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  ข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสังคม (RJC) 

ของบริษัท เอช.วำย.เอม็. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 

 ด้วยบรษิัท เอช.วาย.เอ็ม อินเตอร์นัน่แนล จ ากดั เป็นผู้จ าหน่ายและส่งออกเครื่องเงนิ ในประเทศ
ไทย  ได้เล็งเห็นความส าคญัของการเป็นผู้จ าหน่ายและส่งออกที่รบัผดิชอบต่อสงัคม จงึเห็นควรให้มกีาร
จดัท าข้อก าหนดในการปฏิบัติ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามข้อก าหนดของสภาผู้ผลิต
เครื่องประดบัทีม่คีวามรบัผดิชอบ (Responsible  Jewelry  Council) ดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารจะจดัให้มีระบบ เพื่อแสดงให้เห็นว่าธ ารงไว้ซึ่งความตระหนักและมัน่ใจว่ามีความ
สอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  และ/หรอื มคีวามรบัผดิชอบในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแนวทาง
ตามข้อก าหนดในการปฏิบัติที่ร ับผิดชอบต่อสังคม  ของ Responsible  Jewelry  Council  
(RJC) 

2. บรษิทัจะเป็นผู้จดัเตรยีมนโยบายต่าง ๆ เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้สอดคลอ้ง กบัขอ้ก าหนดของ 
RJC โดยการรบัรองจากผู้บรหิารสูงสุด และน าไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย 
ต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืนี้ ตลอดจนมอบหมายใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการด าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายต่างๆนัน้  

3. จดัให้มรีะบบการจดัการเกี่ยวกบันโยบายต่าง ๆ  ทีไ่ด้ประกาศต่อไปนี้   เพื่อใหม้กีารบ่งชี้ และ
ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินการตามนโยบายต่าง  ๆ   และจัดท าข้อปฏิบัติต่าง ๆ   
การตรวจสอบสถานะเพื่อให้ข้อก าหนดต่าง ๆ  น าไปปฏิบัติอย่างเกิดผล    ทัง้นี้จดัให้มีการ
สือ่สารใหก้บัพนกังาน และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทราบโดยตรงและเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

4. จดัท าใหม้กีารทบทวนเพือ่ประเมนิความเหมาะสมอย่างเพยีงพอและยัง่ยนืของแนวปฏบิตัทิีม่อียู่    
และด าเนินการแกไ้ขช่องว่างใด ๆ ใหบ้รรลุตามนโยบายอย่างน้อยปีละครัง้     

5. รายงานผลการปฏบิตัติามนโยบายขา้งต้น โดยสื่อสารไปยงัสาธารณะและโดยตรงต่อผูม้สี่วนได้
เสยีอยา่งน้อยปีละครัง้อย่างสม ่าเสมอ 

    แนวทางการปฏบิตัดิงักล่าวขา้งต้น  จะถูกน ามาใชใ้นการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
ต่างๆ  ของบรษิทัตามทีไ่ดป้ระกาศไวด้งันี้ 
 
นโยบายความรบัผิดชอบในห่วงโซ่อปุทาน 

1. บริษัท เอช.วาย.เอ็ม. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด  คือ ผู้จ าหน่ายและส่งออก
เครื่องเงนิ   นโยบายนี้ยืนยนัความมุ่งมัน่ของบริษัท เอช.วาย.เอ็ม. อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากัด ในการเคารพสทิธิมนุษยชน หลีกเลี่ยงสนับสนุนทางการเงนิในความขดัแย้ง และ
ปฏบิตัติามมาตรการคว ่าบาตรตามมต ิสหประชาชาตแิละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด  
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2.บริษัท เอช.วาย.เอ็ม. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด  เป็นสมาชิกของสภาผู้ผลิต
เครื่องประดบัที่มคีวามรบัผดิชอบ (RJC) ด้วยเหตุนี้ เราจงึมุ่งมัน่ที่จะพสิูจน์ผ่านการตรวจ
ยนืยนัโดยบุคคลทีส่ามทีเ่ป็นอสิระว่าเรา: 

ก. เคารพสทิธมินุษยชนตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชน  และสทิธขิ ัน้
พืน้ฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 

ข.ไม่เขา้ร่วมหรอืยอมให้มสีนิบน การทุจรติ การฟอกเงนิ หรอืเกีย่วขอ้งการเงนิ
ของการก่อการรา้ย 

ค.สนับสนุนความโปร่งใสของการช าระเงินให้แก่รฐับาล และสิทธิที่เป็นไป
ในทางเดยีวกนัของกองก าลงัรกัษาความปลอดภยั ในอุตสาหกรรมสกดัแร ่

ง.ไม่ใหก้ารสนบัสนุนโดยตรง  หรอืโดยออ้มแก่กลุ่มตดิอาวุธทีผ่ดิกฎหมาย  
จ.เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความกงัวลซึ่งเกี่ยวกบัห่วงโซ่อุปทานของ

เครื่องประดบั 
ฉ . ก าลังด าเนินการตามกรอบการท างาน 5 ขัน้ตอนของ OECD ซึ่งเป็น

กระบวนการจดัการส าหรบัการตรวจสอบสถานะตามมูลฐานความเสีย่ง ส าหรบัห่วงโซ่
อุปทานทีร่บัผดิชอบของสนิแร่จากพื้นที่ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความขดัแยง้และมคีวาม
เสีย่งสงู 

3.นอกจากนี้เรายงัมุ่งมัน่ที่จะใชอ้ทิธพิลของเราเพื่อป้องกนัการล่วงละเมดิจากผูอ้ื่น 
อย่างไรก็ตาม เราจะพจิารณาถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏบิตัติามข้อก าหนด
ของผูจ้ดัหาทีม่ธีงสแีดง ผูจ้ดัหาจะไดร้บัแจง้ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอนเพื่อลดความเสีย่งทีม่ี
อยู่รวมทัง้ยุตกิารท าธุรกรรมทางธุรกจิ แกไ้ขผลกระทบทีเ่กดิขึน้เช่นกนั สิง่นี้จะท ากบัขอ้มูล
การรวบรวมผ่านกลไกการรอ้งทุกขข์องเราจากผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเกี่ยวกบัวสัดุที่จดัหาจาก
พืน้ทีค่วามขดัแยง้ทีม่คีวามเสีย่งสงู 

4.เก่ียวกบัการละเมิดอย่างร้ายแรงท่ีเก่ียวข้องกบัการสกดั การขนส่งหรือ
การค้า เงิน / อญัมณี 

เราจะไม่ยอมทนต่อหรือไม่แสวงหาผลก าไรจาก รวมถึงจะไม่มีส่วนสนับสนุนหรือ
อ านวยความสะดวกในการกระท าของเรื่อง 

ก. การทรมาน  การปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย  ไรม้นุษยธรรม  และย ่ายศีกัดิศ์ร ี
ข. บงัคบัใชแ้รงงานหรอืการใชแ้รงงานภาคบงัคบั 
ค. การใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ด  
ง.การละเมดิต่อสทิธมินุษยชน และล่วงละเมดิเช่นนัน้  หรอื 
จ.อาชญากรรมสงคราม  การล่วงละเมดิต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ   อาชญากรรมต่อมนุษยชาต ิหรอืการฆา่ลา้งเผ่าพนัธุ ์
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5. เราจะหยุดการมสีว่นร่วมกบัผูจ้ดัหาต้นน ้าทนัท ี  หากเราพบความเสีย่งทีส่มเหตุ 
สมผลว่า พวกเขาก าลงักระท าการละเมดิตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 4 หรอืก าลงัจดัหาจาก  หรอื
เชื่อมโยงกบั   ฝ่ายใดกต็ามทีก่ระท าการละเมดิเหล่านี้ 

6.เก่ียวกบัการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อกลุ่มติดอาวธุท่ีไม่ใช่ของรฐั 
เราไม่ยอมใหก้ารสนับสนุนโดยตรงหรอืโดยออ้มแก่กลุ่มตดิอาวุธทีไ่ม่ใช่ของรฐั, ซึ่ง

รวมถงึ,  แต่ไม่จ ากดัเพยีง,การจดัหาเพชร/อญัมณีสจีาก,  การช าระเงนิ   หรอืการชวยเหลอื 
หรอืตดิอุปกรณ์ให ้กลุ่มตดิอาวุธทีไ่ม่ใช่ของรฐัหรอืเครอืขา่ยทีผ่ดิกฎหมายในการ : 

ก.ควบคุมไซต์งานเหมอืง, เสน้ทางคมนาคม, จุดทีซ่ื้อขายเงนิ/อญัมณีส ีและตวัท า
การตน้น ้าในห่วงโซ่อุปทาน หรอื 

ข. เสยีค่าคุ้มครองหรอืรดีไถเงนิ หรอื โลหะเงนิ/อญัมณีส ีณ ไซต์งานเหมอืง หรอื
ตามเส้นทางคมนาคมขนส่ง หรือ ณ จุดที่มีการค้าโลหะเงิน/อัญมณีสี หรอืจากตัวกลาง 
บรษิทัสง่ออก หรอืผูค้า้ระหว่างประเทศ 

7.เราจะหยุดการมสี่วนร่วมกบัผู้จดัหาต้นน ้าทนัที หากเราพบความเสีย่งที่สมเหตุ 
สมผลว่าพวกเขาก าลงัจดัหาจาก, หรอืเชื่อมโยงกบั, ฝ่ายใดกต็ามทีใ่หก้ารสนบัสนุนโดยตรง
หรอืโดยออ้มแก่กลุ่มตดิอาวุธทีไ่ม่ใช่ของรฐัตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 6 

8.เก่ียวกบักองก าลงัรกัษาความปลอดภยัของรฐัหรือเอกชน 
เราขอยนืยนัว่าบทบาทของกองก าลงัรกัษาความปลอดภยัของรฐั  หรอืเอกชนคอื

การใหก้ารรกัษาความปลอดภยัแก่คนงาน,  สิง่อ านวยความสะดวก,  อุปกรณ์และทรพัยส์นิ
เป็นไปตามหลักนิติธรรม, รวมถึงกฎหมายที่ประกันสิทธิมนุษยชน, เราจะไม่ให้การ
สนับสนุนโดยตรงหรอืโดยอ้อมแก่กองก าลงัความมัน่คงของรฐั หรอืเอกชนที่กระท าการ
ละเมดิทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 4 หรอืการกระท าทีผ่ดิกฎหมายตามทีอ่ธบิายไวใ้นขอ้ 6 

9.เก่ียวกบัการติดสินบนและการบิดเบือนแหล่งก าเนิดโดยฉ้อฉล 
เราจะไม่เสนอ, ให้ค ามัน่, ใหห้รอืเรยีกร้องสนิบน, และจะต่อต้านต่อการชกัชวนให้

ตดิสนิบน, เพื่อปกปิดหรอืปิดบงัแหลางก าเนิดของเงนิ/อญัมณีส,ี หรอืเพื่อปลอมแปลงภาษ ี 
ค่าธรรมเนียม  และค่าภาคหลวงที่จ่ายให้กบัรฐับาลเพื่อวตัถุประสงค์ในการสกดั, การค้า , 
การจดัการ, การขนสง่ และการสง่ออกเพชร 

10.เร่ืองการฟอกเงิน 
เราจะสนับสนุนและสนับสนุนความพยายามในการขจดัการฟอกเงนิในที่ซึ่งเราระบุ

ความเสีย่งทีส่มเหตุสมผลซึง่เป็นผลมาจาก,  หรอืเกีย่วขอ้งกบัการสกดั, การคา้, การจดัการ
, การขนสง่หรอืการสง่ออกเงนิ/อญัมณีส ี
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  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

1. บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยใหค้วามส าคญัและเคารพต่อกฎหมาย ทัง้นี้พนักงาน ผูบ้รหิาร  
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

2. บริษัทจะให้ความส าคัญและเคารพสิทธิมนุษยชนที่ได้รบัการยอมรบัในระดับสากล  
ตามทีก่ฎหมายก าหนดไว ้  ทัง้ในเรื่องของหลกัเกณฑพ์ืน้ฐานและรวมทัง้สทิธติ่าง ๆ ใน
ทีท่ างาน 

3. บรษิัทจะไม่สนับสนุน  และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลอื่น  และจะ
แกไ้ขปัญหา หรอืผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้ง   

4. บรษิทัจะพยายามป้องกนั หรอืบรรเทาผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนในอนัทีเ่กีย่วขอ้ง 
5. บรษิัทจะจดัให้มกีระบวนการที่แสดงถึงขัน้ตอนปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะ (Due 

Diligence Process)  ในการระบุ  ป้องกนั  บรรเทา  ปัญหาและผลกระทบ ที่มตี่อสทิธิ
มนุษยชน 

6. บรษิทัจะมสี่วนในการพจิารณา  ต่อการส่งผลกระทบเรื่องสทิธมินุษยชนและการฟ้ืนฟู
ผ่านกระบวนการทีถู่กกฎหมาย  
 

   นโยบายเร่ืองการปฏิบติัตามขัน้ตอน Due  diligence  ในการจดัหาแร่ จากแหล่งท่ีมีท่ีมีความ
ขดัแย้ง  หรือมีความเส่ียงสูง 

1. บรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายต่าง ๆ  เพื่อแสดงถงึความรบัผดิชอบในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อใหม้ี
การปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ OECD (องค์การความร่วมมือและพัฒนาทาง
เศรษฐกจิ)  ซึ่งประกอบดว้ย นโยบายดา้นสทิธมินุษยชน, การไม่บงัคบัใชแ้รงงาน,  การไม่
ใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบที่เลวรา้ย,  การไม่ใช้ความรุนแรง ทารุณ หรอืการปฏิบตัิแบบไร้
คุณธรรม, การไม่สนับสนุนการก่อการรา้ย,  การปฏบิตัติ่อบุคคลในเรื่องความปลอดภยัทีไ่ม่
ถูกต้องตามกฎหมาย, การไม่สนับสนุนการฟอกเงนิ  การใหห้รอืรบัสนิบน หรอืการไม่ช าระ
ภาษ,ี  การต่อตา้นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยท์ุกรปูแบบ 

2.จดัให้มกีารบ่งชี้และ ประเมนิความเสีย่ง ในเรื่องที่กล่าวใน ขอ้ 1. ส าหรบัแหล่งที่มาของ
วตัถุดบิ  และพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งสงูตามเกณฑ ์ OECD 

3.จดัใหม้วีธิกีารปรบัปรุงหรอืพฒันาใหค้วามเสีย่งลดลง และพจิารณาด าเนินการ  

4.กรณีทีต่อ้งประเมนิความเสีย่งได ้  สามารถใช ้วธิตีรวจประเมนิโดยบุคคลที ่3 

5. จดัท ารายงาน  และทบทวนทุกปี    รวมทัง้ประกาศใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีรบัทราบ 
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 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ การให้ หรือรบัสินบน  และการจ่ายค่าอ านวยความ
สะดวก 

1. บรษิทัก าหนดความหมายของ การทุจรติคอรร์ปัชัน่ คอื     การตดิสนิบนไม่ว่าจะอยู่ใน
รปูแบบใด ๆ  โดยการเสนอให้   การให้   ค ามัน่สญัญา   การยอมรบั  การชกัจูงสู่การ
กระท าที่ผดิกฎหมาย  ในการมอบให้ ค ามัน่  การเรยีกรอ้ง  หรอืรบั  ซึ่งเงนิ ทรพัยส์นิ 
หอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม  ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม  เพื่อให้บุคคลกระท า 
หรอืละเว้นกระท า  การปฏิบตัิหน้าที่  อนัเป็นการให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งธุรกจิ หรอื
แนะน าธุรกิจให้กบับรษิัท   หรอื เพื่อให้ได้มาหรอืรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อิน่ใดที่ไม่
เหมาะสมทางธุรกจิ 

2. บรษิทั และพนักงานทุกคน จะด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์  สุจรติ โปร่งใส  ไม่เขา้ไป
เกีย่วขอ้งการคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้ม 

3. บรษิัท และพนักงานทุกคน จะไม่พึงละเลยหรอืเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้า
ขา่ยการคอรร์ปัชัน่  โดยจะตอ้งแจง้ใหผู้บ้รหิาร หรอืผูร้บัผดิชอบทราบ 

4. บรษิทั และพนักงานทุกคน จะไม่รบัหรอืให้ของขวญั  หรอืเลี้ยงรบัรองอื่นใดเกนิความ
จ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลที่ท าธุรกิจกบับรษิทั    การรบัของขวญัที่ท าไดต้้องมี
มูลค่าไม่เกินกว่าปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม  และต้องบันทึกรวมทัง้ท า
รายงานใหผู้บ้รหิารทราบ    

5. บรษิัทได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด  หรือรบัข้อร้องเรียน      
(Whistle-Blowing  Service)   โดยสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียช่วยกัน
สอดส่องดูแล       หากพนักงาน หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีพบการกระท าใด ๆ ทีผ่ดิจากหลกั
ธรรมาภบิาล  ผดิจรรยาบรรณ  ผดิระเบยีบขอ้บงัคบับรษิทั   ผดิกฎหมาย  การกระท า
ที่ เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย   หรืออาจก่อความเสียหายแก่บริษัท       
พนักงานหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผดิ  การละเมดิสทิธขิองผู้มี
สว่นไดเ้สยี   หรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัไดใ้นช่องทางดงักล่าว 

6. บรษิัทจะให้ความเป็นธรรมและให้การคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ได้แจ้ง
เบาะแส หรอืใหห้ลกัฐานในการทุจรติคอรร์ปัชัน่ที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั  รวมถงึพนักงาน
ที่ปฏิเสธ   ต่อการกระท าซึ่งทุจรติคอร์รัปชัน่   แม้ว่าการกระท านัน้  จะท าให้บรษิัท
สญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ  โดยจะไม่ลดต าแหน่ง   ลงโทษ  หรอืใหเ้กดิผลทางลบ    ทัง้นี้
บรษิทัจะใหก้ารดูแล ปกป้อง ผูร้อ้งเรยีน   หรอืให้ความร่มมอืในการรายงานการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ตามทีค่วร 
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7. บรษิทั จะปกป้องขอ้มลูทีร่อ้งเรยีน หรอืทีเ่กี่ยวกบัเรื่องรอ้งเรยีน ไวเ้ป็นความลบั และไม่
เปิดเผยแก่บุคคลอื่น เว้นแต่มกีรณีจ าเป็นในการด าเนินการ  ตามระเบียบ หรอืตาม
กฎหมาย   หากน าเอาขอ้มูลไปเปิดเผย บรษิทัจะด าเนินการลงโทษทางวนิัย และหรอื
ทางกฎหมาย แลว้แต่กรณี 

8. กรณีทีม่หีลกัฐานอย่างเพยีงพอ ว่าผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน มพีฤตกิรรมทีแ่จง้หรอืกล่าวหาผู้
ถูกร้องเรยีนโดยไม่สุจรติ  บรษิัทจะด าเนินการปกป้องชื่อเสยีงผู้ถูกร้องเรยีน   โดย
พิจารณาลงโทษทางวนิัย   หรอืหากผู้แจ้งร้องเรยีนเป็นบุคคลภายนอก  และบรษิัท
ไดร้บัความเสยีหายบรษิทัอาจด าเนินการตามกฎหมายต่อไป 

 
   นโยบายการไม่สนับสนุนการฟอกเงิน  หรือการก่อการร้ายทางการเงิน 

1. บรษิัทฯมุ่งมัน่ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงนิ  หรอืการ
สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย   

2. บรษิทัจะจดัท าเอกสารและใชน้โยบาย Know Your Counterparty (KYC) และขัน้ตอนไปใช ้
ส าหรบัพนัธมติรทางธุรกจิที่เป็นผู้จดัหาและลูกค้า     ที่เกี่ยวกบัทอง, เงนิ, PGM, เพชร, 
อญัมณี หรอืผลติภณัฑ์เครื่องประดบัที่มปีระกอบขึน้ด้วยสิง่เหล่านี้       โดยนโยบายและ
ขัน้ตอนจะตอ้ง: 

(a) มีการระบุคู่สญัญาโดยการตรวจสอบบัตรประจ าตัวที่ออกโดยรฐับาล   ถูก
น ามาใชโ้ดยการประเมนิความเสีย่งการประเมนิหรอืกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง   เพื่อประโยชน์
ในการแสดงความเป็นเจา้ของตามหลกัการของเป็นคู่สญัญา 

 (b) สอบทวนคู่สญัญา และถ้าเป็นไปได้  เจา้ของได้รบัประโยชน์ไม่เป็นผู้ที่มชีื่อ 
หรอือยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกบัการฟอกเงนิ ,  การฉ้อโกงหรอืการมสี่วนร่วมกบัองค์กร
ตอ้งหา้ม  และ / หรอืความขดัแยง้ทางการเงนิเหล่านัน้ 

(c) รกัษาความเขา้ใจในธรรมชาตแิละความชอบธรรมของธุรกจิ 
(d) ตรวจสอบธุรกรรมส าหรบัรายการกิจกรรมที่ผิดปกติ หรือน่าสงสัย  และ

รายงานข้องเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ การเงินของการก่อการร้ายต่อ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(e) เก็บรกัษาบันทึกที่เพียงพอเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหรือตามที่ กฎหมาย
ก าหนด 

3. บรษิทัจะจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในการด าเนินการตามนโยบายและขัน้ตอนของ KYC 
4. นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานของ KYC ของสมาชิกต้องเป็นปัจจุบนัและเหมาะสม  

รวมถงึการฝึกอบรมขัน้ตอนของเอกสารประกอบ  และทวนสอบตามปกต ิ
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5. จะต้องเก็บรกัษาบนัทกึของการท าธุรกรรมเงนิสดทัง้หมด  หรอืเชื่อมโยงที่เหน็ได้ชดั หรอื

การท าธุรกรรมเหมือนเงินสดเท่ากับหรือมากกว่า  10,000 ยูโร / ดอลลาร์สหรัฐ           
หรอืเกณฑท์ีก่ าหนดโดยกฎหมายทีบ่งัคบัใช้ (แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า) ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด สมาชกิจะต้องรายงานการท าธุรกรรมดงักล่าวต่อหน่วยงานที่ได้รบัมอบหมายที่
เกีย่วขอ้ง 
 

นโยบายรกัษาความปลอดภยั 

1. บริษัทจะประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและก าหนดมาตรฐานที่คุ้มครอง     
พนักงาน  ผู้รบัเหมา   ผู้เยี่ยมชม  และพนักงานที่ว่าจ้าง  โดยพันธมิตรทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องต่อการโจรกรรม  ผลิตภัณฑ์   ความเสียหายหรือการทดแทนผลิตภัณฑ์    
ภายในสถานทีท่ างาน   หรอืในช่วงการจดันิทรรศการและการจดัสง่  

2. บรษิทัจะให้ความมัน่ใจว่า เจา้หน้าที่รกัษาความปลอดภยัทุกคนเคารพต่อสทิธมินุษยชน  
และศกัดิศ์รขีองทุกคน  และจะมใีชก้ าลงัเพยีงเท่าที่มคีวามจ าเป็น  อย่างเคร่งครดัและใน
ขัน้ต ่าทีสุ่ดต่อภยัคุกคาม 

 
   นโยบายการจดัการด้านแรงงาน 

 บรษิทัก าหนดนโยบายการจดัการแรงงานโดยก าหนดรายละเอยีดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน
ของบรษิทั 

1. บรษิทัจะจดัใหม้เีงื่อนไขการจา้งแรงงาน ทีเ่กี่ยวกบัค่าจา้ง  ชัว่โมงการท างาน  และอื่น ๆ  
โดยก าหนดไว้ในข้อบงัคบัการท างานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร  และสื่อสารให้พนักงาน
ทราบ 

2. บรษิทัจะไม่หลกีเลีย่งการปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน  และประกนัสงัคม   
3. บรษิัทจะเก็บบนัทกึของพนักงานที่เหมาะสม  รวมทัง้บนัทึกการจ่ายค่าจา้ง  ค่าจ้างรวม  

เวลาในการปฏบิตังิาน เวลาในการท าล่วงเวลา ชัว่โมง 
4. บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายแรงงาน  โดยก าหนดใหพ้นักงาน  มเีวลาท างานปกตไิด้ไม่

เกนิสปัดาหล์ะ 48  ชัว่โมง 
5. การท างานล่วงเวลา อาจเกดิขึน้ไดโ้ดยไดร้บัความยนิยอมจากพนักงาน   ภายใต้ก าหนด

ของกฎหมายแรงงาน  และจะไม่มกีารบงัคบั  ข่มขู่ว่าจะเลกิจ้าง หรอืถูกบงัคบัให้ยอมรบั   
หรอืกกักนั หรอืการลงโทษในการทีไ่ม่ท างานล่วงเวลา 
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6. จ านวนชัว่โมงการท างานปกติ การท างานล่วงเวลา  รวมแล้วไม่เกิน  60 ชัว่โมงต่อ
สปัดาห ์ เวน้แต่มขีอ้ตกลงจากการเจรจาต่อรองร่วมกนั   หรอืกรณีทีม่สีถานการณ์พเิศษ 
เช่น ช่วงการผลติสูงสุด  หรอืในช่วงเกดิอุบตัเิหตุ หรอืเหตุฉุกเฉิน   ซึ่งจะต้องได้รบัค า
ยินยอมจากพนักงาน  และต้องมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันสุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน 

7. บรษิทัจะจดัใหม้วีนัพกัผ่อนประจ าสปัดาห์อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 1 วนั ก าหนดในขอ้บงัคบั
การท างาน 

8. บรษิัทจะจดัให้มวีนัหยุดตามประเพณี   และวนัลา ซึ่งรวมถงึ วนัลาคลอดบุตร, วนัหยุด
ประจ าปีทีจ่ะตอ้งจ่ายค่าจา้งตามกฎหมาย  ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน 

9. บรษิทัจะจดัใหม้วีนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน  โดยไดร้บัค่าจา้ง 
10. บรษิทัจะจ่ายค่าจา้งใหพ้บัพนกังานไม่น้อยกว่า  อตัราค่าจา้งขัน้ต ่าตามทีก่ฎหมายก าหนด 
11. การจดัจ่ายค่าล่วงเวลา  จะมอีตัราค่าจ้างในการท างานล่วงเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมาย

ก าหนด 
12. บรษิทัจะจดัใหม้กีารจ่ายค่าจา้งตามวธิกีารและงวดทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน 
13. บรษิทัจะไม่มกีารหกัค่าจา้งของพนกังานยกเวน้ทีอ่นุญาตตามทีก่ฎหมายก าหนด 
14. บรษิทัจะไม่บงัคบัใหพ้นักงานซื้ออาหาร หรอืบรกิารอื่นใด จากสิง่อ านวยวามสะดวกที่จดั

ใหพ้นกังานโดยไม่มทีางเลอืก 
15. บรษิทัไม่มกีารจ่ายค่าจา้งล่วงหน้า  และการจ่ายค่าจา้งจะเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
16. ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทุกรูปแบบในที่ท างานเป็นสิ่งต้องห้าม  รวมทัง้ไม่

ก าหนดให้มีการลงโทษทางร่างกาย   การปฏิบัติต่อกันในรูปแบบที่เลวทราม หรอืน่า
ละอาย, การล่วงละเมดิทางเพศ, การล่วงละเมดิทางร่างกาย,  การล่วงละเมดิทางจติใจ, 
วาจา  หรอืเหยยีดหยามเรื่องเพศ,  การโต้ตอบ และการข่มขู่  คุกคาม   ทัง้นี้ไม่ว่าเป็น
การล่วงละเมดิทางตรง หรอืทางอ้อมในรูปแบบใดๆ   ไม่สามารถกระท าได้ในสถานที่
ท างาน     พนักงานจะต้องได้รบัการปฏิบตัิด้วยความเคารพ  ให้เกียรติ  ไม่อยู่ภายใต้
การคุกคาม หรือความรุนแรง  หรือการข่มขู่   ต่อพนักงาน  ครอบครวั  หรือเพื่อน
ร่วมงาน 

17. มกีารสื่อสาร  กระบวนการลงโทษทางวนิัย ขัน้ตอนการลงโทษทางวนิัย การปฏิบตัิต่อ
พนกังานโดยเท่าเทยีมกนั ซึง่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างาน  เพือ่ใหพ้นกังานทราบ 
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นโยบายการไม่ใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวร้าย 

1. บรษิัทจะไม่เข้าร่วม  หรอืสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสญัญา 
ILO การประชุมครัง้ที่ 138 และข้อเสนอแนะ 146 ซึ่งก าหนดอายุขัน้ต ่าส าหรบัการ
ท างานขัน้พืน้ฐาน  15 ปีเพือ่ใหเ้ดก็ ๆ สามารถเรยีนจบภาคบงัคบัได ้

2. บรษิทัจะไม่เขา้ร่วม  หรอืสนับสนุนการใชแ้รงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรา้ยที่สุด  ตามที่
ก าหนดไว้ในอนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ  การประชุมครัง้ที่ 182 และ
ค าแนะน าจากการประชุมครัง้ที ่190  ซึง่รวมถงึ:  

1) การใช้แรงงานเดก็ทีเ่ป็นอนัตราย   ซึ่งโดยธรรมชาติ   หรอืสถานการณ์ของมนั   
มแีนวโน้ม ที่จะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ   ความปลอดภยั   หรอืศลีธรรม   ในคน
อายุน้อยกว่า 18 ปี    
2) ทุกรูปแบบของการเป็นทาสของเด็ก  และการปฏิบัติที่คล้ายกับการเป็นทาส  
รวมถงึการเป็นหนี้    การค้าเดก็ และการบงัคบัใชแ้รงงานเดก็   และการใช้เดก็ใน
การสูร้บ 

3. หากพบว่ามกีารใชแ้รงงานเดก็ในสถานทีใ่ด   บรษิทัจะต้องจดัท าเอกสารการใชแ้รงงาน
เดก็  และจดัให้มกีระบวนการเยยีวยาทีม่ขี ัน้ตอนในการจดัสวสัดกิารอย่างต่อเนื่องของ
เด็ก  และพิจารณาสถานะทางครอบครวั   และฟ้ืนฟู   โดยรวมถึง  การถอนเด็กที่มี
ส่วนร่วมในการใช้แรงงานเดก็  และในกรณีเดก็ที่อยู่ภายใต้การศกึษาภาคบงัคบั  หรอื
เข้าเรยีนในโรงเรยีน  ต้องให้การสนับสนุนที่เพยีงพอจนกว่าจ าส าเร็จการศึกษาภาค
บงัคบั 

 
        นโยบายการไม่บงัคบัใช้แรงงาน 

1. บรษิัทจะไม่เข้าร่วม  หรอืสนับสนุนการบังคบัใช้แรงงาน  รวมถึงการถูกผูกมดั  ยึด
เหนี่ยวไว้  หรอืแรงงานที่ไม่สมคัรใจ    ตามที่นิยามไว้ในอนุสญัญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ การประชุมที ่29 

2. บรษิทัจะใหค้วามมัน่ใจแก่พนกังานทุกคนท างานในสถานการณ์ทีส่มคัรใจ โดย 
1) ไม่จ ากดัเสรภีาพในการเคลื่อนยา้ย  เคลื่อนไหวของพนักงานในสถานทีท่ างาน 

ในพืน้ทีท่ างานทีไ่ม่เหมาะสม 
2) ไม่ยึดหรอือายดัเอกสารของพนักงานในการแสดงตัวไว้ เช่น บตัรประชาชน 

ใบอนุญาตท างาน 
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3) ไม่สรรหาพนักงานโดยวธิกีารหลอกลวง  หรอื ก าหนดใหพ้นกังานจ่ายเงนิ หรอื
ทรัพย์สิน หรือค่าธรรมเนียม ในการสรรหาบุคคลทัง้หมด หรือบางส่วน    
หากพว่าพนกังานมกีารช าระไวจ้ะตอ้งไดร้บัคนื 

4) ไม่ระงับส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินเดือน  ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินของ
พนักงาน  เพื่อบงัคบัให้พนักงานท างานต่อไป เว้นแต่การระงบัค่าจ้าง  หรอื
ผลประโยชน์ทีก่ฎหมายแรงงานก าหนด 

5) ไม่มมีาตรการป้องกนัไม่ให้พนักงานบอกเลกิจ้าง หลงัจากที่ได้มกีารแจ้งตาม
เวลาทีก่ฎหมายก าหนดตามสมควร 
 

3.  บรษิัทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วม หรอืสนับสนุนการค้ามนุษย์  หรอืการรบัสมคัรงานที่
หลอกลวงดว้ยวธิกีารใด ๆ  และ/หรอื  ผูกมดัใหพ้นักงานจ าต้องท างาน โดยการสื่อสาร
ขอ้ก าหนดนี้อย่างชดัเจนใหผู้ส้รรหาว่าจา้ง  หรอืตวัแทน หรอืผูใ้หบ้รกิารทีเ่ขาท างานให ้   
และต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ของเขาและจะแก้ไขเยยีวยา ผลกระทบทางลบด้าน
สทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ 
 

นโยบายเรื่องเสรีภาพในการสมาคม  และการเจรจาต่อรอง 

1.บรษิัทจะเคารพสิทธิของพนักงาน ในการรวมตัวอย่างอิสระในองค์กรที่พวกเขาเลือก   
โดยไม่ถูกรบกวน  หรอืท าใหเ้กดิผลลบ บรษิทัต้องใหแ้น่ใจว่าพนักงานทีต่้องการจดตัง้ หรอืเขา้ร่วม
องคก์ารมราเขาเลอืกของตนเองนัน้ไม่ถูกคุกคามรปูแบบใด ๆ        

2. บรษิทัจะเคารพสทิธิข์องพนักงานในการเจรจาต่อรองร่วมกนั  และจะยดึมัน่ต่อการเจรจา
ต่อรองร่วมกนัในขอ้ตกลงทีม่ขีึน้   บรษิทัจะเขา้ไปมสี่วนร่วมในการเจรจาต่อรองภายใต้กฎหมายที่
ก าหนดโดยใชห้ลกัสุจรติในการเจรจาต่อรอง 

3. ในกรณีทีก่ฎหมายจ ากดัสทิธิใ์นการมเีสรภีาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมกนั   
บรษิทัจะไม่ขดัขวางทางเลอืกอื่นทีอ่นุญาตภายใตก้ฎหมาย 

 

นโยบายการไมเ่ลือกปฏิบติั  

บริษัทจะไม่น าไปปฏิบัติ  หรือไม่มีการแบ่งแยกในรูปแบบใด ๆ ในสถานที่ท างาน    
ในเงื่อนไขของการจ้างงาน   การท างานอย่างต่อเนื่อง   การจ่ายค่าตอบแทน  การท าล่วงเวลา    
การเขา้ถงึการฝึกอบรม   การพฒันาวชิาชพีการเลื่อนต าแหน่ง   การเลกิจา้ง  หรอืการเกษยีณอายุ   



 

57, 57/1-5   ซอยอ่อนนชุ  17 แยก16     แขวงสวนหลวง      เขตสวนหลวง      กรุงเทพ 10250   โทร  (662) 300-2809-12  แฟกซ์ (662) 300-2813              
57, 57/1-5 On Nut Soi 17 Yeak 16,Kwaeng Suanluang,Khet Suanluang, Bangkok 10250 Tel :( 662 ) 300-2809-12 Fax:( 662) 300-2813 
 

ซึ่งรวมถึงการเลือกปฏิบัติตามเผ่าพันธุ์ ,  สีผิว,  เชื้อชาติ, วรรณะ,   ชาติก าเนิด,  ศาสนา,   
ความพกิาร, หรอื มูลฐานทางพนัธุกรรม, เพศ, รสนิยมทางเพศ, สมาชกิสหภาพ, ความนิยมชมชอบ
, การเมอืง, สถานภาพสมรส, ผูป้กครอง  หรอืสถานการณ์ตัง้ครรภ์, ลกัษณะทางกายภาพ, สถานะ
เอชไอว,ี  อายุหรอืลักษณะส่วนบุคคลอื่น ๆทางธรรมชาติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัข้อก าหนดของงาน    
บรษิัทจะให้มัน่ใจว่าทุกคนที่ 'เหมาะสมกบัการท างาน ' จะได้รบัโอกาสที่เท่าเทียมกันและไม่เลือก
ปฏบิตับินพืน้ฐานของปัจจยัทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน  

 
นโยบายด้านความปลอดภยั และอาชีวนามยั 

1. บรษิทัจะต้องจดัให้มสีภาพการท างานที่ปลอดภยัและดตี่อสุขภาพ  ส าหรบัพนักงานทุก
คนตามกฎหมายทีบ่งัคบัใชแ้ละมาตรฐานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. บรษิทัจะจดัเตรยีมและบ ารุงรกัษาสถานทีท่ างานและทีพ่กัในสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
  2.1 น ้าดื่มทีป่ลอดภยัและสามารถเขา้ถงึได ้
  2.2 สิง่อ านวยความสะดวกด้านสุขอนามยัส าหรบัการรบัประทานอาหารและการ
เกบ็อาหาร 

 2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกในการล้าง  และสุขภัณฑ์ที่สะอาดนัน้สอดคล้องกับ
จ านวน และเพศของพนกังาน 

  2.4 อุปกรณ์ความปลอดภยัจากอคัคภียัและสญัญาณเตอืน 
  2.5 ท าเครื่องหมายอย่างชดัเจนปลดลอ็คและปลดลอ็คทางออกฉุกเฉินและเสน้ทาง
หลบหน ี
  2.6 เขา้ถงึแหล่งจ่ายไฟเพยีงพอและไฟฉุกเฉิน 

 2.7 เงื่อนไขที่เหมาะสมส าหรบัหญิงตัง้ครรภ์ หรอืพยาบาล หรอืการเตรยีมการ
ท างานทางเลอืก  เพือ่หลกีเลีย่งสถานทีท่ างานทีไ่ม่เหมาะสม 

3. บรษิทัจะต้องประเมนิความเสีย่งของอนัตรายในสถานทีท่ างาน   และด าเนินการควบคุม
เพื่อลดความเสีย่งของการเกดิอุบตัเิหตุและบาดเจบ็ต่อพนักงาน การประเมนิความเสีย่งจะพจิารณา
อนัตรายทีเ่กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมและผลติภณัฑ์ของสมาชกิ  ซึ่งรวมถงึการใชเ้ครื่องจกัรและอุปกรณ์
มอืถอื   ในกรณีทีเ่กี่ยวขอ้งการจดัเก็บ   และการจดัการสารเคมี   รวมถงึวสัดุท าความสะอาด การ
สมัผสักบัควนัมากเกนิไป    อนุภาคในอากาศ    ระดบัเสยีง   และอุณหภูมแิละ/หรอืแสงสว่าง  และ
การระบายอากาศไม่เพียงพอ  สิง่ที่หลงเหลือในการท ากิจกรรมซ ้า ๆ   ข้อควรพิจารณาส าหรบั
แรงงานทีอ่ายุต ่ากว่า 18 ปีและสตรมีคีรรภ ์และปัญหาสุขอนามยัทัว่ไปและการดแูลท าความสะอาด 

4. บรษิทัจะจดัใหม้คีณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภยัร่วม   ซึ่งพวกเขาสามารถท า
หยบิยกและหารอืเกีย่วกบัปัญหาสุขภาพและความปลอดภยัดว้ยการจดัการได ้
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5.บรษิทัจะต้องจดัให้มกีารฝึกอบรมและข้อมูลเกี่ยวกบัสุขภาพและความปลอดภยั  ให้กบั
พนกังานในรปูแบบและภาษาทีพ่วกเขาสามารถเขา้ใจ. ซึง่จะรวมถงึการฝึกอบรมและขอ้มลูเกีย่วกบั  

5.1 การก าหนดบทบาทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ อันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภยัทีแ่ละวธิกีารการควบคุมโดยเฉพาะ 

  5.2 การด าเนินการทีเ่หมาะสม ในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุหรอืเหตุฉุกเฉิน 
  5.3 ขัน้ตอนความปลอดภยัจากอคัคภียัและเหตุฉุกเฉิน 

 5.4 การฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  ส าหรับตัวแทนพนักงานที่ได้รับ
มอบหมาย       
5.5 สทิธแิละความรบัผดิชอบของคนงานในการหยุดงาน  หรอืปฏเิสธทีจ่ะท างานใน
สถานการณ์ที่มีอันตรายที่ไม่สามารถควบคุมได้  และแสดงให้เห็นสถานการณ์
เหล่านี้ทนัทตี่อ ผูท้ีม่อียู่ใกลค้วามเสีย่ง และต่อผูม้อี านาจจดัการ 

6.บรษิทัจะจดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมนัน้ได้รบัการจดัเตรยีม
ใหโ้ดยไม่เสยีค่าใชจ่้าย  ยงัคงอยู่และ สวมใสห่รอืตกัเตอืน อย่างถูกตอ้ง 

7.บรษิทัให้การเขา้ถงึสวสัดกิารการปฐมพยาบาลในสถานทีอ่ย่างเพยีงพอ  และบุคลากรใน
การปฐมพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว     มีความเหมาะสมในขัน้ตอนการขนส่งไปยัง
สถานพยาบาลท้องถิ่น    ในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ปฏิบตัิงาน  ที่ได้รบัการ
บาดเจบ็จากการท างาน  เพื่อเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลตามกฎหมายของประเทศและนโยบายของ 
บรษิทั 

8.บรษิทัจะจดัท าขัน้ตอนฉุกเฉินและแผนการอพยพ   เพื่อสุขอนามยัและความปลอดภยัที่
คาดการณ์เหน็ไดด้ว้ยเหตุผลและอย่างสมเหตุสมในกรณีฉุกเฉิน     สิง่เหล่านี้จะต้องสามารถเขา้ถงึ
ได้หรอืแสดงอย่างชดัเจนทดสอบอย่างสม ่าเสมอ (รวมถงึผ่านการฝึกซ้อมอพยพ) และอพัเดทเป็น
ระยะ 

9.บรษิทัจะตอ้งตรวจสอบเหตุการณ์ดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัและ  น าเสนอผลเพื่อ
การทบทวนการควบคุมอนัตรายทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นการระบุโอกาสในการปรบัปรุง 

10. บรษิทัจะไม่ใชเ้พชรทีม่โีคบอลต์   
 

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

1. บรษิทัจะปฏบิตัิตามขอ้ก าหนด   ขอ้บงัคบั  และกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้ง
อย่างเคร่งครดั 

2. บรษิัทจะคุ้มครอง  ปกป้อง  ป้องกัน   หรอืด าเนินการใด ๆ เพื่อลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดลอ้ม ต่อสงัคมรอบขา้ง 
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ข้อก ำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลผลติภัณฑ์  

                                         (Product  Disclosure  Statement) 

 
ตอนท่ี 1 ถ้อยแถลงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภณัฑ ์

 ขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลผลติภณัฑ์นี้ไดอ้อกแบบมาใหเ้พื่อใหผู้ท้ีเ่กี่ยวขอ้งไดเ้กดิความ
เขา้ใจในสิง่ทีจ่ าเป็น ในผลติภณัฑ ์ หรอืคุณสมบตัขิองผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายก าหนด เพือ่ให้
เกิดความมัน่ใจในการตัดสินใจในการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ของบรษิัท  ทัง้นี้ข้อก าหนด
เปิดเผยขอ้มลูผลติภณัฑ ์จะเป็นขอ้มูลทัว่ไปใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบถงึคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์ เพื่อใชใ้นการ
พจิารณาด าเนินการทีเ่หมาะสมตามวตัถุประสงคต์่อไป 

 
 

 ตอนท่ี 2 ข้อก าหนดการเปิดเผยผลิตภณัฑ ์
 

ขอ้ความที่ได้ก าหนดไว้นี้  เป็นการประกนันโยบายต่างๆของบรษิทัว่าด้วย  เครื่องประดับอนัเป็น
ผลติภณัฑต์่างๆ  นัน้เขยีนขึน้เป็นภาษาธรรมดา  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนั  ดงันี้ 

1. เงนิ :  ความบรสิุทธิข์องเนื้อเงนิ  จะมกีารเปิดเผยอย่างถูกต้อง รายละเอียดหรอืเนื้อหาจะต้อง
ชดัเจนอย่างเท่าเทียมกันแช่นค าว่า “เงิน” หรือตัวอักษรย่อ  เครื่องหมายใดๆที่ใช้ จะต้องเป็นไปตาม
กฏหมายทีใ่ชบ้งัคบั หรอืมาตรฐานในอุตสาหกรรม 

2. การชุบ : การใช ้ เนื้อเงนิเป็นวสัดุชุบจะตอ้งเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง ค าอธบิายของการชุบและความ
บรสิุทธิ ์หรอืเนื้อของวสัดุทีใ่ชจ้ะตอ้งแสดงชดัเจนอย่างเท่าเทยีมกนัเช่นค าว่า"เงนิ" หรอื หรอืตวัอกัษรย่อ 

3. การบ าบดั: อญัมณีสทีี่ผ่านการบ าบดัหรอืให้ความร้อน  จะถูกเปิดเผยเป็น 'ที่ได้รบัการบ าบัด' 
หรืออ้างอิงถึงวิธีการบ าบัดเฉพาะ ค าอธิบายจะต้องชัดเจนอย่างเท่าเทียมกันเช่นชื่อของพลอยส ี
ขอ้ก าหนดการดแูลพเิศษใด ๆ ทีบ่ าบดัจะตอ้งเปิดเผย 

4.  การสงัเคราะห:์อญัมณีสสีงัเคราะห ์ตอ้งถูกเปิดเผยในฐานะ 'สรา้งขึน้โดยหอ้งปฏบิตักิาร','เกดิขึน้ 
โดยหอ้งปฏบิตักิาร' และ / หรอื 'สงัเคราะห'์  ค าอธบิายจะตอ้งชดัเจนอย่างเท่าเทยีมกนัเช่นชื่อของอญัมณี 
 5.  คอมโพสติ :  บรษิทัจะท าการเปิดเผยคอมโพสติ (หรอืการประกอบขึน้)อญัมณีส ีที่สร้างขึน้จาก
สองสว่นขึน้ไปในฐานะ 'คอมโพสติ', 'ไดป้ระกอบขึน้', 'ประกอบขึน้คู่กนั' หรอื 'ประกอบขึน้สามส่วน' และโดย
ชื่อทีถู่กตอ้งของวสัดุทีป่ระกอบดว้ย  ค าอธบิายจะตอ้งชดัเจนอย่างเท่าเทยีมกนัเช่นชื่อของพลอยสทีีใ่ช ้
 6.  การสรา้งขึน้มาใหม่: อญัมณีส ี ทีม่ถีูกน ามาสร้างใหม่  จะถูกเปิดเผยเช่นนี้และค าอธบิายจะต้อง
เท่ากนั เหน็ไดช้ดัเจนว่าเป็นชื่อของอญัมณ ี
 7. การจ าลองแบบ(สิง่เลยีนแบบ) :  ผลติภณัฑ์เทยีมใด ๆ ทีใ่ช้เลยีนแบบลกัษณะของอญัมณีสโีดย
ไม่ต้องใชอ้งค์ประกอบสารเคม ีคุณสมบตัทิางกายภาพ และ / หรอืโครงสรา้งของพวกเขา จะถูกเปิดเผยว่า
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เป็น 'เลียนแบบ' หรอื 'จ าลองขึ้น' ชื่อของวสัดุพร้อมกบัที่ถูกต้อง ที่มนัประกอบด้วยเช่น 'สารประกอบ x', 
'แกว้', 'พลาสตกิ'   ค าอธบิายจะตอ้งเท่าเทยีมกนั เหน็ไดช้ดัเจนว่าเป็นชื่อของอญัมณ ี
 8.  ค าอธบิายการเจยีรไนพลอย:  การอธบิายขนาด  หรอืน ้าหนักกะรตั   ส ี  ความคมชดั  หรอืการ
เจียระไนของ  หรือคุณภาพของอัญมณีสีตาม   ด้วยแนวทางที่เป็นที่ยอมรบัซึ่งเหมาะสมกับขอบข่าย
โดยเฉพาะ 
 9. เมื่ออธิบายสถานที่ก าเนิดของพลอยสี:    ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการพิจารณานี้จะเป็นอย่างไร  
เปิดเผย สถานทีก่ าเนิดจะใชเ้ฉพาะเมื่อมนัแสดงถงึพืน้ทีท่างภูมศิาสตรท์ีม่กีารขดุอญัมณี 
 10.  ขอ้มูลสุขภาพและความปลอดภยัทีเ่กี่ยวขอ้งใด ๆ เกี่ยวกบัวสัดุทีร่ะบุใชใ้นผลติภณัฑอ์ญัมณีที่
ขายโดยสมาชกิเพือ่ผูบ้รโิภคทา้ยสุดจะตอ้งเปิดเผย 
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กระบวนการรับข้อร้องเรียน 

 

  บริษัท เอช.วาย.เอ็ม. อินเตอร์เนชั่นแนล  จ ากัด ได้จัดให้มีขัน้ตอนการรับข้อร้องเรียนส าหรับ
ความกังวล  ในภาวะแวดล้อมต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งมีส่วนเก่ียวข้องกับเงิน / อัญมณีจากพืน้ที่ที่มีความ
ขัดแย้งหรือมีความเสี่ยงสูง    หรือเร่ืองอ่ืนใด  โดยก าหนดให้  น.ส. กอบแก้ว บรรติวรทัย เป็นผู้ รับผิดชอบ
ส าหรับการจดัท าและทบทวนกระบวนการต่างๆ ความกงัวลต่างๆสามารถหยิบยก โดยผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง
อีเมลล์ หรือจดหมาย หรือโทรศพัท์ มาที่   
 

    น.ส. กอบแก้ว บรรติวรทยั 
    บริษัท  เอช.วาย.เอ็ม. อินเตอร์แนชัน่แนล  จ ากดั  
    57, 57/1-5  ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 16 
    แขวงสวนหลวง, เขตสวนหลวง,  กรุงเทพมหานคร 10250 
    โทร. +66 (0) 2-300-2809-12,  แฟกซ์ +662 (0) 300-2813 
    อีเมลล์ :-  sales@jewelry-co.com        
 
 
  ในการรับฟังข้อร้องทกุข์หรือร้องเรียน,  เราจะพิจารณาดงันี ้
 

• รับรายงานเก่ียวกบัข้อร้องทกุข์ร้องเรียนที่มีความชดัเจนถกูต้อง 
• มีการอธิบยเก่ียวกบักระบวนการร้องทกุข์ทัง้หมด 

• ค้นหาในเร่ืองที่ร้องทกุข์นัน้เก่ียวข้องเร่ืองใด  หรือแก้ไขได้อย่างไร 
• ประเมินการเป็นข้อร้องทุกข์ร้องเรียนที่ควรรับไว้หรือไม่, สามารถน าไปสู่การบงัคับ

ใช้ได้หริอไม่, ตัดสินใจว่าใครควรเป็นผู้ จัดการภายใน ในกรณีที่เราไม่สามารถจัดการกับข้อ
ร้องเรียนภายใน (เช่น บริษัทของเราอยู่ห่างไกลจากที่มาของปัญหามากเกินไปในการ
ร้องเรียน) เราอาจส่งเร่ืองไปยังหน่วยงานหรือสถาบันที่เหมาะสมกว่า เช่น ซัพพลายเออร์ที่
เก่ียวข้องหรือผู้อยู่ในอตุสาหกรรมนัน้ 

• หากพิจารณาว่าสามารถจัดการปัญหาได้ภายใน อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่
สามารถท าได้และมีเหมาะสม 
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