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วัตถุประสงค์
เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าของบุคคลด้วยวัฒนธรรมของบริ ษทั ซึ่งมุ่งหมายที่จะเพิ่มการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ ง
คุม้ ครองสิ่ งแวดล้อมของเรา ยกระดับสุ ขอนามัยและสวัสดิภาพของชุมชนต่างๆ ที่อยูร่ อบตัวเรา และเคารพสิ ทธิของผูค้ นที่อาศัยอยูท่ ี่นนั่
ในขณะที่เราออกแบบและผลิตทางเลือกต่างๆ
เราจะเคารพสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริ การของเรา
ตั้งแต่แหล่งกาเนิดของวัตถุดิบไปจนถึงการสิ้ นอายุใช้งาน
เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะเคารพหลักการของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน (United Nations (UN) Guiding
Principles on Business and Human Rights), เป็ นสมาชิกของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global
Compact) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainability Development
Goals หรื อ SDG)
เราจะสื่ อสารให้ทราบถึงความคืบหน้าในแต่ละปี ของเราเพื่อให้เป็ นไปตามความมุ่งมัน่ เหล่านี้ ในรายงานความยัง่ ยืนของเรา
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของเราจะให้การอนุมตั ินโยบายนี้
และคณะกรรมการความยัง่ ยืนและนวัตกรรมของบริ ษทั จะควบคุมดูแลนโยบายนี้ นอกจากนี้
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายในและภายนอกของเราจะตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายนี้
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นโยบาย
1. มุ่งหมายที่จะดาเนินการให้ เกินกว่าที่คาดหวังไว้:
ในเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม เราจะปฏิบตั ิตามนโยบายของ Ford
ทั้งหมดและปฏิบตั ิตามหรื อดาเนินการให้เกินกว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บงั คับใช้ท้ งั หมด
เรายังพยายามอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเหล่านี้
การตัดสิ นใจทางธุรกิจของเราจะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยต้นทุนเพียงอย่างเดียว เรายังพิจารณาปั จจัยต่างๆ
รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม เราคาดหวังให้ซพั พลายเออร์ หุน้ ส่ วน และกิจการร่ วมค้าของเรา (ซึ่งจะเรี ยกว่า
“คู่ค้าทางธุรกิจ” ในนโยบายนี้) ยอมรับและบังคับใช้นโยบายในทานองเดียวกันและขยายผลไปถึงห่วงโซ่อุปทานของตนอีกด้วย
2. คุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชน:
เราจะเคารพสิ ทธิมนุษยชนในกิจกรรมของเราทั้งหมดและมุ่งหมายที่จะจัดการกับผลกระทบในทางลบที่เกิดจากเราอย่างทันท่วงที
เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะเคารพกรอบการทางานและกฎบัตรด้านสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
และสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
ดังต่อไปนี้

✓ ตราสารสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ [International Bill of Human Rights]
(ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ [United Nations Universal Declaration of
Human Rights] และกติกาอีกสองฉบับ) ค.ศ. 1948
✓ ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิข้ นั พื้นฐานในการทางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ [International
Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work] (ค.ศ. 1998)
✓ การปรับปรุ งแก้ไขแนวทางสาหรับบริ ษทั ข้ามชาติขององค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
[Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines
for Multinational Enterprises Revision] ค.ศ. 2011
✓ หลักการว่าด้วยการเพิ่มพลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ [UN Women’s Empowerment Principles]
เราจะดาเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มสิ ทธิมนุษยชนโดยการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้เพื่อระบุและเฝ้าติดตามความเสี่ ยงต่างๆ
แก้ไขเยียวยาการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบใดๆ และรายงานความคืบหน้าของเราอย่างโปร่ งใส เราจะ
•
•
•
•
•

ปฏิบตั ิต่อบุคลากรของเราอย่างเป็ นธรรม อย่างมีมนุษยธรรม และอย่างเคารพและให้เกียรติ
ห้ามมิให้ใช้แรงงานเด็กไม่วา่ ในรู ปแบบใด เราจะไม่วา่ จ้างผูใ้ ดก็ตามที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี
เว้นแต่จะเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการการฝึ กอบรมหรื อการฝึ กงานที่รัฐบาลอนุญาตซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าร่ วมอย่างเห็นได้
ชัด
ห้ามมิให้เกณฑ์หรื อใช้แรงงานบังคับไม่วา่ ในรู ปแบบใด
และไม่ยอมให้เกิดการดาเนินการทางวินยั ไม่วา่ ในรู ปแบบใดที่เป็ นการกระทาทารุ ณ
ห้ามมิให้ใช้หรื อสนับสนุนการค้ามนุษย์
ดาเนินกิจกรรมการสรรหาพนักงานอย่างมีจริ ยธรรม
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการห้ามมิให้ใช้วิธีปฏิบตั ิที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรื อเป็ นการฉ้อโกงในขณะที่เสนอการจ้างงาน
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นโยบาย

•

•
•

ใช้ค่าธรรมเนียมการจัดหางานที่จ่ายโดยพนักงาน และเรี ยกคืน ทาลาย ปกปิ ด
และ/หรื อปฏิเสธการเข้าถึงเอกสารแสดงตัวตนของพนักงาน
ตระหนักและเคารพสิ ทธิของพนักงานเกี่ยวกับเสรี ภาพในการสมาคมและการร่ วมเจรจาต่อรอง
เราจะทางานร่ วมกับตัวแทนของพนักงานซึ่งเป็ นที่ยอมรับเพื่อส่ งเสริ มสิ ทธิประโยชน์ของพนักงาน
แม้ในกรณี ที่ไม่มีสหภาพแรงงานมาเป็ นตัวแทนให้
เราก็จะให้โอกาสแก่พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกในการแจ้งข้อกังวล
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่บงั คับ/กากับดูแลเรื่ องชัว่ โมงการทางาน
และให้ค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ที่เป็ นธรรมและเหมาะสมซึ่งเป็ นไปตามหรื อมากกว่าข้อกาหนดทางกฎหมาย
มีความมุ่งมัน่ ที่จะไม่ยอมให้เกิดการคุกคามหรื อการเลือกปฏิบตั ิไม่วา่ ในรู ปแบบใด ส่ งเสริ มความหลากหลายและสิ ทธิสตรี
จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย
คุม้ ครองความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลของผูบ้ ริ โภคและพนักงาน และห้ามการให้สินบน
แม้ในประเทศที่อาจยอมรับหรื อไม่เอาผิดก็ตาม นโยบายเหล่านี้จะมีการอธิบายไว้อย่างละเอียดมากขึ้นในหลักปฏิบัติของเรา

3. คุ้มครองสิ่ งแวดล้อม:
เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กบั ผูค้ นในรุ่ นปั จจุบนั และอนาคต
เราเชื่อว่าการเข้าถึงสิ่ งแวดล้อมที่ดีและสะอาดจะเป็ นสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ในการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม เราจะ
•
•

•
•
•
•
•

ลดผลกระทบในทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมๆ ไปกับการพยายามสร้างผลกระทบในทางบวก
ทาหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เหลือน้อยที่สุด
โดยสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ [United Nations
Framework Convention on Climate Change] (ความตกลงปารี สว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ [Paris
Climate Agreement]) ซึ่งมุ่งไปสู่ การปล่อยคาร์บอนสุ ทธิเป็ นศูนย์
ลดการปล่อยมลพิษจากยานยนต์และก๊าซเรื อนกระจกให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
โดยตระหนักว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จก็คือการบริ หารเทคโนโลยียานยนต์ พร้อมๆ
ไปกับการบริ หารแหล่งพลังงานและสิ่ งแวดล้อม
ดาเนินการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยคานึงถึงวงจรชีวิตของยานยนต์ จัดการกับข้อกังวลด้านการบริ การอย่างทันท่วงที
และคานึงถึงลูกค้าเป็ นสาคัญ
ใช้วสั ดุที่ผา่ นการรี ไซเคิลและสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดข้อกังวล
และปรับปรุ งความสามารถในการรี ไซเคิลของผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการเลือกสรรวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์
ดาเนินการปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการผลิต
ลดการปล่อยของเสี ย เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน และใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

เรามุ่งมัน่ ที่จะคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้ อม

นโยบาย
•
•
•
•

เลียนแบบการทางานของระบบนิเวศ กาจัดของเสี ย เปลี่ยนจากการฝังกลบของเสี ยไปเป็ นผลิตภัณฑ์ ลดการใช้น้ าจืด
ลดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และสนับสนุนน้ าดื่มที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ในโรงงานและชุมชนของเรา
ใช้วสั ดุที่มีสารพิษลดลงในกระบวนการผลิตของเรา
ปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิของ Ford ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อมเมื่อเรายุติการดาเนินงานผลิต
เลิกกิจการไซต์งานของ Ford หรื อไซต์งานอื่นๆ ซึ่ง Ford มีส่วนเกี่ยวข้อง หรื อกาจัดชิ้นส่ วนและส่ วนประกอบอื่นๆ
ดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งด้านสิ่ งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมอสังหาริ มทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

4. สนับสนุนสถาบัน โครงการ และความพยายามที่เป็ นประโยชน์ สาหรับชุ มชน:
เราภาคภูมิใจในการถูกมองว่าเป็ นสมาชิกที่มีส่วนร่ วมและมีค่าของชุมชนต่างๆ ที่เราดาเนินงานอยู่
เราส่งเสริ มให้บุคลากรของเราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในความคิดริ เริ่ มของชุมชนและมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้านการกุศล การศึกษา
และหน้าที่พลเมืองที่เป็ นประโยชน์ Ford ให้การสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงผลกาไรซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การพัฒนาชุมชน
บริ การสังคม การเดินทางขนส่งอย่างปลอดภัย/อัจฉริ ยะ และความคิดริ เริ่ มด้านหน้าที่พลเมือง/วัฒนธรรม
เราจะปฏิบตั ิตามกระบวนการอนุมตั ิต่างๆ ในระดับโลก
รวมทั้งข้อกาหนดในท้องถิ่นที่กาหนดขึ้นสาหรับการดาเนินงานเพื่อการบริ จาคหรื อการสนับสนุนอื่นๆ ที่ Ford เป็ นผูใ้ ห้
5. ทางานร่ วมกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความยัง่ ยืน:
ในการส่ งเสริ มแนวทางปฏิบตั ิดา้ นความยัง่ ยืนของเรา Ford
มีความมุ่งหมายที่จะระบุและดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ ทางธุรกิจซึ่งประกอบธุรกิจของตนตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับนโยบายนี้
เราคาดหวังให้พวกเขามีความมุ่งมัน่ เหมือนกับเราที่จะเป็ นบริ ษทั และห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และมีความโปร่ งใส เราจะ
•
•

•

มุ่งหมายที่จะระบุและดาเนินธุรกิจกับองค์กรที่ยอมรับและบังคับใช้นโยบายต่างๆ
เพื่อปกป้องผูค้ นและโลกในการดาเนินงานของตนเองและในห่วงโซ่อุปทานของตน
เผยแพร่ ขอ้ กาหนดของซัพพลายเออร์เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ฐานการจัดซื้อจัดหาของเราเกี่ยวกับมาตรฐานและแนวทางปฏิบ ั
ติที่เราคาดหวัง เราจะทางานร่ วมกับซัพพลายเออร์เพื่อช่วยพวกเขาบังคับใช้แนวทางปฏิบตั ิดา้ นความยัง่ ยืน
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน ดาเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่ การปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
และทาการจัดซื้อจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ
พิจารณาแนวทางปฏิบตั ิในเรื่ องธุรกิจที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั นั้นๆ
ในเวลาที่เราตัดสิ นใจเกี่ยวกับพันธมิตรด้านการจัดซื้อจัดหาและพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ
เราจะดาเนินการสอบทานข้อเท็จจริ งที่เหมาะสมและปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดซื้อเมื่อมีการเลือกที่จะคบค้าสมาคมกับธุรกิจ
รายใหม่
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6. ดาเนินการสอบทานข้ อเท็จจริง:
เรามีความมุ่งมัน่ ที่จะบังคับใช้และผนวกรวมการสอบทานข้อเท็จจริ งเข้าไว้ในธุรกิจของเราเพื่อป้ องกันและบรรเทาผลกระทบที่มีต่อสิ ท
ธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน
ความยัง่ ยืนและการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อมจะเป็ นหน้าที่รับผิดชอบของทุกคน
ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่รับผิดชอบของเรา เราจะ
•
•
•
•
•
•

ระบุช้ ีและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริ งหรื ออาจเกิดขึ้นผ่านการประเมินความสาคัญด้านสิ ทธิ มนุษยชนอย่างเป็ นทางการข
องเรา ซึ่งรวมถึงการปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก ผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มคนที่อาจได้รับผลกระทบ
(โปรดดูรายงานความยัง่ ยืนของเรา)
ผนวกรวมผลการสอบทานข้อเท็จจริ งเข้าไว้ในการวางแผนและการตัดสิ นใจทางธุรกิจของเรา โดยพิจารณาถึงสิ่ งแวดล้อม
สิ ทธิมนุษยชน การสาธารณสุข ประชากรชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชนต่างๆ ที่เราดาเนินงานอยู่
เรามุ่งหมายที่จะกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจของเราโดยคานึงถึงผูค้ นและสิ่ งแวดล้อม
กาหนดเป้าหมายด้านความยัง่ ยืน ติดตามผลลัพธ์ของเราอย่างถูกต้อง
และประเมินผลและรายงานความคืบหน้าของเราอย่างต่อเนื่อง
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ ของเราในเรื่ องประเด็นทางสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
Ford โดยใช้กรอบการรายงานตามหลักการของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles Reporting
Framework)
ประสานงานอย่างสร้างสรรค์กบั ซัพพลายเออร์ ชุมชนท้องถิ่น รัฐบาล องค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ
และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ รวมถึงชนเผ่าพื้นเมือง
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกตามความเหมาะสมเพื่อประเมินการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้

7. จัดให้ มีกลไกการร้ องทุกข์ และการแก้ไขเยียวยา:
เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะป้องกัน บรรเทา และแก้ไขเยียวยาผลกระทบที่มีต่อสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เราจะ
• จัดให้มีกลไกการร้องทุกข์ในระดับผูป้ ฏิบตั ิงานผ่านกลไกการรายงานของเรา (ซึ่งอธิบายไว้ในข้อ 8 ด้านล่าง)
โดยเปิ ดให้เข้าถึงได้สาหรับพนักงานของเรา ซัพพลายเออร์ และบุคคลทัว่ ไป
• ดาเนินการแก้ไขเยียวยาที่เหมาะสมเมื่อมีการไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบเกิดขึ้น
• ไม่ตอบโต้การรายงานโดยสุจริ ตในเรื่ องการฝ่ าฝื นนโยบายหรื อกฎหมาย ตามหลักปฏิบัติของเรา
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8. รายงานการกระทาผิดที่ต้องสงสัยผ่านช่ องทางการรายงานของ Ford:
เราจะรายงานข้อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นนโยบายนี้ Ford ให้ความสาคัญกับการรายงานอย่างจริ งจัง
การรายงานพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะช่วยรักษาวัฒนธรรมในทางบวกและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และทาให้เราสามารถให้การศึกษาและคาปรึ กษาได้โปรดดูนโยบายการรายงานของเราที่ เรามุ่งมั่นที่จะออกมาพูดและขจัดการตอบโต้
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยภายนอกสามารถรายงานได้โดยส่ งอีเมลไปที่ SpeakUp@ford.com

การฝ่ าฝื นนโยบาย [เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนและสิ่ งแวดล้ อม]
นีอ้ าจนาไปสู่ การลงโทษทางวินัยสู งสุ ดถึงขั้นเลิกจ้ าง

บททั่วไป
1. การบังคับใช้ : นโยบายนี้จะมีผลใช้บงั คับกับบุคลากรทั้งหมดซึ่งทางานอยูท่ ี่ Ford โดยจะรวมถึงพนักงานประจา
พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานเสริ ม และพนักงานชัว่ คราวทั้งหมด บุคลากรของหน่วยงานตัวแทน
บุคลากรของผูใ้ ห้บริ การจัดซื้อในสถานที่ และผูร้ ับจ้างอิสระในขณะที่บุคคลเหล่านี้ดาเนินการให้บริ การสาหรับ Ford
นโยบายนี้ยงั มีผลใช้บงั คับกับพนักงานรายชัว่ โมงเท่าที่มีการยอมรับ อนุญาต หรื อตกลงในข้อตกลงการร่ วมเจรจาต่อรองที่ใช้บงั คับ
ก. บริ ษทั ลูกของ Ford จะได้รับการคาดหวังให้นานโยบายนี้มาบังคับใช้
หรื อบังคับใช้นโยบายด้านการกากับดูแลของตนเองโดยมีหลักการและค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักการและค่านิยมของ Ford
Ford มีนโยบายที่ส่งเสริ มให้บริ ษทั ในเครื อนานโยบายนี้มาบังคับใช้
หรื อบังคับใช้นโยบายด้านการกากับดูแลของตนเองซึ่งมีและปฏิบตั ิตามค่านิยมที่เหมือนกันเหล่านี้
โปรดดูเอกสารการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพิจารณาว่านโยบายนี้จะมีผลใช้บงั คับหรื อไม่
หรื อการลงทุนได้บงั คับใช้นโยบายในทานองเดียวกันและหลักปฏิบตั ิของตนเองหรื อไม่
ข. คาจากัดความ:
i. “บริษัทในเครือ”: เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ บริ ษทั ในเครื อก็คือนิติบุคคลใดๆ (ที่ไม่ใช่บริ ษทั ลูก) ซึ่งควบคุม
Ford, ถูกควบคุมโดย Ford หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมร่ วมกันกับ Ford
(ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม) เพื่อวัตถุประสงค์ของคาจากัดความนี้ ให้ “ควบคุม” หมายความถึงอานาจ
(ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม) ที่จะ (i) ลงคะแนนเสี ยงด้วยหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อทุนของนิติบุคคลในจานวน 10%
ขึ้นไป หรื อ (ii) กาหนดทิศทางหรื อทาให้เกิดการกาหนดทิศทางของการบริ หารจัดการนิติบุคคล
ไม่วา่ โดยสัญญาหรื ออื่นๆ
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ii. “Ford”: Ford Motor Company ซึ่งเป็ นบริ ษทั ของเดลาแวร์
iii. “บริ ษทั ลูก”: เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ บริ ษทั ลูกก็คือนิติบุคคลซึ่ง Ford เป็ นเจ้าของ
(ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อม) หุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงหรื อทุนในจานวนที่มากกว่า 50%
แต่ไม่ได้รวมถึงการเป็ นตัวแทนจาหน่ายและการจัดจาหน่ายที่เป็ นเจ้าของโดยอิสระสาหรับผลิตภัณฑ์และบริ การของ
Ford
2. แหล่ งข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพิม่ เติม: รายงานความยัง่ ยืน, หลักปฏิบัติ , นโยบายว่ าด้ วยเรามุ่งมั่นที่จะออกมาพูดและขจัดการตอบโต้
3. ฉบับ: 1.0
4. เจ้ าของนโยบาย: ผูน้ าองค์กรของฝ่ ายความยัง่ ยืน สิ่ งแวดล้อม และวิศวกรรมความปลอดภัย
5. วันที่มีผลบังคับใช้ :
ก. วันที่มีผลบังคับใช้เริ่ มแรกของนโยบายนี้ก็คือ ___March 31, 2021___
ข. วันที่มีผลบังคับใช้ในฉบับปรับปรุ งแก้ไขต่างๆ ของนโยบายนี้ก็คือ:
i. ไม่ปรากฏ ณ วันที่ __________
ค. วันที่ปรับปรุ งแก้ไขนโยบายนี้ครั้งล่าสุ ดก็คือ ____N/A____
6. บันทึกการเปลีย่ นแปลง: ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ___March 31, 2021___

