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* Past and Present Members of the Standard Revision Committee:
Benjamin R Richardson (Ethical Sugar), Gerard Puglisi (independent farmer), Sikke Meerman (Unilever), Iver Drabaek
(Nordzucker), Marina Carlina (UNICA)

* สมาชิกคณะกรรมการแก้ไขมาตรฐาน (SRC) ในอดีตและปั จจุบนั :
Benjamin R Richardson (เครือข่ายนักวิจยั Ethical Sugar), Gerard Puglisi (เกษตรกรอิสระ), Sikke Meerman (ยูนิลเิ วอร์),
Iver Drabaek (บริษทั นํ้าตาลนอร์ดซักเกอร์), Marina Carlina (สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยแห่งบราซิล UNICA)

Previous SRC members: Beatriz Secaf (UNICA), Luiz Amaral (UNICA), Allan Rankin (BP), David Howson (Bacardi)

สมาชิกคณะกรรมการแก้ไขมาตรฐาน (SRC) ชุดก่อน: Beatriz Secaf (UNICA), Luiz Amaral (สมาคมอุตสาหกรรมอ้อยแห่ง
บราซิล - UNICA), Allan Rankin (BP), David Howson (บริษทั เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ บาคาร์ด้)ี
**โรงงานและฟาร์มเกษตรทีเ่ ข้าร่วมการตรวจประเมินนําร่อง : DC Bioenergia S.A., EID Parry India Ltd, Bunge- Usina
The current standard was approved by the Bonsucro membership on 1st August 2014. It Moema Açúcar e Álcool Ltda, New South Wales Sugar Milling Cooperative Ltd, Bundaberg Sugar Ltd, Azucarera del
becomes effective from 21st September 2014.
Norte S. A.
มาตรฐานฉบับปั จจุบนั ได้รบั การรับรองจากสมาชิก Bonsucro เมือ่ วันที ่ 1 สิงหาคม พ .ศ.2557 และมีผลบังคับใช้นบั จากวันที ่ 21
From 26th September 2014 onward, non-certified mills who wish to become Bonsucro
กั
นยายน พ .ศ.2557.
certified must be found in compliance with the revised Bonsucro Production Standard version

**Mills and their supplying farms who participated to the pilot audits: DC Bioenergia S.A., EID Parry India Ltd, Bunge- Usina
Moema Açúcar e Álcool Ltda, New South Wales Sugar Milling Cooperative Ltd, Bundaberg Sugar Ltd, Azucarera del Norte S.A..

4.
Certified mills which audit is planned between 26th September and 1st January 2015, will
have the possibility to choose to be audited against version 3 or version 4 of the Bonsucro
Production Standard.
Bonsucro certified mills must be in compliance with the revised Bonsucro Production
Standard from 21nd September 2015 onward.
Bonsucro encourages its stakeholders to share their views regarding the Standards. Any
comments on this document can be submitted to info@bonsucro.com and via the Bonsucro
website: www.bonsucro.com.

นับตัง้ แต่วนั ที่ 26 กันยายนเป็ นต้นไป โรงงานทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองและต้องการการรับรองจาก
Bonsucro จะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการผลิตฉบับแก้ไข Bonsucro V. 4.
โรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองแล้วและมีกาํ หนดการตรวจประเมินในช่วงวันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 1
มกราคม สามารถเลือกทีจ่ ะรับการตรวจประเมินในโดยใช้มาตรฐานการผลิตฉบับ V.3 หรือฉบับ V.4
ได้
โรงงานทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน Bonsucro แล้วจะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการผลิตฉบับแก้ไข
ของ Bonsucro นับจากวันที่ 21 กันยายน พ .ศ.2558 เป็ นต้นไป

Contact details:

Bonsucro ยินดีรบั ฟั งความคิดเห็นต่อมาตรฐานของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หากท่านมีขอ้ เสนอแนะใด ๆ
เกีย่ วกับเอกสารฉบับนี้
กรุณาส่งมายัง
info@bonsucro.com
หรือผ่านทางเว็บไซต์
www.bonsucro.com

Bonsucro
20 Pond Square
London, N6 6BA
United Kingdom
www.bonsucro.com
info@bonsucro.com
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Copyright, Language, and Version Notice - The official language of this “[Production Standard]” is English.
The current version of the “[Production Standard]” is maintained on the Bonsucro website: www.bonsucro.com.
Any discrepancy between copies, versions or translations shall be resolved by reference to the current English version. It is your
responsibility to ensure you are using the current version of the Bonsucro “[Production Standard]”.
The Bonsucro “[Production Standard]” and its contents are copyright of “Bonsucro” - © “Bonsucro” 2011-2014. All rights
reserved.

สงวนลิขสิทธ์, ภาษา และประกาศฉบับ – ภาษาทีเ่ ป็ นทางการของ มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ฉบับ
นี้
มาตรฐานการผลิต (Production Standard) ฉบับปั จจุบนั สามารถสืบค้นได้บนเว็บไซต์ : www.bonsucro.com
เอกสารฉบับนี้เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้ยดึ การตีความและตัดสินจากมาตรฐาน Bonsucro ฉบับภาษาอังกฤษ
Bonsucro ไม่รบั ผิดต่อข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิดทีก่ ล่าวไว้ขา้ งต้นหากเอกสารฉบับนี้ถูกนํามาแปลในภาษาอื่น

Bonsucro prohibits any modification of part or all of the contents in any form.
This document is written in English. Bonsucro will base all of its interpretation and decisions upon the English
version. Bonsucro does not assume any liability for errors or misunderstandings introduced when this document is
translated into other languages.
Bonsucro (trading name of Better Sugarcane Initiative Ltd.) is responsible for this document. The Bonsucro
Production Standard is a living document and will be reviewed on an on-going basis for continued relevance and
effectiveness.
Bonsucro Standards are reviewed at least every five years. The next review is scheduled for September 2019.

Bonsucro มาตรฐานการผลิต (Production Standard) และเนื้อหาเป็ นลิขสิทธิข์ อง “Bonsucro” - © “Bonsucro” 20112014 สงวนลิขสิทธิท์ งั ้ หมด
ความคลาดเคลือ่ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการคัดลอก จากฉบับทีต่ ่างกัน หรือจากการแปล ให้ตดั สินจากต้นฉบับ
ภาษาอังกฤษปั จจุบนั อนึง่ ให้ถอื เป็ นความรับผิดชอบของผูใ้ ช้งานในการอ้างอิงจาก Bonsucro มาตรฐานการผลิต
(Production Standard) ฉบับปั จจุบนั
Bonsucro (ชือ่ ทางการค้าของ Better Sugarcane Initiative Ltd.) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อเอกสารฉบับนี้ Bonsucro
มาตรฐานการผลิต (Production Standard) เป็ นเอกสารทีม่ คี วามเป็ นปั จจุบนั และจะต้องได้รบั การพิจารณาแก้ไขอีก
ครัง้ ตามหลักการพัฒนาเพือ่ ให้สมั พันธ์กบั ข้อเท็จจริงทีด่ าํ เนินอยู่และประสิทธิภาพทีต่ ่อเนือ่ ง
จะมีการแก้ไขมาตรฐาน Bonsucro อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี โดยจะจัดให้มกี ารแก้ไขมาตรฐานครัง้ ต่อไปในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562

Page 4 of 50

Bonsucro Production Standard V 4.01

CONTENTS
Acknowledgement ..................................................................................................................................................................................................................................................... 2
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................................................................................................................................................... 2

1. Introduction (บทนํา)................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Bonsucro ................................................................................................................................................................................................................................................................ 7
Objective of the production standard (วัตถุประสงค์ของมาตรฐานการผลิต).................................................................................................................................................................. 7
History of the document (ความเป็ นมาของมาตรฐาน) ................................................................................................................................................................................................. 8
2. Scope (ขอบเขต)..................................................................................................................................................................................................................................................... 11
Referenced Publications (เอกสารอ้ างอิง) .................................................................................................................................................................................................................... 12
4. Definitions and Abbreviations (นิยามและอักษรย่อ)................................................................................................................................................................................................ 12
5. Framework For Auditing ..................................................................................................................................................................................................................................... 15
The Bonsucro certification system (ระบบการรับรองมาตรฐาน Bonsucro) ............................................................................................................................................................... 15
Unit of certification (หน่วยที่ขอการรับรอง) .............................................................................................................................................................................................................. 16
Certification process (กระบวนการรับรอง) ............................................................................................................................................................................................................... 17
6. Bonsucro Production Standard............................................................................................................................................................................................................................. 19
Principle 1- Obey the Law (หลักการที่ 1

– ปฏิบตั ิตามกฎหมาย) .............................................................................................................................................................................. 19

Principle 2 - Respect human rights and Labor Standard (หลักการที่ 2

– การเคารพสิทธิมนุษยชนและการใช้ แรงงาน) .................................................................................................. 22

Principle 3 - Manage input, production, and processing efficiencies to enhance sustainability (หลักการที่ 3:

การจัดการปัจจัยการผลิต การผลิตและประสิ ทธิภาพในการผลิต เพื่อเสริ มสร้าง

ความยัง่ ยืน) ............................................................................................................................................................................................................................................................. 34

Page 5 of 50

Bonsucro Production Standard V 4.01

............................................................................................................................................................................................................................................................................. 34
Principle 4 - Actively manage biodiversity and ecosystem services (หลักการที่ 4
Principle 5 - Continuously Improve Key Areas of the Business (หลักการที่ 5

การบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและการบริ การระบบนิเวศ) .... 39

– ปรับปรุงกุญแจสูค่ วามสําเร็จของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง) ...................................................................................................................68

Principle 6- Additional mandatory requirement for biofuels under the EU renewable energy directive (2009/28/EC) and revised fuel quality directive (2009/30/EC) (หลักการ

ที่ 6 – ข้ อกําหนดเพิม่ เติมสําหรับการผลิตเชื ้อเพลิงชีวภาพภายใต้ คาํ ประกาศของสหภาพยุโรปเรื่ องพลังงานหมุนเวียน(2009/28/EC) และคําประกาศของสหภาพยุโรปฉบับปรับปรุง เรื่ อง คุณภาพนํ ้ามัน
เชื ้อเพลิง (2009/30/EC) .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................79
7. Annexes (ภาคผนวก) .............................................................................................................................................................................................................................................. 56
Annex 1 Definitions (คําจํากัดความ) ...................................................................................................................................................................................................................... 59
Annex 2 – Banned agrochemicals (สารเคมีทางการเกษตรที่ต้องห้ าม) ........................................................................................................................................................................ 73
Annex 3: Detailed parameters to calculate GHG emissions from biofuels set under the EU Renewable Energy Directive (2009/28/EC) and revised Fuel Quality Directive
(2009/30/EC) and included in Principle 6 (รายละเอียดตัวแปรที่ใช้ ในการคํานวนปริ มาณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากเชื ้อเพลิงชีวภาพภายใต้ คําประกาศของสหภาพยุโรป เรื่ อง พลังงานหมุนเวียน

(2009/28/EC) รวมถึงคําประกาศของสหภาพยุโรปฉบับปรับปรุง เรื่ อง คุณภาพนํ ้ามันเชื ้อเพลิง (2009/30/EC) และหลักการ ที่ 6)............................................................................................. 81

Page 6 of 50

Bonsucro Production Standard V 4.01

1. บทนํ า

1. INTRODUCTION
BONSUCRO

BONSUCRO

Bonsucro is a global multi-stakeholder non-for-profit initiative dedicated to reducing the
environmental and social impacts of sugarcane production while recognizing the need
for economic viability. The mission of Bonsucro is to achieve a sugarcane sector that is
continuously improving and verified as sustainable by acting collaboratively within the
sector and working to continuously improve the three pillars of sustainability: economic,
social and environmental viability. Bonsucro aims to achieve this mission through
providing the definition for sustainable sugarcane and all sugarcane derived products
through a multi-stakeholder approach. Bonsucro also aims at ensuring the integrity of the
implementation of the Bonsucro Production Standard, through the implementation of the
Certification Protocol.

OBJECTIVE OF THE PRODUCTION STANDARD
The primary purpose of this document is to define a set of principles, criteria and
indicators, along with explanatory notes, for the assessment of the performance of
operators against the three pillars of sustainability. It is aimed at Bonsucro members who
wish to achieve certification. It is also used by Licensed Certification Bodies and
auditors when carrying out certification audits. Finally it is aimed at the wider audience
of the sugarcane sector and any interested parties.
The document shall be read in conjunction with the Guidance for the Bonsucro
Production Standard as this document contains additional requirements which
implementation support compliance with the indicators of the Production Standard.

Bonsucro เกิดจากการรวมกลุ่มของผูถ้ อื ผลประโยชน์ร่วมกันโดยไม่มุ่งหวังผลกําไรในขัน้ ต้น อันมี
เจตนารมณ์ในการลดผลกระทบทางสังคมและสิง่ แวดล้อมจากการผลิตอ้อย และในขณะเดียวกันก็
ตระหนักถึงความจําเป็ นของความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ. ภารกิจของ Bonsucro คือการสร้าง
ความสําเร็จให้กบั ธุรกิจการค้าการอ้อยและนํ้าตาลให้มกี ารปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความยังยื
่ น
ด้วยการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจการค้าการอ้อยและนํ้าตาลในการปรับปรุงบรรทัดฐานของความ
ยังยื
่ น 3 ประการ ซึง่ ได้แก่ ความสําเร็จทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อม. Bonsucro มุ่งทีจ่ ะบรรลุภารกิจนี้ผ่านมาตรฐานการผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย
ทีย่ งยื
ั ่ นทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากกลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทีห่ ลากหลาย (multi-stakeholder approach).
นอกจากนี้ Bonsucro มุ่งทีจ่ ะสร้างความเชื่อมันในการนํ
่
ามาตรฐานการผลิต (Bonsucro Production
Standard) ไปใช้ดาํ เนินงานตามหลักจริยธรรมผ่านระเบียบการรับรอง “Certification Protocol”.
วัตถุประสงค ์ของมาตรฐานการผลิต
วัตถุประสงค์หลักของเอกสารฉบับนี้ คือ การนิยามหลักการ เกณฑ์ และตัวชีว้ ดั พร้อมกับข้อความ
อธิบาย เพื่อใช้สาํ หรับการตรวจประเมินของผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็ นสมาชิกของ Bonsucro ทีต่ อ้ งการ
การรับรองมาตรฐานการผลิต Bonsucro ตาม 3 บรรทัดฐานของความยังยื
่ น และหน่วยตรวจรับรอง
มาตรฐานและผูต้ รวจประเมินทีจ่ ะนํามาตรฐานไปใช้ในการตรวจประเมินผูท้ ข่ี อการรับรอง ท้ายนี้
เอกสารฉบับนี้ยงั มีเป้ าหมายทีจ่ ะขยายกลุม่ ผูใ้ ช้งานในภาคธุรกิจการค้าการอ้อยและนํ้าตาลทีก่ ว้าง
ขึน้ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทีส่ นใจ.
เอกสารฉบับนี้ควรอ่านร่วมกับคูม่ อื การประยุกต์ใช้มาตรฐานการผลิต Bonsucro (Guidance for the
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Bonsucro Production Standard) เนื่องจากเอกสารฉบับดังกล่าวมีขอ้ กําหนดเพิม่ เติมซึง่ ต้อง
นําไปใช้ประกอบกับตัวชีว้ ดั มาตรฐานการผลิต (Production Standard)
HISTORY OF THE DOCUMENT

ความเป็ นมาของมาตรฐาน

Version 4.0

ฉบับ V. 4.0

In June 2012, upon the recommendation of the Bonsucro Secretariat, the Board of
Directors agreed to start the revision process of the Bonsucro Production Standard
and Guidance. The Board instructed the Secretariat to follow the Standard Revision
Procedure set up in line with the ISEAL Code of Best Practice for Standard Setting.
The Secretariat called for the participation of Members, and one representative of
each class of membership formed the Standard Revision Committee (SRC). The SRC
first met in London in November 2012. The committee subsequently met remotely,
and once in person in New Orleans in November 2013. The SRC was given the task
to draft the new version of the Bonsucro Production Standard and Guidance. They
based their work on six public and online consultations, six pilot audits and the
involvement of several external consultants and technical experts. Each meeting was
minuted and minutes were made public on the Bonsucro website.

ในเดือนมิถุนายน พ .ศ.2555 ตามคําแนะนําของสํานักงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร เห็น
พ้องกันในการเริม่ ต้นแก้ไขขัน้ ตอนของ Bonsucro แนวทางและมาตรฐานการผลิต (Production
Standard and Guidance) คณะกรรมการบริหารได้สงให้
ั ่ สาํ นักเลขาธิการยึดกระบวนการปรับปรุง
มาตรฐาน (Standard Revision Procedure) ทีส่ อดคล้องกับหลักของ ISEAL แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ น
เลิศสําหรับการสร้างมาตรฐาน (Code of Best Practice for Standard Setting) สํานักเลขาธิการได้
มีการรับสมัครสมาชิก และหนึ่งในตัวแทนของสมาชิกแต่ละประเภทจะรวมตัวเพื่อจัดตัง้ เป็ นคณะ
กรรมการปรับปรุงมาตรฐาน (SRC) โดยมีการประชุมกันครัง้ แรกในเดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2555
ณ กรุงลอนดอน ต่อมา คณะกรรมการได้จดั ประชุมทางไกลในภายหลัง และได้พบกันเป็ นรายบุคล

A total of 6 public consultations to which 402 people participated were carried out
during the project.

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ เมือง นิวออร์ลนี ส์ คณะกรรมการ (SRC) ได้รบั มอบหมาย
ภารกิจในการร่าง Bonsucro แนวทางและมาตรฐานการผลิตฉบับใหม่ขน้ึ โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือกัน 6 ครัง้ ทัง้ ต่อสาธารณะและทางออนไลน์ มีการตรวจประเมินนําร่อง 6 ครัง้ และ
ได้รบั ความร่วมมือจากทีป่ รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคจากภายนอกในการประชุมแต่ละครัง้ มี
การบันทึกและมีการรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของ Bonsucro
ในการประชุมปรึกษาหารือ ทัง้ สิน้ 6 ครัง้ มีผเู้ ข้าร่วมให้ความเห็นจํานวน 402 คน ในช่วงดําเนิน
โครงการ :

Nov 2012:
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Jan 2013 – March 2013:

2nd public consultation (online)

พ.ย. พ .ศ.2555 :

การประชุมปรึกษาหารือครัง้ ที่ 1 (กรุงลอนดอน)

Nov 2013:

3rd consultation (New Orleans)

ม.ค. พ .ศ.2556 – มี.ค. พ .ศ.2556 :

การประชุมปรึกษาหารือต่อสาธารณะครัง้ ที่ 2 (ออนไลน์)

Dec 2013 – Jan 2014:

4th consultation (online)

Feb 2014:

5th consultation (India)

พ.ย. พ .ศ.2556 :

การประชุมปรึกษาหารือครัง้ ที่ 3 (เมืองนิว ออร์ลนี ส์)

June 2014:

6th consultation (online)

ธ.ค. พ .ศ.2556 – ม.ค.พ .ศ.2557 :

การประชุมปรึกษาหารือ ครัง้ ที่ 4 (ออนไลน์)

ก.พ. พ .ศ.2557 :

การประชุมปรึกษาหารือ ครัง้ ที่ 5 (อินเดีย)

A total of six pilot audits involving six Bonsucro Member mills and their มิ .ย.พ .ศ.2557 :
supplying farms have took place:
February 2014: Brazil

การประชุมปรึกษาหารือ ครัง้ ที่ 6 (ออนไลน์)

การตรวจประเมินนําร่อง 6 ครัง้ ในโรงงานทีเ่ ป็ นสมาชิก Bonsucro และฟาร์มเกษตรทีจ่ ดั ส่งสินค้า :

March 2014: India

กุมภาพันธ์ พ .ศ.2557 : บราซิล

April 2014: Brazil

มีนาคม พ .ศ.2557 : อินเดีย

April 2014: Australia (2)

เมษายน พ .ศ.2557: บราซิล

May 2014: Honduras

เมษายน พ .ศ.2557 : ออสเตรเลีย (2)
พฤษภาคม พ .ศ.2557:ฮอนดูรสั

On 1st August 2014, the Bonsucro membership adopted the present standard.
Revision round

Date

Description of amendment

A

June 2010

Draft version sent to Bonsucro EU Sub
Committee

B

July 2010

Final version approved by Bonsucro
Management Committee
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นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 ให้สมาชิกของ Bonsucro ยึดหลักมาตรฐานฉบับปั จจุบนั
รอบการปรับปรุง

วันที่

คําอธิบายการแก้ไขเพิม่ เติม

A

มิถุนายน พ .ศ.2553

ฉบับปรับปรุงถูกส่งไปยังคณะอนุ กรรมการ Bonsucro EU
Sub Committee

B

กรกฎาคม พ .ศ.2553

ฉบับสุดท้ายได้รบั การรับรองโดยคณะกรรมการการจัดการ
Bonsucro Management Committee

Revision made based on compliance
with EU RED

C

ธันวาคม พ .ศ.2553

การปรับปรุงยึดตามหลักความสอดคล้องกับ EU RED

November 2013

First draft open for public consultation

D

กุมภาพันธ์ พ .ศ.2554

การปรับปรุงยึดตามหลักความสอดคล้องกับ EU RED

Draft version 2.5

June 2014

Second
Draft
consultation

public

ฉบับร่าง V. 2.0

พฤศจิกายน พ .ศ.2556

ฉบับร่างฉบับที่ 1 ทีเ่ ปิ ดเผยในทีป่ ระชุมปรึกษาหารือ ต่อ
สาธารณะ

Draft version 2.9

July 2014

Final draft published for vote by
members

ฉบับร่าง V. 2.5

มิถุนายน พ .ศ.2557

Version 4

July 2014

Revised Bonsucro Production Standard
and Guidance with inclusion of new
indicators and clarification added to the
guidance document which became
guidance for implementation.

ฉบับร่างฉบับที่ 2 ทีเ่ ปิ ดเผยในทีป่ ระชุมปรึกษาหารือต่อ
สาธารณะ

ฉบับร่าง V. 2.9

กรกฎาคม พ .ศ.2557

ฉบับร่างฉบับสุดท้ายทีต่ พี มิ พ์เพือ่ ให้สมาชิกออกเสียง
ลงคะแนน

ฉบับ V. 4

กรกฎาคม พ .ศ.2557

ปรับปรุง Bonsucro Production Standard และProduction
Standard and Guidance ทีป่ ระกอบด้วยตัวชีว้ ดั ใหม่ และ
ใส่คาํ อธิบายทีช่ ดั เจนเพิม่ เข้าไปในเอกสาร
ซึง่ จะเป็ น
แนวทางสําหรับการนําไปปฏิบตั ใิ ช้

C

December 2010

Revision made based on compliance
with EU RED

D

February 2011

Draft version 2.0

open

for

16 core indicators over 8 criteria 12
new indicators (added or replacing
other indicators)
2 indicators which value were modified
2 indicators removed

ตัวชีว้ ดั หลัก 16 ข้อ สําหรับ เกณฑ์ 8 ประการ ตัวชีว้ ดั ใหม่
12 ข้อ (มีการเพิม่ หรือแทนทีต่ วั ชีว้ ดั อืน่ )

Removal of Principle 7 – Chain of
Custody
Version 4.01

October 2014

มีการแก้ไขตัวชีว้ ดั 2 ข้อ และมีการตัดตัวชีว้ ดั ออก 2 ข้อ

Correction of publishing errors shown
in indicator 2.1.4 and HCV definition
(English version only)

มีการตัดหลักการที่ 7 - ห่วงโซ่ของการควบคุม (chain of
custody)
ฉบับ V. 4.01
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ตุลาคม พ.ศ. 2557

มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทีเ่ กิดจากการตีพมิ พ์ในตัวชีว้ ดั ข้อ
2.1.4 และนิยาม HCV

2. SCOPE

2. ขอบเขต

The Bonsucro Production Standard applies worldwide to any sugarcane mill
and their supplying area wishing to sell sugarcane derived products as
Bonsucro certified and make related claims. The Standard evaluates the
outcome of practices implemented at mill and farm levels.

Bonsucro มาตรฐานการผลิต (Production Standard) สามารถประยุกต์ใช้ได้กบั โรงงาน
นํ้าตาลและไร่ออ้ ยทีเ่ ป็ นพืน้ ทีร่ บั ชือ้ ของโรงงานทัวโลกที
่
ต่ อ้ งการจะขายผลิตภัณฑ์จากอ้อยที่
ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต Bonsucro. มาตรฐานนี้ประยุกต์ใช้ทงั ้ ในระดับโรงงานนํ้าตาล
และฟาร์มเกษตร.

The Bonsucro Certification System makes a distinction between 2 certification
options:
“Bonsucro”: compliant with Bonsucro requirements
“Bonsucro EU”: compliant with Bonsucro requirements PLUS additional
requirements that are needed for EU RED compliance (in line with the EU
Renewable Energy Directive (RED) 28/2009/EC – its similar provisions in the
EU Fuel Quality Directive (FQD) 30/2009/EC)
Within the Bonsucro Certification System documents (i.e. Standards,
Guidance, and Certification Protocol) the extra Bonsucro EU requirements are
clearly marked.
For certification against Bonsucro EU, the Bonsucro requirements PLUS all
additional EU RED requirements must be met. Achieving Bonsucro EU
certification is equivalent to achieving Bonsucro certification. Whereas the
contrary does not apply; achieving Bonsucro certification is not equivalent to
achieving Bonsucro EU certification.
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ระบบการรับรองของ Bonsucro (Certification System) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้ :
“ Bonsucro ”: ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ Bonsucro
“ Bonsucro EU ”: ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของ Bonsucro และข้อกําหนดเพิม่ เติมของ EU
RED ตามคําประกาศของสหภาพยุโรป เรื่อง พลังงานหมุนเวียน (2009/28/EC) เช่นเดียวกับ
คําประกาศของสหภาพยุโรปฉบับปรับปรุง เรื่อง คุณภาพนํ้ามันเชือ้ เพลิง (2009/30/EC)
ซึง่ ระบบเอกสารของมาตรฐาน Bonsucro เช่น มาตรฐาน แนวทาง และระเบียบการรับรอง
ได้ครอบคลุมข้อกําหนดของมาตรฐาน Bonsucro EU ไว้อย่างชัดเจน.
สําหรับการรับรองมาตรฐาน Bonsucro EU การรับรองนัน้ ต้องบรรลุขอ้ กําหนดของ
Bonsucro รวมทัง้ ข้อกําหนดเพิม่ เติมของ EU RED สําหรับผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐาน Bonsucro EU แล้วนัน้ เทียบเท่าได้กบั การได้รบั การรับรองมาตรฐาน Bonsucro
ในทางตรงกันข้าม การได้รบั การรับรองมาตรฐาน Bonsucro ไม่เทียบเท่ากับการได้รบั การ
รับรอง มาตรฐาน Bonsucro EU.

REFERENCED PUBLICATIONS

3. เอกสารอ้างอิง
Guidance to the Bonsucro Production Standard (แนวทางสําหรับมาตรฐานการผลิต)

Guidance to the Bonsucro Production Standard
Bonsucro Chain of custody Standard Bonsucro Certification Protocol Bonsucro
Calculator
ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards
ISO/IEC 17065:2012 – conformity assessment – Requirements for bodies
certifying products, processes and services
ISO/IEC 17021:2011 – Conformity Assessment – Requirements for bodies
providing audit and certification of management systems
PAS2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services
EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable
sources

Bonsucro Chain of Custody Standard (มาตรฐานห่วงโซ่ของการควบคุม), Bonsucro
Certification Protocol (ระเบียบการรับรอง), Bonsucro Calculator (เครื่องคํานวณ)
ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards (แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ด่ี สี าํ หรับการสร้างมาตรฐานด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม)
ISO/IEC 17065:2012 – Conformity Assessment – Requirements for bodies certifying
products, processes and services (ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองในการรับรองผลิตภัณฑ์
กระบวนการ และการบริการ)
ISO/IEC 17021:2011 – Conformity Assessment – Requirements for bodies providing
audit and certification of management systems (ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองในการตรวจ
ประเมินและการรับรองระบบการจัดการ)
PAS2050:2008 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas
emissions of goods and services (ข้อมูลจําเพาะสําหรับการประเมินวงจรชีวติ ของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของสินค้าและบริการ)
EU Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources
(คําประกาศของสหภาพยุโรป (2009/28/EC) เกีย่ วกับการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน)

4. DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS
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ั ษรย่อ
4. นิ ยามและอก

CONSENSUS*: General agreement, characterized by the absence of sustained
opposition to substantial issues by any important stakeholder group.
FARM: Operator producing the sugarcane which is delivered to the mill.
MILL: Operator that applies for certification. The mill has the ultimate
responsibility for compliance with the Bonsucro Standard.
OPERATOR: Farm or mill. Entities that are responsible for the undertaking and
contracting activities related to the sugarcane growing and processing, including
transportation.
STAKEHOLDER: Individual or group that has an interest in any decision or
activity of an organization (from ISO 26000)
STANDARD: Document that provides, for common and repeated use, rules,
guidelines or characteristics for products or related processes and production
methods, with which compliance is not mandatory. (Adapted from Annex 1 of the
WTO TBT Agreement)

*NOTE – Consensus should be the result of a process seeking to take into account the views of
interested stakeholders, particularly those directly affected, and to reconcile any conflicting
arguments. It need not imply unanimity. (Adapted from ISO/IEC Guide 2:2004)
For further definitions, see Annex 1.

ฟาร์มเกษตร (Farm): ผูป้ ระกอบการผลิตอ้อยซึง่ จะนําส่งไปยังโรงงาน
โรงงาน (Mill) : ผูป้ ระกอบการทีส่ มัครการรับรองมาตรฐาน โรงงานต้องมีความรับผิดชอบสูงสุด
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานของ Bonsucro
ผูป้ ระกอบการ (Operator): ฟาร์มเกษตรและโรงงานเป็ นหน่วยทีต่ อ้ งรับผิดชอบในกิจกรรมซึง่
เกีย่ วข้องกับการปลูก กระบวนการผลิต รวมถึงการขนส่งอ้อย ตามภาระผูกพันและตามภาระ
สัญญา
ผูถ้ อื ผลประโยชน์ร่วม (Stakeholder) : บุคคล หรือ กลุ่ม ซึง่ มีสว่ นได้สว่ นได้สว่ นเสียจากคํา
ตัดสินหรือกิจกรรมใด ๆ ขององค์กร (จาก ISO 26000)
มาตรฐาน (Standard) : เอกสาร (สําหรับการใช้งานร่วมกันหรือทีซ่ ้าํ กัน) ว่าด้วยกฎระเบียบ
แนวทาง หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ อีกทัง้ เกีย่ วข้องกับวิธกี ารและกระบวนการผลิต ซึง่ ไม่มี
ข้อบังคับในการปฏิบตั ติ าม (ดัดแปลงจากภาคผนวก 1 ของความตกลง WTO TBT Agreement)
* หมายเหตุ – ฉันทามติ (consensus) ควรจะเป็ นผลสืบเนือ่ งมาจากกระบวนการทีม่ งุ่ ให้ความสําคัญต่อ
ความเห็นของผูถ้ อื ผลประโยชน์รว่ ม โดยเฉพาะผูท้ ไี ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง รวมทัง้ ให้ความสําคัญต่อการ
ประนีประนอมไกล่เกลีย่ ข้อโต้เถียงซึง่ จะนําไปสู่ความขัดแย้ง โดยไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นเอกฉันท์ (ดัดแปลงจาก
ISO/IEC Guide 2:200)

อักษรย่ อ

Abbreviations:
EIMP: environmental impact and management plan
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ฉันทามติ (Consensus)*: ข้อตกลงทัวไป
่
โดยไม่มขี อ้ ขัดแย้งทีย่ งั ดําเนินอยู่ในประเด็นปั ญหา
สําคัญจากกลุ่มผูถ้ อื ผลประโยชน์ร่วมหลักกลุ่มใด ๆ
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EIMP: แผนการจัดการผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม (environmental impact and management
plan)

ESIA: environmental and social impact assessment

ESIA: การประเมินผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม (environmental and social impact
assessment)

FPIC: Free Prior Informed Consent

FPIC: หลักการยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็ นอิสระ (Free Prior Informed
Consent)

GHG: greenhouse gas

GHG: ก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas)
HCV: พืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (high conservation value)

HCV: high conservation value

LUC: การเปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ (land use change)
PPE: อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (personal protective equipment)

LUC: land use change

PPE: personal protective equipment
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5. FRAMEWORK FOR AUDITING

5. ขอบเขตของการตรวจประเมิน
ระบบการร ับรองมาตรฐาน BONSUCRO

THE BONSUCRO CERTIFICATION SYSTEM
The Bonsucro Certification System consists of 3 main elements:
Standards: Bonsucro has developed 2 standards:
-

-

The “Bonsucro Production Standard” contains principles and criteria for
achieving sustainable production of sugarcane and all sugarcane derived
products in respect of economic, social and environmental dimensions;
The “Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard” contains a set
of technical and administrative requirements for enabling the tracking of
claims on the sustainable production of Bonsucro sugarcane and all
sugarcane derived products along the entire supply chain from fields to
mill including transportation; through to production (e.g. conversion,
processing,
manufacturing,
transformation),
to
warehousing,
transportation and trade, to the use of sugarcane and all sugarcane derived
products;

Guidance for implementation: Bonsucro has developed guidance documents for
members that provide further information on how to become compliant with the
Bonsucro Production Standard and/or Chain of Custody Standard;
Certification Protocol: Bonsucro has developed a Certification Protocol for
auditors that list the process and procedures for certification against the Bonsucro
Standards. This includes: 1.) rules and requirements for independent Certification
Bodies to audit against the Bonsucro standards, and 2.) audit procedures for
independent Certification Bodies to verify compliance with the Bonsucro
Standards.
Together, these 3 elements form the Bonsucro Certification System. As such,
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ระบบการรับรองของมาตรฐาน Bonsucro มีองค์ประกอบ 3 ประการ :
มาตรฐาน : มาตรฐาน Bonsucro มี 2 มาตรฐาน ได้แก่
-

มาตรฐานการผลิต (Bonsucro Production Standard) ประกอบด้วยหลักการและ
เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุกระบวนการผลิตอ้อยทีย่ งยื
ั ่ นและมีผลิตภัณฑ์จากอ้อยทีเ่ ป็ น
มิตรต่อมิตทิ างด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม.

-

มาตรฐาน (Bonsucro Mass Balance Chain of Custody Standard) ประกอบด้วยชุด
ข้อกําหนดด้านการบริหารและด้านเทคนิค เพื่อใช้สาํ หรับตรวจสอบ การอ้างถึง
กระบวนผลิตอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อยทีย่ งยื
ั ่ นนับตัง้ แต่หว่ งโซ่อุปาทานจากพืน้ ที่
การเกษตรจนถึงโรงงาน ซึง่ รวมถึงการขนส่งจวบจนการผลิต (อาทิ การแปลงสภาพ
การดําเนินการ การผลิต การเปลีย่ นรูป) การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง และการขาย
รวมทัง้ การบริโภคอ้อยและผลิตภัณฑ์จากอ้อย.

คู่มอื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Bonsucro (Guidance for implementation): Bonsucro ได้
พัฒนาคู่มอื คูม่ อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Bonsucro สําหรับสมาชิก ซึง่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติม
เกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ติ ามมาตรฐานการผลิต (Bonsucro Production Standard) และ/ หรือ Chain
of Custody Standard
ระเบียบการรับรอง (Certification Protocol) : Bonsucro ได้พฒ
ั นาระเบียบการรับรองสําหรับ
ผูต้ รวจประเมินประกอบด้วยวิธกี ารดําเนินงานและกระบวนการสําหรับการรับรองเกีย่ วกับ
มาตรฐาน Bonsucro ซึง่ ได้แก่ 1.) กฎระเบียบและข้อกําหนดสําหรับหน่วยตรวจรับรองอิสระใน
การตรวจประเมินมาตรฐาน Bonsucro และ 2.) กระบวนการตรวจประเมินสําหรับหน่วยตรวจ

these individual documents must always be used in relation to each other.

รับรองอิสระในการตรวจสอบความสอดคล้ององในการปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน Bonsucro.
องค์ประกอบทัง้ 3 ประการ นี้ ประกอบเป็ นระบบการรับรอง Bonsucro Certification System
ดังนัน้ จึงจําเป็ นต้องมีการใช้เอกสารแต่ละฉบับอย่างสัมพันธ์กนั

UNIT OF CERTIFICATION

่
หน่ วยทีขอการร
ับรอง

The certificate holder is the mill.

ผูเ้ ป็ นเจ้าของเอกสารรับรองคือโรงงาน

The unit of certification is the mill and its cane supplying area and includes all
relevant activities on the farms, mill site, including by-product production and
power export.

หน่วยทีข่ อการรับรอง คือ โรงงานและแหล่งเก็บซือ้ วัตถุดบิ ของโรงงาน และรวมถึงกิจกรรมต่าง
ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในฟาร์มเกษตร โรงงาน รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by-product) และ
การส่งออกพลังงานกล (power export)

The mill has the ultimate responsibility for compliance with the Bonsucro
Standard.
The cane supply area included in the unit of certification comprises of the
farms/estates supplying cane in conformity with the Bonsucro Standard. This may
be 100% of the farms/estates supplying cane to the mill, or a lesser number. In the
latter case only a respective percentage of the mill’s production would be
considered as Bonsucro certified.
The total area included in the unit of certification and used for cane production,
not just the area harvested in the reporting period, is used in assessing the cane
supply area.
To guarantee that the sugarcane included in the unit of certification is actually
processed by the mill, the mill must have a management system in place to ensure
that the sugarcane processed at the mill is coming from a given field included in
the unit of certification.
If the mill is purchasing sugarcane, sugar or biofuel not produced within the unit
of certification, it shall demonstrate that the sources of production fulfill the
requirements of the Bonsucro Production Standard.

Page 16 of 83

Bonsucro Production Standard V 4.01

ให้ถอื เป็ นความรับผิดชอบสูงสุดของโรงงานในการปฏิบตั ติ าม มาตรฐานการผลิต Bonsucro
Production Standard
แหล่งเก็บซือ้ อ้อยทีร่ วมอยู่ในหน่วยทีข่ อการรับรองประกอบด้วย ฟาร์มเกษตร/สถานทีเ่ ก็บซือ้
อ้อยตามมาตรฐาน Bonsucro โดยอาจคิดเป็ น 100% ของฟาร์มเกษตร/สถานเก็บซือ้ อ้อยเพื่อ
ส่งไปยังโรงงาน หรือจํานวนตํ่ากว่านี้ ในกรณีหลัง Bonsucro จะรับรองเฉพาะสัดส่วนการผลิต
ตามลําดับของโรงงานเท่านัน้
พืน้ ทีท่ งั ้ หมดทีร่ วมอยู่ในหน่วยทีข่ อการรับรองและใช้ในการผลิตอ้อย (ไม่ใช่เฉพาะบริเวณทีม่ ี
การเก็บเกีย่ วในช่วงการรายงานผล) จะนํามาใช้ประเมินแหล่งเก็บซือ้ อ้อย
เพื่อรับประกันว่าอ้อยซึง่ อยูใ่ นหน่วยทีข่ อการรับรองมีการดําเนินการโดยโรงงานจริง โรงงาน
ต้องจัดให้มรี ะบบการจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมันว่
่ าอ้อยทีผ่ ่านกระบวนการของโรงงานมาจาก
พืน้ ทีซ่ ง่ึ อยูใ่ นหน่วยทีข่ อการรับรอง

หากโรงงานซือ้ อ้อย นํ้าตาล หรือเชือ้ เพลิงชีวภาพ ซึง่ ไม่ได้ผลิตภายใต้หน่วยทีข่ อการรับรอง
โรงงานจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า แหล่งผลิตนัน้ มีการดําเนินการตามข้อกําหนดของ Bonsucro
มาตรฐานการผลิตทุกประการ
CERTIFICATION PROCESS

กระบวนการร ับรอง

Audits are conducted on the mill and on a sample of individual farms/estates in
the cane supply area supplying cane to the mill as per the sampling methodology
outlined in the Bonsucro Certification Protocol.

การตรวจประเมินจะดําเนินการกับโรงงานและกับกลุ่มตัวอย่างฟาร์มเกษตร/สถานทีเ่ ก็บซือ้
อ้อยทีจ่ ะส่งอ้อยไปยังโรงงาน
โดยใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างตามทีร่ ะบุในระเบียบการรับรอง
Bonsucro Certification Protocol

In order to achieve certification with the Bonsucro Production Standard:
-

Full compliance with the 16 core indicators (plus Principle 6 for
certification against Bonsucro EU) is required, plus
A minimum of 80 % of all the indicators must be satisfied. To be
considered satisfied an indicator which applies to mill and farm must be
met by both entities.

A mill that applies for certification against the Bonsucro Standard must also apply
for certification against the Bonsucro Chain of Custody Standard. A certificate
can only be issued when the mill is found compliant with both Standards. A mill
can’t be issued a Bonsucro Production Standard certificate without being in
compliance with the Chain of Custody Standard.
The result of the audit will be a volume of the Bonsucro certified sugarcane
products based on a proportion of sugarcane supplied to the mill. The certification
decision will be based on the result provided by the Bonsucro Calculator (see tab
“output summary”). Data must be collected by growers and millers and verified
during the audit process.
The audit will be performed according to the frequency defined by Bonsucro in
the Certification Protocol. The audit must be performed by Bonsucro Licensed
Certification Bodies.
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ผูย้ นื ขอการรับรองทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิต Bonsucro Production Standard คือ:
-

ไม่พบข้อพกพร่องในตัวชีว้ ดั หลักทัง้ 16 ข้อ (รวมถึงหลักการ 6 สําหรับการรับรอง
ด้านมาตรฐาน Bonsucro EU) และ

-

ไม่พบข้อพกพร่องอย่างน้อย 80% ของตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ซึง่ หมายความว่าทัง้ โรงงาน
และฟาร์มเกษตรทีอ่ ยูใ่ นหน่วยขอการรับรองต้องไม่พบข้อพกพร่องอย่างน้อย 80%
ทัง้ คู่

โรงงานทีส่ มัครขอการรับรองมาตรฐานการผลิต (Bonsucro Production Standard) จะต้องขอ
การรับรองมาตรฐาน Bonsucro Chain of Custody Standard ร่วมด้วย โรงงานจะได้รบั การ
รับรองก็ต่อเมื่อโรงงานผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานทัง้ สองประเภท อนึ่ง โรงงานจะไม่ได้รบั
การรับรองมาตรฐานการผลิต Bonsucro Production Standard หากไม่ผ่านมาตรฐาน Chain
of Custody Standard. ผลจากการตรวจประเมินจะมีผลต่อปริมาณผลิตภัณฑ์จากอ้อยทีจ่ ะ
ได้รบั การรับรองจาก Bonsucro ซึง่ อยู่บนพืน้ ฐานของสัดส่วนของอ้อยทีถ่ ูกส่งเข้ามาในโรงงาน
การรับรองจะตัดสินจากผลการคํานวณของ Bonsucro Calculator (ดูหวั ข้อ “การสรุปผล”) โดย
เกษตรกรและเจ้าของโรงงานจะเป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลและข้อมูลจะได้รบั การตรวจสอบความถูกต้อง

For more certification requirements see the Bonsucro Certification Protocol

ในละหว่างกระบวนการตรวจประเมิน.
ความถีใ่ นการตรวจประเมินให้ยดึ ตามหลักทีร่ ะบุไว้ในระเบียบการรับรอง
“Bonsucro
Certification Protocol” การตรวจประเมินจะต้องดําเนินการโดยหน่วยรับรองทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต
จาก Bonsucro
สําหรับข้อกําหนดในการรับรองเพิ ม่ เติ ม กรุณาศึกษาจากระเบียบการรับรอง
“Bonsucro Certification Protocol”
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6. BONSUCRO PRODUCTION STANDARD
PRINCIPLE 1- OBEY THE LAW (หลักการที่ 1 – ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย)
CRITERIA

หลักเกณฑ์

INDICATOR

ตัวชี้วดั

Processing
& Milling

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR

1.1. To comply
with applicable
laws

1.1. ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายทีบ่ งั คับใช้
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Relevant legislation refers to laws (including ratified and integrated
international conventions), in line with the scope of application of
the Bonsucro Production Standard. This includes laws on waste,
pollution & environmental protection, nature conservation & HCV
area protection, water quality & extraction, energy & GHG
emission, labour conditions, operational health & safety, social
wellbeing, land and water title and land and water -use rights, soil
protection, agricultural and processing practices, transportation. The
stricter regulation should prevail unless otherwise specified.

1.1.1. National
laws complied
with

1.1.1. ปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของ
ประเทศ

•

•

Yes/No

Yes

For further information, see Guidance.

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

ตัวชี้วดั หลัก
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องหมายถึงกฎหมาย และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการของเสีย มลพิษ และสิง่ แวดล้อม กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ และการป้ องกันพืน้ ที่ HCVs กฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับการใช้น้ํา คุณภาพนํ้า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กฎหมาย
แรงงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับดิน
นํ้า ทีด่ นิ และสิทธิการใช้น้ําและดิน กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พน้ื ทีใ่ น
การเกษตร กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการเกษตร แนวทางการปฏิบตั ิ และการ
ขนส่ง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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CRITERIA

หลักเกณฑ์

INDICATOR

ตัวชี้วดั

Processing
& Milling

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR
Those rights can be related either to legal ownership or lease of the
land or to customary rights. Rights to water refer to the right to
extract water, including cap on quantity extracted.

1.2. To
demonstrate clear
title to land and
water in
accordance with
national practice
and law

Legal ownership shall be the official title in the country or
equivalent (e.g. notary, government agency or other). Customary
rights can be evidenced in other forms by a local statutory or
customary body. Guidance for customary rights is provided in ILO
Conventions 169 and 117.
1.2.1. The right
to use land and
water can be
demonstrated

1.2. มีหลักฐานที่
1.2.1. สิทธิในการ
สามารถพิสจู น์ได้
ใช้ทด่ี นิ และนํ้า
เกีย่ วกับสิทธิในการใช้
สามารถพิสจู น์ได้
ทีด่ นิ และนํ้าให้
สอดคล้องกับ
กฎหมายของประเทศ
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•

•

Yes/No

Yes

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

When land rights have been relinquished to the benefit of the
operator, the operator shall demonstrate the decision was taken by
Free Prior Informed Consent and negotiated. If conflicts arise, a
negotiated resolution must be sought based on Free Prior Informed
Consent (see also Criterion on participation and Criterion on
Environmental and Social Impact Assessment 5.7).
For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
เป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามกฎหมายหรือเช่าทีด่ นิ ผ่านทนายความ หน่วยงานของรัฐ
หรืออื่น ๆ หรือมีสทิ ธิตามอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 169 และ
117. ในกรณีทม่ี กี ารใช้ทด่ี นิ ทีถ่ กู ทิง้ ร้างทีไ่ ม่มกี รรมสิทธิของผู
์ ใ้ ด ผูป้ ระกอบ
การจะต้องแสดงหลักฐานข้อตกลงยินยอมมอบสิทธิในการใช้ทด่ี นิ และมีการ
เจรจาต่อรอง หากมีขอ้ ขัดแย้งเกิดขึน้ เกีย่ วกับการมอบสิทธิในการใช้ทด่ี นิ การ
เจรจาต่อรองจะต้องปฏิบตั ติ ามตามหลักการยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกแจ้ง
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ล่วงหน้า และเป็ นอิสระหรือ Free, prior and informed consent (FPIC) (ดูขอ้
กําหนดการมีสว่ นร่วมและการประเมินผลสิง่ แวดล้อมและสังคม 5.7). สิทธิใน
การใช้น้ําหมายถึงสิทธิในการนํานํ้ามาใช้ รวมถึงการขุดนํ้าบาดาล
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
1.2.2 Land that
is legitimately
contested by
other users

1.2.2 การใช้ทด่ี นิ
ทีถ่ ูกต้องตาม
กฎหมาย แต่มกี าร
โต้แย้งโดยผูใ้ ช้อ่นื

A legitimate contest is defined as a conflict that has been registered
and accepted by a recognized justice system.
For further information, see Guidance.
•

•

Ha

0

สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

1.2.3 Water that
is legitimately
contested by
other users

1.2.3 การใช้น้ําที่
ถูกต้องตาม
กฎหมายแต่มกี าร
โต้แย้งโดยผูใ้ ช้อ่นื
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หมายถึง การโต้แย้งทีถ่ ูกจัดว่าเป็ นข้อขัดแย้งทีม่ กี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร และได้รบั การรับรองจากกระบวนการยุตธิ รรม

A legitimate contest is defined as a conflict that has been registered
and accepted by a recognised justice system.
For further information, see Guidance.
•

•

Ha

0

หมายถึง การโต้แย้งทีถ่ ูกจัดว่าเป็ นข้อขัดแย้งทีม่ กี ารบันทึกเป็ นลายลักษณ์
อักษร และได้รบั การรับรองจากกระบวนการยุตธิ รรม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Bonsucro Production Standard V 4.01

PRINCIPLE 2 - RESPECT HUMAN RIGHTS AND LABOR STANDARD (หลักการที่ 2 – การเคารพสิทธิมนุ ษยชนและการใช้แรงงาน)
CRITERIA

หลักเกณฑ์

INDICATOR

ตัวชี้วดั

Processing
& Milling

Agriculture

ฟาร์ม

โรงงาน

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR

2.1. To comply
with ILO labour
conventions
governing child
labour, forced
labour,
discrimination and
freedom of
association and the
right to collective
bargaining
2.1.1. Minimum
age of workers

2.1. การปฏิบตั ติ าม
อนุสญ
ั ญาองค์การ 2.1.1 อายุขนั ้ ตํ่า
ของลูกจ้าง
แรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการใช้
แรงงานเด็ก แรงงาน
บังคับ สุขภาพและ
ความปลอดภัย ความ
มีอสิ ระในการ
รวมกลุ่มและสิทธิใน
การเจรจาต่อรอง
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- 18 for
hazardous work
- 15 (14) for nonhazardous work
- 13 (12) for light
family farm work

years
•

•

ปี

- 18 ปี ขน้ึ ไป สําหรับ
การทํางานทีเ่ ป็ น
อันตราย
- 15 (14) ปี สําหรับ
การทํางานทีไ่ ม่เป็ น
อันตราย
- 13 (12) ปี สําหรับ
งานทีไ่ ม่เป็ น
อันตรายต่อการ
ทํางานในฟาร์มของ
ครอบครัว
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Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
Definition of child labor based on Convention 138 and 182.
The minimum age for admission to any type of employment
or work which by its nature or the circumstances in which it
is carried out is likely to jeopardize the health, safety or
morals of young persons shall not be less than 18 years.
Work by children on family small holdings is only
acceptable under adult supervision and when work does not
interfere with the child’s schooling and does not put at risk
his or her health. Note that special conditions set by ILO
Convention C138 might apply. The operator shall
implement a system to check worker’s ages
For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง นิยามเกีย่ วกับแรงงานเด็กได้ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศ 130 และ 182. การจ้างงานต้องคํานึงถึงอันตรายทีส่ ามารถ
เกิดขึน้ ได้กบั สุขภาพ ความปลอดภัย หรือ การเคารพสิทธิมนุษยชน

ของลูกจ้างทัง้ ทีม่ อี ายุมากกว่าหรือตํ่ากว่า 18 ปี .
การทํางานโดยเด็กในฟาร์มขนาดเล็กของครอบครัวสามารถทําได้
ภายใต้การดูแลของผูใ้ หญ่และเมือ่ งานทีท่ าํ ไม่สง่ ผลกระทบต่อ
การศึกษาของเด็กและไม่มคี วามเสีย่ งต่อสุขภาพของเด็ก แต่ตอ้ ง
ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขพิเศษทีก่ าํ หนดโดยอนุสญ
ั ญา ILO C138.
ผูป้ ระกอบการควรมีระบบในการตรวจสอบอายุของลูกจ้าง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
CORE INDICATOR
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
Forced or compulsory labour as defined per ILO Convention
29 and ILO Convention 105. Verification shall address all
male and female permanent and contracted workers.

2.1.2. Absence
of forced or
compulsory
labour

2.1.2 ไม่มกี ารใช้
แรงงานทีถ่ ูกเกณฑ์
หรือถูกบังคับ

For further information, see Guidance.
•

•

Yes/No

Yes

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง นิยามเกีย่ วกับแรงงานเด็กได้ระบุไว้ในอนุสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศ ILO 29 และ 105. ผูป้ ระกอบการควรมีระบบในการตรวจสอบ
ลูกจ้างประจําและชัวคราวทั
่
ง้ หมดรวมทัง้ ชายและหญิง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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CORE INDICATOR
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
Discrimination includes any distinction, exclusion or
preference which has the effect of nullifying or impairing
equality of opportunity or treatment as defined by ILO
C111. Verification shall address all male and female
permanent and contracted workers
2.1.3. Absence
of
discrimination

For further information, see Guidance.
•

2.1.3 ไม่มกี าร
เลือกปฏิบตั ิ

•

Yes/No

Yes

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง การเลือกปฏิบตั ริ วมถึงการสร้างความแตกต่าง การยกเว้น
หรือ การโอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่ง ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการทําให้
เสียความเท่าเทียมกันของโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือ
เงื่อนไขอื่นทีร่ ะบุไว้ในอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ILO C111
ผูป้ ระกอบการควรมีระบบในการตรวจสอบลูกจ้างประจําและชัวคราว
่
ทัง้ หมด
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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CORE INDICATOR
2.1.4. Respect
the right of all
workers to form
and join trade
unions and/ or to
bargain
collectively

Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
•

•

Yes/No

Yes

The operator shall respect such rights and shall not interfere
with workers’ own efforts to set up representational
mechanisms in accordance with the law.
For further information, see Guidance.

CRITERIA

หลักเกณฑ์

2.2. To provide a
safe and healthy
working
environment in
work place
operations

2.2. การจัดการกับ
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ตัวชี้วดั หลัก

2.1.4. การเคารพ
สิทธิของลูกจ้างใน
การจัดตัง้ และเข้า
ร่วมสมาคม/หรือ
สามารถเจรจา
ต่อรองได้อย่างเป็ น
ธรรม

•

INDICATOR

Processing
& Milling

ตัวชี้วดั

2.2.1 Lost time
accident
frequency

2.2.1 ความถีข่ อง
เวลาการทํางานที่

•

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง ผูป้ ระกอบการจะต้องเคารพสิทธิของลูกจ้างในจัดตัง้ สมาคม
และเข้าร่วมและเข้าเป็ นสมาชิก และไม่ยงุ่ เกีย่ วกับการจัดตัง้ สมาคม
การดําเนินการตามทีก่ ฎหมายระบุไว้
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

โรงงาน

•

Agriculture

ฟาร์ม

•

Verifier

Standard

เกณฑ์ที่ใช้วดั

มาตรฐาน

number per
million hours
worked

Mill <15; Agric
<45

จํานวนต่อ 1
ล้านชัวโมงการ
่
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โรงงาน <15
ฟาร์ม <45

NOTES

หมายเหตุ
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
A lost time accident is defined as an unexpected and
unplanned event which results in a personal injury which
causes the worker to be unable to carry on with his/her
normal duties on the next day or next shift. Where a fatal
injury occurs, this to be noted separately.

สภาพการทํางานทีม่ ี เสียไปจากอุบตั เิ หตุ
ความสะอาด และ
ปลอดภัยสําหรับ
พนักงาน

ทํางาน

For further information, see Guidance.

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง เวลาการทํางานทีเ่ สียไปจากอุบตั เิ หตุหมายถึงเวลาการ
ทํางานทีเ่ สียไปจากเหตุการณ์ทไ่ี ม่ได้คาดคิดและไม่มกี ารวางแผน และ
ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บซึง่ เป็ นสาเหตุให้ลกู จ้างทีบ่ าดเจ็บไม่สามารถ
ทํางานตามปกติได้ในวันถัดไปหรือกะถัดไป ในกรณีทม่ี กี ารบาดเจ็บ
ร้ายแรงเกิดขึน้ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บควรแยกออกจากสถานทีท่ าํ งาน
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

2.2.2. Main
health and safety
risks are
assessed and
measures for
mitigation of
risk are
implemented

2.2.2. ความเสีย่ ง
ด้านความปลอดภัย
ในการทํางานได้รบั
การประเมินและมี
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบของ
ความเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดขึน้
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CORE INDICATOR
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.

•

•

Yes/No

Yes

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

Assessment must be in agreement with national laws if
existing. If not, the recommendations ILO Convention184
provide guidance for the list of key potential are as of risks
to assess. The operator shall design and implement measures
to ensure that risks are eliminated, prevented or adequately
mitigated.
Risk = probability of exposure to a hazard x gravity of
exposure to workers.
For further information, see Guidance.
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ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง การประเมินความเสีย่ งด้านความปลอดภัยในการทํางาน
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายของประเทศทีม่ อี ยู่ ในกรณีทไ่ี ม่มกี ฎหมาย
ระบุไว้สามารถประยุกต์ใช้อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ ILO Convention
184 ทีใ่ ห้คาํ แนะนําสําหรับรายการความเสีย่ งทีค่ วรจะประเมิน
ผูป้ ระกอบการควรมีการออกแบบมาตรการ และประยุกต์ใช้เพื่อให้
มันใจว่
่ ามีการป้ องกัน หรือความเสีย่ งลดลงในระดับทีย่ อมรับได้
ความเสีย่ ง = ความน่าจะเป็ นของการสัมผัสกับอันตราย x ระดับความ
รุนแรงทีเ่ กิดกับลูกจ้าง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
2.2.3.
Appropriate
personal
protective
equipment
supplied to and
used by all
workers
Appropriate
personal
protective
equipment
supplied to and
used by all
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Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.

•

•

Yes/No

Yes

Required, approved and adequate PPE shall be issued for
free to the workers and be in good condition. The operator
shall train workers in the use of PPE. The operator shall
implement a system to monitor the effective use of PPE.

ใช่/ไม่ใช่

ใช่

For further information, see Guidance.

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง อุปกรณ์การป้ องกันส่วนบุคคล (PPE) ทีจ่ าํ เป็ น ได้
มาตรฐาน เหมาะสม และอยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ตอ้ งมีการจัดหาให้กบั
ลูกจ้างแบบไม่มคี ่าใช้จ่าย. ผูป้ ระกอบการควรจัดให้มกี ารฝึกอบรม
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ลูกจ้างเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานของอุปกรณ์การป้ องกันส่วนบุคคล
ผูป้ ระกอบการควรมีมาตรการในการตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์การ
ป้ องกันส่วนบุคคลว่าทีม่ ปี ระสิทธิภาพหรือไม่

workers

2.2.3. การจัดหา
อุปกรณ์การป้ องกัน
ส่วนบุคคลที่
เหมาะสมและใช้
งานให้กบั ลูกจ้าง
ทุกคน

สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
2.2.4.
Percentage of
staff trained for
health and safety
at start and at

All workers (including migrant, seasonal and other contract
labour) shall receive training in health and safety measures
related to their operation. The operator shall ensure that all
new employees receive basic instruction prior to formal
training before commencing their tasks.

least every 5
years

For further information, see Guidance.

2.2.4. เปอร์เซ็นต์
ของพนักงานทีผ่ ่าน
การฝึกอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยเมื่อ
เริม่ ต้นทํางาน และ
อย่างน้อยทุก 5 ปี

•

•

%

>90

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง ลูกจ้างทัง้ หมด (รวมถึงแรงงานต่างด้าว ลูกจ้างชัวคราว
่
และ การจ้างงานในแบบอื่น ๆ) ต้องได้รบั การฝึกอบรมมาตรการด้าน
ความปลอดภัยในการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของพวกเขา
ผูป้ ระกอบการต้องรับประกันว่าพนักงานใหม่ทุกคนได้รบั การฝึกอบรม
ขัน้ พืน้ ฐานด้านความปลอดภัยในการทํางาน ก่อนทีจ่ ะมีการฝึกอบรม
อย่างเป็ นทางการก่อนทีจ่ ะเริม่ งาน
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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CORE INDICATOR
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.

2.2.5. All
workers present
on the field
and/or mill have
access to
drinking water
in sufficient
quantity

The operator shall assess what sufficient quantity means in
the local conditions. The operator shall ensure access to
sufficient drinking water (especially under high temperature
conditions), and safety of drinking water.
•

2.2.5. ลูกจ้างทุก
คนทีใ่ นฟาร์ม และ/
หรือในโรงงาน
สามารถเข้าถึงนํ้า
ดื่มได้ในปริมาณที่
เพียงพอ

•

%

100

For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยทีข่ อ
การรับรอง ผูป้ ระกอบการต้องประเมินปริมาณของนํ้าดื่มทีต่ อ้ งการใน
แต่ละฟาร์ม และโรงงาน ผูป้ ระกอบการต้องรับประกันว่ามีน้ําดื่มที่
เพียงพอกับความต้องการในแต่ละพืน้ ที่ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายใต้
เงื่อนไขทีอ่ ุณหภูมสิ งู ) และความปลอดภัยของนํ้าดื่ม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

2.2.6. All
workers present
on the field
and/or mill have
access to first
aid and
provision for
emergency
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CORE INDICATOR
Yes/No
•

•

ใช่/ไม่ใช่

Yes

ใช่

Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
First aid supplies are available and checked, and dedicated
personnel is trained to use them. Emergency response
prevents the escalation of injury or illness and there shall be

Bonsucro Production Standard V 4.01

response

provision for injured or ill persons to receive professional
medical treatment.

2.2.6. ลูกจ้างทุก
คนทีใ่ นฟาร์ม และ/
หรือในโรงงาน
สามารถเข้าถึงการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้ งต้นในกรณี
ฉุกเฉิน

For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและในฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วย
ขอการรับรอง ควรมีการจัดหาอุปกรณ์การปฐมพยาบาล และมีการ
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพทีใ่ ช้งานได้ มีการแต่งตัง้ บุคคลทีจ่ ะใช้งานและ
มีวธิ กี ารฝึกอบรมการใช้งาน การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นในกรณีฉุกเฉิน
ต้องสามารถป้ องกันไม่ให้มกี ารบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยเพิม่ ขึน้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั
บาดเจ็บหรือป่ วยควรได้รบั การรักษาทางการแพทย์ทถ่ี ูกต้อง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
This represents working hours lost through absence also
referred to as “no-show” as well as strikes, non-justified
sickness etc. It does not include holiday, legal time off such
as maternity leave, or training.

2.2.7. Working
hours lost as
percentage of
total hours
worked

2.2.7. เปอร์เซ็นต์
ของชัวโมงการ
่
ทํางานทีข่ าด
หายไปในชัวโมง
่
ทํางานทัง้ หมด
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For further information, see Guidance.
•

%

<5

หมายถึงชัวโมงการทํ
่
างานขาดหายไปนอกจากการขาดงาน หรือ
เรียกว่า ไม่"มาทํางาน เช่น "การนัดหยุดงาน, การเจ็บป่ วยทีไ่ ม่มใี บลา
ฯลฯ ซึง่ ไม่รวมวันหยุด วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุด
อื่นๆ ตามกฎหมาย เช่นการลาคลอด การฝึกอบรม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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CRITERIA

หลักเกณฑ์

Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

Verifier

Agriculture

ฟาร์ม

เกณฑ์ที่ใช้
วัด

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR

Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.
2.3. To provide
employees
(including
migrant, seasonal
and other contract
labour) with at
least the
applicable
minimum wage

2.3 พนักงาน (รวมถึง
ลูกจ้างชัวคราว
่
แรงงานต่างด้าว และ
ลูกจ้างแบบอื่นๆ)
ได้รบั ค่าจ้างขัน้ ตํ่า
ตามทีก่ ฎหมายบังคับ
ใช้

2.3.1. Ratio of lowest
entry level wage
including benefits to
minimum wage and
benefits required by
law

Minimum wage as defined by legal requirement. In the
absence of this, ILO C131 can serve as a basis for the
definition. Workers paid at piece-rate shall receive the
required minimum wage within working the number of
normal legal hours of work. All benefits shall be paid. Pay
slips shall be provided. Payment of wage shall be in in line
with ILO 95 and 110 as detailed in the Guidance.
For further information, see Guidance.
•

•

2.3.1 ค่าจ้างขัน้ ตํ่า และ
สิทธิประโยชน์ตามที่
กฎหมายกําหนด

$/$

≥1

ตัวชี้วดั หลัก
ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและในฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยที่
ขอการรับรอง ประยุกต์ใช้ค่าจ้างขัน้ ตํ่าตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว้ ใน
กรณีทไ่ี ม่มกี ารระบุไว้ในกฎหมาย สามารถประยุกต์ใช้อนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ ILO C131 ลูกจ้างรายวันจะได้รบั อัตราค่าจ้างขัน้ ตํ่า
ตามค่าจ้างขัน้ ตํ่าตามจํานวนชัวโมงงานตามที
่
ก่ ฎหมายกําหนด และ
ควรได้รบั สิทธิประโยชน์ทงั ้ หมดตามทีก่ ฎหมายกําหนด ลูกจ้างควร
ได้รบั สลิปเงินเดือน และการจ่ายค่าจ้างให้เป็ นไปตาม ILO 95 และ
110
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.

2.3.2. Maximum
number of hours
worked (normal and
overtime)

2.3.2. จํานวนชัวโมงการ
่
ทํางานสูงสุด (ปกติและ
การทํางานล่วงเวลา)

Hrs/Hrs or
Hrs/week
< 1 Or 60

ชม/ชม
•

•

หรือ

The operator shall ensure that workers do not work more
hours than the level required by legislation. If there is no
legal requirement framing maximum hours of work,
maximum hours worked shall not exceed 60 hours per
week.
For further information, see Guidance.

< 1 หรือ 60

ชม/สัปดาห์

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและในฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยที่
ขอการรับรอง ผูป้ ระกอบการต้องไม่ให้ลกู จ้างทํางานเกินชัวโมงการ
่
ทํางานสูงสุดทีก่ าํ หนดไว้ในกฎหมาย ถ้าไม่มกี ฎหมายกําหนดกรอบ
ชัวโมงเวลาการทํ
่
างานสูงสุด ชัวโมงการทํ
่
างานสูงสุดต้องไม่เกิน 60
ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Applies to all workers on the premises of the mill and farms
included in the unit of certification.

2.3.3. Overtime is
paid at a premium
rate or equally
compensated

2.3.3. การจ่ายค่า
ล่วงเวลาในการทํางาน
ต้องจ่ายในอัตราพิเศษ
หรือการชดเชยอย่างเท่า
เทียมกัน
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•

•
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%

>25

Overtime work (either defined internally if in line with
national law or by national legislation) shall be voluntary.
The total overtime hours shall not exceed the level set by
national legislation.
For further information, see Guidance.

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและในฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ นหน่วยที่
ขอการรับรอง การทํางานล่วงเวลา (ทัง้ ทีก่ าํ หนดไว้ภายในโรงงาน/
ฟาร์ม หรือกําหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ) ควรเป็ นไปตาม

ความสมัครใจของลูกจ้าง ชัวโมงการทํ
่
างานล่วงเวลารวมต้องไม่เกิน
ระดับทีก่ าํ หนดโดยกฎหมายภายในประเทศ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
2.3.4. Payment for
cane deliveries are
made according to
agreed contract

2.3.4.
การชําระเงิน
สําหรับการส่งมอบอ้อย
ต้องทําตามทีต่ กลงกันไว้
ในสัญญา

CRITERIA

หลักเกณฑ์

Payment shall be made according to contractual agreement
(including value and timing of payment).
For further information, see Guidance.
•

ตัวชี้วดั

Yes/No

การชําระเงินจะต้องทําตามทีต่ กลงไว้ในสัญญา (รวมทัง้ มูลค่าและ
ระยะเวลาของการชําระเงิน)
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

INDICATOR

Yes

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR

2.4. To provide
clear, equitable
and
comprehensive
contracts

2.4 การทําสัญญามี
ความชัดเจน เป็ น
ธรรม และครอบคลุม
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Applies to all workers on the premises of the mill and
farms included in the unit of certification.
2.4.1. Existence of a
contract or equivalent
document

•

•
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%

100

All workers to be provided with a contract or
equivalent document (e.g. National working card), to
be explained their rights and obligations. If not
specified by the law the contract shall include at least
the following elements: hours of work, overtime
payment, notice, rest periods, holidays, wages, mode of
payment, and if legal, any deductions that will be
made.

For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก

2.4.1 การทําสัญญา หรือ
เอกสารเทียบเท่า

•

•

%

100

ประยุกต์ใช้กบั ลูกจ้างทุกคนในโรงงานและในฟาร์มทีร่ วมอยูใ่ น
หน่วยทีข่ อการรับรอง ลูกจ้างทัง้ หมดต้องมีการทําสัญญา หรือ
เอกสารทีเ่ ทียบเท่า (เช่น บัตรพนักงาน) เพื่ออธิบายสิทธิและ
หน้าทีข่ องพวกเขา ถ้าไม่มกี ารกําหนดไว้ตามกฎหมาย สัญญา
ควรจะต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้: ชัวโมงการทํ
่
างาน การชําระ
เงินค่าล่วงเวลา หลักเกณฑ์ ระยะเวลาทีห่ ยุดพักวันหยุด ค่าจ้าง
วิธกี ารชําระเงิน การหักเงินใด ๆ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

PRINCIPLE 3 - MANAGE INPUT, PRODUCTION, AND PROCESSING EFFICIENCIES TO ENHANCE SUSTAINABILITY
่
่ น)
มสร ้างความยังยื
(หลักการที่ 3: การจัดการปั จจัยการผลิต การผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต เพือเสริ
CRITERIA

หลักเกณฑ์

3.1. To monitor
production and
process efficiency;
to measure the
impacts of
production and
processing so that
improvements are
made over time
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Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

3.1.1. Total raw
materials used per kg
product
•

kg/kg

Standard

NOTES

มาตรฐาน

หมายเหตุ

< 11 if no
ethanol
produced;

Includes cane as major raw material as well as any
other raw materials which comprise a mass >1% of the
cane mass (including fuel and chemicals). Finished
products include all products that are sold and which
comprise a mass >1% of the mass of sugar and ethanol.
Standard required varies between 2 limits depending on
proportions of sugar and ethanol produced.

<20 for full
ethanol
production

For further information, see Guidance.
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3.1. การตรวจสอบ

การผลิตและ
ประสิทธิภาพ เพื่อ
วัดผลกระทบของการ
ผลิตและประสิทธิ
ภาพของกระบวนการ
ผลิต เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

CRITERIA

หลักเกณฑ์

3.1.1. ปริมาณวัตถุดบิ
ทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์ 1 กิโลกรัม

- < 11 ถ้าไม่มี หมายถึงอ้อยทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ หลัก และวัตถุดบิ อื่นๆ ทีใ่ ช้ในปริมาณ
การผลิตเอทา
> 1% ของปริมาณอ้อย รวมทัง้ นํ้ามันเชือ้ เพลิง)และสารเคมี(
นอล
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปหมายถึงผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดทีม่ กี ารขาย และมี
ปริมาณ > %1ของปริมาณของนํ้าตาลและเอทานอล มาตรฐานที่
- < 20 สําหรับ
ใช้จะแตกต่างกัน ขึน้ อยู่กบั สัดส่วนของนํ้าตาลและเอทานอลที่
การผลิตเอทา
ผลิต
นอลแบบเต็ม
รูปแบบ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั
Tc/ha

3.1.2. Yield of
production

•

3.1.2 ผลผลิต

Standard

NOTES

มาตรฐาน

หมายเหตุ

Depending
on climatic
zone

To maximize yield taking into account the climatic
conditions where cane is grown. The yield shall not be
annualised. Climatic zones are determined according to
the GPS coordinates of the gathering mill.

ขึน้ อยู่กบั โซน
ภูมอิ ากาศ

For further information, see Guidance.

เพิม่ ผลผลิตโดยคํานึงถึงสภาพภูมอิ ากาศทีป่ ลูกอ้อย ผลผลิตที่
ได้รบั อาจจะไม่เท่ากันในแต่ละปี เขตภูมอิ ากาศถูกกําหนดตาม
พิกดั GPS บนพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยของโรงงานทัง้ หมด
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
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Processing time as a percentage of total crushing time.
Any stoppage, including maintenance activities or
power supply failure must be counted with the
exception of stops due to rainfall exclusively.
3.1.3. Mill overall
For further information, see Guidance.
time efficiency

3.1.3. ประสิทธิภาพ
โดยรวมของโรงงาน

•

%

>75

ประสิทธิภาพโดยรวมของโรงงานหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของเวลาใน
ขบวนการผลิตทีใ่ ช้ในการบดอ้อยทีไ่ ม่มกี ารขาดช่วงใดๆ รวมทัง้
กิจกรรมการบํารุงรักษา หรือในกรณีเกิดไฟฟ้ าดับจะต้องนับเข้า
ด้วย ยกเว้นว่าการหยุดนัน้ เกิดจากฝนตกหนัก
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Used if sugar and no ethanol is produced (to the
exception of ethanol produced from final molasses
only). Ratio of actual sugar recovery to theoretical
recovery of sugar from cane. In rare cases where high
grade molasses is exported for fermentation, industrial
efficiency can be used instead.

3.1.4. Factory

For further information, see Guidance.

Performance Index

3.1.4 ดัชนีประสิทธิภาพ
โรงงาน
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%

>90

ประยุกต์ใช้กบั การผลิตนํ้าตาลเพียงอย่างเดียว ทีไ่ ม่มกี ารผลิตเอ
ทานอล (ยกเว้นในกรณีทม่ี กี ารผลิตเอทานอลจากกากนํ้าตาล)
ดัชนีประสิทธิภาพโรงงานคํานวณได้จากอัตราส่วนของนํ้าตาลที่
เกิดขึน้ จริงจากการผลิตเทียบกับอัตราส่วนของนํ้าตาลทีค่ วรจะได้
ตามทฤษฎีของนํ้าตาลทีผ่ ลิตจากอ้อย ในกรณีทก่ี ากนํ้าตาลทีม่ ี
คุณภาพดีมกี ารส่งออกเพื่อใช้สาํ หรับการหมัก สามารถ
ประยุกต์ใช้ประสิทธิภาพของโรงงานอุตสาหกรรมแทนดัชนี

ประสิทธิภาพโรงงานได้
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Used if ethanol only or sugar and ethanol (form
anything other than final molasses) are produced in the
same mill. It is the ratio of the sum of TSAI equivalent
of products (sugar, ethanol, yeast, and molasses) to the
TSAI of the cane and imported molasses expressed as a
%. For further information, see Guidance.

3.1.5. Industrial
Efficiency

3.1.5. ประสิทธิภาพของ
โรงงานอุตสาหกรรม

•

%

>75

ประยุกต์ใช้กบั การผลิตเอทานอลเพียงอย่างเดียว หรือการผลิต
นํ้าตาลและเอทานอล)จากวัตถุดบิ อื่น ๆ นอกเหนือจาก
กากนํ้าตาล (ทีผ่ ลิตในโรงงานเดียวกัน ประสิทธิภาพของโรงงาน
อุตสาหกรรมคืออัตราส่วนของผลรวมของ TSAI ของผลิตภัณฑ์
นํ้าตาล)เอทานอล ยีสต์ กากนํ้าตาล (เทียบกับ TSAI ของอ้อย
และกากนํ้าตาลทีน่ ําเข้ามา คิดเป็ น %
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

CRITERIA

หลักเกณฑ์

3.2. To monitor
global warming
emissions with a
view to
minimising
climate change
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Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

3.2.1 Net GHG
emissions per tonne
of cane

Agriculture

ฟาร์ม

•

Bonsucro Production Standard V 4.01

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Kg CO2 eq /t
cane

Standard

มาตรฐาน

< 40

NOTES

หมายเหตุ
Estimates the emissions from agriculture activities. The
result is also used in the calculation of the total
emissions field-to-gate.
For further information, see Guidance.

impacts

3.2. การบริหาร
จัดการกับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
ลดผลกระทบต่อการ
เปลีย่ นแปลง
ภูมอิ ากาศของโลก

3.2.1 ปริมาณสุทธิของ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่ออ้อย 1 ตัน

•

Kg CO2 eq/t

< 40

อ้อย

ประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางการเกษตร
ผลทีไ่ ด้รบั ประยุกต์ใช้กบั การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากฟาร์มถึงโรงงาน
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Only used if sugar is being produced. Field-to-gate
emissions.

3.2.2. Net GHG
emissions per tonne
of sugar

3.2.2. ปริมาณสุทธิของ
การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากนํ้าตาล

Environmental Burden is t carbon dioxide equivalent.
For further information, see Guidance.
•

•

t CO2eq/t
sugar

Total < 0.4

ประยุกต์ใช้เฉพาะในกรณีทม่ี กี ารผลิตนํ้าตาล การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากฟาร์มถึงโรงงานคํานวณเฉพาะการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์เท่านัน้
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Used if ethanol is produced. Environmental Burden is g
carbon dioxide equivalent.

3.2.3 Net GHG
emissions per MJ of
ethanol

3.2.3. ปริมาณของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากเอทานอล
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•

•
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g CO2eq/MJ
fuel

Total < 24

ประยุกต์ใช้เฉพาะในกรณีทม่ี กี ารผลิตเอทานอล คํานวณเฉพาะ
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่านัน้
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

PRINCIPLE 4 - ACTIVELY MANAGE BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES (หลักการที่ 4 การบริหารจัดการอย่างมี
่
ประสิทธิภาพเกียวกั
บความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการระบบนิ เวศ)

CRITERIA

หลักเกณฑ์

4.1. To assess
impacts of
sugarcane
enterprises on
biodiversity and
ecosystems
services

4.1. เพื่อประเมินผล
กระทบของการปลูก
อ้อยต่อความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
บริการระบบนิเวศ

Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

4.1.1. ปริมาณของ
ออกซิเจนทีป่ ล่อยใน
แหล่งนํ้า

NOTES

หมายเหตุ
Dissolved oxygen is an indicator of the quantity of
oxygen available in the receiving stream to support life.
Sampling should be carried after the discharging point
where the flows mix and sub- surface at a point
representative of the river flow.

4.1.1. Dissolved
oxygen in receiving
stream

For further information, see Guidance.
•

ppm

> 2.5

ปริมาณของการปล่อยออกซิเจนในระบบนิเวศเป็ นตัวบ่งชี้
ปริมาณของออกซิเจนทีม่ อี ยูใ่ นระบบนิเวศเพื่อใช้ในการ
ดํารงชีวติ การเก็บตัวอย่างปริมาณของการปล่อยออกซิเจนใน
ระบบนิเวศควรจะเลือกในพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามหลากหลายทางชีวภาพ
และพืน้ ดินทีส่ ามารถเป็ นตัวแทนของจุดของการไหลของแม่น้ํา
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

4.1.2. Percentage of
areas defined
internationally or
nationally as legally
protected or classified
as of High
Conservation Value
planted to sugarcane
after the cut-off date
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Agriculture

CORE INDICATOR

•

•
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%

0

To prevent the cultivation of sugarcane on areas of
critical conservation value (including HCVs categories
1- 6) or area legally protected.
International definitions of HCVs to take precedence
over national where both exist. In the absence of HCV
maps or databases, credible documentary evidence

of 1 January 2008

shall be provided to demonstrate that no HCV is
converted after 1 Jan 2008.

4.1.2. เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนดไว้ในระดับ
นานาชาติหรือ
ระดับประเทศว่าเป็ น
พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์และคุม้ ครอง
ตามกฎหมาย หรือถูก
จัดเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าสูง
ต่อการอนุรกั ษ์ (High
Conservation Values)
หลังวันที่ 1 มกราคม
2551

For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
เพื่อป้ องกันไม่ให้การปลูกอ้อยในพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทส่ี าํ คัญ (พืน้ ที่
อนุรกั ษ์ประเภท HCVs 1- 6) หรือพืน้ ทีค่ มุ้ ครองตามกฎหมาย
ในกรณีทม่ี คี าํ นิยามของ HCVs ของประเทศและในระดับสากล
ควรประยุกต์ใช้คาํ นิยามของ HCVs สากล ในกรณีทไ่ี ม่มแี ผนที่
HCVs หรือฐานข้อมูลเอกสารหลักฐานทีน่ ่าเชื่อถือ ต้องมีการ
แสดงหลักฐานให้เห็นว่าไม่เป็ นพืน้ ที่ HCVs หลังจากที่ 1
มกราคม 2551
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

4.1.3. The key
environmental issues
are covered by an
appropriate and
implemented
environmental impact
and management plan
(EIMP)

CORE INDICATOR

The EIMP addresses key environmental issues:
biodiversity, ecosystem services, soil, water, air,
climate change, and use of crop protection chemicals,
use of artificial fertilisers, cane burning and noise. The
plan shall be implemented and progress monitored.
•

•

4.1.3. มีการบริหาร
จัดการปั ญหาสิง่ แวดล้อม
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%

> 90

A summary of the EIMP shall be made available to
relevant stakeholders.
For further information, see Guidance.

ทีส่ าํ คัญในแบบที่
เหมาะสม และมีการ
จัดทําแผนการประเมิน
และแผนการจัดการ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
(EIMP)

ตัวชี้วดั หลัก

•

•

%

> 90

EIMP มุ่งเน้นปั ญหาสิง่ แวดล้อมทีส่ าํ คัญ เช่น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ดิน นํ้า อากาศ การเปลีย่ นแปลงของ
สภาพภูมอิ ากาศ การใช้สารเคมีในการปลูกอ้อย การเผาพืน้ ที่
ปลูกอ้อย และเสียงรบกวน ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินการ
และตรวจสอบความคืบหน้า การรายงานผลของ EIMP นัน้ ต้อง
จะสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรับรูจ้ ากผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ ี
ส่วนเกีย่ วข้อง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

4.1.4. Ratio of
fertiliser N and P
applied (expressed in
eq. phosphate) to
fertilizer N and P
recommended by soil
or leaf analysis
(expressed in eq.
phosphate)

Fertiliser applied according to soil or leaf analyst is (N
and P content). Recommendation shall be made
according to local industry recognised best practices.
For further information, see Guidance.
•

4.1.4. อัตราส่วนปุ๋ ย N
และ P ทีใ่ ช้ (ฟอสเฟต)
เทียบกับอัตราส่วนปุ๋ ย N
และ P ทีแ่ นะนําจากผล
วิเคราะห์ดนิ หรือใบอ้อย
(ฟอสเฟต)
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<1,05

ปุ๋ ยนําไปใช้ตามผลวิเคราะห์ดนิ หรือใบอ้อย (ปริมาณของ N และ
P) อัตราส่วนของปุ๋ ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสทีใ่ ช้ควรปฏิบตั ิ
ตามคําแนะนําทีไ่ ด้รบั การยอมรับในอุตสาหกรรมในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

CORE INDICATOR

To minimise air, soil and water contamination.
Quantities of active ingredients of agro-chemicals
(including pesticides, herbicides, insecticides,
fungicides, nematicides, ripeners) applied. Also note
the requirement to use only products registered for use
and at registered rates.

4.1.5. Agrochemicals applied per
hectare per year

4.1.5 ปริมาณสารเคมี
เกษตรทีใ่ ช้ต่อเฮกตาร์ต่อ
ปี

kg active
ingredient/ha/
y

For further information, see Guidance.
<5

•

kg สารออกฤทธิ ์
เฮกตาร์/ปี /

ตัวชี้วดั หลัก
เพื่อลดการปนเปื้ อนในอากาศ ดิน และนํ้า ปริมาณของสารออก
ฤทธิในสารเคมี
การเกษตรทีใ่ ช้ (รวมทัง้ ยาฆ่าหญ้า สารกําจัด
์
วัชพืช ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชือ้ รา) มีเพียงสารเคมีการเกษตรที่
ลงทะเบียนทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้ได้ และควรใช้ในอัตราส่วนที่
กําหนดไว้ในฉลากเท่านัน้
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
CORE INDICATOR

4.1.6. Banned agrochemicals applied per
hectare per year
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kg active
ingredient/ha
/y

0

Quantities of active ingredients of agro-chemicals
listed in the Annex A of Stockholm and Annex 3 of
Rotterdam conventions, Annexes A, B, C and E of
Montreal protocol and WHO list Ia and Ib (see Annex
2).
For further information, see Guidance.

4.1.6. ปริมาณสารเคมี
เกษตรต้องห้ามทีใ่ ช้ต่อ
เฮกตาร์ต่อปี

•

kg สารออกฤทธิ ์

0

/เฮกตาร์/ปี

ตัวชี้วดั หลัก
ปริมาณของสารออกฤทธิในสารเคมี
การเกษตรทีร่ ะบุไว้ใน
์
ภาคผนวก A ของสตอกโฮล์ม และภาคผนวก 3 ของอนุสญ
ั ญา
รอตเตอร์ดงั ภาคผนวก, A ,B, C และ E ของโปรโตคอลและ
มอนทรีออ และ WHO Ia และ Ib (ดูภาคผนวก 2)
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

PRINCIPLE 5 - CONTINUOUSLY IMPROVE KEY AREAS OF THE BUSINESS (หลักการที่ 5 – ปร ับปรุ งกุญแจสู ่ความสําเร็จของธุรกิจ
อย่างต่อเนื่ อง)
CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.1. To train
employees and
other workers in
all areas of their
work and develop
their general skills

5.1. ฝึกอบรม
พนักงานและลูกจ้าง
ในทุกพืน้ ทีเ่ พื่อพัฒนา
ความสามารถและ
ทักษะของการทํางาน
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Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

5.1.1. Percentage of
payroll dedicated for
or time spent by
direct employees in
vocational training
sessions

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
Total number of days spent by all employees whilst on
training or total training expenses for all personnel,
split between basic workers, intermediate management
and upper management.

Day or %
•

•

5.1.1. เปอร์เซ็นต์ของ
เงินเดือน หรือเวลาทีใ่ ช้
ในการฝึกอบรมของ
พนักงาน

Bonsucro Production Standard V 4.01

วัน or %

For further information, see Guidance.
>2 or >1

จํานวนวันทีใ่ ช้ในการฝึกอบรมของพนักงานทุกคน หรือค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมสําหรับอบรมพนักงานทุกคน แบ่งเป็ นการอบรม
ลูกจ้าง พนักงานระดับกลาง และผูบ้ ริหารระดับสูง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Water used less water returned from mill to the
environment. If effluents are exported by the mill to the
fields for irrigation, the mill shall account for it as
water returned to the environment.

Farm <130

5.2. To
continuously
improve the status
of soil and water
resources

5.2. การบริหารและ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิม่
ความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดินและ
นํ้า

Kg of water/
kg of mass
product

5.2.1. Net water
consumed per unit
mass of product
•

•

5.2.1. ปริมาณนํ้าสุทธิท่ี
ใช้ต่อการผลิต 1 หน่วย

กก นํ้า/ กกของ
ผลิตภัณฑ์

Mill < 20 for
sugar only or
< 30 for
ethanol

ฟาร์ม < 130
โรงงาน < 20
สําหรับนํ้าตาล
เท่านัน้ หรือ <
30 เอทานอล

If vinasse or effluent is diluted before application on
the fields, the farm shall account for the extracted
dilution water as water consumed.
For further information, see Guidance.

ปริมาณนํ้าสุทธิทใ่ี ช้ต่อการผลิต 1 หน่วยหมายถึงปริมาณนํ้าทีใ่ ช้
ในโรงงานหักลบกับปริมาณนํ้าทีโ่ รงงานปล่อยทิง้ ไปใน
กระบวนการบําบัดของโรงงาน และสูส่ ภาพแวดล้อมข้างนอก
หากนํ้าทิง้ จากโรงงานถูกนําไปใช้เป็ นนํ้าชลประทานในฟาร์ม
โรงงานจะต้องคิดเป็ นปริมาณนํ้าทิง้ ดังกล่าวเป็ นเป็ นนํ้าทีป่ ล่อย
ทิง้ กลับสูส่ ภาพแวดล้อม
หากนํ้ากากส่า (วีเนส) หรือนํ้าทีง้ จากโรงงานถูกนํามาเจือจาง
เพื่อนําไปใช้เป็ นนํ้าชลประทานในฟาร์ม ปริมาณของนํ้ากากส่า
หรือนํ้าทีง้ ดังกล่าวจะต้องคิดเป็ นนํ้าทีใ่ ช้ในฟาร์ม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

5.2.2. For irrigated
cane, efficient use of
water

•

(kg/ha) / mm

> 90

To ensure irrigated water is used efficiently. Relies on
a direct measure of all waters applied to the fields
(including extracted waters, recycled waters, diluted
vinasse, and diluted effluents). Only applies to full
irrigation.
For further information, see Guidance.
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5.2.2. ประสิทธิภาพการ
ใช้น้ํา

•

(kg/ha) / mm

> 90

เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้น้ําชลประทานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของปริมาณนํ้าทีต่ อ้ งการใช้ในฟาร์ม (รวมทัง้
นํ้าจากนํ้าบาดาล นํ้ารีไซเคิล นํ้ากากส่าเจือจาง หรือนํ้าทีง้ จาก
โรงงาน)ประยุกต์ใช้เฉพาะพืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทีใ่ ช้น้ําชลประทานแบบ
เต็มรูปแบบ
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

5.2.3. % Ground
cover of tops or
leaves after harvest

5.2.3. เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทีป่ กคลุม
ด้วยใบอ้อย ยอดอ่อนลํา
ต้นชิดดินหลังการเก็บ
เกีย่ ว

To ensure the continuous improvement of soil organic
carbon. For further information, see Guidance.
•

%

> 30

คู่มอื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน Bonsucro

To minimise the opportunity for erosion. Percentage of
soil surface tilled per year. Only tillage wider than 20
cm shall be taken into consideration. If any portion of
the field has tillage, 100% of the field area would be
considered as being tilled.

5.2.4. Soil surface
mechanically tilled
per year (% of area
under cane)

5.2.4. พืน้ ทีป่ ลูกอ้อยทีไ่ ถ
พรวนดินแบบใช้
เครื่องจักรกลเกษตรต่อปี
(ของพืน้ ทีอ่ อ้ ย %)
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เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงอินทรียวัตถุ (คาร์บอน) ในดินอย่าง
ต่อเนื่อง

•
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%

< 20

For further information, see Guidance.

เพื่อลดการกัดเซาะในชัน้ ดิน คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของพืน้ ทีป่ ลูก
อ้อยทีไ่ ถพรวนดินแบบใช้เครื่องจักรเทียบกับพืน้ ทีป่ ลูกอ้อย
ทัง้ หมดใน 1 ปี ทอ่ี ยู่ในหน่วยขอการรับรอง

ประยุกต์ใช้เฉพาะการไถพรวนทีล่ กึ มากกว่า 20 ซม ถ้าในพืน้ ที่
นัน้ มีการไถพรวนดังกล่าว พืน้ ทีท่ งั ้ หมดจะถูกพิจารณาว่าเป็ น
พืน้ ทีไ่ ถพรวนแบบใช้เครื่องจักรกลเกษตรทัง้ หมด
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
5.2.5. Percentage
fields with samples
showing analyses
within acceptable
limits for pH

To ensure the maintenance an optimum soil pH.
Sampling to be carried out at least once per crop cycle.
Acceptable pH is between 5.0 and 8.0. For further
information, see Guidance.
•

5.2.5. เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารวิเคราะห์ค่า
pH ของดินในระดับที่
ยอมรับได้

CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.3. To
continuously
improve the
quality of
sugarcane and
products from the
sugar mill
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ตัวชี้วดั

> 80

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

5.3.1. Theoretical
recoverable sugar
content of cane

5.3.1. ค่ามาตรฐานทีใ่ ช้
ในการวัดความหวานอ้อย
(TRS)

เพื่อให้แน่ใจว่า pH ของดินอยู่ในระดับทีเ่ หมาะสม การเก็บ
ตัวอย่างทีจ่ ะดําเนินการอย่างน้อยหนึ่งครัง้ ต่อ 1 ฤดูการ
เพาะปลูก ค่า pH ทีย่ อมรับได้อยู่ระหว่าง 5.0 ถึง 8.0
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

INDICATOR

%

NOTES

หมายเหตุ
Based on the theoretical recovery normalised for juice
purity and cane fiber content. Used only if ethanol not
produced.

•

•

Bonsucro Production Standard V 4.01

%

> 10

For further information, see Guidance.

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีปริมาณนํ้าตาลบริสทุ ธิมาตรฐานที
ไ่ ด้รบั จาก
์
อ้อย และปริมาณเส้นใยทีม่ อี ยู่ในอ้อยประยุกต์ใช้เฉพาะในกรณีท่ี

5.3. ปรับปรุงคุณภาพ
ของอ้อยและ
ผลิตภัณฑ์จาก
โรงงานนํ้าตาลอย่าง
ต่อเนื่อง

ไม่ได้ผลิตเอทานอล
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Used if ethanol is produced, on its own or in
conjunction with sugar production. Based on a 90.5 %
utilisation of Total Sugars As Invert (TSAI)

5.3.2 Fermentable
total sugars content
of cane, expressed as
invert (TSAI)

5.3.2. ปริมาณนํ้าตาลใน
อ้อยทีส่ ามารถหมักได้,
คิดเป็ น TSAI

For further information, see Guidance.
•

•

Kg /t cane

> 120

ประยุกต์ใช้เฉพาะในกรณีทม่ี กี ารผลิตเอทานอลอย่างเดียว หรือ
ร่วมกับการผลิตนํ้าตาล ประยุกต์ใช้เฉพาะในกรณีทค่ี ่าความ
บริสทุ ธิของแอลกอฮอล์
มาตรฐาน 90.5 % (TSAI)
์
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.4. To promote
energy efficiency

5.4. ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

5.4.1. Total Net
Primary Energy
Usage per kg product

5.4.1. ปริมาณพลังงาน
หลักสุทธิต่อการผลิตอ้อย
1 กก
5.4.2. Energy used in
cane transport per
tonne cane
transported

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
Direct and indirect energy inputs.

Total
•

KJ / kg
< 3000

For further information, see Guidance.

รวมทัง้ พลังงานทีใ่ ช้ทางตรงและทางอ้อม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Direct and indirect energy inputs.

•

Bonsucro Production Standard V 4.01

MJ / t cane

< 50
For further information, see Guidance.

5.4.2. พลังงานทีใ่ ช้ใน
การขนส่งอ้อย 1 ตัน

รวมทัง้ พลังงานทีใ่ ช้ทางตรงและทางอ้อม

5.4.3. Primary energy
use per tonne of
sugarcane

Direct and indirect energy inputs.
For further information, see Guidance.
•

5.4.3. ปริมาณพลังงาน
หลักสุทธิต่อการผลิต
นํ้าตาลก 1

CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.5. To reduce
emissions and
effluents. To
promote recycling
of waste streams
where practical

5.5. ลดการปล่อยนํ้า
เสีย และส่งเสริมการรี
ไซเคิลนํ้ากลับมาใช้
ใหม่ในพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้
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ตัวชี้วดั

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

5.5.1. Atmospheric
acidification burden
per unit mass product

5.5.1. การปล่อยก๊าซ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน
ชัน้ บรรยากาศต่อ
ผลิตภัณฑ์ 1 หน่วย
5.5.2. Nonhazardous solid
residues of
production per tonne
cane

< 300

รวมทัง้ พลังงานทีใ่ ช้ทางตรงและทางอ้อม
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

INDICATOR

MJ / t

Standard

มาตรฐาน
- Agriculture
< 0.15
- Mill < 5

•

•

Kg / t

- ฟาร์ม <0.15
- โรงงาน < 5

•

Bonsucro Production Standard V 4.01

T / t cane

< 1.0

NOTES

หมายเหตุ
Environmental Burden is kg sulphur dioxide equivalent
per tonne of cane (agriculture), sugar and ethanol (mill).
For further information, see Guidance.

ประเมินผลการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในชัน้ บรรยากาศ
(คิดเป็ นกิโลกรัม) ในการปลูกอ้อย 1 ตัน (ฟาร์ม) หรือ นํ้าตาล
และเอทานอล 1 ตัน(โรงงาน)
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
Applies to the mill only. Residue of processing
(compost, filter cake, soil/mud, boiler ash, bagasse,
cane) and of agriculture (cane waste in fields after
harvest, lost in transport).
For further information, see Guidance.

5.5.2. ปริมาณสาร
ตกค้างทีเ่ ป็ นอันตราย
จากอ้อย 1 ตัน

ประยุกต์ใช้กบั โรงงานเท่านัน้ สารพิษตกค้างจากการผลิตนํ้าตาล
(ปุ๋ ยหมัก ฟิ ลเตอร์เด็ก (ขีห้ ม้อกรอง) ฟิ ลเตอร์มดั เถ้าหม้อไอนํ้า
กากอ้อย และสารพิษตกค้างจากการผลิต (เศษอ้อยหลังการเก็บ
เกีย่ ว และในการขนส่ง)
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
The operator shall have an active recycling programme
for at least 50 % of the following categories: fibre,
metal, plastic, oil and lubricants, batteries and chemical
products.

5.5.3. Percentage of
categories of nonproduction waste that
are recycled
5.5.3. ปริมาณของเสีย

For further information, see Guidance.
•

•

%

> 50

นอกการผลิตทีก่ ลับมาใช้
ใหม่

ผูป้ ระกอบการควรมีโปรแกรมในการรีไซเคิลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างน้อย 50% ของของเสียประเภทต่อไปนี้: เส้นใย โลหะ
พลาสติก นํ้ามันและนํ้ามันหล่อลื่นแบตเตอรี่ และผลิตภัณฑ์เคมี
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.6. To foster
effective and
focused research,
development and
extension
expertise
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Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

5.6.1. Research and
extension costs as a
% of sales

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
Includes levies to research institutes for research and
extension.

•

•

5.6.1. ค่าใช้จ่ายในการ
วิจยั ในเปอร์เซ็นต์ของ

Bonsucro Production Standard V 4.01

%

> 0.5

For further information, see Guidance.

รวมการวิจยั และการพัฒนาทีท่ าํ รวมกับสถาบันวิจยั และศูนย์
พัฒนาต่าง ๆ

5.6. ส่งเสริมให้เกิด
การวิจยั ทีม่ ี
ประสิทธิภาพและ
มุ่งเน้นการพัฒนาและ
ขยายความเชีย่ วชาญ

ยอดขาย

CRITERIA

INDICATOR

หลักเกณฑ์

5.7. For greenfield
expansion or new
sugarcane
projects, to ensure
transparent,
consultative and
participatory
processes that
address
cumulative and
induced effects via
an environmental
and social impact
assessment (ESIA)

สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

ตัวชี้วดั

โรงงาน

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
CORE INDICATOR

5.7.1. Percentage of
greenfield expansion
or new sugarcane
project covered by
ESIA

5.7.1. เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีส่ เี ขียวหรือโครงการ
ใหม่ในการผลิตอ้อยที่
ผ่านการประเมินผล
5.7. การพัฒนาพืน้ ที่ กระทบสิง่ แวดล้อมและ
สังคม
สีเขียวหรือโครงการ
ใหม่ในการผลิตอ้อย
ผ่านการประเมินผล
กระทบด้าน
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%

100

Cut-off date 1 January 2008. ESIA process shall start
prior the formulation phase of a project, focus on
significant issues and involve key stakeholders to
identify them, provide information on possible
alternative or appropriate mitigation measures for
making decision based on free prior informed consent
(FPIC) process, monitor and evaluate implemented
measures. The operator shall involve independent third
party experts.
For further information, see Guidance.

ตัวชี้วดั หลัก
นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2551 ควรมีการประเมินผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมและสังคมก่อนทีจ่ ะมีการเริม่ ต้นโครงการ ทีม่ ุ่งเน้นใน
ประเด็นด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมทีส่ าํ คัญ และมีการกําหนดผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีส่ าํ คัญในโครงการดังกล่าว ควรมีการให้ขอ้ มูล

สิง่ แวดล้อมและสังคม
(ESIA) แบบมี
กระบวนการทีโ่ ปร่งใส
มีการให้คาํ ปรึกษา มี
ส่วนร่วม และมี
ผลกระทบทางบวกต่อ
กับสิง่ แวดล้อมและ
สังคม
CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.8. To ensure
active engagement
and transparent,
consultative and
participatory
processes with all
relevant
stakeholders

เกีย่ วกับทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ หรือมาตรการบรรเทาผลกระทบที่
เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจบนพืน้ ฐานของหลักการยินยอมที่
ได้รบั การบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็ นอิสระ หรือ "Free, prior and
informed consent (FPIC) มีกระบวนการตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน จากบุคคลทีเ่ ป็ นอิสระและไม่มสี ว่ นได้
ส่วนเสียในโครงการดังกล่าว
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

โรงงาน

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ
Existence and usage of a mechanism which is accessible
by all stakeholders. Stakeholders include but are not
limited to workers, contracted workers, local
communities, indigenous and tribal people.

5.8.1. Existence of
usage of a recognised
and accessible
grievance and dispute
resolution mechanism
for all stakeholders

5.8.1. มีการประยุกต์ใช้
หลักการทีไ่ ด้รบั การ
5.8. เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ ยอมรับและสามารถนํามา
ปฏิบตั ไิ ด้จริงเกีย่ วกับ
มีสว่ นได้สว่ นเสียที่
กลไกการร้องเรียนและ
เกีย่ วข้องทัง้ หมด
ดําเนินการแบบมีสว่ น การอุทธรณ์จากผูท้ ม่ี สี ว่ น
ได้สว่ นเสียทัง้ หมด
ร่วม โปร่งใส และมี
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Yes/No

Yes

Ensure that when dispute, grievances and conflicts arise,
the operator acts appropriately to resolve them through
negotiated agreement between parties based on Free,
Prior and Informed Consent.
For further information, see Guidance.

การประยุกต์ใช้กลไกทีไ่ ด้รบั การยอมรับและสามารถเข้าถึงได้โดย
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด ผูม้ สี ว่ นได้เสียรวมถึงลูกจ้างถาวรและ
ชัวคราว
่
ชุมชนท้องถิน่ คนพืน้ เมืองและชนเผ่า
เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อข้อพิพาท ข้อข้องใจ และข้อขัดแย้งเกิดขึน้

กระบวนการให้
คําปรึกษาทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิผล

ผูป้ ระกอบการได้ทาํ หน้าทีอ่ ย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปั ญหา และมี
การเจรจาต่อรองข้อตกลงระหว่างทัง้ สองฝ่ ายบนพืน้ ฐานของ
หลักการยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็ นอิสระ หรือ "
Free, prior and informed consent (FPIC)
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน
5.8.2. Percentage of
projects involving
multi stakeholders
where agreement has
been reached by
consensus driven
process based on
Free, Prior and
Informed Consent

5.8.2. เปอร์เซ็นต์ของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับ
โครงการทีเ่ กิดจากฉันทา
มติ และบนพืน้ ฐานของ
หลักการยินยอมทีไ่ ด้รบั
การบอกแจ้งล่วงหน้าและ
เป็ นอิสระ
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Ensure a process exists for identifying and inviting
stakeholders to participate, communicating information,
engaging with stakeholders and sharing relevant
information publicly. Negotiated agreement shall be
based on Free Prior Informed Consent. Evidence of
negotiated agreements shall to be demonstrated.
For further information, see Guidance.
•

•
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%

> 90

เพื่อให้แน่ใจว่ามีกระบวนการสําหรับการคัดเลือกและการเชิญชวน
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ ข้าร่วมและแบ่งปั นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
สาธารณชน การเจรจาต่อรองจะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของหลักการ
ยินยอมทีไ่ ด้รบั การบอกแจ้งล่วงหน้า และเป็ นอิสระ หรือ "Free,
prior and informed consent (FPIC) และมีการบันทึกหลักฐาน
ของข้อตกลงการเจรจาต่อรอง
สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

CRITERIA

หลักเกณฑ์

5.9. To promote
economic
sustainability

5.9. ส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
ของธุรกิจ

Processing
& Milling

INDICATOR

ตัวชี้วดั

Agriculture

โรงงาน

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

5.9.1. Value added/
tonne cane

5.9.1. มูลค่าเพิม่ ต่ออ้อย
1 ตัน

•

•

$/t cane

Standard

NOTES

มาตรฐาน

หมายเหตุ

Mill > 4;

Value added by the operation is the value of sales less
the price of goods, raw materials (including energy) and
services purchased.

agric > 2

For further information, see Guidance.

โรงงาน > 4

มูลค่าเพิม่ โดยการดําเนินการหมายถึงค่าของยอดขายหักลบราคา
ของวัตถุดบิ (รวมถึงพลังงาน) และการบริการ

ฟาร์ม > 2

สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม ดูค่มู อื การประยุกต์ใช้มาตรฐาน

PRINCIPLE 6 - ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENT FOR BIOFUELS UNDER THE EU RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE
่
(2009/28/EC) AND REVISED FUEL QUALITY DIRECTIVE (2009/30/EC) (หลักการที่ 6 – ข้อกําหนดเพิมเติ
มสําหร ับการผลิต
้
่
เชือเพลิงชีวภาพภายใต้คา
ํ ประกาศของสหภาพยุโรปเรืองพลังงานหมุนเวียน (2009/28/EC) และคําประกาศของสหภาพยุโรป
่ คุณภาพนํ ้ ามันเชือเพลิ
้
ฉบับปร ับปรุ ง เรือง
ง (2009/30/EC)
INDICATOR

ตัวชี้วดั

Processing
& Milling

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

NOTES

หมายเหตุ

< 54.4
g CO2eq/ MJ
fuel

6.1.1. Global
warming burden
per unit of energy.

01/01/2017)
•

6.1.1. ภาวะโลกร้อน
ต่อหน่วยของพลังงาน
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< 41.9 (from

•

g CO2eq/ MJ

< 33.5 (from

เชื้อเพลิง

01/01/2018 for
new operation
on 01/01/2017)
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Biofuels/bio liquids produced by installations* that were in operation on 23
January
2008 are exempted from complying with the greenhouse gas saving criterion
until
1 April 2013. No Bonsucro EU-compliant claim can be made after 1 April 2013
for biofuel/bio liquids produced in an installation that was in operation before 23
January

< 54.4

2008 and that does not comply with the GHG saving required by this standard.

< 41.9 (เริม่ จาก
01/01/2017)

To calculate the greenhouse gas emissions from the production and use of
sugarcane ethanol, the following default values provided in point D of the annex
V of the EU Directive must be used (see annex 3)

< 33.5 (เริม่ จาก
01/01/2018
สําหรับการติดตัง้
และการดําเนินการ
เมื่อ 01/01/2017)

The default value is the sum of the default value for cultivation: 14 g CO2eq/MJ
+ the default value for processing (including excess electricity): 1 g CO2eq/MJ +
the default value for transport and distribution: 9 g CO2eq/MJ. Emissions from
the manufacture of machinery and equipment shall not be taken into account.
The operator must use this default value of 24 gCO2eq/MJ fuel if the annualized
emissions associated with carbon stock changes caused by land use change after
January 2008 are zero.
If carbon stock changes due to land use change after January 2008 are not zero,
greenhouse gas emissions resulting from changes in land carbon stocks must be
added to the default values from the production and use of sugarcane ethanol.
Emissions from carbon stocks changes must be calculated in accordance with
Annex V, part C point 7. Of the EU legislation and the EU guidelines for land
use change emissions (OJ L151, 17/06/2010).

เชือ้ เพลิงชีวภาพทีเ่ ป็ นของแข็งและของเหลวทีม่ กี ารติดตัง้ *และการดําเนินการเมื่อวันที่ 23
มกราคม 2551 ได้รบั การยกเว้นการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนถึง 1
เมษายน 2556 Bonsucro ไม่สามารถให้การรับรองได้หลังจาก 1 เมษายน 2556 สําหรับ
เชือ้ เพลิงชีวภาพทีเ่ ป็ นของเหลวและของแข็งทีม่ กี ารติดตัง้ และการดําเนินการก่อนที่ 23
มกราคม 2551 และถูกยกเว้นการปฏิบตั ติ ามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้เอทานอลจากอ้อยให้ประยุกต์ใช้
ค่าเริม่ ต้นดังทีร่ ะบุไว้ในข้อ D ของภาคผนวกV ของคําประกาศของสหภาพยุโรปเรื่องพลังงาน
หมุนเวียน /2009/28)EC) ดูภาคผนวก)3)
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ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาตรฐานคือผลรวมของค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการปลูก
อ้อย :14 กรัม CO2eq / MJ + ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากโรงงานรวมถึงการ) ใช้ไฟฟ้ า
เกินกําหนด :(1 กรัม CO2eq / MJ + ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการขนส่ง :9 กรัม
CO2eq / MJ. การปล่อยมลพิษจากการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์จะไม่ถูกนํามาพิจารณา
ผูป้ ระกอบการจะต้องใช้ค่าเริม่ ต้นของ 24 gCO2eq / เชือ้ เพลิง MJ ถ้าค่าการปล่อยมลพิษทีเ่ กิด
จากการเปลีย่ นแปลงปริมาณของคาร์บอนในดินทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ของ
ทีด่ นิ หลัง มกราคม 2008 เป็ นศูนย์
หากค่าการปล่อยมลพิษทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงปริมาณของคาร์บอนในดินทีเ่ กิดจากการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ หลัง มกราคม 2008 ไม่ได้เป็ นศูนย์ การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในการกักเก็บคาร์บอนในดินต้องคํานวณเพิม่ สําหรับการผลิต
และการใช้ออ้ ยทําเอทานอล การคํานวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ จะต้องมีการคํานวณตามภาคผนวก V ข้อ C 7 ของ
กฎหมายของสหภาพยุโรปและแนวทางของสหภาพยุโรปสําหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ )OJ L151, 17/06/2010)
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทีเ่ ป็ นของแข็งและของเหลว
จะต้องมีอย่างน้อย 35% (น้อยกว่า 54.4 กรัม CO2eq / MJ) มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ 1 มกราคม
2060 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพและของเหลวทางชีวภาพ
ต้องมีอย่างน้อย 50% (น้อยกว่า 41.9 กรัม CO2eq / MJ) จาก 1 มกราคม 2061 การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพและของเหลวทางชีวภาพต้องมีอย่างน้อย
60% (จึงน้อยกว่า 33.5 กรัม CO2eq / MJ) สําหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพและของเหลวทางชีวภาพ
ทีผ่ ลิตในการติดตัง้ ซึง่ ในการผลิตเริม่ ต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2061
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การคํานวณค่าทีแ่ ท้จริงไม่ได้รบั อนุญาต
* คําว่า 'ติดตัง้ ' รวมถึงการติดตัง้ การประมวลผลทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต ไม่ควรคํานึงว่าเป็ นสิง่
อํานวยความสะดวกในการผลิต ซึง่ อาจจะถูกเพิม่ เข้าไปในห่วงโซ่การผลิตโดยเจตนา
INDICATOR

ตัวชี้วดั

Processing
& Milling

โรงงาน

Agriculture

ฟาร์ม

Verifier

เกณฑ์ที่ใช้วดั

Standard

มาตรฐาน

6.1.2. Percentage of
land with high
biodiversity value,
high carbon stock
or peatlands planted
to sugarcane after
the cut-off date of 1
January 2008.

6.1.2. เปอร์เซ็นต์ของ
พืน้ ทีท่ ม่ี คี วาม
หลากหลายทาง
ชีวภาพสูง การกักเก็บ
คาร์บอนในดินสูง หรือ
ป่ าพรุทป่ี ลูกอ้อย
หลังจากวันที่ 1
มกราคม 2008

NOTES

หมายเหตุ
Land with high biodiversity value. Land that had one of the following statuses in
or after January 2008, whether or not the land continues to have that status:
(a) primary forest and other primary wooded land, namely forest and other
wooded land of native species, where there is no clearly visible indication of
human activity and the ecological processes are not significantly disturbed;

•

%

0

(b) areas designated by law or by the relevant competent authority for nature
protection purposes; or for the protection of rare, threatened or endangered
ecosystems or species recognised by international agreements or included in lists
drawn up by intergovernmental organisations or the International Union for the
Conservation of Nature, subject to their recognition by the European
Commission; unless evidence is provided that the production of that raw material
did not interfere with those nature protection purposes;
(c) highly biodiverse grassland that is: (i) natural grassland that would remain
grassland in the absence of human intervention and which maintains the natural
species composition and ecological characteristics and processes; or (ii) nonnatural grassland that would cease to be grassland in the absence of human
intervention and which is species-rich and not degraded, unless evidence is
provided that the harvesting of the raw material is necessary to preserve its
grassland status.
(d) New nature protection areas derived from a published European Commission
decision. Bonsucro will communicate to economic operators any details of lists
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on protected areas as soon as they are available from the EC.

พืน้ ทีท่ ม่ี คี ่าความหลากหลายทางชีวภาพสูงหมายถึงพืน้ ทีท่ ป่ี รากฏหนึ่งในสถานะดังต่อไปนี้ ไม่
ว่าก่อนหรือหลังมกราคม 2554:
(ก) ป่ าดัง้ เดิม และป่ าผลิตไม้อ่นื ๆ โดยเฉพาะพืน้ ทีป่ ่ าทีม่ พี นั ธุไ์ ม้พน้ื เมือง ทีไ่ ม่มขี อ้ บ่งชีท้ ่ี
ชัดเจนว่าไม่มกี จิ กรรมใด ๆของมนุษย์ และกระบวนการทางนิเวศวิทยาจะไม่ถูกรบกวน
(ข) พืน้ ทีท่ ก่ี าํ หนดโดยกฎหมายหรือโดยเจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี าํ นาจทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้ องกันธรรมชาติ หรือสําหรับการป้ องกันของหายากหรือคุกคามระบบนิเวศทีใ่ กล้สญ
ู พันธุห์ รือ
สายพันธุท์ ไ่ี ด้รบั การยอมรับโดยข้อตกลงระหว่างประเทศหรือรวมอยู่ในรายการทีร่ ่างขึน้ โดย
องค์กรระหว่างรัฐบาลหรือสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรกั ษ์ธรรมชาติภายใต้การรับรูข้ อง
องค์กรดังกล่าวโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เว้นแต่เป็ นหลักฐานทีร่ ะบุว่าการผลิตของวัตถุดบิ ที่
ไม่ได้ยุ่งเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ในการป้ องกันธรรมชาติเหล่านัน้
(ค) ทุ่งหญ้าทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพสูง: (i) ทุ่งหญ้าธรรมชาติทไ่ี ม่มกี ารแทรกแซงของ
มนุษย์ทย่ี งั คงรักษาองค์ประกอบธรรมชาติชนิด ลักษณะของระบบนิเวศและกระบวนการได้ดี
หรือ (ii) ทุ่งหญ้าทีไ่ ม่ใช่ธรรมชาติทไ่ี ม่มกี ารแทรกแซงของมนุษย์และสายพันธุ์ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีท่ ่ี
อุดมด้วยชีวนานาพรรณและไม่สลายตัว และมีหลักฐานทีร่ ะบุว่าการเก็บเกีย่ วของวัตถุดบิ ในทุง่
หญ้านี้เป็ นสิง่ ทีจ่ าํ เป็ นเพื่อรักษาสถานะของทุ่งหญ้าไว้
(ง) พืน้ ทีธ่ รรมชาติใหม่ทไ่ี ด้ถูกประกาศเป็ นพืน้ ทีค่ มุ้ ครองอย่างเป็ นทางการจากคณะกรรมาธิการ
ยุโรป Bonsucro จะสือ่ สารกับผูป้ ระกอบการรายละเอียดใด ๆ ของพืน้ ทีค่ มุ้ ครองจาก
คณะกรรมาธิการยุโรปทันทีท่ี Bonsucro มีขอ้ ข้อมูลจากคณะกรรมาธิการยุโรป
พืน้ ทีด่ นิ มีสต็อกคาร์บอนสูง: ทีด่ นิ ทีป่ รากฏหนึ่งในสถานะดังต่อไปนี้
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ในเดือนมกราคมปี 2008 และทีไ่ ม่ได้มสี ถานะ:
(ก) พืน้ ทีช่ ุ่มนํ้าคือดินแดนทีป่ กคลุมหรืออิม่ ตัวด้วยนํ้าอย่างถาวรหรือเกือบทัง้ ปี ;
(ข) พืน้ ทีป่ ่ าผลิตอย่างต่อเนื่องกล่าวคือพืน้ ทีท่ ป่ี กคลุมมากกว่าหนึ่งเฮคเตอร์ทม่ี ตี น้ ไม้สงู กว่าห้า
เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอดหมากกว่า 30% หรือต้นไม้ทส่ี ามารถไปถึงเกณฑ์ทข่ี นั ้ ตํ่า
ของการมีชวิ ติ อยู่ (ไม่รวมถึงพืน้ ทีด่ นิ ในเมือง หรือพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ทางงานการเกษตร ให้คดิ เป็ นต้นไม้
ในระบบการเกษตร เช่นสวนไม้ผล และระบบนิเวศเกษตรเมื่อพืชมีการเจริญเติบโตภายใต้
ต้นไม้);
(ค) พืน้ ทีป่ ่ าผลิตอย่างต่อเนื่องกล่าวคือพืน้ ทีท่ ป่ี กคลุมมากกว่าหนึ่งเฮคเตอร์ทม่ี ตี น้ ไม้สงู กว่าห้า
เมตร และมีการปกคลุมของเรือนยอด 10% ถึง 30% หรือต้นไม้ทส่ี ามารถไปถึงเกณฑ์ทข่ี นั ้ ตํ่า
ของการมีชวี ติ อยู่ และมีหลักฐานทีบ่ ่งบอกได้ว่าคาร์บอนสต็อกของพืน้ ทีก่ ่อนและหลังการปลูก
อ้อยสามารถคํานวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดลงได้ และตรงกับเกณฑ์ขนั ้ ตํ่าในข้อ 6.1
ของมาตรฐาน Bonsucro
พืน้ ทีด่ นิ ทีเ่ ป็ นป่ าพรุในเดือนมกราคม 2554 เว้นแต่มหี ลักฐานทีร่ ะบุว่าการปลูกอ้อยและการเก็บ
เกีย่ ววัตถุดบิ ไม่มสี ง่ ผลกระทบต่อกับการระบายนํ้าของดินก่อนหน้านี้
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7. ANNEXES (ภาคผนวก)
ANNEX 1 DEFINITIONS
Reference
Company

The entirety of any organization or business entity responsible for implementing the standard.

SA 8000

Supplier/contractor

A business entity which provides the company with goods and/or services integral to, and utilized SA 8000
in/for, the production of the company’s goods and/or services.

Subcontractor/ sub-supplier

A business entity in the supply chain which, directly or indirectly, provides the suppliers with goods SA 8000
and/or services integral to, and utilized in/for, the production of the suppliers’ and/or company’s goods
and/or services.

Agricultural Worker Categories

There is a lack of clear-cut distinctions between different categories of workers. Consequently, there are ILO
numerous types of labour relations and different forms of labour force participation. The different
categories of workers also vary within each country and, in certain cases, a single farmer may be
grouped in more than one category. Many smallholders supplement their income with wages earned by
working in large commercial farms during harvesting periods.
Summary of broad categories of agricultural workers:
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NON WAGED

WAGED

Large and Middle Scale Farmers

Permanent Workers

Small Scale Farmers

Temporary and Seasonal Workers

Subsistence farmers

Migrant Workers

Unpaid Family workers

Subcontracted Workers

Collective farmers

Squatters

Tenants and Share croppers

Land-less workers
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ILO. Safety and health
in Agriculture
document

Child

Any person less than 15 years of age, unless local minimum age law stipulates a higher age for work or ILO
mandatory schooling, in which case the higher age would apply. If however, local minimum age law is
set at 14 years of age in accordance with developing country exceptions under ILO convention 138, the
lower age will apply.
The ILO Minimum Age Convention, No. 138 (1973) states that the minimum age of employment ILO
should not be less than the age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be
less than 15 years. However a Member country, whose economy and educational facilities are
insufficiently developed, may under certain conditions initially specify a minimum age of 14 years.

Child labour

Any work by a child younger than the age (s) specified in the above definition of a child, except as ILO
provided by ILO recommendation 146

Young worker

Any worker over the age of a child as defined above and under the age of 18.

Worst forms of child labour

Whilst child labour takes many different forms, a priority is to eliminate without delay the worst forms ILO
of child labour as defined by Article 3 of ILO Convention 182.

Hazardous child labour

Hazardous child labour is defined by Article 3 (d) of the ILO Convention concerning the Prohibition ILO
and Immediate Action for the elimination of the worst forms of child labour, 1999 (182) 3D work
which, by its nature or its circumstances in which it is carried out is likely to harm the health, safety or
morals of children.

Occupational accident

An Occupational accident is an unexpected and unplanned occurrence, including acts of violence,
arising out of or in connection with work which results in one or more workers incurring a personal
injury, disease or death. Included in occupational accidents are travels, transport or road traffic
accidents in which workers are injured and which arise out of or in the course of work, i.e. while
engaged in an economic activity, or at work, or carrying on the business of the employer. Occupational
injury: any personal injury, disease or death resulting from an occupational accident; an occupational
injury is therefore distinct from an occupational disease, which is a disease contracted as a result of an
exposure over a period of time to risk factors arising from work activity.
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ILO

ILO
Resolution/Convention
155 on statistics of
occupational injuries
(resulting from
occupational
accidents), adopted by
the Sixteenth
International
Conference of Labour
Statisticians,

(Oct.1998)
Occupational disease

A disease contracted as a result of an exposure to risk factors arising from work activity

ILO

Reporting period

This will be one year unless otherwise agreed. The period should include a single complete milling
season.

Theoretical recovery of sugar

The theoretical OR (Overall Recovery) normalized for juice purity and cane fibre content is calculated “Good Management
as:
Practices for the Cane
Sugar Industry” by J
OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]
Meyer et al.,p. 439.
Where w F,C is the fibre contents of the cane in g/100 g and PJ the purity of the raw juice. In addition,
refining all white sugar in a white end refinery is expected to increase the undetermined loss by 0.4 %
of the sugar in raw juice. Then the factor 0.98 becomes 0.976.

Phosphate equivalent as a measure Since phosphorus and nitrogen differ in their eutrophication effects, a phosphate equivalent conversion IChem E (2002).
of eutrophication
is used based on potency factors of 3.06 for phosphorus and 0.42 for nitrogen. Using 120 kg N /ha/y Sustainable
and 20 kg P /ha/y, the figure would be (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = 112 kg phosphate/ha/y.
development progress
metrics. Inst. Chem.
Engrs. London.
High Conservation Value

High Conservation Values (HCVs) are biological, ecological, social or cultural values which are
considered outstandingly significant or critically important, at the national, regional or global level. All
natural habitats possess some inherent conservation values, including the presence of rare or endemic
species, provision of ecosystem services, sacred sites, or resources harvested by local residents.
However, some values are more significant or critical than others, and it is the HCV approach which
offers an objective way of identifying those values to be maintained or enhanced. (See
www.hcvnetwork. org). A cutoff date of 1 January 2008 will apply.
The six High Conservation Values (HCVs):
HCV 1 Species diversity: Concentrations of biological diversity including endemic species, and rare,
threatened or endangered species, that is significant at global, regional or national levels.
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HCV 2 Landscape-level ecosystems and mosaics: Large landscape-level ecosystems and ecosystem
mosaics that are significant at global, regional or national levels, and that contain viable populations of
the great majority of the naturally occurring species in natural patterns of distribution and abundance.
HCV 3 Ecosystems and habitats: Rare, threatened, or endangered ecosystems, habitats or refugia.
HCV 4 Ecosystem services: Basic ecosystem services in critical situations, including protection of
water catchments and control of erosion of vulnerable soils and slopes.
HCV 5 Community needs: Sites and resources fundamental for satisfying the basic necessities of local
communities or indigenous peoples (for livelihoods, health, nutrition, water, etc.), identified through
engagement with these communities or indigenous peoples.
High Conservation Value

HCV 6 Cultural values: Sites, resources, habitats and landscapes of global or national cultural,
archaeological or historical significance, and/or of critical cultural, ecological, economic or
religious/sacred importance for the traditional cultures of local communities or indigenous peoples,
identified through engagement with these local communities or indigenous peoples.
Also includes soils with a large risk of significant soil-stored carbon such as peat lands, mangroves,
wetlands and certain 100% native and natural grassland (that were never modified by human activities).

Significantly affected

A significant impact would be apparent if the operations of sugarcane farms or mills resulted in
changes to the environment that resulted in (1) the quality and / or quantity of habitat supporting an
endangered or threatened species being affected to the extent that the numbers and viability of the
species (the classification from the IUCN red list) was adversely affected; (2) conversion, diminution or
degradation of the integrity of an endangered habitat such that there was a measurable adverse impact
on its ecological status in the opinion of a competent ecologist (3) ecosystem service (such as water
supply) being sufficiently changed as to cause material adverse impacts to local communities or
ecosystems (for example, flows contain additional nutrients that change downstream ecology or affect
the availability of drinking water for downstream communities).

Conducting business with integrity

Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.

Forced or compulsory labour

This shall mean all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty ILO Convention C29
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Principle 10 UN
Global Compact

and for which the said person has not offered himself voluntarily
Most common forms of forced or compulsory labour: Forced labour can take many forms – some
imposed by the State, but the majority in the private economy. Forced labour can be an outcome of
trafficking in persons and irregular migration. Mechanisms of force applied include debt bondage,
slavery, misuse of customary practices and deceptive recruitment systems. Some of the most common
forms of forced labour include (for a full list see ILO Handbook):

Combating forced
labour: A handbook for
employers and
business, booklet 2

Debt-induced forced labour: Commonly referred to as “bonded labour” in south Asia, where the
practice in most common, but also known as “debt bondage”. .. Debt bondage arises when a person
mortgages his or her services or those of his family members to someone providing credit in order to
repay the loan or advance.
· Forced labour as an outcome of human trafficking: Trafficking in persons, or human trafficking, is
often linked to forced labour. It is fuelled by organised criminal networks or individuals and can
involve deceptive recruitment, racketeering and blackmailing for the purpose of labour exploitation.
· Forced labour linked to exploitation in labour contract systems: This can be found almost everywhere
in the world today. For example, migrant workers can find themselves “bonded” to a labour contractor
because excessive fees have been charged and with limited if any possibility to change the employer
once they arrive in the destination country.
Discrimination

1 The term discrimination includes—(Art 1 C111)
(a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political
opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of
opportunity or treatment in employment or occupation;
(b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing
equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the
Member concerned after consultation with representative employers’ and workers’ organisations, where
such exist, and with other appropriate bodies.
2. Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent
requirements thereof shall not be deemed to be discrimination.
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ILO Convention C111

3. For the purpose of this Convention the terms employment and occupation include access to
vocational training, access to employment and to particular occupations, and terms and conditions of
employment.

Symbols and
Abbreviations
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BOD

biological oxygen demand

COD

chemical oxygen demand

EMP

environmental management plan

ESIA

environmental and social impact assessment

g

grams

GHG

greenhouse gas

ha

hectares

HCV

high conservation value

kg

kilograms

kJ

kilojoules

kWh

kilowatt hours

L

litres

MJ

mega joules

PPE

personal protective equipment

RS

reducing (invert) sugars
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t

metric tonnes

tc

tonnes cane

TSAI

total sugars expressed as invert

y

year
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ภาคผนวก 1 : คําจํากัดความ
อ้างอิ ง
บริษทั

ทุกส่วนขององค์กร หรือหน่วยธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อการนํามาตรฐานไปใช้

SA 8000

ผูจ้ ดั ส่งสินค้า / ผูท้ าํ สัญญา

หน่วยธุรกิจทีส่ ง่ สินค้า และ/ หรือ การบริการทีค่ รบถ้วนให้กบั ทางบริษทั ซึง่ จะถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้า และ/หรือ การ
บริการของบริษทั

SA 8000

ผูร้ บั ช่วงสัญญา/ ผูร้ บั ช่วงจัดส่ง หน่วยธุรกิจในห่วงโซ่อุปาทาน จะทางตรงหรือทางอ้อม มีหน้าทีส่ ง่ สินค้า และ/หรือการบริการให้กบั ผูจ้ ดั ส่งสินค้าทีค่ รบถ้วน
สินค้า
จากนัน้ จะถูกนําไปใช้ในการผลิตสินค้า และ/หรือ การบริการของบริษทั
หมวดหมู่แรงงานเกษตรกรรม

SA 8000

เนื่องจากไม่มขี อ้ แตกต่างทีช่ ดั เจนในหมวดหมู่ประเภทของแรงงาน ดังนัน้ จึงมีความสัมพันธ์ของแรงงานหลากหลายประเภท
ILO
และมีการใช้แรงงานทีแ่ ตกต่างหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ในแต่ละประเทศยังมีประเภทของแรงงานทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ในบาง
กรณี เกษตรกรคนเดียวสามารถจัดอยู่ได้หลายหมวดหมู่ มีเจ้าของทีด่ นิ รายย่อยหลายรายทีห่ ารายได้เพิม่ จากการทํางานใน
ฟาร์มใหญ่ ๆ ในช่วงฤดูกาลเก็บเกีย่ ว
สรุปหมวดหมู่กว้าง ๆ ของแรงงานเกษตรกรรม
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ไม่มีคา่ จ้าง

มีค่าจ้าง

เกษตรกรขนาดใหญ่และขนาดกลาง

แรงานประจํา

เกษตรกรขนาดเล็ก เกษตรกรเพื่อดํารงชีพ

แรงงานชัวคราวและแรงงานตามฤดู
่
กาล

แรงงานครอบครัวไม่มคี ่าจ้าง

แรงงานอพยพ

กลุ่มเกษตรกร ผูเ้ ช่าและปั นผลผลิต

แรงงานรับช่วง
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ILO. เอกสารความปลอดภัย
และสุขภาพในเกษตรกรรม

จากการเก็บเกีย่ ว

คนหักร้างถางพงทีด่ นิ
แรงงานทีไ่ ม่มที ด่ี นิ เป็ นของตนเอง

เด็ก

บุคคลใด ๆ ก็ตามทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 15 ปี ยกเว้นเสียแต่ว่ามีกฎหมายท้องถิน่ ทีก่ าํ หนดอายุการทํางานหรืออายุการศึกษาภาค
บังคับทีส่ งู กว่านี้ โดยต้องปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดดังกล่าว

ILO

อย่างไรก็ตามหากกฎหมายท้องถิน่ ระบุอายุการทํางานเริม่ ต้นที่ 14 ปี ในส่วนของประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา ซึง่ เป็ นข้อยกเว้น
ภายใต้อนุสญ
ั ญา ILO 138 ให้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีร่ ะบุอายุต่าํ ลงมา
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขนั ้ ตํ่า ILO ที่ 138 (1973) ระบุว่า อายุขนั ้ ตํ่าในการจ้างงานควรจะไม่ต่าํ กว่าอายุทส่ี าํ เร็จการศึกษาภาค
ILO
บังคับ และในกรณีใด ๆ ก็ตามไม่ควรจะมีอายุต่าํ กว่า 15 ปี อย่างไรก็ตามในประเทศสมาชิกทีม่ รี ะบบเศรษฐกิจและการศึกษาที่
ยังไม่พฒ
ั นาเท่าทีค่ วร อาจอยูใ่ นเงื่อนไขทีร่ ะบุอายุขนั ้ ตํ่าที่ 14 ปี
แรงงานเด็ก

งานใด ๆ ทีท่ าํ โดยเด็กอายุต่าํ กว่าทีร่ ะบุในนิยามเด็กข้างต้น ยกเว้นนิยามของ ILO ข้อเสนอ ฉบับที่ 146

ILO

แรงงานเยาวชน

แรงงานใด ๆ ทีม่ อี ายุมากกว่านิยามเด็กข้างต้น

ILO

แต่ไม่เกิน 18 ปี
แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย

แรงงานเด็กมีหลากหลายรูปแบบ หากแต่ตอ้ งขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายในทันที ดังทีร่ ะบุใน มาตรา 3 ของอนุสญ
ั ญา ILO
ILO ฉบับที่ 182

แรงงานเด็กในงานอันตราย

แรงงานเด็กในงานอันตราย ระบุโดย มาตรา 3 (d) ของอนุสญ
ั ญา ILO เกีย่ วกับ ข้อห้าม และ การขจัดแรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายในทันที 1993 (182) 3D งานซึง่ ธรรมชาติของงานหรือบริบทแวดล้อมของงานก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ต่อความ
ปลอดภัย และต่อสภาวะจิตใจของเด็ก

ILO

อุบตั ิ เหตุที่เกิ ดขึน้ จากการ

อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการทํางาน หมายถึงอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ โดยไม่คาดคิด ไม่ได้ควบคุมไว้ก่อน รวมถึงการกระทํารุนแรงซึง่
เป็ นผลมาจากการทํางานหรือทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการทํางาน ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ โรค หรือเสียชีวติ อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการ

ILO Resolution/Convention
155 หัวข้อ สถิตอิ ุบตั เิ หตุท่ี
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ทํางาน

ทํางานรวมอยู่ในการเดินทาง การขนส่ง หรืออุบตั เิ หตุบนท้องถนน ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านได้รบั บาดเจ็บอันเป็ นผลมาจากการทํางาน
หรือขณะปฏิบตั งิ าน อาทิ ขณะร่วมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรืออยู่ทท่ี าํ งาน หรือขณะปฏิบตั ภิ ารกิจให้กบั นายจ้าง
การบาดเจ็บจากงาน : การบาดเจ็บรายบุคคล โรค หรือการเสียชีวติ ซึง่ เกิดจากอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดขึน้ จากการทํางาน การบาดเจ็บ
จากงานจึงแตกต่างจากโรคเนื่องจากการทํางาน (occupational disease) ซึง่ หมายถึงโรคทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจาก
ช่วงเวลาทีต่ อ้ งเผชิญกับปั จจัยเสีย่ งจากกิจกรรมในการทํางาน

โรคเนื่ องจากการทํางาน

โรคทีเ่ กิดขึน้ อันเป็ นผลกระทบจากช่วงเวลาทีต่ อ้ งเผชิญกับปั จจัยเสีย่ งจากกิจกรรมในการทํางาน

ช่วงเวลาการรายงาน

ช่วงเวลาการรายงาน คือ 1 ปี เว้นเสียว่าจะตกลงเป็ นอย่างอื่น ช่วงเวลาดังกล่าว ควรรวมฤดูกาลกาลทํางานทีส่ มบูรณ์หนึ่ง
ฤดูกาล

การคืนสภาพของนํ้าตาลทาง การคืนสภาพทัง้ หมดทางทฤษฎี OR (Overall Recovery) ให้เป็ นมาตรฐานความบริสทุ ธิของนํ
์ ้าอ้อยและกากใยอ้อยสามารถ
คํานวณได้ดงั นี้:
ทฤษฎี
OR* = E* ⇥ BHR* = 0.98 ⇥ [100 − 20 ⇥WF,C 100 −WF,C ] ⇥ [1.5 ⇥ 50 PJ ]

เกิดขึน้ จากการทํางาน (ผลจาก
อุบตั เิ หตุในการทํางาน)
นําไปใช้โดย Sixteenth
International Conference of
Labour Statisticians,
(Oct.1998)
ILO

“Good Management
Practices for the Cane Sugar
Industry” โดย J Meyer และ
คณะ, หน้า 439

โดยที่ w F,C เป็ นกากใยอ้อยในปริมาณ g/100 g และ PJ ความบริสทุ ธิของนํ
์ ้าอ้อยดิบ

นอกจากนี้ การฟอกนํ้าตาลสีขาวทัง้ หมดให้ขาวบริสทุ ธิคาดว่
์ าจะเพิม่ การสูญเสียทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ (undetermined loss) ราว
0.4 % ของนํ้าตาลในนํ้าอ้อยดิบ factor 0.98 กลายเป็ น 0.976.
ฟอสเฟตที่เทียบเท่ากับการ
วัดค่ายูโทรฟิ เคชัน่
(กระบวนการเจริญเติ บโต

เนื่องจากฟอสฟอรัสและไนโตรเจนส่งผลต่อยูโรฟิ เคชันต่
่ างกัน การแปลงค่าเทียบเท่าฟอสฟอรัสทีใ่ ช้อยูบ่ นพืน้ ฐาน potency
factors คือ 3.06 สําหรับฟอสฟอรัส และ 0.42 สําหรับไนโตรเจน การใช้ไนโตรเจน120 กก. /เฮกตาร์/ปี และ ฟอสฟอรัส 20
กก. /เฮกตาร์/ปี ตัวเลขทีไ่ ด้คอื (120 x 0.42) + (20 x 3.06) = ฟอสเฟต 112 กก./เฮกตาร์/ปี

เกิ นขอบเขต)
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IChem E (2002). Sustainable
development progress
metrics. Inst. Chem. Engrs.
London.

พืน้ ที่ที่มีคณ
ุ ค่าสูงต่อการ
อนุรกั ษ์ (HCVs)

พืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (HCVs) ทัง้ ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศ สังคมและวัฒนธรรม ถือเป็ นสิง่ สําคัญจําเป็ นยิง่ ยวด ใน
ระดับชาติ ภูมภิ าค และระดับโลก ถิน่ ทีอ่ ยู่ทางธรรมชาติทงั ้ หมดต่างมีคุณค่าต่อการอนุรกั ษ์ ซึง่ รวมถึงสายพันธ์สงิ่ มีชวี ติ ประจํา
ถิน่ ทีห่ ายาก มีระบบนิเวศบริการ สถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธ์ หรือแหล่งทรัพยากรทีม่ กี ารเก็บเกีย่ วโดยผูอ้ ยู่อาศัยในท้องถิน่ อย่างไรก็
ตามคุณค่าบางประการมีความสําคัญจําเป็ นมากกว่าคุณค่าด้านอื่น ๆ ซึง่ แนวทางของ HCV มีวธิ กี ารทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของความ
เป็ นจริง ในการชีค้ ุณค่าเหล่านัน้ ว่าจะรักษาไว้หรือให้การส่งเสริม (ดูท่ี www.hcvnetwork. org) ปิ ดบัญชี วันที่ 1 มกราคม
2551
พืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าสูงต่อการอนุรกั ษ์ (HCVs) 6 ประเภท
HCV 1 พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามหลากหลายของสายพันธ์: ความหนาแน่นของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วยสายพันธุ์
ประจําถิน่ และหายาก สายพันธ์ทก่ี าํ ลังจะสูญพันธ์และทีถ่ ูกคุกคาม โดยมีความสําคัญในระดับโลก ภูมภิ าค หรือระดับประเทศ
HCV 2 พืน้ ทีท่ ม่ี รี ะบบนิเวศทีม่ ภี ูมทิ ศั น์และระบบนิเวศแบบโมเสก: ระบบนิเวศทีม่ ภี ูมทิ ศั กว้าง และระบบนิเวศแบบโมเสกซึง่ มี
ความสําคัญในระดับโลก ภูมภิ าค หรือระดับประเทศ โดยมีประชากรซึง่ เจริญเติบโตหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยรูปแบบทาง
ธรรมชาติของหลักการแพร่กระจายและความอุดมสมบูรณ์
HCV 3 พืน้ ทีท่ ม่ี รี ะบบนิเวศและแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ: ระบบนิเวศน์ แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยทีห่ ายาก ทีถ่ ูกคุกคาม และ
ใกล้จะหมดไป
HCV 4 พืน้ ทีท่ ม่ี รี ะบบนิเวศบริการ: ระบบนิเวศบริการขัน้ พืน้ ฐานในบริบทสําคัญ ๆ ได้แก่ พืน้ ทีร่ บั นํ้า พืน้ ทีก่ นั การพังทลาย
ของดินทีม่ คี วามอ่อนตัวและพืน้ ทีล่ าดเอียง
HCV 5 พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งปั จจัยพืน้ ฐานของชุมชน :พืน้ ทีท่ เ่ี ป็ นแหล่งปั จจัยพืน้ ฐานของชุมชนหรือคนในท้องถิน่ (สําหรับการ
ดํารงชีวติ สุขภาพ อาหาร นํ้า เป็ นต้น), นิยามจากการเข้าไปมีสว่ นร่วมของชุมชนหรือคนในท้องถิน่
HCV 6 พืน้ ทีท่ ม่ี คี ุณค่าด้านวัฒนธรรม: พืน้ ทีห่ รือแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยและภูมทิ ศั น์ทม่ี คี วามสําคัญระดับโลกและระดับประเทศ
ทางด้านวัฒนธรรม โบราณคดี นัยยะทางประวัตศิ าสตร์ และ/หรือ ทีม่ คี วามสําคัญด้านวัฒนธรรมเชิงวิพากษ์ ระบบนิเวศน์
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เศรษฐกิจ ศาสนา/สิง่ ศักดิสิ์ ทธิ ์ สําหรับวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชุมชนพืน้ เมืองหรือคนในท้องถิน่ นิยามจากการเข้าไปมีสว่ นร่วม
ของชุมชนหรือคนในท้องถิน่
นอกจากนี้ยงั รวมไปถึงดินทีม่ คี วามเสีย่ งสูงจากสารคาร์บอนในดิน เช่นดินพรุ ชายเลน พืน้ ทีช่ มุ่ นํ้า และทุ่งหญ้าธรรมชาติ
ประจําถิน่ แท้ 100 % (โดยไม่เคยถูกดัดแปลงโดยกิจกรรมของมนุษย์
ผลกระทบสําคัญ

ผลกระทบสําคัญอาจเกิดขึน้ ได้ชดั เจน หากการดําเนินการของโรงงานหรือฟาร์มส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงของสิง่ แวดล้อม โดย
ก่อให้เกิด
(1) คุณภาพและ / หรือ ปริมาณของแหล่งทีอ่ ยู่อาศัยซึง่ มีสว่ นเกือ้ กูลสายพันธุต์ ่าง ๆ ทีถ่ ูกคุกคามหรือใกล้จะสูญพันธุ์ โดย
จํานวนสายพันธุแ์ ละความสามารถในการดํารงอยูข่ องสายพันธุต์ ่าง ๆ (การจัดประเภทบัญชีแดงของสหภาพเพื่อการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ – IUCN) ได้รบั ผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ (2) การเปลีย่ นแปลง การลด หรือความเสือ่ มถอยของความสมบูรณ์ของ
แหล่งทีอ่ ยู่อาศัยกําลังถูกคุกคาม โดยมีผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ต่อสถานะระบบนิเวศน์ จากความเห็นของนักนิเวศวิทยา
ผูเ้ ชีย่ วชาญ (3) ระบบนิเวศบริการ (เช่น การส่งนํ้า) มีการเปลีย่ นแปลงมากพอทีจ่ ะก่อให้เกิดผลทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ต่อชุมชนใน
ท้องที่ หรือต่อระบบนิเวศน์ (ตัวอย่างเช่น การไหลของนํ้าซึง่ ประกอบด้วยสารอาหารเพิม่ เติม โดยเปลีย่ นนิเวศวิทยากระแสนํ้า
หรือ ส่งผลต่อการมีน้ําไว้ด่มื ของชุมชนปลายนํ้า)

ดําเนิ นธุรกิ จด้วยความ

ธุรกิจควรดําเนินการโดยปราศจากการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมไปถึงการข่มขูแ่ ละการติดสินบน

Principle 10 UN Global
Compact

หมายถึงการทํางานหรือการบริการทัง้ หมด ซึง่ เกิดจากการบีบบังคับบุคคลใด ๆ โดยการคุกคาม ลงโทษ ซึง่ บุคคลดังกล่าว
ไม่ได้ยนิ ยอมสมัครใจ

ILO Convention C29

รูปแบบการเกณฑ์แรงงานและแรงงานภาคบังคับทีพ่ บบ่อย : แรงงานภาคบังคับมีหลายประเภท บางกลุ่มถูกบังคับโดยรัฐ แต่
โดยส่วนใหญ่จะพบในภาคเอกชน แรงงานภาคบังคับอาจเกิดจากการค้ามนุษย์ หรือการอพยพเข้าเมืองทีไ่ ม่ปรกติ กลไกทีใ่ ช้
ในการบังคับแรงงาน ได้แก่ การขัดหนี้ ทาส หรือการมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นทางทีผ่ ดิ ระบบการเกณฑ์แรงงานทีห่ ลอกลวง

Combating forced labour: A
handbook for employers and
business, booklet 2

ซื่อสัตย์
การเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานภาคบังคับ

Page 70 of 83

Bonsucro Production Standard V 4.01

ศึกษารายการรูปแบบการเกณฑ์แรงงานและแรงงานภาคบังคับทีพ่ บบ่อยฉบับเต็มได้จากคูม่ อื HLO

(การต่อสูก้ บั แรงงานภาคบังคับ
: คู่มอื สําหรับนายจ้าง และภาค
ธุรกิจ อนุสาร ฉ .2)

แรงงานภาคบังคับโดยมีหนี้เป็ นสินจ้าง: หรือมักเรียกกันว่า “แรงงานขัดหนี้” (bonded labour/debt bondage) ในแถบเอเชียใต้
ซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ทิ ค่ี ่อนข้างเป็ นเรื่องปรกติ แรงงานขัดหนี้จะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลมีการจํานองแรงงานของตนหรือของสมาชิก
ในครอบครัวแก่บุคคลทีป่ ล่อยสินเชื่อเพื่อจ่ายแทนเงินใช้หนี้หรือเงินกู้
แรงงานทีเ่ กิดจากการค้ามนุษย์: การค้ามนุษย์มกั เชื่อมโยงกับแรงงานภาคบังคับ โดยได้รบั การหนุนหลังจากกลุ่มเครือค่าย
องค์กรอาชญากร หรือจากปั จเจกบุคคล ทีม่ สี ว่ นร่วมใน การเกณฑ์แรงงานทีห่ ลอกลวง การกรรโชกขูเ่ ข็ญ การหักหลัง เพื่อ
วัตถุในการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
แรงงานภาคบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์ดา้ นแรงงานจากระบบสัญญาจ้าง : ประเด็นนี้สามารถพบได้
โดยทัวไปในทุ
่
กส่วนของโลกตัวอย่างเช่น แรงงานต่างด้าวอาจตกอยู่ในสภาพทีเ่ ป็ นหนี้ต่อผูจ้ า้ งงานตามสัญญา สืบเนื่องจาก
รายจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีส่ งู มากและมีความเป็ นไปได้ทต่ี ่าํ มากทีจ่ ะเปลีย่ นนายจ้างเมื่อมาถึงประเทศปลายทาง
การเลือกปฏิ บตั ิ

1 เงื่อนไขของการเลือกปฏิบตั ิ ประกอบด้วย—(Art 1 C111)
(a) ความแตกต่าง การแบ่งแยก หรือความโปรดปรานใด ๆ ทีม่ พี น้ื ฐานมาจากเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ทัศนคติดา้ น
การเมือง การแบ่งชาติ หรือทีไ่ ปทีม่ าทางสังคม ซึง่ มีผลต่อการหยุดยัง้ หรือลดความเท่าเทียมทางโอกาส หรือการได้รบั การ
ปฏิบตั จิ ากการจ้างงานหรือในอาชีพ
(b) ความแตกต่าง การแบ่งแยก หรือความโปรดปราน ประการอื่นใด ซึง่ มีผลต่อการหยุดยัง้ หรือลดความเท่าเทียมทางโอกาส
หรือการได้รบั การปฏิบตั จิ ากการจ้างงานหรือในอาชีพ อาจระบุโดยสมาชิกทีเ่ กีย่ วข้อง ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับ
ตัวแทนนายจ้างและองค์กรแรงงานทีม่ อี ยู่ และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ หมาะสม
2. ความแตกต่าง การแบ่งแยก หรือความโปรดปรานใด ๆ โดยคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของงาน ซึง่ มีพน้ื ฐานอยู่บนสิง่ จําเป็ นที่
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ILO Convention C111

เกีย่ วข้อง กรณีน้ไี ม่ควรนับเป็ นการเลือกปฏิบตั ิ
3. สําหรับวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ เงื่อนไขการจ้างงานและอาชีพ หมายรวมถึง การฝึกงาน การจ้างงาน อาชีพ
เฉพาะทาง รวมทัง้ เงื่อนไขและข้อกําหนดในการจ้างงาน
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่ องห้าม)
ANNEX 2 – BANNED AGROCHEMICALS (สารเคมีทางการเกษตรทีต้
Ingredient

International Regulation

CFCs

Montreal Protocol

Halons

Montreal Protocol

Other fully halogenated CFCs

Montreal Protocol

Carbon tetrachloride

Montreal Protocol

1,1,1-Trichloroethane (Methyl chloroform)

Montreal Protocol

Hydrochlorofluorocarbons

Montreal Protocol

Hydrobromo fluorocarbons

Montreal Protocol

Methyl bromide

Montreal Protocol

Bromo chloro methane

Montreal Protocol

2,4,5-T and its salts and esters

Rotterdam Convention

Aldrin

Rotterdam Convention

Binapacryl

Rotterdam Convention

Captafol

Rotterdam Convention

Chlordane

Rotterdam Convention

Chlordimeform

Rotterdam Convention

Chlorobenzilate

Rotterdam Convention

DDT

Rotterdam Convention
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Dieldrin

Rotterdam Convention

Dinitro-ortho-cresol (DNOC) and its salts(such as ammonium salt, potassium salt and sodium salt)

Rotterdam Convention

Dinoseb and its salts and esters

Rotterdam Convention

1,2-dibromoethane(EDB)

Rotterdam Convention

Ethylene dichloride

Rotterdam Convention

Ethylene oxide

Rotterdam Convention

Fluoro acetamide

Rotterdam Convention

HCH (mixed isomers)

Rotterdam Convention

Heptachlor 76-44-8

Rotterdam Convention

Hexa chloro benzene

Rotterdam Convention

Lindane

Rotterdam Convention

Mercury compounds, including inorganic mercury compounds, alkyl mercury compounds and alkyloxyalkyl and aryl mercury Rotterdam Convention
compounds
Monocrotophos

Rotterdam Convention

Parathion

Rotterdam Convention

Pentachlorophenol and its salts and esters

Rotterdam Convention

Toxaphene

Rotterdam Convention

Dustable powder formulations containing a combination of: - Benomyl at or above 7 per cent, - Carbofuran at or above 10 per cent, - Rotterdam Convention
Thiram at or above 15 per cent
(1) Monocrotophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)
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Rotterdam Convention

Methamidophos (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 600 g active ingredient/l)

Rotterdam Convention

Phosphamidon (Soluble liquid formulations of the substance that exceed 1000 g active ingredient/l)

Rotterdam Convention

Methyl-parathion (emulsifiable concentrates (EC) at or above 19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active ingredient)

Rotterdam Convention

(1) Parathion (all formulations – aerosols, dustable powder (DP), emulsifiable concentrate (EC), granules (GR) and wettable Rotterdam Convention
powders (WP) - of this substance are included, except capsule suspensions (CS)
Aldrin

Stockholm Annex A - prohibit

Alpa hexachlorocyclohexane

Stockholm Annex A - prohibit

Beta hexachlorocyclohexane*

Stockholm Annex A - prohibit

Chlordane

Stockholm Annex A - prohibit

Chlordecone*

Stockholm Annex A - prohibit

Dieldrin*

Stockholm Annex A - prohibit

Endrin

Stockholm Annex A - prohibit

Heptachlor

Stockholm Annex A - prohibit

Hexabromobiphenyl*

Stockholm Annex A - prohibit

Hexabromodiphenyl ether* and heptabromodiphenyl ether

Stockholm Annex A - prohibit

Hexachlorobenzene

Stockholm Annex A - prohibit

Lindane

Stockholm Annex A - prohibit

Mirex*

Stockholm Annex A - prohibit

Pentachlorobenzene

Stockholm Annex A - prohibit
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Polychlorinated biphenyls (PCB)*

Stockholm Annex A - prohibit

Tetrabromodiphenyl ether* and pentabromodiphenyl ether*

Stockholm Annex A - prohibit

Toxaphene

Stockholm Annex A - prohibit

Polychlorinated biphenyls

Stockholm Annex A - prohibit

Technical endosulfan and its related isomers

Stockholm Annex A - prohibit

Aldicarb

WHO 1a

Brodifacoum

WHO 1a

Bromadiolone

WHO 1a

Bromethalin

WHO 1a

Calcium cyanide

WHO 1a

Captafol

WHO 1a

Chlorethoxyfos

WHO 1a

Chlormephos

WHO 1a

Chlorophacinone

WHO 1a

Difenacoum

WHO 1a

Difethialone

WHO 1a

Diphacinone

WHO 1a

Disulfoton

WHO 1a

EPN

WHO 1a
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Ethoprophos

WHO 1a

Flocoumafen

WHO 1a

Hexachlorobenzene

WHO 1a

mercuric chloride

WHO 1a

Mevinphos

WHO 1a

Parathion

WHO 1a

Parathion-methyl

WHO 1a

Phenylmercury acetate

WHO 1a

Phorate

WHO 1a

Phosphamidon

WHO 1a

Sodium fluoroacetate

WHO 1a

Sulfotep

WHO 1a

Tebupirimfos

WHO 1a

Terbufos

WHO 1a

Acrolein

WHO 1b

Allyl alcohol

WHO 1b

Azinphos-ethyl

WHO 1b

Azinphos-methyl

WHO 1b

Blasticidin

WHO 1b
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Butocarboxim

WHO 1b

Butoxycarboxim

WHO 1b

Cadusafos

WHO 1b

Calcium arsenate

WHO 1b

Carbofuran

WHO 1b

Chlorfenvinphos

WHO 1b

3-Chloro-1,2-propanediol

WHO 1b

Coumaphos

WHO 1b

Coumatetralyl

WHO 1b

Cyfluthrin

WHO 1b

Beta-cyfluthrin

WHO 1b

Zeta-cypermethrin

WHO 1b

Demeton-S-methyl

WHO 1b

Dichlorvos

WHO 1b

Dicrotophos

WHO 1b

Dinoterb

WHO 1b

DNOC

WHO 1b

Edifenphos

WHO 1b

Ethiofencarb

WHO 1b
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Famphur

WHO 1b

Fenamiphos

WHO 1b

Flucythrinate

WHO 1b

Fluoroacetamide

WHO 1b

Formetanate

WHO 1b

Furathiocarb

WHO 1b

Heptenophos

WHO 1b

Isoxathion

WHO 1b

Lead arsenate

WHO 1b

Mecarbam

WHO 1b

Mercuric oxide

WHO 1b

Methamidophos

WHO 1b

Methidathion

WHO 1b

Methiocarb

WHO 1b

Methomyl

WHO 1b

Monocrotophos

WHO 1b

Nicotine

WHO 1b

Omethoate

WHO 1b

Oxamyl

WHO 1b
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Oxydemeton-methyl

WHO 1b

Paris green

WHO 1b

Pentachlorophenol

WHO 1b

Propetamphos

WHO 1b

Sodium arsenite

WHO 1b

Sodium cyanide

WHO 1b

Strychnine

WHO 1b

Tefluthrin

WHO 1b

Thallium sulfate

WHO 1b

Thiofanox

WHO 1b

Ingredient

International Regulation

Thiometon

WHO 1b

Triazophos

WHO 1b

Vamidothion

WHO 1b

Warfarin

WHO 1b

Zinc phosphide

WHO 1b
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ANNEX 3: DETAILED PARAMETERS TO CALCULATE GHG EMISSIONS FROM BIOFUELS SET UNDER THE EU RENEWABLE
ENERGY DIRECTIVE (2009/28/EC) AND REVISED FUEL QUALITY DIRECTIVE (2009/30/EC) AND INCLUDED IN PRINCIPLE 6
่ ในการคํานวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเชือเพลิ
้
(ภาคผนวก 3: รายละเอียดตัวแปรทีใช้
งชีวภาพภายใต้คา
ํ
่ พลังงานหมุนเวียน (2009/28/EC) รวมถึงคําประกาศของสหภาพยุโรปฉบับปร ับปรุ ง เรือง
่
ประกาศของสหภาพยุโรป เรือง
้
คุณภาพนํ ้ ามันเชือเพลิ
ง (2009/30/EC) และหลักการ ที่ 6)
“Annualised emissions from carbon stock changes caused by land-use change
after 1 January 2008, el, shall be calculated by dividing total emissions equally
over 20 years. Change from one crop to another is not regarded as land use change
according to the Communication from the European Commission on the practical
implementation of the EU biofuels and bio liquids sustainability scheme and on
counting rules for biofuels (OJ C160/8 of 19 June 2010) and therefore annualized
emissions (el) are equal to zero.
For the calculation of those emissions the following rule shall be applied

การปล่อยมลพิษรายปี ทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงปริมาณของคาร์บอนในดิน โดยมีสาเหตุจาก
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ของทีด่ นิ หลัง มกราคม พ.ศ.2551 ควรนํามาคํานวณโดยการ
หาค่าเฉลีย่ การปล่อยมลพิษตลอด 20 ปี อนึ่ง การเปลีย่ นชนิดของพืชอีกชนิดหนึ่งเป็ นชนิดหนึ่ง
มิได้หมายถึงการเปลีย่ นการใช้งานทีด่ นิ ตามทีร่ ะบุใน Communication ของคณะกรรมมาธิการ
ยุโรป ในหัวห้อการนําแผนยังยื
่ นด้านเชือ้ เพลิงชีวภาพและของเหลวชีวภาพของยุโรป ไปปฏิบตั ิ
ใช้ และหัวข้อหลักการนับสําหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพ (OJ C160/8 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553) ดังนัน้
แล้ว การปล่อยมลพิษรายปี จงึ มีค่าเท่ากับศูนย์

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P (1)

สําหรับการคํานวณการปล่อยมลพิษ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักดังนี้

where
el =annualised greenhouse gas emissions from carbon stock change due to landuse change (measured as mass of CO2-equivalent per unit biofuel energy);
CSR =the carbon stock per unit area associated with the reference land use
(measured as mass of carbon per unit area, including both soil and vegetation).
The reference land use shall be the land use in January 2008 or 20 years before the
raw material was obtained, whichever was the later;
CSA =the carbon stock per unit area associated with the actual land use (measured
as mass of carbon per unit area, including both soil and vegetation). In cases
where the carbon stock accumulates over more than one year, the value attributed
to CSA shall be the estimated stock per unit area after 20 years or when the crop
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el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P (1)
ผลหารทีไ่ ด้จากการหารนํ้าหนักโมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (44,010 g/mol) ด้วย
นํ้าหนักโมเลกุลของคาร์บอน (12,011 g/mol) เท่ากับ 3,664
โดย
el = การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายปี จากการเปลีย่ นแปลงการกักเก็บคาร์บอนในดิน โดยมี
สาเหตุมาจากการเปลีย่ นการใช้งานทีด่ นิ (คํานวณเป็ นมวลของคาร์บอนไดออกไซต์–เทียบเท่า
ต่อหน่วยพลังงานเชือ้ เพลิงชีวภาพ);

reaches maturity, whichever the earlier;
P = the productivity of the crop (measured as biofuel or bio liquid energy per unit
area per year)
Land carbon stocks are calculated according to the guidelines published by the
European Commission, for land converted after 1 January 2008. These are
outlined in the Commission Decision of 10 June 2010 on guidelines for the
calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V of Directive
2009/28/EC, published in the EU Official Journal L151 of 17 June 2010, p. 19.
Bonsucro will communicate to economic operators any details of lists on protected
areas as soon as they are available from the EC.
Additional mandatory requirement for biofuels under the EU Renewable Energy
Directive (2009/28/EC), included in section 6 and this Appendix, shall be
modified according to the publication by the European Union of new
communications and decisions, including on the definition of highly biodiverse
grasslands, degraded lands, and new default values for greenhouse gases
emissions, as well as any modification related to the EU Directive 2009/28/EC.
Article 17.3 c) of the EU Directive 2009/28/EC, states that the Commission shall
establish the criteria and geographic ranges to determine which grassland shall be
covered by this article. In the absence of decision by the Commission on this
topic, no legal interpretation can be given or claimed regarding this concept. This
Standard will be modified to encompass the criteria and geographic ranges defined
by the Commission as soon as an official communication or decision has been
issued.
The fossil fuel comparator for calculation of GHG reductions recommended for
use by the EU is 83.8 g CO2eq/MJ
The figure of GHG emissions to appear on Bonsucro EU certificates shall be
calculated as follows: SAVING= (83.8 - Emissions from criterion 6.1) / 83.8)
x100 per cent
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CSR = การกักเก็บคาร์บอนต่อหน่วยพืน้ ทีโ่ ดยสัมพันธ์กบั การใช้งานทีด่ นิ ทีอ่ า้ งอิง (คํานวณเป็ น
มวลของคาร์บอน
ต่อหน่วยพืน้ ที่ ซึง่ รวมทัง้ ดินและพืช) การใช้งานทีด่ นิ ทีอ่ า้ งอิงจะต้องเป็ นการใช้ทด่ี นิ ในเดือน
มกราคม
พ.ศ. 2551 หรือ 20 ปี ก่อนทีจ่ ะได้รบั วัตถุดบิ ไม่ว่ากรณีใดจะเกิดหลัง
CSA= การกักเก็บคาร์บอนต่อหน่วยพืน้ ทีโ่ ดยสัมพันธ์กบั การใช้งานทีด่ นิ ในปั จจุบนั (คํานวณ
เป็ นมวลของ
คาร์บอนต่อหน่วยพืน้ ที่ ซึง่ รวมทัง้ ดินและพืช) ในกรณีทม่ี คี าร์บอนกักเก็บสะสมเกินกว่าหนึ่งปี
ค่าของ
CSA จะต้องเป็ นการกักเก็บโดยคาดการต่อหน่วยพืน้ ทีห่ ลัง 20 ปี หรือเมื่อพืชผลโตเต็มวัย ไม่วา่
กรณีใด
จะเกิดขึน้ ก่อน
P = ประสิทธิภาพในการผลิตของพืชผล (คํานวณเป็ นพลังงานจากเชือ้ เพลิงชีวภาพหรือจาก
ของเหลวชีวภาพต่อหน่วยพืน้ ทีต่ ่อปี )
การกักเก็บคาร์บอนในดินคํานวณโดยยึดคูม่ อื ทีต่ พี มิ พ์โดยคณะกรรมมาธิการยุโรป สําหรับทีด่ นิ
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยระบุไว้ในข้อสรุปของคณะกรรมาธิการ
(Commission Decision) เมื่อ 10 มกราคม พ.ศ. 2553 ในหัวข้อ แนวทางสําหรับการคํานวณ
การกักเก็บคาร์บอนในดิน สําหรับวัตถุประสงค์ในภาคผนวก V ของคําประกาศ Directive
2009/28/EC ตีพมิ พ์ใน EU Official Journal L151 วันที1่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553 หน้า 19

The quotient obtained by dividing the molecular weight of CO2 (44,010 g/mol) by
the molecular weight of carbon (12,011 g/mol) is equal to 3,664

Bonsucro จะสือ่ สารไปยังผูป้ ระกอบการทางธุรกิจเกีย่ วกับข้อมูลรายการพืน้ ทีค่ มุ้ ครองทันทีทม่ี ี
ข้อมูลจากคณะกรรมมาธิการยุโรป
ข้อกําหนดภาคบังคับเพิม่ เติมสําหรับเชือ้ เพลิงชีวภาพภายใต้ คําประกาศของสหภาพยุโรป เรื่อง
พลังงานหมุนเวียน (2009/28/EC) รวมอยูใ่ นส่วนที่ 6 และภาคผนวกนี้ จะมีการเปลีย่ นแปลง
ตามเอกสารตีพมิ พ์ของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่อง new communications and decisions ซึง่
รวมถึงนิยามความหลากหลายทางชีวภาพของพืน้ ทีท่ ม่ี หี ญ้าปกคลุม ทีด่ นิ เสือ่ มสภาพ และค่า
เริม่ ต้นใหม่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทัง้ การแก้ไขใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ คําประกาศ
ของสหภาพยุโรป 2009/28/EC มาตรา 17.3 c) ของคําประกาศของสหภาพยุโรป 2009/28/EC
ซึง่ ระบุว่า คณะกรรมาธิการต้องสร้างขอบเขตของเกณฑ์และขอบเขตภูมศิ าสตร์ เพื่อตัดสินว่าทุง่
หญ้าใดทีอ่ ยู่ภายใต้เกณฑ์ของมาตรานี้
หากไม่มขี อ้ สรุปของคณะกรรมาธิการในหัวข้อนี้ จะไม่มกี ารตีความทางกฎหมายหรือการกล่าว
อ้างใด ๆ ต่อประเด็นนี้
มาตรฐานฉบับนี้จะมีการแก้ไขเพื่อให้ตรงกับขอบเขตของเกณฑ์และขอบเขตภูมศิ าสตร์ทนั ทีทม่ี ี
communication หรือdecision จากคณะกรรมมาธิการยุโรป ออกมาอย่างเป็ นทางการ
ตัววัดเชือ้ เพลิงฟอสซิลสําหรับคํานวณการลดการปล่อยแก็สเรือนกระจก กําหนด EU เท่ากับ
83.8 g CO2eq/MJ
ตัวเลขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป่ รากฏใน Bonsucro EU certificates ต้องคํานวณตามสูตร
ต่อไปนี้ : SAVING= (83.8 - Emissions from criterion 6.1) / 83.8) x100 per cent
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