
การจัดซื้อจัดจ้างและ
จัดหาโดยตอบสนอง
ต่อมิติทางเพศ

การอบรมหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (WEPs)

หลักการท่ี 5: การพัฒนาองค์กร แนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทานและการตลาด
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ตารางการอบรม WEPs
WEPs Training Phase

All 7 Principles

Introduction to the WEPs Considering & 
Signing

Measuring progress on gender equality Activating & 
Sustaining

Addressing gender bias at work Activating

Principle 1: High-Level Corporate Leadership The role of leadership to achieve gender equality Activating

Principle 2: Treat all Women and Men Fairly at Work 
without Discrimination

Creating equitable workplaces Activating

Principle 3: Employee Health, Well-Being and Safety Ending sexual harassment Activating

Principle 4: Education and training for career 
advancement

Training and professional development Activating

Principle 5: Enterprise development, supply chain 
and marketing practices

Advancing women's empowerment in your supply 
chain

Activating

Principles 6 & 7: Community initiatives and 
advocacy, Measurement and reporting, & Closing

Driving transformative change for women Activating & 
Sustaining



01
บทน า
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ICEBREAKER: บทบาททางเพศในห่วงโซอุ่ปทาน

1 32

4 65

3 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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ICEBREAKER: บทบาททางเพศในห่วงโซอุ่ปทาน

เจ้าหน้าท่ี
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย

คนงาน
โรงงาน
ผลิตเส้ือผ้า

แรงงาน
เก็บฝ้าย

เจ้าของไร่
ฝ้าย

ผู้จัดซื้อสินค้า
แบรนด์เนม

ผู้จัดการ
โรงงานผลิต
เส้ือผ้า

1 32

4 65
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WEPS หลักการที่ 5: การพัฒนาองค์กร แนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่
อุปทานและการตลาด

ผลจากเครื่องมือวิเคราะหช์่องว่างระหว่างเพศ (WEPs Gender Gap Analysis Tool) พบว่า ในปี 2563 มีบริษัทเพยีง 6% ท่ี
ค านึงถึงมิติทางเพศในระเบยีบการตรวจสอบบญัชี การใหค้ะแนนซัพพลายเออร์ หรือเครื่องมืออ่ืนๆในการบรหิารหว่งโซ่อุปทาน
และมีเพยีง 4% ท่ีบนัทึกและติดตามการใช้จ่ายกับธุรกิจท่ีมีผู้หญิงเป็นเจ้าของ (BSR and UNGC, 2020) 

วันนี้เราจะมาเน้นประเด็นด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนอง
ต่อมิติทางเพศและการรว่มมือ
กับคู่ค้าทางธุรกิจและธุรกิจทีม่ี

สถานะใกล้เคยีงกัน

รวมไปถึง: 

✔ จัดซื้อจัดจ้างจากวิสาหกิจท่ีผู้หญิงเป็นเจ้าของ/ผู้น า (การจัดซื้อจัด
จ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ)

✔ แก้ปัญหาอุปสรรคด้านสินเชื่อและการกู้ยืม

✔ การร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจและธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีสถานะใกล้เคียงกัน

✔ การตลาดและการโฆษณาโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ

✔ การออกแบบและส่งมอบสินค้า บริการ และสถานท่ี/สิ่งอ านวยความ
สะดวก ส าหรับผู้หญิง



75% ของคนท่ี
ท างานท่ีบ้านใน
ปากีสถานเป็น
ผู้หญิง (ILO)  

80% ของคนงานใน
อุตสาหกรรมปลูกไม้
ดอกท่ัวโลกเป็น
ผู้หญิง (WIEGO)

SME 10 ล้านกิจการ
ท่ัวโลกมีผู้หญิงเป็น
เจ้าของ โดย 30% 
จดทะเบียนในตลาด

เกิดใหม่ (ILO) 

ผู้หญิงในห่วงโซ่อุปทานโลก

ผู้หญงิมีสัดส่วนเพียง 5% ในกลุ่มผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงสุดใน
ห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก (บรษัิท Fortune 500)

ผู้หญงิมีสัดส่วนมากเกินควรในต าแหน่งท่ี
เปราะบางและรายได้ต่าในห่วงโซ่อุปทานโลก

ทีม่า: HERproject
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SECTOR FOCUS: ผู้หญิงในภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

ทีม่า: ILO
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มีแรงงานหญงิในอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้า
+20 ล้านคน ในเอเชีย (ILO)

ช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศมี
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 18% ในอุตสาหกรรมใน

เก้าประเทศในเอเชีย (ILO)

1 ใน 3 ของแรงงานหญิงใน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าท่ัวโลก

ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศใน
สถานท่ีท างาน (CARE International) 

สดัสว่นแรงงานหญงิและชายในเอเชยี
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ประโยชน์ทางธุรกิจในการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศในห่วงโซ่
อุปทาน

อัตราการลาออก
ของพนักงานลดลง
1/3 หลังจากท่ีบริษัท
จัดต้ังคลินิกส าหรับ
ผู้หญิงและสถานท่ี
ดูแลเด็กส าหรับลูก
พนักงาน ณ
โรงงานผลิตเสื้อผ้าใน
เวียดนาม (World Bank)

จ านวนสนิค้าทีต้่อง
ได้รบัการแก้ไข
ลดลง 22% ใน
โรงงาน 37 แห่งในหก
ประเทศ หลังมีการ
ด าเนินโครงการเสริม
ศักยภาพสตรี
(HERproject) 

เกษตรกรหญิงมี
ผลิตภาพสงูขึน้
30% หากมีการ
เข้าถึงปุ๋ยและอุปกรณ์
อย่างเท่าเทียมกับ
ผู้ชาย (FAO)

ทีม่า: HERproject
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คุณเคยพิจารณาปัจจัยด้าน
เพศในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรอืการจัดหาหรอืไม่
อย่างไรบ้าง

ดเูอกสารประกอบ
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การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยตอบสนอง
ต่อมิติทางเพศ
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อะไรคือการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ

ธุรกิจทีผู่ห้ญงิเป็นเจ้าของ

• ผู้หญิงมีความเปน็เจ้าของ ≥ 
51%

• ผู้หญิงมีความเปน็เจ้าของ ≥ 
20% 
• มีผู้หญิงในต าแหน่งผู้น า ≥ 1 คน
• ผู้หญิงมีสัดส่วน ≥ 30% ใน
บอร์ดบริหาร

ซพัพลายเออรท์ีม่กีารตอบสนองต่อ
มิติทางเพศ

• นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ
• ความยึดม่ันในการจ่ายค่าจ้าง

อย่างเท่าเทียม
• การขนส่ง/เดินทาง การดูแลเด็ก

และบริการสุขภาพท่ีปลอดภัย
• มีความสมดุลทางเพศในกลุ่ม

ผู้น าองค์กร

หรอื

การจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศคือการคัดเลือกบรกิาร สินค้า และงานโยธาทีค่ านึงถึง
ผลกระทบต่อความเสมอภาคทางเพศ (UN Women)

นิยามของ IFC
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วิธทีีธุ่รกิจจะสามารถสนับสนุนผู้หญงิตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานของ
องค์กรได้

ทีม่า: HERproject

เขา้ใจผลกระทบ
ต่อผูห้ญิง

ระบุประโยชน์
และผลงานจาก

ผูห้ญิง

พฒันา
จุดมุ่งหมาย
เป้าหมาย และ
ภาระรบัผดิชอบ

ส่งเสรมิ
วัฒนธรรม

องค์กรทีต้่อนรบั
การมสี่วนรว่ม
ของคนทกุกลุ่ม

วัดผลและ
รายงานผลด้วย
ขอ้มูลทีม่กีาร
จ าแนกเพศ

ทีม่า: BSR
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วิธปีฏิบัติของบรษัิททีม่ผีลกระทบต่อผู้หญงิในห่วงโซ่อุปทาน

• การขาดนโยบายด้านเพศ สิทธิสตรี และ
ปญัหาด้านสุขภาพ ในสถานท่ีท างาน

• การจัดหาจากธุรกิจทีผู่ช้ายเป็นเจ้าของเปน็
หลัก

• ความไมส่มดุลทางอ านาจ ระหว่างผู้จัดการ
(ซึ่งมักเปน็ผู้ชาย) กับพนักงาน (ซึ่งมักเปน็
ผู้หญิง)

• การขาดทักษะด้านการบรหิารจัดการ ใน
การรับมือกับสภาพแวดล้อมท่ีตึงเครียด

การจัดซื้อทีเ่ป็นภัย
• เวลา lead time สั้น
• ขอ้ก าหนดปรับ/ลงโทษ
• การช าระเงินท่ีล่าชา้
• กระบวนการต่อรอง
• การใชตั้วกลาง
ท่ีมา Human Rights Watch

ทีม่า: HERproject



การจัดหาจากธุรกิจทีม่ี
ผู้หญิงเป็นเจ้าของ
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การมสี่วนรว่มของธุรกิจทีม่ี
ผู้หญิงเปน็เจ้าของในห่วงโซ่
อุปทานของบรษัิทคุณอยู่ใน
ระดับใด

ดเูอกสารประกอบ
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สถานการณก์ารจดัหาในปัจจบุนั

• มีธุรกิจท่ีผู้หญิงเปน็เจ้าของราว9 ล้าน กิจการ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีมีศักยภาพท่ีจะ
ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัทขนาดใหญ่
(ADB)

• มีธุรกิจขนาดย่อมท่ีจดทะเบียนอย่างเปน็ทางการราว

6 ล้าน กิจการในเอเชียตะวันออก (ADB)

• เพียง1% ของมูลค่าการจัดซื้อท้ังหมดของบริษัทท่ัวโลกเปน็การจัดซื้อจากธุรกิจท่ีมีผู้หญิงเปน็
เจ้าของ (WeConnect)

Source: ADB 

บรษัิททีม่องข้ามธุรกิจทีผู่ห้ญิงเป็นเจ้าของก าลังขาดโอกาสทางตลาดและธุรกิจ
ทีจ่ะกระจายห่วงโซ่อุปทานของตน (UN Women)
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การจัดหาจากธุรกิจทีผู่้หญิงเป็นเจ้าของถือเป็นกลยุทธ์ทาง
เศรษฐศาสตรท์ีช่าญฉลาด

การสรา้งก าไร
• 20% ของ GDP ของทวีปเอเชียเกิดจาก SME ของ

ผู้หญิง (World Bank)

• AT&T รายงานว่ารายได้ $4 พันล้าน มาจากการมี
ส่วนร่วมของซัพพลายเออร์หญิง (McKinsey) 

• ผลตอบแทนท่ีได้จากต้นทุนการจัดซื้อสูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 1/3 (Cargill)

• ใช้เวลาลดลง 20% ในกระบวนการจัดซื้อและ
ใช้พนักงานจัดซ้ือเพียงครึ่งเดียวเม่ือเทียบกับ
บริษัทอ่ืนในภาคธุรกิจเดียวกัน (Cargill)

การลดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศช่วย
เพิ่มความสามารถในการสรา้งก าไร ช่วยให้เข้าถึง
ตลาดใหม่ๆ เพิ่มความพรอ้มใช้งานของซัพพลาย
เออร์ และยกระดับชื่อเสยีงขององค์กรและความ

ภักดขีองลูกค้า (UN Women)
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“การกระจายห่วงโซ่อุปทานของคุณให้มี
ความหลากหลายมากขึน้ มิใช่การท ากิจกรรม
เพื่อสังคมหรอืการแสดงความสงสารต่อธุรกิจ
ของผู้หญิงหรอืคนกลุ่มน้อย มันคือการท า

ธุรกิจทีด่เีท่าน้ันเอง”

- Mrinalini Venkatachalam, WEConnect International’s APAC director
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กรณศีกึษา: โครงการส่งเสริมความครอบคลมุ
ของซพัพลายเออร์ของ WALMART
กลยุทธ์: ในปี พ.ศ. 2559 Walmart ได้ริเริ่มโครงการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของซัพ
พลายเออร์อย่างครอบคลมุโดยเป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรม “Empowering Women 
Together” ของบริษัท
แนวทาง:

• ซัพพลายเออร์ 19 รายจากเก้าประเทศ รวมถึง กัมพูชา แคนาดา เอธโิอเปีย
เฮติ เคนยา เปรู เนปาล รวันดา และสหรัฐอเมริกา ได้พฒันาสินค้าร่วมกันกว่า
200 รายการส าหรบัการขายบนเว็บไซต์ของ Walmart

• ใช้โลโก้เพื่อใหผู้้บริโภคสังเกตเหน็สินค้าจากธุรกิจท่ีผู้หญิงเป็นเจ้าของได้ง่าย
การซื้อสินค้าท่ีมีตรารบัรองว่าผู้หญิงเปน็เจ้าของ (Women-Owned Certified)
หมายความว่าลกูค้าได้สนบัสนนุธุรกิจท่ีผู้หญิงถือครองความเปน็เจ้าของ
อย่างน้อย 51% และเป็นธุรกิจท่ีด าเนินการโดยผู้หญิง

ผลจากการด าเนินงาน:

• โครงการดังกล่าวได้ท าการจัดหาจากธุรกิจท่ีมีผู้หญิงเป็นเจ้าของรวมเป็น
มูลค่า 30 พนัล้านดอลลารส์หรฐัจนถึงปจัจุบนั
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กิจกรรม: บทบาทสมมติ– อุปสรรคท่ีธุรกิจท่ีผูห้ญิงเป็นเจ้าของ
ประสบ

ระบุอุปสรรคท่ีผูป้ระกอบการหญิงประสบในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Source: WeConnect

กลุ่ม 1: ธนาคาร/
สถาบันการเงิน กลุ่ม 2: ผูป้ระกอบการหญงิ

กลุ่ม 3: บรษัิท
กลุ่ม 4: ซพัพลายเออรแ์บบ

ด้ังเดิม

15 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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อุปสรรคต่อธุรกิจทีผู่้หญิงเป็นเจ้าของ

ธุรกิจทีผู่ห้ญิงเป็นเจ้าของมักมขีนาดเล็กกว่าธุรกิจของผูช้าย ไม่ว่าจะเป็นการวัดขนาดโดยดจูากรายได้
ก าไร หรอืจ านวนพนักงาน

(Ernst & Young)

ทุนทางการเงิน

ทุนทางสังคม

ทุนมนุษย์

การเลือกปฏิบัติ

การท างานบ้านและดูแลสมาชิก
ครอบครัวโดยไม่มีค่าตอบแทน

การคุกคามทางเพศ

การขาดอ านาจในการเลือกกระท า

• ตัวอย่างเช่นใน
ฟิลิปปินส์ ผู้หญิง
จ าเป็นต้องใช้
ลายเซน็ของสามี
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ธุรกิจสามารถท าอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนธุรกิจทีผู่้หญิงเป็น
เจ้าของ

เพิม่การเขา้ถึงขอ้มูลและเครอืขา่ยทางสังคม

จ ากัดขนาดสัญญาจ้าง

ก าหนดเกณฑ์การชนะการจัดซื้อจัดจ้างอยา่งเหมาะสม

ช าระเงินทันทแีละให้ฟีดแบ็ค

ให้โอกาสในการอบรมกับซัพพลายเออร์

ส่งเสรมิให้อุตสาหกรรมหันมาเลือกใชธุ้รกิจทีผู่้หญิงเป็นเจ้าของ

IFC พฒันา เครื่องมือนี้ ขึ้นมาเพื่อช่วยใหบ้รษัิท
สามารถวางแผนและติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

และกลยุทธท่ี์ตอบสนองต่อมิติทางเพศ

ทีม่า: UN Women

http://documents1.worldbank.org/curated/en/731411532465604455/pdf/128789-WP-v2-IFC-Gender-Report-2018-Tool-Suite-2-Women-owned-businesses-PUBLIC.pdf
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PRINCIPLE IN ACTION: ห่วงโซ่อุปทานโกโก้ของ
NESTLE
กลยุทธ์: ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2556 ในโกตดิวัวรเ์พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรปลูกโกโก้และคุณภาพของผลผลิต และเพื่อจัดการปัญหาด้านผลิตภาพต่าและ
การใช้แรงงานเด็ก

แนวทาง: โครงการมีองค์ประกอบด้านเพศโดยเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• ส่งเสริมโอกาสท่ีเท่าเทียม
• ใหผู้้หญิงมีโอกาสแสดงความคิดเหน็
• ช่วยเพิม่รายได้ของผู้หญิง

ผลจากการด าเนินงาน:

• จ านวนของผู้หญิงท่ีเปน็ผู้น าและดแูลเรอืนเพาะช าโกโก้ของ Nestlé เพิม่ขึ้น 3-
23%
• ผู้หญิง 6690 คนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมการส่งเสรมิความครอบคลุมทางการเงิน
ความรู้ทางการเงิน และได้เรียนรู้เครื่องมือท่ีจ าเปน็ส าหรับการส่งเสรมิความเท่า
เทียมทางเพศ
• ความเป็นเจ้าของท่ีดินของผู้หญิงเพิม่ขึ้น 7-12%
• จ านวนผู้หญิงในต าแหนง่ท่ีมีอ านาจตัดสินใจในสหกรณโ์กโก้เพิม่ขึ้น 8-17%



กลยุทธ์: ชี้ให้เห็นธุรกิจท่ีผู้หญงิเป็นเจ้าของและให้การรบัรองแก่ธุรกิจ
เหล่านี้เพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ซื้อรบัทราบว่าเป็นธุรกิจของผู้หญงิและผู้หญิง
เป็นผู้ด าเนินกิจการ

แนวทาง
● WEConnect International ในเอเชียและแปซิฟิกระบุ ให้ความรู้ จด

ทะเบียน และให้การรบัรองธุรกิจของผู้หญงิท่ีมีฐานอยู่ในภูมิภาค ซึ่ง
ผู้หญงิมีความเป็นเจ้าของในธุรกิจอย่างน้อย 51%

ผลจากการด าเนินงาน
● บรษัิทสมาชิกกว่า +100 บรษัิทจัดซื้อจากธุรกิจท่ีผู้หญงิเป็นเจ้าของ

ท่ัวโลก
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PRINCIPLE IN ACTION: โครงการออก
ใบรับรองของ WECONNECT



การจัดหาจากซัพพลาย
เออรท์ีต่อบสนองต่อมิติ
ทางเพศ



กิจกรรม: ความท้าทายท่ีแรงงานหญิงประสบในห่วง
โซ่อุปทานโลก

27

คุณคิดว่าอะไรคือความท้าทายหรอือุปสรรคทีส่ าคัญทีแ่รงานหญิงประสบในห่วงโซ่
อุปทาน

5 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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แรงงานหญิงประสบกับความท้าทายทีส่ าคัญในห่วงโซ่
อุปทาน

สภาพการ
ท างานและ
โอกาสทาง
เศรษฐกิจ

es

การเข้าถึงการ
พัฒนาวิชาชพี
และการเป็น

ผู้น า
t

ความสมดุลระหว่างงาน
และชวิีตส่วนตัว และ
การท างานบ้าน/ดูแล
คนในครอบครวั

พฤติกรรมใน
สถานทีท่ างาน

ความม่ันใจใน
ตัวเองและเสยีง
ของผู้หญิง

• การเลือกปฏิบติัทางกฎหมาย
• การแบง่แยกคนงานตามแผนก โดยผู้หญิงมักอยู่
ในบทบาทประเภททักษะต่า

• ช่องว่างรายได้ท่ีต่างกันเพราะเพศสภาพ
• เงินเดือนต่า

• การเข้าถึงการพฒันา
วิชาชีพ

• โปรโมชั่น
• ต าแหน่งผู้น า

• ช่วงเวลาการท างาน/การท างานล่วงเวลา
• ความล าบากในการจัดการสมดลุระหว่างงาน
และชีวิตส่วนตัว

• ภาระหน้าท่ีท่ีมากกว่าในการดแูลคนใน
ครอบครัวและท างานบา้นโดยไม่ได้รบั
ค่าตอบแทน

• การขาดอ านาจในการ
เลือกกระท า

• การขาดความรู้เก่ียวกับ
กลไกการร้องเรียน

• ความกลัวท่ีจะแสดง
ความเหน็

• การขาดโอกาสในการ
อบรมและพฒันาทักษะ

• การเลือกปฏิบติัทางเพศ
• การทารุณทางวาจา
• การคุกคามทางเพศ
• การขาดความเข้าใจในด้าน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม
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ผลกระทบของแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อของแบรนด์ต่อแรงงาน
สตรใีนห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางการจัดซื้อหลักๆท่ีมีผลต่อแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานหญิง ในหว่งโซอุ่ปทานโลก

• เน้นความเร็วและราคา
• มีการต่อรองราคาท่ีมากเกินเหตุ
• lead time ท่ีสั้นลง
• เง่ือนไขการลงโทษในสัญญาและการช าระเงินท่ีล่าช้า
• ตัวแทนจัดซื้อมีความเสี่ยงสูงในการจัดหาและจัดซื้อ
อย่างไม่มีคุณภาพและการใช้อ านาจในทางท่ีผิดใน
สถานท่ีท างาน

• 78% ของซัพพลายเออร์เครื่องนุง่หม่รายงานว่าราคายังเปน็
“เกณฑ์หลัก” ท่ีแบรนด์ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์

• 52% รายงานว่าค่าตอบแทนท่ีได้รบัมักต่ากว่าต้นทุนการผลิต

• 75% ของผู้ซื้อไม่ยินยอมท่ีจะปรบัราคาเมื่อมีการขึ้นค่าแรงขั้น
ต่า

• 35% ของซัพพลายเออร์เสื้อผ้ารายงานว่าถูกปรบัโดยผู้ซื้อเมื่อ
ไม่สามารถสง่งานได้ทันก าหนด

ท่ีมา: ILO

ทีม่า: Human Rights Watch

หลักฐานแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีตึงเครียดกับความรุนแรงต่อผู้หญิง 
(HERproject)
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ธุรกิจสามารถท าอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนแรงงานหญิงในห่วงโซ่
อุปทาน

Source: UN Women

✔ นโยบายองค์กรและการสนับสนุนจากระดับบรหิารสงูสดุ
✔ จรรยาบรรณและนโยบายซพัพลายเออร์ และการสอบ

ทานธุรกิจทีค่ านึงถึงมิติทางเพศ
✔ ประเมินแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อของแบรนด์ท่ีอาจเป็นภัย
✔ มีการค านึงถึงประเด็นด้านเพศในการติดตาม รายงาน

และการ ต้ังเป้าหมาย
✔ โปรแกรมซพัพลายเออรร์ะดับ Tier 2
✔ ท างานร่วมกับสหภาพแรงงานและ NGOs ท่ีมีประสบการณ์ใน

ประเด็นสิทธิแรงงานสตรี
✔ ให้การสนับสนุนกับหน่วยงานรัฐระดับชาติและท้องถ่ิน
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กิจกรรม: จรรยาบรรณธุรกิจของซัพพลายเออร์เก่ียวข้องกับแรงงานเพศหญิง
ในจุดใดบ้าง

ตัวอยา่ง หลักจรรยาบรรณ

ผู้ชายมักได้ท าโอที เนื่องจากผู้หญงิมักไม่ค่อยอยากเพิ่มชั่วโมง
การท างาน

ชั่วโมงท างาน

มีห้องน้าเพียงสองห้องส าหรบัคนงาน 100 คน และเป็นห้องน้าท่ี
อยู่ด้านนอก

มีการประชุมสหภาพแรงงานเดือนละครั้ง เวลา 18.00-19.30

มีการบังคับตรวจครรภ์ส าหรบัการจ้างงาน

หลักจรรยาบรรณ: เสรภีาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ชั่วโมงท างาน สุขภาพและความปลอดภัย ค่าจ้างและ
สวัสดิการ การเลือกปฏิบัติ การบังคับแรงงาน การคุกคามและล่วงละเมิด ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน ระบบการจัดการ

5 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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กิจกรรม: จรรยาบรรณธุรกิจของซัพพลายเออร์เก่ียวขอ้งกับแรงงาน
เพศหญิงในจุดใดบ้าง

ตัวอยา่ง หลักจรรยาบรรณ วิธจัีดการประเด็นด้านเพศ

ผู้ชายมักได้ท าโอที เนื่องจาผู้หญงิมักไม่
ค่อยอยากเพิ่มชั่วโมงการท างาน

ชั่วโมงท างาน โดยท่ัวไป ผู้หญงิมักไม่สามารถท างานเกินเวลาได้
เนื่องจากมีภาระหน้าท่ีในครวัเรอืน การให้บรกิาร
บางอย่าง เช่น บรกิารดูแลเด็ก อาจช่วยเพิ่มจ านวน
ผู้หญงิท่ีต้องการท าโอทีได้

มีห้องน้าเพียงสองห้องส าหรบัคนงาน 100 

คน และเป็นห้องน้าท่ีอยู่ด้านนอก
สุขภาพและความปลอดภัย สรา้งห้องน้าเพิ่มและแบ่งแยกระหว่างเพศ

มีการประชุมสหภาพแรงงานเดือนละครั้ง
เวลา 18.00-19.30

เสรภีาพในการสมาคม การประชุมสหภาพหรอืกรรมการต่าง ๆ ควรจัดโดย
ค านึงถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมของแรงงาน
หญงิ

มีการบังคับตรวจครรภ์ส าหรบัการจ้างงาน การเลือกปฏิบัติ ไม่ควรมีการบังคับให้ตรวจครรภ์เพื่อการจ้างงาน ควร
เป็นการตรวจด้วยความสมัครใจและข้ึนอยู่กับดุลพินิจ
ของคนท างาน
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กรณศีกึษา: จรรยาบรรณธุรกิจของ LINDEX
ห้ามเลือกปฏิบัติ

พนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องไม่เลือกปฏิบติัทางเชื้อชาติ สีผิว วงศต์ระกลู ชาติ
ก าเนิด ชนชั้นทางสังคม ศาสนา อายุ ความพกิาร เพศ อัตลักษณห์รือการ
แสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานะการต้ังครรภ์และ
การเป็นมารดา สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน หรือความเก่ียวข้องทางการเมือง
ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามในความสัมพนัธใ์นการจ้างงาน รวมถึงการว่าจ้าง การ
เข้าถึงการฝึกอบรม การเล่ือนต าแหนง่ การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ หรือใน
แนวทางปฏิบติัในการจ้างงานอ่ืน ๆ เช่น การใหค่้าตอบแทน สวัสดิการ และการ
ลงโทษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หา้มมิใหใ้ช้มาตรการเลือกปฏิบติัใด ๆ ในการจ้างหรอื
การจ้างต่อ เช่น การทดสอบการต้ังครรภ์หรอืการคุมก าเนดิ Lindexคาดหวังว่า
พนัธมิตรทางธุรกิจจะใส่ใจในสิทธขิองพนกังานหญิงในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่า
เทียมในทุกด้านของการฝึกอบรมและการพฒันาทางวิชาชีพพนักงานหญิงควร
ได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงในการถูกเลิกจ้างหรือการตัดสินใจเก่ียวกับการ
จ้างงานอ่ืน ๆ ซึ่งมีผลกระทบทางลบต่อสถานภาพการจ้างงานท่ีท าใหพ้นกังาน
หญิงไม่สามารถแต่งงานหรอืต้ังครรภ์ได้ พนักงานชายและหญิงท่ีมีภาระ
รับผิดชอบทางครอบครวัควรได้รับความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง
กับการเลิกจ้าง พนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องติดตามความก้าวหนา้ทางอาชีพของ
หญิงและชาย และต้ังเป้าหมายส าหรบัการพฒันาของพนกังาน ดเูอกสารประกอบ
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กรณศีกึษา: จรรยาบรรณธุรกิจของ LINDEX
ค่าจ้างและสวัสดิการ
ค่าจ้างควรสะท้อนถึงทักษะและการศกึษาของพนักงาน และอิงตามชั่วโมงการ
ท างานตามปกติ พนัธมิตรทางธุรกิจจะต้องใหค่้าตอบแทนท่ีเทียบเท่ากันแก่
พนักงานทุกคนส าหรบังานท่ีเหมือนกัน หรืองานท่ีมีมูลค่าเท่ากัน และต้อง
ด าเนินการประเมินชอ่งว่างทางรายได้ระหว่างเพศทุกปี รวมถึงค านวณอัตราส่วน
เงินเดือนและค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานของผู้หญิงต่อผู้ชายตามประเภทพนักงาน
ค่าจ้างรายชั่วโมงส าหรบัการท างานล่วงเวลาควรได้รับการชดเชยในอัตราพเิศษ
เสมอ ซึ่งควรจะไม่น้อยกว่า125% ของค่าจ้างปกติ การจ้างงานเปน็ชิ้นไม่ควรถูก
ยกเว้นจากการได้สิทธชิดเชยค่าท างานล่วงเวลาเช่นเดียวกัน พนักงานต้องได้รับ
ค่าตอบแทนท่ีถูกต้องส าหรบัการลาทุกประเภทท่ีได้รับค่าจ้างตามกฎหมาย
รวมถึง การลาพกัร้อน การลาคลอด/การลาเพื่อเล้ียงดบุูตร และการลาป่วย ซัพ
พลายเออร์จะต้องตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าพนกังานได้รบัสวัสดิการตามกฎหมายอ่ืน
ๆ เช่น ประกันและสวัสดิการทางสุขภาพ พนักงานหญิงมีสิทธท่ีิจะได้รับการ
คุ้มครองในการคลอดบุตร (การลาและสวัสดิการ ตลอดจนการคุ้มครองจากการ
เลือกปฏิบติั) ตามข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศหรืออนสุัญญา ILO ฉบบั
ท่ี 183, 102 และ 3 แล้วแต่ว่ากฎใดจะสูงกว่า ท้ังชายและหญิงควรได้รบั
สวัสดิการในการดแูลเด็กและการลาหรอืการจัดชั่วโมงท างานพเิศษส าหรบั
พนักงานท่ีมีภาระความรบัผิดชอบทางครอบครวั ดเูอกสารประกอบ
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หา้มเลือกปฏิบัติ

พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ สผีิว วงศ์ตระกูล ชาติก าเนดิ ชนช้ันทางสงัคม ศาสนา อายุ ความพิการ เพศ อัตลักษณห์รอืการแสดงออกทางเพศ รสนยิม
ทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานะการต้ังครรภ์และการเป็นมารดา สมาชิกภาพในสหภาพแรงงาน หรอืความเก่ียวข้องทางการเมือง ในขั้นตอนใด ๆ ก็ตามในความสมัพันธใ์น
การจ้างงาน รวมถึงการว่าจ้าง การเข้าถึงการฝึกอบรม การเล่ือนต าแหนง่ การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ หรอืในแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานอ่ืน ๆ เช่น การให้ค่าตอบแทน
สวัสดิการ และการลงโทษ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ห้ามมิให้ใช้มาตรการเลือกปฏิบัติใด ๆ ในการจ้างหรอืการจ้างต่อ เช่น การทดสอบการต้ังครรภ์หรอืการคุมก าเนดิ Lindex คาดหวัง
ว่าพันธมิตรทางธุรกิจจะใส่ใจในสิทธขิองพนักงานหญงิในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมในทกุด้านของการฝึกอบรมและการพัฒนาทางวิชาชีพ พนกังานหญงิควรได้รบัการ
คุ้มครองจากความเสีย่งในการถกูเลิกจ้างหรือการตัดสนิใจเก่ียวกับการจ้างงานอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลกระทบทางลบต่อสถานภาพการจ้างงานท่ีท าให้พนักงานหญงิไม่สามารถแต่งงาน
หรอืต้ังครรภ์ได้ พนกังานชายและหญงิที่มีภาระรบัผิดชอบทางครอบครวัควรได้รบัความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการเลิกจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจจะต้อง
ติดตามความก้าวหนา้ทางอาชีพของหญงิและชาย และต้ังเป้าหมายส าหรับการพัฒนาของพนกังาน

ค่าจ้างและสวัสดิการ

ค่าจ้างควรสะท้อนถึงทักษะและการศึกษาของพนักงาน และอิงตามช่ัวโมงการท างานตามปกติ พันธมิตรทางธุรกิจจะต้องให้ค่าตอบแทนท่ีเทียบเท่ากันแก่พนกังานทกุคน
ส าหรบังานท่ีเหมือนกัน หรอืงานท่ีมีมูลค่าเท่ากัน และต้องด าเนนิการประเมินช่องว่างทางรายได้ระหว่างเพศทกุปี รวมถึงค านวณอัตราสว่นเงินเดือนและค่าตอบแทนขั้น
พื้นฐานของผู้หญงิต่อผู้ชายตามประเภทพนกังาน ค่าจ้างรายช่ัวโมงส าหรับการท างานล่วงเวลาควรได้รบัการชดเชยในอัตราพิเศษเสมอ ซ่ึงควรจะไม่นอ้ยกว่า125% ของค่าจ้าง
ปกติ การจ้างงานเป็นช้ินไม่ควรถกูยกเว้นจากการได้สทิธิชดเชยค่าท างานล่วงเวลาเช่นเดียวกัน พนกังานต้องได้รบัค่าตอบแทนท่ีถกูต้องส าหรับการลาทกุประเภทท่ีได้รบัค่าจ้าง
ตามกฎหมาย รวมถึง การลาพักรอ้น การลาคลอด/การลาเพื่อเล้ียงดูบุตร และการลาป่วย ซัพพลายเออรจ์ะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนกังานได้รบัสวัสดิการตามกฎหมายอ่ืน
ๆ เช่น ประกันและสวัสดิการทางสขุภาพ พนกังานหญงิมีสทิธิท่ีจะได้รบัการคุ้มครองในการคลอดบุตร (การลาและสวัสดิการ ตลอดจนการคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติ) ตาม
ข้อก าหนดของกฎหมายภายในประเทศหรอือนสุญัญา ILO ฉบับท่ี 183, 102 และ 3 แล้วแต่ว่ากฎใดจะสงูกว่า ท้ังชายและหญงิควรได้รบัสวัสดิการในการดูแลเด็กและการลา
หรอืการจัดช่ัวโมงท างานพิเศษส าหรับพนกังานท่ีมีภาระความรับผิดชอบทางครอบครวั
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การคุกคาม

พนักงานทุกคน ท้ังหญิงและชาย ควรได้รับการปฏิบติัด้วยความเคารพและให้
เกียรติ การใช้ความรุนแรงและการคกุคามทุกรูปแบบในสถานท่ีท างาน รวมท้ัง
การขู่เข็ญด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางกาย
การล่วงละเมิดทางวาจา ร่างกาย เพศ หรือจิตใจ หรือการคุกคามหรือข่มขู่ ล้วน
ต้องหา้มท้ังสิ้น ท้ังนี้ การคุกคามทางเพศรวมไปถึงการกระท าหรอืการร้องขอท่ีไม่
พงึปรารถนาเพื่อความต้องการทางเพศ การจับต้องท่ีไม่พงึประสงค์ ค าพดูลามก
อนาจาร หรือการแสดงภาพท่ีไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ หรือการคุกคาม
ประเภทใดก็ตามเป็นสิ่งท่ียอมรบัไม่ได้ในสถานท่ีท างานพาหนะส าหรับเดินทาง/

ขนส่ง หอพกั หรือหอ้งน้า ควรมีการพจิารณาเปน็พเิศษถึงความเป็นสว่นตัวและ
เพศของพนักงานในสถานท่ีเหล่านี้ พนักงานทุกคนต้องได้รบัความคุ้มครองจาก
การตอบโต้/แก้แค้นในการยื่นร้องเรียนเรื่องการคกุคาม

กรณศีกึษา: จรรยาบรรณธุรกิจของ LINDEX
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สภาพการท างาน สุขภาพ และความปลอดภัย

พนัธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศเก่ียวกับการจัดต้ังคลินกิ
ในสถานท่ีท างาน จัดหาบุคลากรด้านบริการสุขภาพ และผู้ใหบ้ริการสุขภาพจาก
ภายนอก และการตรวจสอบว่าสถานประกอบการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ได้รับ
การบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการขนส่งไปยัง
สถานพยาบาลในพื้นท่ีในกรณฉีกุเฉิน พนักงานชายและหญิงควรได้รบัการเข้าถึง
บริการเหล่านี้อยา่งเท่าเทียม และบริการด้านสุขภาพ (รวมท้ังประกัน) ควร
ตอบสนองต่อข้อกังวลและความต้องการท่ีแตกต่างกันของท้ังชายและหญิง
พนัธมิตรทางธุรกิจต้องมีนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัยท่ีพจิารณาถึง
ความแตกต่างทางชีวภาพและเพศระหว่างชายหญิง รวมถึงสุขภาพทางเพศและ
อนามัยการเจรญิพนัธุ์ พนัธมิตรทางธุรกิจต้องจัดใหม้ีหอ้งนา้แยกส าหรบัแต่ละ
เพศอย่างเพยีงพอ รวมท้ัง กระดาษเช็ดมือ อ่างล้างมือ และสบูใ่นพื้นท่ีท างาน
ท้ังหมด ต้องใหค้วามสนใจและอ านวยความสะดวกในการท างานเพื่อใหแ้นใ่จว่ามี
การเคารพสิทธด้ิานการอนามัยเจริญพนัธุส์ าหรับท้ังพนกังานชายและหญิงและมี
การดแูลในด้านการต้ังครรภ์ การลาคลอด และการดแูลเด็ก ควรจัดใหม้ีการ
ท างานท่ียืดหยุ่นส าหรบัผู้หญิงท่ีอยูใ่นช่วงของการต้ังครรภ์หรือใหน้มบุตรและ
ควรมีการก าหนดนโยบายการท างานเพื่อใหช้ายและหญิงสามารถลางานเพื่อเข้า
รับบริการทางสุขภาพท่ีไม่ฉุกเฉินได้ ท้ังจากผู้ใหบ้ริการทางสุขภาพภายในและ
ภายนอกท่ีท างาน

กรณศีกึษา: จรรยาบรรณธุรกิจของ LINDEX
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การคุกคาม

พนักงานทุกคน ท้ังหญิงและชาย ควรได้รับการปฏิบติัด้วยความเคารพและใหเ้กียรติ การใช้ความรุนแรงและการคุกคามทุกรูปแบบในสถานท่ีท างาน
รวมท้ัง การขู่เข็ญด้วยความรุนแรงและการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการลงโทษทางกาย การล่วงละเมิดทางวาจา ร่างกาย เพศ หรือจิตใจ หรือการคุกคาม
หรือข่มขู่ ล้วนต้องหา้มท้ังสิ้น ท้ังนี้ การคุกคามทางเพศรวมไปถึงการกระท าหรอืการรอ้งขอท่ีไม่พงึปรารถนาเพื่อความต้องการทางเพศ การจับต้องท่ีไม่พงึ
ประสงค์ ค าพดูลามกอนาจาร หรือการแสดงภาพท่ีไม่เหมาะสม การคุกคามทางเพศ หรือการคุกคามประเภทใดก็ตามเปน็สิ่งท่ียอมรบัไม่ได้ในสถานท่ี
ท างาน พาหนะส าหรับเดินทาง/ขนส่ง หอพกั หรือหอ้งน้า ควรมีการพจิารณาเป็นพเิศษถึงความเป็นส่วนตัวและเพศของพนักงานในสถานท่ีเหล่านี้
พนักงานทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองจากการตอบโต้/แก้แค้นในการยื่นร้องเรียนเรื่องการคุกคาม

สภาพการท างาน สุขภาพ และความปลอดภัย

พนัธมิตรทางธุรกิจต้องปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศเก่ียวกับการจัดต้ังคลินกิในสถานท่ีท างาน จัดหาบุคลากรด้านบรกิารสุขภาพ และผู้ใหบ้ริการ
สุขภาพจากภายนอก และการตรวจสอบว่าสถานประกอบการ/สิ่งอ านวยความสะดวก ได้รับการบ ารุงรกัษาอย่างเหมาะสม โดยมีขั้นตอนท่ีเหมาะสมในการ
ขนส่งไปยังสถานพยาบาลในพื้นท่ีในกรณฉีกุเฉิน พนักงานชายและหญิงควรได้รับการเข้าถึงบรกิารเหล่านีอ้ยา่งเท่าเทียมและบริการด้านสุขภาพ (รวมท้ัง
ประกัน) ควรตอบสนองต่อขอ้กังวลและความต้องการท่ีแตกต่างกันของท้ังชายและหญิง พนัธมิตรทางธุรกิจต้องมีนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ท่ีพจิารณาถึงความแตกต่างทางชีวภาพและเพศระหว่างชายหญิง รวมถึงสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธุ์ พนัธมิตรทางธุรกิจต้องจัดใหม้ีหอ้งนา้
แยกส าหรับแต่ละเพศอย่างเพยีงพอ รวมท้ัง กระดาษเช็ดมือ อ่างล้างมือ และสบูใ่นพื้นท่ีท างานท้ังหมด ต้องใหค้วามสนใจและอ านวยความสะดวกในการ
ท างานเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารเคารพสิทธด้ิานการอนามัยเจรญิพนัธุส์ าหรบัท้ังพนักงานชายและหญิง และมีการดแูลในด้านการต้ังครรภ์ การลาคลอด และ
การดแูลเด็ก ควรจัดใหม้ีการท างานท่ียดืหยุ่นส าหรบัผู้หญิงท่ีอยูใ่นช่วงของการต้ังครรภ์หรือใหน้มบุตร และควรมีการก าหนดนโยบายการท างานเพื่อใหช้าย
และหญิงสามารถลางานเพื่อเข้ารับบรกิารทางสุขภาพท่ีไม่ฉุกเฉินได้ ท้ังจากผู้ใหบ้ริการทางสุขภาพภายในและภายนอกท่ีท างาน

กรณศีกึษา: จรรยาบรรณธุรกิจของ LINDEX

ดเูอกสารประกอบ
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PRINCIPLE IN ACTION: การประเมินห่วงโซ่อุปทานท่ี
ตอบสนองต่อมิติทางเพศ

แนวทาง:
• กรอบส าหรับการด าเนินการสอบทานธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนท่ีตอบสนอง

ต่อมิติทางเพศในห่วงโซ่อุปทาน
• ชุดตัวช้ีวัดท่ีครอบคลุมประเด็นส าคัญของการเสริมสร้างศักยภาพผู้หญิง
• เคร่ืองมือ Excel ท่ีเผยแพร่สู่สาธารนะบนโลกออนไลน์ เพื่อเก็บและ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพศ และแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการ
• ค าแนะน าส าหรับแบรนด์และซัพพลายเออร์ในการน าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลมาใช้เพื่อให้เกิดนโยบายและโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์: มีแบรนด์เพียง 17% ท่ีรายงานว่าได้มีการเก็บข้อมูลเก่ียวกับเพศส าหรับห่วงโซ่อุปทานของตน BSR ได้พัฒนากรอบแนวคิด Gender Data and 
Impact Framework ด้วยการสนับสนุนจาก Laudes Foundation ในการสนับสนุนแบรนด์ให้เก็บข้อมูลแบบจ าแนกเพศ

ผลจากการด าเนินงาน:

• การให้กรอบการท างานท่ีใช้ได้จริงเพื่อการสอบทานธุรกิจโดย
ตอบสนองต่อมิติทางเพศและเน้นผลลัพธ์มากกว่าการปฏิบัติ ถือเป็น
ข้ันตอนแรกในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างแท้จริง
ส าหรับแรงงานสตรี

https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/making-women-workers-count-gender-responsive-due-diligence-report


41

กรณศีกึษา: การจัดหาเพื่อสถานท่ีท างานท่ีเท่าเทียมในห่วงโซ่
อุปทานเครื่องนุ่งห่ม
เป้าหมาย: Ascena ต้ังเป้าท่ีจะท าการจัดหาแบรนด์เส้ือผ้า 100% จากซัพพลายเออรท่ี์แสดงความเป็นผู้น าในด้านการจัดหาส าหรบั
สถานท่ีท างานท่ีเท่าเทียม (Sourcing for Equal Workplaces: SEW) เพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายนี้ บรษัิทจึงมองหาส่ิงเหล่านี้ในซัพพลายเออร:์ 

พันธสัญญา: มีการสนับสนุนกิจกรรม/
โครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีในเชิงรุก

ภาวะผู้น า: มีระบบการบริหารท่ีรับรองว่าจะ
มีผู้หญิงอยู่ในต าแหน่งผู้บริหาร

นโยบาย: ซัพพลายเออร์มีการใช้นโยบาย
และมาตรการด้านความเท่าเทียมทางเพศ

โปรแกรมการฝึกอบรม: มีการอบรมด้านความเท่า
เทียมทางเพศ ภาวะผู้น า สุขภาพ และการคุกคามทาง
เพศ

ข้อมูลแบบจ าแนกเพศ: มีการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับเพศของบุคลากร

วัฒนธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิความ
ครอบคลุม: ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ในสถานท่ีท างาน

ชุมชน: มีการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรม/
โครงการด้านเสริมสร้างศักยภาพสตรี



03
การเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิบัติการของคุณ



ทบทวนแผนปฏิบัติการของคุณ

มเีป้าหมายเกีย่วกับความเท่าเทยีมทางเพศใดบ้างในแผนปฏิบัติการของคณุทีอ่าจ
ได้รบัการสนับสนุนจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อมติิทางเพศได้

ระบุเปา้หมายและอุปสรรคอย่างชัดเจน รวมถึงระบุว่าแง่มุมใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยตอบสนองต่อมิติทางเพศจะสามารถจัดการกับอุปสรรคดังกล่าวได้บ้าง
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การจัดซื้อจัดจ้างโดยตอบสนองต่อมิติทางเพศ
และแผนปฏิบัติการของคุณ 5 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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กรอบการติดตามและประเมินผล (M&E 
Framework)
ตัวชีวั้ดการรายงาน
เสรมิ: บริษัทควรรายงาน
ตัวช้ีวัดเหล่าน้ีต่อ
สาธารณชนอย่าง
สม่าเสมอ

ร้อยละของมูลค่าการจัดซ้ือกับธุรกิจท่ีผู้หญิงเป็นเจ้าของ

ร้อยละของมูลค่าการจัดซ้ือกับธุรกิจท่ียึดม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ร้อยละของคนงานในห่วงโซ่อุปทานท่ีได้รับค่าจ้างเพื่อชีวิต (living wage) จ าแนกตามเพศ

ตัวชีวั้ดการช่วยเหลือ
และมาตรการสนับสนุน: 
วัดการช่วยเหลือของ
บริษัทท่ีสนับสนุนให้เกิด
การเปล่ียนแปลง เช่น
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ
และมาตรการ ท่ีเป็น
พื้นฐานส าหรับการบรรลุ
ความเท่าเทียมทางเพศ
และการเสริมสร้าง
ศักยภาพสตรี

ร้อยละของซัพพลายเออร์ท่ีถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์เก่ียวกับเพศ

มีเป้าประสงค์ และ/หรือ เป้าหมายส าหรับจ านวนหรือสัดส่วนของการจัดซ้ือจากธุรกิจท่ีผู้หญิงเป็นเจ้าของ

มีเป้าประสงค์ และ/หรือ เป้าหมายส าหรับจ านวนหรือสัดส่วนของการจัดซ้ือจากธุรกิจท่ียึดม่ันในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

มีจรรยาบรรณส าหรับซัพพลายเออร์ท่ีมีการระบุการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศโดยเฉพาะ

ให้การเสริมสร้างศักยภาพอย่างต่อเน่ืองแก่ซัพพลายเออร์และผู้ขาย/ผู้ให้บริการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงด้านความเท่าเทียมทางเพศ ด้วยตัวบริษัท
เอง หรือเป็นส่วนหน่ึงของสมาคมธุรกิจ
ร้อยละของคนงานในห่วงโซ่อุปทาน จ าแนกตามเพศและระดับพนักงาน (ยอดรวม ผู้บริหารระดับสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง พนักงาน
ท่ัวไป บทบาทปฏิบัติการ)

มีพันธสัญญาท่ีจะให้ค่าตอบแทนในอัตราค่าจ้างเพื่อชีวิต (living wage) แก่พนักงานทุกคนในห่วงโซ่อุปทาน

มีนโยบายท่ีก าหนดให้ซัพพลายเออร์ทุกรายให้ค่าตอบแทนอย่างน้อยในอัตราค่าแรงข้ันต่าตามกฎหมายแก่พนักงานทุกคนในห่วงโซ่อุปทานของบริษัท



ทบทวนแผนปฏิบัติการของคุณ มันมีการปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างท่ี
ตอบสนองต่อมิติทางเพศแล้วหรือยัง

• หากไม่มี ท าไมจึงเปน็เชน่น้ัน แล้วคุณจะสามารถน าข้อปฏิบัติใดจากหลักการ
WEP ท่ี 5 มาใสใ่นแผนได้บ้าง

• หากมี ระบุว่าคุณจะติดตามและประเมินผลเปา้หมายเหล่านี้โดยใช้ตัวชี้วัดจาก
M&E framework อย่างไร คุณจะติดตาม KPIs ใดบ้าง คุณจะเก็บข้อมูลอย่างไร
และใครจะเปน็ผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล
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การติดตามและประเมินผล
5 นาที

ดเูอกสารประกอบ
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แหล่งข้อมูล

WeEmpowerAsia (WEA) เป็นโครงการรว่มกันระหว่างสหภาพยุโรปและ UN Women โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิม่
จ านวนของผู้หญิงท่ีเปน็ผู้น าและมีส่วนรว่มในธุรกิจภาคเอกชนในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิล
ลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน รวมถึงท าใหค้วามเชื่อมโยงระหว่าง
ตลาดยุโรปและเอเชียเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นผ่านการค้าและหว่งโซ่อุปทานท่ีมีการค านงึถึงมิติทางเพศ

เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติ
Lindex code of conduct
Human Rights Watch report on buying practices
IFC toolkit to source from women-owned businesses
BSR Gender Data and Impact Framework 
BSR Gender Equality in Codes of Conduct Guidance
UN Women report: how to source from women-owned businesses
Walmart women-owned businesses e-commerce
UN Women’s guidance note Gender-Responsive Procurement

https://about.lindex.com/files/documents/lindex-code-of-conduct-2019.pdf
https://about.lindex.com/files/documents/lindex-code-of-conduct-2019.pdf
https://www.hrw.org/report/2019/04/24/paying-bus-ticket-and-expecting-fly/how-apparel-brand-purchasing-practices-drive
http://documents1.worldbank.org/curated/en/731411532465604455/pdf/128789-WP-v2-IFC-Gender-Report-2018-Tool-Suite-2-Women-owned-businesses-PUBLIC.pdf
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/making-women-workers-count-gender-responsive-due-diligence-report
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/making-women-workers-count-gender-responsive-due-diligence-report
https://www.bsr.org/en/our-insights/report-view/gender-equality-in-codes-of-conduct-guidance
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/the-power-of-procurement-how-to-source-from-women-owned-businesses-en.pdf?la=en&vs=237
https://www.walmart.com/browse/women-owned-businesses/1085632_1094926
https://www.weps.org/sites/default/files/2020-10/55.%20WEPs%20GUIDANCE%20%E2%80%A2%20Gender%20responsive%20(final).pdf



