ข้ อตกลงเรื่องความรับผิดชอบต่ อสั งคมของกิจการ
ระหว่างโซลเวย์ และ อินดัสตริออล โกลบอล ยูเนี่ยน
ฉบับวันที่ 17 ธันวาคม 2556

ข้ อตกลงเรื่องความรับผิดชอบต่ อสั งคมของกลุ่มบริษัทโซลเวย์
ระหว่าง:
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ ซึ่ งมีตวั แทนคือ มร. ฌอง-ปิ แอร์ คลามาดิเยอ ประธานบริ หาร
และ:
อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน ซึ่ งมีตวั แทนคือ มร. เยอร์เก ไรนา เลขาธิการ

บทนา
โดยหลักการแล้ว
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเคมีน้ นั จาเป็ นจะต้องมีการดาเนินงานด้วยจิตสานึกและความรับผิดชอบอย่างสูง
ซึ่งกลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ได้ยอมรับและปฏิบตั ิตามหลักดังกล่าวโดยคานึงถึงพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้
ชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติเสมอมา
“หลักปฏิบตั ิของโซลเวย์” (Solvay Way) ซึ่งรวมถึงการทาข้อตกลงในครั้งนี้
ได้ถกู นามาใช้เพื่อสนับสนุนรู ปแบบการพัฒนาที่ได้รวมเอาการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและพฤติกรร
มที่เหมาะสมเข้าด้วยกัน อันจะส่ งเสริ มให้เกิดความรับผิดชอบที่สูงขึ้นต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการนั้นจาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่จากพนักงาน
ด้วยเหตุน้ ีบริ ษทั โซลเวย์จึงมุ่งมัน่ ที่จะสร้างระบบการสื่อสารระหว่างผูบ้ ริ หาร
และตัวแทนพนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างละเอียดถี่ถว้ น และเท่าเทียม
ซึ่งการกระทาเช่นนี้ถือได้ว่าเป็ นลักษณะสาคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า
และเอกลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิ่งที่ทุกกิจการของกลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ทวั่ โลกต้องคานึงถึง
ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการสื่อสารอย่างทัว่ ถึงไปยังทุกหน่วยที่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นประเทศต่างๆ
ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงได้มีการจัดทาข้อตกลงฉบับนี้ข้ นึ โดยกลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล
ยูเนี่ยน ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มภี ารกิจเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกจ้างในอุตสาหกรรมเคมีทวั่ โลก
ได้ร่วมมือกันจัดทาแนวทางในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ าย
รวมถึงมุ่งมัน่ ที่จะร่ วมมือกันสร้างให้เกิดการประกอบการอุตสาหกรรมที่ดี
และการปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมต่อลูกจ้างในทุกๆ แห่งทัว่ โลกที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินกิจการอยู่
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์มีความตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบตั ิภารกิจนี้
แม้ว่าจะเป็ นภารกิจที่เพิ่มขึ้นจากการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบปกติในทุกประเทศที่บริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินกิจการอยู่
โดยบริ ษทั ในกลุ่มโซลเวย์ที่ดาเนินกิจการอยูท่ วั่ โลกจะต้องยึดถือและปฏิบตั ิตามมาตรฐานการปฏิบตั ิที่ปราก
ฏในข้อตกลงฉบับนี้อย่างเคร่ งครัด
นอกจากนี้
บริ ษทั เครื อข่ายของกลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ทุกแห่งจะต้องปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศ

รษฐกิจ แรงงาน และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ด้วยเจตนา
และความมุ่งมัน่ ที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องตามพันธะสัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
ผูล้ งนามในข้อตกลงฉบับนี้ ท้งั สองฝ่ ายต่างก็รับทราบว่า
มาตรฐานและหลักการอันเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติซ่ึงได้ถกู บรรจุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้
จะถูกบริ ษทั ในเครื อโซลเวย์ทวั่ โลกนาไปปฏิบตั ิ โดยไม่จาเป็ นต้องให้กฎหมาย
หรื อระเบียบของแต่ละประเทศนั้นบังคับ
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน ได้ให้คามัน่ ว่าจะร่ วมกันพัฒนาความเชื่อมัน่
และความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์
เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบตั ิพนั ธะกิจตามข้อตกลงฉบับนี้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
I-ขอบเขตการนาไปปฏิบัติ
บริ ษทั ในเครื อทุกแห่งที่กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์มีอานาจในการบริ หารโดยตรง
จะนาข้อตกลงฉบับนี้ไปปฏิบตั ิใช้
โดยบริ ษทั เหล่านั้นจะนาไปปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดโดยต้องคานึงถึงกฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมายประจาชาติเป็ นหลัก เว้นแต่ ในกรณี ที่กฎหมายท้องถิ่น
และกฎหมายประจาชาติเอื้ออานวยประโยชน์ที่ดีกว่า
จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิพนั ธะกิจตามข้อตกลงให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายได้

โซลเวย์
อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน นิ

II – ข้ อกาหนดระหว่างประเทศ
มาตราที่ 1
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
ได้ให้คามัน่ ที่จะยึดถือและปฏิบตั ิตามประมวลกฎหมายว่าด้วยสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐาน
และสิทธิสหภาพแรงงานทั้งในกิจการสาธารณะทัว่ ไป และกิจกรรมของบริ ษทั
1.1 หลักเกณฑ์ ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-International Labor Organization)
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ได้ยนื ยันที่จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานขององค์กรแรงงา
นระหว่างชาติ
หลักเกณฑ์ ที่ 87, 98 และ 135
ภายใต้กรอบการปฏิบตั ิตามสิทธิสหภาพแรงงานขั้นพื้นฐาน
หลักเกณฑ์น้ ี ประกอบไปด้วยการให้สิทธิเข้าร่ วมการต่อรองเพื่อส่วนรวม
การที่ลกู จ้างสามารถมีตวั แทนของตนที่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเสรี
รวมถึงสิทธิของลูกจ้างในการจัดตั้งองค์กรของตนเอง และสิทธิในการเข้าร่ วมกับองค์กรนั้นๆ
หลักเกณฑ์ ที่ 29 และ 105
การให้คามัน่ ที่จะไม่จา้ งงานโดยบังคับ หรื อกักขังหน่วงเหนี่ยว
หลักเกณฑ์ ที่ 138 และ 182
การให้คามัน่ ที่จะไม่จา้ งแรงงานเด็ก
หลักเกณฑ์ ที่ 100 และ 111
การให้คามัน่ ที่จะสร้างความเท่าเทียมในโอกาส และข้อปฏิบตั ิในการจ้างงาน
อันรวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันให้แก่ลกู จ้างหญิง
และชายที่ปฏิบตั ิงานซึ่งมีคุณค่างานเทียบเท่ากัน
และการป้ องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน และการประกอบอาชีพ

หลักเกณฑ์ ที่ 156
การให้คามัน่ ที่จะให้มีสิทธิ และโอกาสอันเท่าเทียมให้แก่ลูกจ้างทั้งชาย
และหญิงที่มีภาระต้องดูแลครอบครัว รวมไปถึงผูท้ ี่กาลังตั้งครรภ์ และให้นมบุตร
1.2 สนธิสัญญาระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
ภายหลังการลงนามในสนธิสญ
ั ญาระดับโลกขององค์การสหประชาชาติ
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ได้ดาเนินการปฏิบตั ิตามหลัก 10 ประการ ดังต่อไปนี้
หมวดสิทธิมนุษยชน
หลักการที่ 1
ผูด้ าเนินธุรกิจควรให้การสนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุษยชนอันเป็ นหลักการที่ได้รับการยอ
มรับจากนานาชาติ และ
หลักการที่ 2
ต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการกระทาใดๆ
หมวดมาตรฐานแรงงาน
หลักการที่ 3
ผูด้ าเนินธุรกิจควรให้การสนับสนุนอิสรภาพในการรวมตัว
และสิทธิในการต่อรองเพื่อส่วนรวมของลูกจ้าง
หลักการที่ 4
การกาจัดวงจรการบังคับขายแรงงาน และการขู่เข็ญให้ขายแรงงานในทุกรู ปแบบ
หลักการที่ 5
การเลิกใช้แรงงานเด็กอย่างเด็ดขาด และ
หลักการที่ 6
การต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิดา้ นการจ้างงาน และการประกอบอาชีพ

หมวดสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 7
ผูด้ าเนินธุรกิจควรให้การสนับสนุนมาตรการดูแลและป้ องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม
หลักการที่ 8
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มส่งเสริ มให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากยิง่ ขึ้น
หลักการที่ 9
กระตุน้ ให้มีการพัฒนา และเผยแพร่ เทคโนโลยีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
หมวดการต่ อต้ านการทุจริ ต
หลักการที่ 10
ผูด้ าเนินธุรกิจควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมไปถึงการขู่กรรโชก
และการให้สินบน
III- พันธะกิจที่ต้องปฎิบัตขิ องกลุ่มบริษทั โซลเวย์
1. ด้ านสุขภาพและความปลอดภัย
 สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานถือเป็ นสิ่งสาคัญอันดับต้นๆ
ประการหนึ่งของบริ ษทั โซลเวย์ โดยบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อคงไว้ซ่ึงสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี
และบริ หารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในแต่ละวัน
บริ ษทั โซลเวย์มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาข้อกาหนดภายในและสิ่งจาเป็ นต่างๆ
ภายในองค์กรอย่างพิถีพิถนั และนาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งเป้ าหมายของการกระทาดังกล่าวก็เพื่อปรับปรุ งสมรรถนะด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อตรวจสอบตัวชี้วดั ในการประเมินผลอย่างสม่าเสมอ ทั้งสาหรับพนักงานของบริ ษทั เอง
และพนักงานของบริ ษทั ผูร้ ับเหมางานภายในด้วย
 บริ ษทั โซลเวย์
มุ่งมัน่ ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ถกู สุขลักษณะสาหรับบุคลากรทุกคน
โดยไม่แบ่งแยกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
และโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการทางานในแต่ละหน้าที่น้ นั

 บริ ษทั โซลเวย์ได้ให้คามัน่ ว่า ในการดาเนินโครงการใดๆ บริ ษทั ฯ
จะไม่ยนิ ยอมให้มีการลดมาตรฐานด้านสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
และของชุมชนใกล้เคียงลงทั้งสิ้น นับตั้งแต่วนั แรกที่โครงการนั้นได้ถกู ริ เริ่ มขึ้น ยิง่ ไปกว่านั้น
บริ ษทั โซลเวย์จะให้การสนับสนุนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
ที่สามารถปรับปรุ งสภาพการณ์ที่กาลังเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั ให้ดีข้ ึนได้
 บริ ษทั โซลเวย์ยนิ ยอมที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์ขององค์กรแรงงานระหว่างชาติดา้ นการรับมือกั
บปัญหาเอดส์ในที่ทางาน ร่ วมกับ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
เพื่อการให้ขอ้ มูลแก่พนักงานหรื อตัวแทนพนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อดังกล่าว
1.2
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บริ ษทั โซลเวย์ เชื่อมัน่ ว่า อิสระในการตัดสินใจ
และความรับผิดชอบที่มีอยูใ่ นตัวพนักงานแต่ละคนมีบทบาทสาคัญต่อผลงานของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ จึงส่งเสริ มให้มีการโยกย้ายภายใน ไม่ว่าจะเป็ นการย้ายสถานที่ทางาน
หรื อการเปลี่ยนสายงาน เพื่อสร้างโอกาสในการทางานให้แก่บุคลากรของบริ ษทั

บริ ษทั ในเครื อโซลเวย์ได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้พนักงานได้รับบริ การด้านต่างๆ
ตลอดระยะเวลาที่พนักงานทางานให้แก่บริ ษทั ซึ่งประกอบไปด้วย
- ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตาแหน่งว่าง โดยผ่านทางหน่วยจัดหางาน (ในกรณี ที่มหี น่วยงานนี้ในบริ ษทั )

-

การฝึ กอบรมเพื่อเตรี ยมพนักงานให้พร้อมสาหรับตาแหน่งงานใหม่ หรื อเทคโนโลยีการปฏิบตั ิงานใหม่ๆ
ที่นาเข้ามาใช้
การพัฒนาทักษะต่างๆ
บริ ษทั โซลเวย์
จะสนับสนุนการโยกย้ายของพนักงานผ่านทางฝ่ ายบริ หารที่เป็ นผูป้ ระสานงานในแต่ละส่วนธุรกิจ
ซึ่งการโอนย้ายระหว่างประเทศจะมีให้สาหรับพนักงานในตาแหน่งผูบ้ ริ หารขึ้นไป
และการโอนย้ายภายในประเทศสาหรับพนักงานในระดับอื่นๆ
บริ ษทั โซลเวย์พยายามอย่างยิง่ ที่จะรักษาสมดุลในการจ้างงานบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน และให้ความ
เอาใจใส่เป็ นพิเศษต่อสภาพการจ้างงานของพนักงานสูงอายุ
3. สวัสดิการของพนักงาน
บริ ษทั โซลเวย์ได้จดั ให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึงการประกันสุขภาพ
สวัสดิการสาหรับผูท้ ี่เป็ นมารดา และพนักงานเกษียณอายุ อันเป็ นสวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนด
และสอดคล้องกับกฎระเบียบ และธรรมเนียมปฏิบตั ิในแต่ละพื้นที่
อีกทั้งยังมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมตามความจาเป็ นของบริ ษทั ในเครื อแต่ละแห่งอีกด้วย
4. การต่ อต้ านการเลือกปฏิบัติ
บริ ษทั โซลเวย์ จะไม่ยนิ ยอมให้มีการเลือกปฏิบตั ิเกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะในรู ปแบบใดก็ตาม และบริ ษทั ฯ
จะให้ความเคารพในความแตกต่างของพนักงาน และส่งเสริ มให้เกิดโอกาสอันเท่าเทียมแก่พนักงานทุกคน
ในการนี้บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในกฎบัตรว่าด้วยความหลากหลายของแรงงานในประเทศฝรั่งเศส
และได้นาหลักเกณฑ์ที่ 111
ขององค์กรแรงงานระหว่างชาติมาเป็ นแนวทางในการวางนโยบายการจ้างงานของบริ ษทั ฯ
ซึ่งหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเน้นต่อต้านการกระทาใดๆ ที่ทาให้สูญเสียโอกาสอันเท่าเทียม
หรื อเกิดการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมในการจ้างงานโดยมีอคติในเชื้อชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา การเมือง
หรื อมุมมองด้านธุรกิจ ถิ่นกาเนิด หรื อพื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคม ยิง่ ไปกว่านั้นบริ ษทั โซลเวย์
จะให้ความเอาใจใส่เป็ นพิเศษแก่พนักงานที่มภี าระรับผิดชอบทางครอบครัว
โดยจะปฏิบตั ิตามแนวทางในหลักเกณฑ์ที่ 156 ขององค์กรแรงงานระหว่างชาติที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2
มาตราที่ 1 1.1 ของข้อตกลงฉบับนี้
การปฏิบตั ิดงั กล่าว จะรวมถึงการส่งเสริ มให้มีการจ้างแรงงานที่มีพ้นื ฐานแตกต่างกันด้วย

5. ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้า และผู้ทาสัญญารั บเหมางานภายใน
บริ ษทั โซลเวย์มุ่งหวังให้ค่คู า้ และผูร้ ับเหมางานภายในของบริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
และหลักสิทธิมนุษยชนพื้นฐานตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อตกลง หรื อมาตรฐานการปฏิบตั ิระหว่างประเทศ
ซึ่งจะส่งผลให้การดาเนินงานโดยรวมของบริ ษทั โซลเวย์เป็ นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ดว้
ย ดังนั้นบริ ษทั ฯ จะผลักดันทุกวิถีทางให้ค่คู า้ และผูร้ ับเหมางานภายในดาเนินกิจการของตนอย่างถูกต้อง
และบริ ษทั โซลเวย์ ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือหรื อให้คาแนะนาในด้านดังกล่าว
เมื่อไรก็ตามที่ค่คู า้ และผูร้ ับเหมางานภายในต้องการ
แต่หากคู่คา้ หรื อผูร้ ับเหมางานภายในได้กระทาการใดๆ ที่ลว่ งละเมิดหรื อฝ่ าฝื นกฎหมายด้านอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม หรื อหลักสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น
โดยไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขหรื อเลิกล้มการกระทานั้น
บริ ษทั โซลเวย์จะยุติความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาดังกล่าว
ดังที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงทางการค้าที่ทาไว้
6.

การจัดการความเสี่ยง และการดูแลสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงในกระบวนการผลิต และผลผลิต
การจัดการความเสี่ยงจัดเป็ นกิจกรรมสาคัญระดับต้นๆ
ของบริ ษทั โซลเวย์ซ่ ึงยึดหลักการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานที่ดีที่สุดที่มีอยู่
ภายใต้นโยบายและขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบตั ิ บริ ษทั โซลเวย์ได้ดาเนินการต่างๆ เพื่อที่จะพัฒนา
- มาตรการป้ องกันความเสี่ยงที่ได้รับรู้ และระบุได้ในปัจจุบนั
- มาตรการป้ องกันความเสี่ยงล่วงหน้า ซึ่งเกิดจากความกระตือรื อร้น
การคิดแบบมองไปข้างหน้า และการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงการใช้หลักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั

และภายใต้นโยบายการให้บริ การด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั โซลเวย์ได้ปฏิญาณที่จะให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของบริ ษทั ตลอดอายุของสินค้า รวมถึงการให้ความช่วยเหลือโดยตรง ณ
สถานประกอบการของลูกค้าด้วย

บริ ษทั โซลเวย์ได้พฒั นาวิธีจดั ประเภทสินค้าแบบ “ต้องเอาใจใส่เป็ นพิเศษ”
ซึ่งประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ประเภท CMRs (หรื อผลิตภัณฑ์ที่มีสารก่อมะเร็ ง
สารที่ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ และสารที่เป็ นพิษ) ที่ถกู นาไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าอืน่ ๆ
ซึ่งบริ ษทั โซลเวย์จะให้คาแนะนาอย่างตรงไปตรงมา
แม้ว่าคาแนะนานั้นอาจชักนาให้ลกู ค้าหันไปใช้สินค้าตัวอื่น
หรื อเข้มงวดในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมากขึ้นหากไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ตวั อื่นได้ก็ตาม
สิ่งแวดล้อม
บริ ษทั โซลเวย์ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศที่บริ ษทั ในเครื อตั้งอยู่
และกฎระเบียบระหว่างประเทศ รวมทั้งยึดถือ
“คามัน่ สัญญาของอุตสาหกรรมเคมีในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม”
โดยบริ ษทั ได้นาหลักการดังกล่าวมาปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาความปลอดภัย และอนามัยในการทางาน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โซลเวย์

ในขณะเดียวกัน
การรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และนโยบายของบริ ษทั ก็มีบทบาทสาคัญในการปฏิบตั ิงานของโซลเวย์ท้งั ในระดับชาติ
และนานาชาติ
ดังนั้น บริ ษทั
โซลเวย์ และ อินดัสตริ -ออล โกลบอล ยูเนี่ยน จึงได้ร่วมกันเสริ มสร้างความรู้
และความชานาญของพนักงานในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากยิง่ ขึ้น
7. การสื่อสารระหว่างพนักงานและฝ่ ายบริ หาร
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
ได้มุ่งมัน่ ร่ วมกันที่จะสร้างระบบการสื่อสารภายในที่สามารถให้ขอ้ มูลอย่างละเอียดถี่ถว้ น
และให้โอกาสในการสื่อสารที่เท่าเทียมกันระหว่างพนักงาน และผูบ้ ริ หาร
ซึ่งการสื่อสารนี้เป็ นส่วนสาคัญของวัฒนธรรมโซลเวย์ ซึ่งจะถูกนาไปใช้ในการชุมนุมต่างๆ ของพนักงาน
และในการเจรจาปกติกบั ตัวแทนพนักงาน
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน จะร่ วมกันกระตุน้ ให้พนักงาน
และตัวแทนพนักงานมีส่วนร่ วมในการสื่อสารนี้มากขึ้น
และจะร่ วมกันผลักดันให้มีส่วนร่ วมไปจนถึงระดับนานาชาติ

เพื่อการดาเนินงานดังกล่าว และเพื่อเป็ นการปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมาย
และธรรมเนียมปฏิบตั ิของท้องถิ่น
บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นต่อตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตัวแทนพนักงานก็ตอ้ งให้คาสัตย์ในการที่จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับด้วย
บริ ษทั โซลเวย์เคารพสิทธิของพนักงานในการจัดตั้งหรื อสมัครเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ตนเลือก
และจะวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัดในการที่พนักงานจะสมัครเป็ นสมาชิก, ดาเนินการต่อไป, เปลี่ยนแปลง
หรื อ ยกเลิกการเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานที่พวกเขาเลือก
บริ ษทั โซลเวย์จะไม่ทาการสื่อสารใด ๆ ที่ไม่ถกู ต้องกับพนักงาน
โดยมีเป้ าหมายที่จะจูงใจให้ตดั สินใจเกี่ ยวกับตัวแทนลูกจ้าง
และต้องมัน่ ใจว่าการสื่อสารกับพนักงานต้องเป็ นความจริ งและไม่เป็ นปฏิปักษ์กบั สหภาพแรงงาน
บริ ษทั โซลเวย์ ขอปฏิญาณว่าจะไม่กระทาการใดๆ
ที่เป็ นการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงานหรื อความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน
ด้วยอคติที่เกิดจากการจัดตั้งสหภาพหรื อการรวมกลุ่มกันของพนักงาน
บริ ษทั โซลเวย์ จะไม่อนุญาตให้มีการเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงาน หรื อตัวแทนพนักงานที่เรี ยกร้องสิทธิต่างๆ
ตามที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ หรื อพนักงานที่กระทาการใดๆ ตามสิทธิที่ได้ระบุไว้
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
จะร่ วมกันตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากระบบการสื่อสารที่จดั ทาขึ้นนี้
8. การสื่อสารกับสาธารณะชน


บริ ษทั โซลเวย์ ได้ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่อการสื่อสารอย่างเป็ นกิจวัตร
และน่าเชื่อถือกับชุมชนที่อยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการของบริ ษทั
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ
จึงได้จดั ทานโยบายการสื่อสารที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
และธรรมเนียมปฏิบตั ิของท้องถิ่นขึ้น



บริ ษทั โซลเวย์
มีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่จะพัฒนาตามความจาเป็ นให้มีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

และมีความรับผิดชอบกับหน่วยงานหรื อองค์กรสาธารณะที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเค
มี
9. สิทธิในการร้ องเรี ยน
พนักงานทุกคนของบริ ษทั มีหน้าที่ปฏิบตั ิงาน และปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย ตามภารกิจหลัก
และระเบียบปฏิบตั ิของบริ ษทั
พนักงานทุกคนจะต้องแจ้งให้หวั หน้างานทราบทันทีหากมีการละเมิดหรื อฝ่ าฝื นกฎใดๆ
และอาจแจ้งให้ฝ่ายบุคคล หรื อฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ ทราบด้วย บริ ษทั โซลเวย์
จะดาเนินการจัดสร้างกลไกเฉพาะ เพื่อให้พนักงานใช้เป็ นช่องทางในการแจ้งปัญหา หรื อข้อร้องเรี ยนใดๆ
ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้ช่องทางปกติในการร้องเรี ยนได้
IV- การวัดผลการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของบริษัท
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน จะร่ วมกันทบทวนข้อตกลงนี้เป็ นประจาทุกปี
โดยจะพิจารณาตามตัวชี้วดั การปฏิบตั ิภารกิจตามข้อตกลงของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้ ดังต่อไปนี้
ด้ านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
อัตราส่วนจานวนบริ ษทั ในเครื อที่ผา่ นการตรวจสอบด้านอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในช่วงสามปี ย้อนหลัง จากข้อมูลที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของบริ ษทั
TF 1: อัตราความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางานที่ส่งผลให้เกิดการหยุดงาน
ซึ่งแสดงอยูใ่ นรู ปของจานวนอุบตั ิเหตุต่อล้านชัว่ โมงทางาน
TF 2: อัตราความถี่ของการเกิดอุบตั ิเหตุในการทางานที่อาจส่งผลหรื ออาจไม่ส่งผลให้เกิดการหยุดงาน
ซึ่งแสดงอยูใ่ นรู ปของจานวนอุบตั ิเหตุต่อล้านชัว่ โมงทางาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
- น้ า
- อากาศ
- การใช้พลังงาน
- การกาจัดขยะของเสีย

โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ ยน ร่

โซลเวย์

โซลเวย์
หลักปฏิบัติของโซลเวย์

หลักปฏิบตั ิของโซลเวย์ มีเป้ าหมายที่จะสร้างความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยให้พนักงาน และ ตัวแทนพนักงานมีส่วนร่ วมมากขึ้น
เอกสารประกอบหลักปฏิบตั ิของโซลเวย์ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแนวทางปฏิบตั ิ
ความคืบหน้าและวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิของแต่ละปี ที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่สาคัญทั้งหกกลุ่ม
อันประกอบไปด้วย ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูล้ งทุน ชุมชน และโลก
ซึ่งเอกสารประกอบนั้นจะช่วยให้บริ ษทั ต่าง ๆ ในกลุ่มโซลเวย์ สามารถประเมินได้ว่า ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินการอยูใ่ นระดับใดในแต่ละภารกิจ และจะกาหนดเป้ าหมายและแผนงานปรับปรุ งอย่างเหมาะสม
เพื่อการพัฒนาการปฏิบตั ิ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างก้าวหน้าและต่อเนื่องได้

ในหลักปฏิบตั ิของโซลเวย์ ประกอบไปด้วยพันธะกิจ 23 ประการ และแนวทางปฏิบตั ิหลักที่พึงกระทา 48
ประการ เพื่อให้บรรลุภารกิจตามความมุ่งมัน่ นี้ แนวทางปฏิบตั ิหลักนี้ได้ถกู แบ่งออกเป็ น 4 ระดับขั้นคือ
1. ขั้นริ เริ่ มปฏิบตั ิการ
หมายถึงขั้นตอนที่บริ ษทั ฯได้ริเริ่ มมุ่งตอบสนองความคาดหวังขั้นพื้นฐานของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละ
กลุ่ม และแผนการปฏิบตั ิได้ถกู จัดทาขึ้น
2. ขั้นปฏิบตั ิการ
เป็ นขั้นดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานตามขั้นตอนอย่างเป็ นระบบภายในบริ ษทั ฯ
ในแต่ละกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งมีวิธีการจัดลาดับความสาคัญ การจัดสรรทรัพยากร
และผูบ้ ริ หารมีส่วนร่ วมในแผนการดาเนินการ
3. ขั้นการปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์
คือขั้นที่การดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานประสบความสาเร็ จ
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบในทุกๆ ด้าน
นอกจากนี้ยงั มีการนาข้อมูลที่สะท้อนจากการดาเนินงานมาปรับปรุ งการปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี
และพนักงานมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้วย
4. ขั้นสัมฤทธิผล
เป็ นขั้นที่ผลการปฏิบตั ิงานใกล้เคียงกับมาตรฐานที่ต้งั ไว้ในแต่ละส่วน
มีกระบวนการปรับปรุ งการดาเนินงานที่ต่อเนื่อง และได้ผลลัพธ์ที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯได้รับการยอมรับจากผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
พันธะกิจที่ต้องปฏิบัติ
1. พันธะกิจที่มตี ่อลูกค้า
1.1 แสดงออกพันธะกิจ RSE ในด้านความสัมพันธ์ต่อลูกค้าของบริ ษทั ฯ
1.2 ควบคุมความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1.3 สร้างนวัตกรรมโดยผสมผสานกับ RSE
1.4 วิเคราะห์และพัฒนาตลาดของเราโดยผสมผสานกับ RSE

2. พันธะกิจที่มตี ่อพนักงานของบริ ษทั
2.1 รับผิดชอบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
2.2 เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและรับรองสิทธิทางสังคมของพนักงาน
2.3 สร้างความมัน่ ใจในคุณภาพของการสื่อสารภายใน
2.4 พัฒนาศักยภาพในการจ้างงาน
2.5 สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน
3. พันธะกิจต่อโลก
3.1 สนับสนุนให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3.2 ปกป้ อง และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
3.4 สร้างแรงจูงใจที่รับผิดชอบ
4. พันธะกิจที่มีต่อผูร้ ่ วมลงทุน
4.1 เพิม่ มูลค่าการลงทุนอย่างรับผิดชอบ
4.2 จัดให้มีการบริ หารความเสี่ยง
4.3 จัดให้มีการเผยแพร่ และเคารพแนวปฏิบตั ิที่ดีในการบริ หารธรรมาภิบาล
4.4 มีการสื่อสารที่มีจริ ยธรรมและโปร่ งใส
5. พันธะกิจที่มีต่อคู่คา้
5.1 กาหนดคุณสมบัติของคู่คา้ ที่บริ ษทั ต้องการอย่างชัดเจน และใช้เป็ นหลักในการคัดเลือกคู่คา้
5.2 ประเมินผลการจัดซื้อตามหลัก RSE
5.3 บริ หารและประเมินคู่คา้ และบริ หารความสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. พันธะกิจต่อชุมชน
6.1 ส่งเสริ มบูรณาการบริ ษทั เข้ากับท้องถิ่น
6.2 ควบคุมความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอันสืบเนื่องมาจากการประกอบกิจการของบริ ษทั ในแ
ต่ละพื้นที่
6.3 ควบคุมความเสี่ยงในด้านการขนส่งสินค้า และวัตถุดิบ รวมถึงการป้ องกันอุบตั ิเหตุต่างๆ

กรอบโครงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้กล่าวมานั้น เป็ นตัวชี้วดั ที่ใช้ตรวจสอบบริ ษทั ฯ
ในการปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
จะมีส่วนร่ วมในการประเมินผลประจาปี ของการดาเนินงานตามหลักปฏิบตั ิของโซลเวย์ดว้ ย
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน มีความเห็นพ้องกันว่า หลักปฏิบตั ิของโซลเวย์น้ นั
จะช่วยผลักดันให้เกิดผลที่ดีเลิศในการปฏิบตั ิพนั ธะกิจตามข้อตกลงฉบับนี้
และยินดีที่จะทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุพนั ธะกิจตามข้อตกลงอย่างสมบูรณ์
V- การดาเนินงานตามข้ อตกลง: ระเบียบวิธใี นการปฏิบัติ
ข้อตกลงฉบับนี้ จะถูกนาไปเป็ นแนวทางในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษทั ในเครื อโซลเวย์ทวั่ โลก
เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็ง และแผ่ขยายแนวทางปฏิบตั ิดา้ นแรงงานของบริ ษทั ให้ครอบคลุมมากขึ้น
แต่จะไม่ถกู นาไปแทนที่ หรื อแทรกแซงธรรมเนียมปฏิบตั ิของท้องถิ่น ไม่ว่าจะผ่านทางการสื่อสาร
หรื อการเจรจาต่อรองใดๆ
เพื่อพัฒนาพลังและความคิดสร้างสรรค์ในการพูดคุยกันในระดับท้องถิ่นของข้อตกลงระดับโลกนี้
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
ต้องควบคุมให้การพูดคุยในบริ ษทั ที่กระทาทั้งในโรงงานหรื อในประเทศ
ต้องเป็ นการต่อยอดและกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้
บริ ษทั โซลเวย์ ให้สญ
ั ญาว่าจะมอบสาเนาของข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ฝ่ายบริ หาร
และแจ้งให้พนักงานทัว่ ไปทราบถึงการจัดทาข้อตกลงฉบับนี้ และพันธะกิจที่ระบุในข้อตกลง
ซึ่งจะมีการนาเนื้อหาของข้อตกลงไปแปลเป็ นภาษาต่างๆ
ที่ใช้ในแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ร่วมกับ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
และนาไปเผยแพร่ ไว้ในอินทราเน็ตของกลุ่มบริ ษทั ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จะมีการใส่ใจเป็ นพิเศษในเรื่ องนี้ สาหรับพนักงานใหม่ โดยอาจจะได้รับสาเนาของข้อตกลงฉบับนี้
และ/หรื อ ได้รับแจ้งให้เข้าไปดูในอินทราเน็ตของโซลเวย์
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน จะร่ วมมือกันเผยแพร่
และสร้างความเข้าใจอันดีในเนื้อหาของข้อตกลงให้แก่ตวั แทนกลุ่มพนักงานในแต่ละสาขาของบริ ษทั ฯ
โดยในการนี้ บริ ษทั โซลเวย์จะอานวยความสะดวกให้ตวั แทนเหล่านี้ได้เข้าร่ วมการประชุมต่างๆ ที่
อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน อาจจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่
เพื่อช่วยส่งเสริ มสนับสนุนการสื่อสารกับสาธารณะที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้

บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน ได้ตกลงกันว่า
ทั้งสองฝ่ ายจะให้เวลาซึ่งกันและกันตามความจาเป็ นในแต่ละสถานการณ์
เพื่อแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นให้แต่ละฝ่ ายทราบ และร่ วมกันกาหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน มีความเชื่อร่ วมกันว่า
ปัญหาทั้งหลายจะถูกแก้ไขได้ดีที่สุดเมื่อดาเนินการแก้ไขในพื้นที่ที่เกิดปัญหานั้น
VI- การติดตาม และทบทวนผลงานประจาปี
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
จะทาการติดตามผลการดาเนินการที่ถกู ต้องตามข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง
และจะทาการประเมินผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิภารกิจของบริ ษทั สาขาในแต่ละประเทศ หรื อแต่ละภูมภิ าค
กรณี ที่มีปัญหาเกิดขึ้นในการปฏิบตั ิภารกิจตามข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องมีการระบุปัญหานั้นลงในรายงาน
พร้อมแนวทางแก้ปัญหาที่ได้ตกลงกันในเบื้องต้น แต่หากมีอุปสรรคใดๆ เกิดขึ้นในพื้นที่ ฝ่ ายบริ หาร
และตัวแทนพนักงานในพื้นที่น้ นั ต้องร่ วมกันเขียนรายงาน พร้อมทั้งระบุภาพรวมของสถานการณ์ดว้ ย
โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน

ร

โซลเวย์
โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
กลุ่มบริ ษทั โซลเวย์ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ (ค่าเดินทาง
ค่าที่พกั และค่าแปลเอกสาร)
บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
ยินดีที่จะร่ วมกันทบทวนผลการปฏิบตั ิงานก่อนที่ขอ้ ตกลงฉบับนี้จะสิ้นอายุลง
เพื่อเตรี ยมหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุ งสาหรับข้อตกลงฉบับใหม่
การทบทวนในช่วงสุดท้ายของอายุขอ้ ตกลง
อาจจาเป็ นต้องมีการใช้ผเู้ ชี่ยวชาญที่เลือกสรรโดยทั้งสองฝ่ ายเป็ นผูด้ าเนินการ
โดยบริ ษทั โซลเวย์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

บริ ษทั โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
เป็ นผูม้ ีอานาจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการตอบคาถามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิตามข้อตกลงฉบับนี้
โซลเวย์ และ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ ยน

VII – การบังคับใช้ ข้อตกลง
มี

3 นับจากวันที่ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว

ข้อตกลงนี้อาจถูกแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักการเดียวกับการแก้ไขสัญญาอื่นๆทัว่ ไปเพื่อดัดแปลง
หรื อแก้ไขเนื้อหาให้เหมาะสม
ภายในระยะเวลา 1 ปี แต่ไม่นอ้ ยกว่าสามเดือนก่อนถึงวันหมดอายุของข้อตกลงฉบับนี้
ผูล้ งนามในข้อตกลงทั้งสองฝ่ ายจะต้องพบกันเพื่อจัดเตรี ยมและทบทวนในข้อตกลงทั้งหมดบนหลักการเพื่อ
ให้ขอ้ ตกลงนี้มีคุณค่าพอที่จะได้รับการต่ออายุ
ผูล้ งนามแต่ละฝ่ ายสามารถถอนตัวจากข้อตกลงได้ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเป็ นระยะเวลา 6 เดือน
ข้อตกลงฉบับนี้จะถูกแปลเป็ นภาษาต่างๆ ตามภาษาของประเทศที่บริ ษทั ในเครื อของโซลเวย์ต้งั อยู่
และเป็ นภาษาที่ถกู ระบุไว้ในรายชื่อสมาชิกของ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน
แต่ขอ้ ตกลงฉบับภาษาฝรั่งเศสเท่านั้นที่จะถูกใช้เป็ นต้นฉบับในการลงนามของคู่สญ
ั ญาทั้งสองฝ่ าย
ฌอง-ปิ แอร์ คลามาดิเยอ ประธานบริ หาร
และ
เยอร์เก ไรนา เลขาธิการ อินดัสตริ ออล โกลบอล ยูเนี่ยน

บรัสเซลส์, วันที่ 17 ธันวาคม 2556

