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สารบัญ:
1. ความเป็ นมา
2. การเปลี่ยนแปลงโดยรวมของ
มาตรฐาน CoC ฉบับที่ 5.0
3. ข้ อกาหนดใหม่ เกี่ยวกับ
แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก
4. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของโปรแกรม
5. ถาม-ตอบ
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โปรแกรมของ MSC

• 2 ระบบการรับรอง – การทาประมงและห่วงโซ่อุปทาน
• ได้ รับการยอมรับระดับนานาชาติ
UN FAO, ISEAL & Global Sustainable Seafood Initiative
• มีความสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
• การรับประกันความยัง่ ยืน
• การรับประกันแหล่งที่มาจากการทาประมงอย่ างยัง่ ยืน

ทาไมจึงต้ องมีการทบทวนมาตรฐาน MSC CoC
เป้ าหมายของเราคือเพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่ า:
• ข้ อกาหนดของการรับรองมีการใช้ งานอย่าง มีประสิทธิผลและ
สม่าเสมอ
• กระบวนการรับรอง มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
• การเข้ าถึง โปรแกรม MSC & ASC ได้ รับการปรับปรุงให้ ดีขึ ้น
• โปรแกรม CoC มีความสอดคล้ องกับแนวโน้ มของอุตสาหกรรม
สาหรับการจัดการและการตรวจประเมินห่วงโซ่อปุ ทาน

เรำพัฒนำมำตรฐำนของเรำอย่ำงไร

ชี ้บ่งถึงด้ านต่างๆ
ที่ต้องปรับปรุง

วิจยั และพัฒนา
ทางออกต่างๆ

หารื อกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อ
รวบรวมและ
พิจารณา
ข้ อคิดเห็น

รับแนวทางและ
ข้ อมูลจาก MSC
Technical
Advisory Board
และ Stakeholder
Advisory Council

MSC Board of
Trustees เป็ นผู้
ตัดสินใจขั ้น
สุดท้ ายเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง

ประเมินการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะ
ให้ ผลลัพธ์ตรงตาม
เจตนารมย์

กำรทบทวนโปรแกรม CoC – เส้นบอกเวลำของเหตุกำรณ์ตำ
่ งๆ
เหตุการณ์สาคัญ
กิจกรรมสาธารณะ
กิจกรรมภายใน

การวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการตามเป้ าหมาย และการประเมินผลกระทบ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มกราคม 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ
CAB (ลอนดอน)
กันยายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือ
ในจีน
เมษายน 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการ MSCCAB-ASI (ลอนดอน)
มีนาคม 2561

MSC Technical Advisory Board
ธันวาคม 2560

MSC Technical Advisory Board
มิถนุ ายน 2561

2561

โปรแกรม CoC ใหม่
ออกสู่การปฏิบัติ
28 กันยายน 2562

MSC Board ลงมติอนุมัติ
มกราคม 2562

การหารือสาธารณะ
ทางออนไลน์ ขัน้ สุดท้ าย
15 สิงหาคม – 15 ตุลาคม 2561

การหารือสาธารณะทางออนไลน์
1-30 กันยายน 2560

2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการใน
เวียดนาม รัสเซีย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
สิงหาคม - ตุลาคม 2561

โปรแกรม CoC ใหม่ เผยแพร่
28 มีนาคม 2562

2562

มาตรฐาน CoC ฉบับแก้ ไข & การปฏิบัติ
วันที่เผยแพร่

วันที่มีผล

28 มีนาคม 2562

28 กันยายน 2562

ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านขันต
้ ่า 6 เดือน
มาตรฐานใหม่ ได้ รับการเผยแพร่

การตรวจประเมินทัง้ หมดเป็ นไปตามมาตรฐานใหม่

ผู้ตรวจประเมินรับคุณวุฒิใหม่ และผู้ถือใบรับรองปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดใหม่

นับจากวันที่ 28 กันยายน 2562 ทุกบริษัทจะต้ องใช้ มาตรฐาน CoC ฉบับใหม่

ถ้ าบริษัทมีความประสงค์โดยเฉพาะเจาะจงที่จะรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานใหม่ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2562 จะต้ องหารื อกับหน่วยงานผู้
ตรวจสอบรับรองเพื่อพิจารณาว่าสามารถทาได้ หรื อไม่ ทังนี
้ ้จะขึ ้นอยู่กบั การเปลี่ยนผ่านของกระบวนการอนุมตั ิของ ASI, การฝึ กอบรมผู้ตรวจประเมิน และ
การอนุมตั ิฉบับต่างๆ ของ MSC

มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้ าง
1. ข้ อกาหนดด้ านแรงงานใหม่สาหรับบริ ษัท CoC

2. มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่ มต้ น v5.0

– ข้ อกาหนดและแนวปฏิบตั ิใหม่เพื่อรับประกันถึงความถูกต้ องสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และการ
ปฏิบตั ิตามแนวโน้ มของอุตสาหกรรม

3. มาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบับที่ติดต่อผู้บริ โภคโดยตรง v2.0
– มีการกากับดูแลการเติบโตของบริษัทและการตรวจประเมินที่ดียิ่งขึ ้น

4. มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุม่ v2.0
– เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเข้ าถึง
5. ข้ อกาหนดการรับรอง CoC v3.0
6. ข้ อกาหนดการรับรองทัว่ ไป v2.4

หลัก 5 ประการเพื่อให้ มีการรั บประกันอย่ างต่ อเนื่อง
หลักและข้ อกาหนดขัน้ พืน้ ฐานห้ าประการ
สาหรับการสอบย้ อนกลับได้ การแยกได้ และ
การชีบ้ ่ งนัน้ ยังไม่ มีการเปลี่ยนแปลง

1
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5

ผลิตภัณฑ์ที่รับรองถูกซื ้อจากผู้ขายที่ผ่านการรับรอง

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถชี ้บ่งได้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถแยกได้

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองสามารถสอบย้ อนกลับได้ และมีการจดบันทึกปริมาณไว้

ระบบการจัดการขององค์กรตอบสนองต่อมาตรฐานนี ้

การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของ
มาตรฐาน CoC
ของ MSC: ฉบับ
เริ่มต้ น v5.0
(ปรับปรุงจาก v4.0)

่
่ ำคัญของมำตรฐำน CoC
กำรเปลียนแปลงที
ส
1. ทวนสอบว่ าผลิตภัณฑ์ มาจากแหล่ งที่มาที่ผ่านการรับรอง – หลักการที ่ 1 ของมาตรฐาน CoC
การทวนสอบสถานะผ่ านการรับรองของผู้ขาย
ตรวจสอบสถานะผ่านการรับรองของผู้ขายสาหรับผลิตภัณฑ์ MSC ใน msc.org/suppliers หรื อ
ผลิตภัณฑ์ ASC ใน asc-aqua.org เว็บไซต์เหล่านี ้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าการดูจากใบรับรองที่เป็ น
เอกสาร เนื่องจากเอกสารอาจถูกยกเลิก พักการใช้ งานหรื อเพิกถอนก่อนที่จะหมดอายุ
เมื่อซือ้ โดยตรงจากผู้ทาประมง/ฟาร์ มที่ผ่านการรั บรอง ตรวจสอบทุกครั ง้ ว่ า:
•

ผู้ทาประมง/ฟาร์ มต้ องมีใบรับรอง CoC เพื่อที่จะมีสิทธิ์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ในฐานะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการ
รับรองด้ วยหรื อไม่ ข้ อมูลนี ้มีอยู่ในรายงานการตรวจประเมินผู้ทาประมง/ฟาร์ ม

•

ถ้ าได้ รับจากฟาร์ มที่ผ่านการรับรอง ASC โดยตรง บริษัทอาจใช้ การทดสอบยาปฏิชีวนะกับผลิตภัณฑ์ ถ้ า
พบว่าผลิตภัณฑ์ ASC มียาปฏิชีวนะซึง่ ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานฟาร์ มของ ASC ผลิตภัณฑ์จะมีสถานะไม่
สอดคล้ อง

่
่ ำคัญของมำตรฐำน CoC
กำรเปลียนแปลงที
ส
2. ฉลากสายพันธุ์และต้ นกาเนิดที่ถูกต้ อง – หลักการที ่ 2 ของมาตรฐาน CoC
• การติดฉลากต้ นกาเนิด พื ้นที่จบั หรื อสายพันธุ์ที่ไม่สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องใน
ประเทศที่มีการซื ้อขายผลิตภัณฑ์
• ขณะนี ้ผู้ตรวจประเมินจะตรวจสอบ และในกรณีที่มหี ลักฐานของการใช้ ฉลากไม่ถกู ต้ อง จะ
สามารถร้ องขอให้ มีการแก้ ไขความไม่สอดคล้ อง

่
่ ำคัญของมำตรฐำน CoC
กำรเปลียนแปลงที
ส
3. การเก็บรักษาบันทึกและการเก็บตัวอย่ างผลิตภัณฑ์ ท่ มี ีประสิทธิผล– หลักการที ่ 5 ของมาตรฐาน CoC
• ถ้ ามีการใช้ ผ้ รู ับเหมาช่วงเพื่อจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง เช่น ผู้รับเหมาแปรรูปและ
ขนส่ง คุณจะต้ องมีความสามารถที่จะร้ องขอบันทึกของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง และ
อนุญาตให้ หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองและ MSC สามารถเข้ าถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง
และสถานที่ได้ เมื่อร้ องขอ
• ระยะเวลาที่บริษัทจะจัดส่งบันทึกการสอบย้ อนกลับให้ แก่ MSC หรื อตัวแทนที่ได้ รับมอบหมาย
ถูกลดเป็ น 5 วันนับจากวันที่ร้องขอ

• นอกเหนือจาก MSC แล้ ว Aquaculture Stewardship Council (ASC) ได้ รับการกาหนดเป็ น
ตัวแทนที่ได้ รับมอบหมาย และมีสทิ ธิร้องขอบันทึกของผลิตภัณฑ์ ASC หรื อตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ASC สาหรับการทดสอบได้

่
่ ำคัญของมำตรฐำน CoC
กำรเปลียนแปลงที
ส
4. ระบบและการจัดการที่มีประสิทธิผล– หลักการที ่ 5 ของมาตรฐาน CoC
การจัดการผลิตภัณฑ์ ท่ อี ยู่ระหว่ างการประเมิน
รับหนังสืออนุมตั ิจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองก่อนที่จะจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยงั อยู่ระหว่างการ
ประเมินผู้ทาประมงของ MSC หรื อฟาร์ มของ ASC

ผลิตภัณฑ์ ‘ที่อยู่ระหว่างการประเมิน’ มีสทิ ธิได้ รับการจาหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง แต่
เฉพาะเมื่อผู้ทาประมงหรื อฟาร์ มได้ รับการรับรองเท่านั ้น
มีเพียงองค์กรที่เป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ลูกค้ าผู้ทาประมงหรื อมีเจ้ าของตามกฎหมายรายเดียวกับ
ฟาร์ มที่อยู่ระหว่างการตรวจประเมินเท่านั ้นที่จะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิ

การเปลี่ยนแปลงอื่น:
• รับหนังสืออนุมตั ิอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองก่อนที่จะเพิม่ /เปลี่ยนที่อยู่
ของสถานที่ผลิต
• ในการตรวจประเมินแต่ละครัง้ ให้ แจ้ งปรับปรุงรายชื่อผู้ขายที่ใช้ นบั ตังแต่
้ การตรวจประเมินก่อนหน้ า

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกระบวนการและข้ อกาหนดในการตรวจประเมิน
5. ความจาเป็ นที่จะต้ องมี CoC เมื่อมีการเปิ ดผลิตภัณฑ์ ท่ ปี ้ องกันการเปิ ดก่ อน
ถึงมือผู้บริโภค
ต้ องมีการรับรอง CoC สาหรับผู้ดาเนินการทั ้งหมดก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะอยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ปอ้ งกันการเปิ ด
ก่อนถึงมือผู้บริโภค(CRTPP) ถ้ าผลิตภัณฑ์ CRTPP ถูกเปิ ดหรื อเปลี่ยนรูปแบบไป จะต้ องมีการรับรอง
CoC ถ้ าคุณต้ องการอ้ างสิทธิในสถานะการรับรอง

6. หมวดหมู่ใหม่ ในขอบเขต
‘การซื ้อขายปลาป่ น’, ‘การซื ้อขายน ้ามันปลา’ หรื อการดาเนินการ ‘ขนถ่ายจากเรื อด้ วยกาลังคน’ ถือเป็ น
กิจกรรมของขอบเขตที่แยกออกมา
ถ้ าคุณดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดข้ างต้ นนี ้ โปรดแจ้ งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคุณก่อนวันที่ 28
กันยายน 2562 เพื่อให้ สามารถพิจารณาอนุมตั ิและเพิ่มไว้ ในขอบเขตการรับรองของคุณ

การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกระบวนการและข้ อกาหนดในการตรวจประเมิน
7. การระงับใบรับรองแบบหลายสถานที่ผลิต (เริ่มต้ น)
การระงับอาจมีผลใช้ กบั สถานที่ผลิตเพียงหนึ่งแห่งหรื อเฉพาะบางแห่ง ถ้ าหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรอง
ของคุณพิจารณาแล้ วว่าสาเหตุของการระงับนั ้นมีอยูเ่ ฉพาะสถานที่ผลิตนั ้นๆ และไม่มีผลกับสถานที่ผลิต
อื่นหรื อกับใบรับรอง CoC ทั ้งหมด

8. ความไม่ สอดคล้ อง
ถ้ ากรณีความไม่สอดคล้ องเล็กน้ อยไม่ได้ รับการแก้ ไขภายในกรอบเวลาที่ระบุ หน่วยงานผู้ตรวจสอบ
รับรองของคุณจะยกระดับให้ เป็ นความไม่สอดคล้ องระดับรุนแรง และคุณจะมีเวลาแก้ ไข 30 วัน
หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองสามารถสอบสวนบริษัทนอกกาหนดการตรวจประเมินปกติ โดยพิจารณา
จากหลักฐานของ MSC นอกจากนี ้ยังสามารถร้ องขอให้ มีการแก้ ไขความไม่สอดคล้ องที่ไม่ใช่สว่ นหนึ่ง
ของการตรวจประเมิน เช่น การไม่สามารถแสดงบันทึกการสอบย้ อนกลับ

การเปลี่ยนแปลงอื่น:
• การปฏิบตั ิงานที่ติดต่อผู้บริโภคโดยตรงทังหมด
้
เช่นร้ านอาหาร
จะมีการทดสอบการสอบย้ อนกลับจากจุดขาย/ให้ บริการ
กลับไปยังผู้ขายที่ผ่านการรับรอง ทังนี
้ ้ไม่จาเป็ นต้ องมีบนั ทึก
การขาย

• ถ้ าเป็ น ASC CoC เท่านัน้ จะไม่มีการออกใบรับรอง MSC
CoC ที่เป็ นเอกสารกระดาษ

ข้ อกาหนดใหม่
เกี่ยวกับแรงงาน
บังคับและแรงงาน
เด็ก

ปั ญหำคืออะไร
การเอาคนลงเป็ นทาสในยุคใหม่ ท่ วั โลก: ภาพรวมของปี 2559

การประมาณการในปี 2559 แสดงให้ เห็นว่า ผู้คนมากกว่ า 40 ล้ านคนตกเป็ นเหยื่อ
ของการเอาคนลงเป็ นทาสในยุคใหม่ 1 ซึง่ รวมถึง:

• ผู้คน 25 ล้ านคนที่ถกู บังคับใช้ แรงงาน
• เด็ก 152 ล้ านคน อายุตั ้งแต่ 5 ถึง 17 ปี ถูกใช้ แรงงานเด็ก
การแสวงหาประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ1
ที่มา:
1. การประมาณการทัว่ โลกเกี่ยวกับการเอาคนลงเป็ นทาสยุคใหม่ (พ.ศ. 2559), องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2. สถานะของการทาประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทัว่ โลก (2561), องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

อุตสาหกรรมอาหารทะเลทัว่ โลกมีการจ้ างงานประมาณ
35 ล้ านคน, 83% ของจานวนนีอ้ ยู่ในเอเชีย2

่
ภู มภ
ิ ำคเอเชียนแปซิฟิกเป็ นเหยือของกำรเอำคนลงเป็
นทำส
ยุคใหม่
การเอาคนลงเป็ นทาสในยุคใหม่ ท่ วั โลก: ภาพรวมของปี 2559
อัตราของการเอาคนลงเป็ นทาสยุคใหม่นั ้น สูงสุดเป็ นอันดับสอง

ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก ในอัตรา ผู้ท่ เี ป็ นเหยื่อ 6.1
คนจาก 1,000 คน
32% ของผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อการค้ ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์ด้าน
แรงงานบังคับได้ รับการตรวจพบในอุตสาหกรรมประมงของเอเชีย
ตะวันออก

ที่มา: การประมาณการทัว่ โลกเกี่ยวกับการเอาคนลงเป็ นทาสยุคใหม่ (พ.ศ. 2559), องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

ข้อกำหนดด้ำนแรงงำนสำหร ับห่วงโซ่อป
ุ ทำนอำหำรทะเล
ในปี 2557/2558 สื่อมวลชนทั่วโลกให้ ความสนใจกับปั ญหาแรงงานบังคับและแรงงาน
เด็กในอุตสาหกรรมประมง ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ แนะนาให้ MSC รวมข้ อกาหนดด้ าน
แรงงานไว้ ในโปรแกรมของเรา
•

คณะกรรมการ MSC ออกประกาศในเดือนกรกฎาคม 2559 และจัดตังคณะท
้
างานของ MSC
ขึ ้น

•

ข้ อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกว่า 300 รายทัว่ โลกและจากทุกภาคส่วน รวมถึงการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการในประเทศจีน เยอรมนี รัสเซีย ประเทศไทย สหราชอาณาจักร เวียดนาม
และการโทรศัพท์ติดต่อตลอดจนการสัมมนาออนไลน์

•

เราทางานอย่างใกล้ ชิดกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และหน่วยงานกากับดูแล MSC ว่าด้ วยการ
กาหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ และการปฏิบตั ิงานด้ านวิชาการ ซึง่ รวมถึงการจัดทาข้ อเสนอ
หลายครัง้ เพื่อรับประกันว่าทางออกนันจะมี
้ ประสิทธิผลและนามาปฏิบตั ิได้ จริง
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่
ข้อกำหนดใหม่เกียวกั
บแรงงำนบังคับและแรงงำนเด็ก

บรรเทาความเสี่ ยงทีอ่ งค์ กรทีผ่ ่ านการรับรองและผู้รับเหมาช่ วง
ขององค์กรเหล่ านั้นจะใช้ แรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็ก เพื่อให้
มีการรับประกันที่ดียิ่งขึน้ ว่ าผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการรับรองนั้นไม่ มี
ส่ วนพัวพันกับการละเมิดแรงงานที่รุนแรง
ข้อกำหนด: องค ์กรจะต ้องผ่านการตรวจประเมินทางด ้าน
แรงงานตามโปรแกรมการตรวจประเมินทางด ้านแรงงานของบุคคล
่
่ ้ร ับการยอมร ับ ยกเว ้น ในกรณี ทมี
่ ่า ตาม
ทีสามที
ได
ี่ ความเสียงต
่ ้ร ับการยอมร ับในระดับนานาชาติทเลื
ตัวชีวั้ ดทีได
ี่ อกใช ้
่
โปรแกรมทียอมร
ับ: amfori BSCI, SA8000, SEDEX SMETA, SSCIrecognised schemes.

MSC ใช้ นิยามขององค์ การ
แรงงานระหว่ างประเทศ (ILO)…

แรงงานบังคับ คือ “งานหรื อบริการทุกชนิด ซึง่ เกณฑ์จากบุคคลใดๆ โดยการขู่เข็ญ
การลงโทษ และซึง่ บุคคลดังกล่าวนันมิ
้ ได้ สมัครใจที่จะทาเอง” (C029 - อนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยแรงงานบังคับ 2473)

แรงงานเด็ก คืองานที่เป็ นอันตรายต่อจิตใจ ร่างกาย สังคม หรื อคุณธรรมของเด็ก และ
บัน่ ทอนการศึกษาโดยลิดรอนโอกาสที่จะได้ เข้ าเรี ยน บังคับให้ เด็กออกจากโรงเรี ยน
ก่อนเวลาอันควร หรื อบังคับให้ เด็กต้ องพยายามเข้ าเรี ยนร่วมกับการทางานที่มี
ระยะเวลายาวนานและเป็ นงานหนักเกินควร ทังนี
้ ้รวมถึงงานต้ องห้ ามตามกฎหมาย
ของประเทศ และไม่รวมงานเบาที่ได้ รับอนุญาต
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่
กำรตรวจประเมินทำงด้ำนแรงงำนต้องทำเมือใด
่ จกรรมในขอบเขตของ
จะต ้องมีการตรวจประเมินทางด ้านแรงงานเมือกิ
CoC รวมถึง การแปรรูป (รวมถึงการร ับเหมาแปรรูป) การบรรจุหรือ
่
เปลียนบรรจุ
ภณ
ั ฑ ์ หรือการขนย ้ายด ้วยกาลังคน ยกเว้น กรณี ที่
่ ่าตามตัวชีวั้ ดต่อไปนี สองประการขึ
้
้
บริษท
ั มีสถานะความเสียงต
นไป:
❑ SA8000 Country Risk Classification
❑ International Trade Union Confederation Global Rights Index
❑ การให้ สตั ยาบันต่ออนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยแรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็ก
การค้ ามนุษย์ หรื ออาหารทะเล/การทาประมง 5 ฉบับขึ ้นไป
❑ รายการสินค้ าที่ผลิตโดยมีการใช้ แรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็กของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา

้ งหมดล
้
ตัวชีวั้ ดเหล่านี ทั
ว้ น เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณะ มีควำมโปร่งใส
้
และรวบรวมจัดทาขึนโดย
หน่ วยงำนและองค ์กรผู ม
้ อ
ี ำนำจ

กระบวนกำรในกำรร ับกำรตรวจประเมินทำงด้ำนสังคม
• หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคุณจะแจ้ งให้ คณ
ุ ทราบเกี่ยวกับระดับ
ความเสี่ยงด้ านแรงงานของคุณ ได้แก่ ‘ต่า’ หรื อ ‘มาตรฐาน’ เป็ นประจา
ทุกปี โดยอ้ างอิงจากการจัดระดับความเสี่ยงของประเทศจาก MSC
• บริษัทและหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองทีมีคะแนน ‘มาตรฐาน’ จะทวน
สอบความสอดคล้ องโดยใช้ “ข้ อกาหนดการตรวจประเมินของ MSC
โดยบุคคลที่สาม” ใหม่

มี 48 ที่ได้ รับการจัดระดับความเสี่ยง ‘มาตรฐาน’ ได้ แก่:
• เอเชียแปซิฟิก: กัมพูชา, จีน, อินโดนีเซีย, คิริบาส, ลาว, มาเลเซีย, พม่า,
ฟิ ลปิ ปิ นส์, ไทย, ติมอร์ - เลสเต, เวียดนาม
• ทวีปอเมริกา: บราซิล โคลัมเบีย กายอานา ฮอนดูรัส นิการากัว ปานามา เปรู
• ตะวันออกกลางและแอฟริกา: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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กำรตรวจประเมินกำรปฏิบต
ั ด
ิ ำ้ นแรงงำนของคุณ
บริษัทที่ปฏิบัตงิ านในประเทศที่มีความเสี่ยงด้ านแรงงานระดับ ‘มาตรฐาน’ จะต้ องมีการตรวจประเมินโดยบุคคลที่สาม
การตรวจประเมินจะต้ อง:
• ดาเนินการในสถานที่ผลิต
• ดาเนินการโดยผู้ตรวจบุคคลที่สามซึง่ เป็ นอิสระ
• เป็ นหนึ่งในโปรแกรมการตรวจประเมินทางด้ านแรงงานที่ MSC ยอมรับ
• เป็ นไปตามเกณฑ์การปฏิบตั ิของโปรแกรมการตรวจประเมินทางด้ านแรงงานที่เกี่ยวข้ อง
โปรแกรมด้ านแรงงานที่ MSC ยอมรั บ

ความสอดคล้ องกับเกณฑ์ การปฏิบัตทิ ่ จี าเป็ น

Amfori Business Social Compliance
Initiative

ไม่พบประเด็นที่ยอมรับไม่ได้ โดยเด็ดขาดในการตรวจประเมิน

SEDEX SMETA

ไม่พบประเด็นที่มีความสาคัญระดับวิกฤติกบั ธุรกิจในการตรวจประเมิน

SA8000 ของ Social Accountability
International

มีใบรับรอง SA8000 ที่ยงั บังคับใช้ ได้ อยู่

ประเด็นที่ยอมรับไม่ได้ โดยเด็ดขาดและ
ประเด็นที่มีความสาคัญระดับวิกฤติกบั ธุรกิจคือ
ประเด็นปั ญหาด้ านแรงงานที่มีความรุนแรงและ
ต้ องแก้ ไขโดยทันที
ซึง่ อาจรวมถึงการละเมิดกฎหมายท้ องถิ่น ซึง่ เป็ น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานอย่างรุนแรง
หรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึง่ หน้ า

 คุณจะต้ องปฏิบตั ิตามกาหนดการตรวจ
ประเมินที่กาหนดไว้ ในโปรแกรมการตรวจประเมิน
ทางด้ านแรงงาน ซึง่ อาจเป็ นทุก 6 เดือน หนึง่ ปี
หรื อสองปี

กรอบเวลา
วันที่เผยแพร่ : 28 มีนาคม 2562
วันที่มีผลบังคับ: 28 กันยายน 2562
+ ช่วงเวลาอนุโลม 12 เดือนสาหรับการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านแรงงาน

ตัวอย่ างเช่ น…
บริ ษทั แปรรู ปทูน่าในฟิ ลิปปิ นส์มีกาหนดการตรวจประเมิน CoC ครั้ง
ถัดไปในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
บริ ษทั จะ:
•
•
•

ได้รับแจ้งระดับความเสี่ ยง ซึ่งได้แก่ ‘ความเสี่ ยงระดับมาตรฐาน’
ลงชื่อในเอกสาร ‘คาแถลงความเข้าใจ’ใหม่
ปฏิบตั ิตามและผ่านการตรวจประเมินทางสังคมที่ได้รับการยอมรับภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563

คาถามที่พบบ่ อย
1. ข้ อกาหนดด้ านแรงงานของ MSC CoC มีผลบังคับกับบริษัทที่ใช้ ASC CoC หรื อไม่
่
่
ใช่ บริษัทที่มี ASC CoC ซึงแปรรู
ป (รวมถึงการร ับเหมาแปรรูป), การบรรจุหรือเปลียนบรรจุ
ภณ
ั ฑ ์ จะต ้องมีการตรวจประเมินทางด ้าน
่ า่ ตามตัวชีวั้ ดความเสียงสองประการขึ
่
้
แรงงาน ยกเว ้น กรณี ทบริ
ี ่ ษท
ั มีความเสียงต
นไป
(ดูที่ สไลด ์ 23)
2. จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าบริษัทของฉันไม่ สอดคล้ องกับข้ อกาหนด
ถ้ าในเวลาใดก็ตาม บริษัทของคุณไม่มีความสอดคล้ องกับเกณฑ์การปฏิบตั ิด้านแรงงานในมาตรฐาน CoC (ตัวอย่างเช่น มีการพบประเด็นที่ยอมรับไม่ได้ โดยเด็ดขาดระหว่างการ
ตรวจประเมิน amfori BSCI) คุณจะต้ องแจ้ งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคุณภายในสองวันทาการ จากนันคุ
้ ณจะมีเวลา 30 วันในการแก้ ไขปั ญหาเพื่อที่จะรักษาสถานะการ
รับรอง CoC ไว้ ถ้ าคุณไม่ได้ รายงานผู้ตรวจประเมิน ใบรับรอง CoC ของบริษัทจะถูกระงับเป็ นเวลาขันต
้ ่าสามเดือน
3. การตรวจประเมินทางด้ านแรงงานมีค่าใช้ จ่ายและใช้ เวลานานเท่ าไร
เวลาและค่าใช้ จ่ายสาหรับการตรวจประเมินด้ านสังคมจะแตกต่างกันไปตามแต่ละธุรกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่จะต้ องใช้ เวลามากขึ ้นในการทากิจกรรมการตรวจประเมินให้ ครบสมบูรณ์
เช่น การตรวจสอบอาคารสถานที่ การทบทวนเอกสาร และการสัมภาษณ์เจ้ าหน้ าที่ โดยทัว่ ไป การตรวจประเมินของ amfori BSCI และ SEDEX SMETA จะใช้ เวลาระหว่าง 1-4 วัน
ส่วนการตรวจประเมิน SA8000 จะใช้ เวลานานกว่านันเล็
้ กน้ อย ค่าใช้ จ่ายสาหรับการตรวจประเมินก็มีความแตกต่างกันไปเช่นกัน โดยขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยเช่น จานวนวันที่ตรวจ
ประเมินและเวลาที่สามารถทางานได้ ของผู้ตรวจประเมินในพื ้นที่

การเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญของมาตรฐาน
CoC ฉบับอื่น:
มาตรฐานของการ
รับรองแบบกลุ่ม
และมาตรฐานของ
การรับรองที่ตดิ ต่ อ
ผู้บริโภคโดยตรง
v2.0
(ปรับปรุงจาก v1.0)

เริ่มต้ น

แบบกลุ่ม

องค์ กร
ที่ตดิ ต่ อ
กับผู้บริโภค
CFO

ผู้ถือใบรับรองแบบหนึ่ง/หลาย
สถานที่ผลิต

องค์กร
ที่มีหลายสถานที่ผลิต

บริษัทที่จาหน่ายแก่
ผู้บริโภคปลายทางโดยตรง

่
กำรเปลียนแปลงของมำตรฐำน
CoC แบบกลุ่ม
การตรวจประเมินภายในภาคบังคับ ณ สถานที่ผลิต
การตรวจประเมินภายใน ณ สถานที่ผลิตเป็ นการตรวจประเมินภาคบังคับ ก่อนที่จะมีการเพิม่ สถานที่ผลิตใหม่ใน
การรับรองแบบกลุ่ม ทังนี
้ ้สาหรับกลุ่มที่ไม่อยู่ในระบบการบริหารจัดการเดียวกัน เช่น กลุ่มขององค์กรที่เป็ นอิสระ
ต่อกัน
ความไม่ สอดคล้ อง
ความไม่สอดคล้ องในระดับสถานที่ผลิตไม่จาเป็ นต้ องมีการร้ องขอให้ มีการแก้ ไขไปยังสานักงานกลางของกลุ่มใน
ทุกกรณี แต่หน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองของคุณจะพิจารณาว่าความไม่สอดคล้ องระดับสถานที่ผลิตนันเกิ
้ ดจาก
การบริหารจัดการของกลุ่มที่ไม่ดีพอ หรื อเป็ นความไม่สอดคล้ องในระดับระบบ ถ้ าเป็ นความไม่สอดคล้ องในระดับ
ระบบหรื อเกิดจากการบริหารจัดการกลุ่มที่ไม่ดี จะมีการร้ องขอให้ มีการแก้ ไขความไม่สอดคล้ องในระดับสถานที่
ผลิตไปยังสานักงานกลางของกลุ่มด้ วย
นอกจากนี ้ยังมีการชี ้แจงถึงกระบวนการสาหรับความไม่สอดคล้ องที่ตรวจพบระหว่างการตรวจประเมินภายในอีก
ด้ วย

่
่ ดต่อกับผู บ
กำรเปลียนแปลงมำตรฐำนส
ำหร ับองค ์กรทีติ
้ ริโภค (CFO)
1.

การมีสิทธิของ CFO: สานักงานกลางของ CFO มีการบริหารจัดการร่วมและการกากับการจัดซื ้อ
เดียวกันสาหรับทุกสถานที่ผลิต

2.

ข้ อกาหนดด้ านการสอบย้ อนกลับ: การสอบย้ อนกลับได้ ในระดับสถานที่ผลิตไปยังผู้ขายที่ผ่านการ
รับรองหรื อการส่งมอบ

3.

การบริหารจัดการสานักงานกลาง:
• เพื่อขจัดการอ้ างว่าได้ รับการรับรองเมื่อสถานที่ผลิตไม่อยู่ในขอบเขต
• เพื่อแจ้ งหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองเกี่ยวกับจานวนสถานที่ผลิตทังหมดซึ
้
ง่ มากกว่าหรื อเท่ากับ 25%

• เพื่อรับการอนุมตั ิจากหน่วยงานผู้ตรวจสอบรับรองสาหรับการปฏิบตั ิงานของสถานที่ผลิตใหม่ และ
สถานที่ผลิตในประเทศใหม่
4.

สถานที่จัดเก็บและกระจายสินค้ า (การปฏิบัตงิ าน) มีการตรวจประเมินอย่างน้ อย 1 ในสถานที่เหล่านี ้
ระหว่างรอบการรับรอง

5.

การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการยอมรับการรับรองอื่นๆ และคะแนน CPI จดบันทึกคะแนนความ
เสี่ยง CFO ในรายการตรวจสอบ

6.

การเพิ่มขึน้ ของจานวนตัวอย่ างในสถานที่ผลิตที่ตดิ ต่ อกับผู้บริโภค

่ นประโยชน์ใน msc.org
แหล่งข้อมู ลทีเป็

 การสัมมนาทางเว็บนี ้จะ

คำแถลงควำม
เข้ ำใจ
เกีย่ วกับ
ข้ อกำหนดด้ ำน
แรงงำน

ดาเนินการซ ้าตามความต้ องการ
เอกสารบางส่วนอยูร่ ะหว่างการ
แปลภาษา โปรดไปที่ msc.org หรื อ
ติดต่อ supplychain@msc.org
หากมีความต้ องการจาเพาะ

ข้ อมูลสรุ ป
1. การปรับปรุงโปรแกรม CoC และกรอบเวลาของการปฏิบตั ิ

– นับจากวันที่ 28 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป การตรวจประเมินของคุณจะเป็ นไปตามมาตรฐาน
CoC ฉบับใหม่

2. มาตรฐาน CoC ฉบับเริ่ มต้ น v5.0

– การทวนสอบแหล่งที่มาที่ผ่านการรับรอง การใช้ ฉลากที่ถกู ต้ องสาหรับสายพันธุ์และต้ นกาเนิด
การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบันทึกที่มีประสิทธิผล

3. ข้ อกาหนดด้ านแรงงานใหม่สาหรับบริ ษัท CoC

– ดาเนินการโดยอ้ างอิงความเสี่ยง กระบวนการและกรอบเวลาในการรับการตรวจประเมินทาง
สังคม

4. แหล่งข้ อมูลของคุณ:
– มาตรฐาน CoC ของการรับรองแบบกลุม่ v2.0 สรุปการเปลีย่ นแปลง
– มาตรฐาน CoC ของการรับรองฉบับที่ติดต่อผู้บริโภคโดยตรง v2.0 สรุปการเปลีย่ นแปลง
– เอกสารแผนงาน CoC และเอกสารประกอบ

ข้ อจากัดความรั บผิด
ประเด็นการตีความใดๆ ที่เกิดขึ ้นจากสาระที่กล่าวถึงในการนาเสนอนี ้ ให้ ถือตัวบท
ภาษาอังกฤษของเอกสารแผนงาน MSC เป็ นหลักในทุกกรณี
MSC ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อประเด็นปั ญหาใดๆ ที่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดๆ อันเนื่องมาจาก
การศึกษาการนาเสนอนี ้
ถ้ าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับรายละเอียดใดก็ตามของสาระที่กล่าวถึง โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ อง ศึกษาเอกสารแผนงาน MSC หรื อติดต่อ MSC ได้ ที่:
standards@msc.org
คณะผู้บริหาร MSC
มีนาคม 2562

ขอขอบคุณ!
เราร่วมกันสร ้างตลาดอาหารทะเล
่ งยื
่ น มีความสามารถตอบสนอง
ทียั
่ อ
แข่งขันได ้ และน่ าเชือถื
สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

supplychain@msc.org

www.msc.org
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