสิ ทธิ ตามกฎหมายของตนและยืนคาร้องต่อศาล หากเรื องกฎหมาย
หรื อการตีความกฎหมายเป็ นองค์ประกอบสาคัญของการร้ องเรี ยนอาจเป็ นเรื องสําคัญทีต้องปฏิบตั ิตามกลไกการพิจารณาคดีเป็ นอันดับแรก

ช่ องทางรับเรืองร้ องเรียนของ อาดิดาส
ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริ กา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิค

ทวีปอเมริ กา

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

adidas
Social & Environmental Affairs
10 Floor, Cityplaza Four
12 Taikoo Wan Road
Hong Kong
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Social & Environmental Affairs
5055 North Greeley Avenue
OR 97217
USA

Attention: Mr Frank Henke

Attention: Mr William Anderson

Attention: Mr Gregg Nebel

Global Director, Social &
Environmental Affairs

Vice President, Social &
Environmental Affairs

Vice President, Social &
Environmental Affairs

Phone: +49 (0) 9132 / 84 - 0
Fax: +49 (0) 9132 / 84 - 3242

Phone: +852 2302 8654
Fax: +852 2302 8875

Phone: +1 971 234 4905
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