นโยบายเกีย่ วกับห่ วงโซ่ อุปทาน
ส่วนหนึง่ ของนโยบายเกี่ยวกับห่วงโซ่อปุ ทานของ บริษัท ไทยแลนด์ สเมลติง้ แอนด์ รีไฟนิ่ง จำกัด (ไทยซำร์ โก้ ) คือการไม่ซื ้อ
สินแร่หรื อโลหะจากแหล่งที่มีความขัดแย้ งในห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัทฯ อย่างเด็ดขาด
สินแร่และโลหะที่มีความขัดแย้ งซึง่ เป็ นวัตถุดิบที่ได้ มาจากการทาเหมืองแร่ การผลิตหรื อการจัดส่งทังโดยที
้
่ทราบหรื อไม่ทราบว่า
การกระทาดังกล่าวก่อให้ เกิ ดประโยชน์ แก่กลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย หรื อสนับสนุนให้ เกิ ดความขัดแย้ ง หรื อละเมิดสิท ธิ
มนุษยชนไม่วา่ ด้ วยวิธีการใดก็ตาม
วัตถุดิบดังกล่าวข้ างต้ นจะไม่อ ยู่ในห่วงโซ่อุปทานของไทยซาร์ โก้ และผลิตภัณ ฑ์ ของไทยซาร์ โก้ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด
ลอนดอน ได้ แก่ สินค้ าโลหะตรา “Phuket” และ “Thaisarco” รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทังหมดของไทยซาร์
้
โก้ จัดอยู่ใน
กลุม่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งและพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง (CAHRAs) คือพื ้นที่ที่ถูกกาหนดโดยคู่มือการตรวจสอบ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขององค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อห่วงโซ่อปุ ทานจาก
พื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งและพื ้นที่ที่มีความเสีย่ งสูง
ดังนัน้ นโยบายของไทยซาร์ โก้ คือการดารงไว้ ซงึ่ สถานะในการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบจากแหล่ง
ที่ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง ดังต่อไปนี ้
1. การซื ้อวัตถุดิบจากผู้ขายที่มีชื่อเสียง และมีความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯมายาวนาน หรื อได้ ผา่ นการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดหา
วัตถุดิบ ที่เพียงพอจากขันตอน
้
“การทาความรู้จกั ผู้ขาย” ผู้ขายอาจเป็ น ผู้ขายสินแร่ดีบกุ โลหะดีบุกที่ยงั ไม่ผา่ นการทาให้
บริ สทุ ธิ์ หรื อโลหะดีบุกที่ผ่านการทาให้ บริ สทุ ธิ์แล้ ว รวมถึงโลหะดีบุกจากคลังสินค้ าของตลาดโลหะและผลิตภัณฑ์จาก
ขบวนการผลิตในระดับต่างๆ
2. ในทุกกรณีสามารถที่จะดาเนินการตรวจสอบผู้ขายและห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเป็ นวัตถุดิบที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
และไม่ได้ รับการสนับสนุนอันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งหรื อการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริ ษัทจะทาการระงับและยุติการมีสว่ น
ร่วมกับคูส่ ญ
ั ญา ผู้ซงึ่ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจัดซื ้อจัดหาและเชื่อมโยงไปสูก่ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ ายแรง
3. ไทยซาร์ โก้ จะปฏิบตั ิตามทังกฎหมายท้
้
องถิ่นและกฎหมายสากล ซึง่ เกี่ยวข้ องกับวัตถุดิบที่มีที่มาจากแหล่งที่มีความขัดแย้ ง
รวมทังมติ
้ คณะมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติและกฎหมายดอดด์-แฟรงค์ของประเทศสหรัฐอเมริ กา

4. ไทยซาร์ โก้ จะปฏิบตั ิตามคู่มือการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ขององค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒ นา ในการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดิบจากพืน้ ที่ที่ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งและมีความเสี่ยงสูง และกระบวนการ
ตรวจสอบการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบสาหรับสิน แร่ ดีบุก และสินแร่ แทนทาลัม รวมถึงขอบเขตการ
ทางานทัง้ 5 ขันตอนตามคู
้
ม่ ือการตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
5. ไทยซาร์ โก้ ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบห่วงโซ่อปุ ทานของบริ ษัทฯ โดยบุคคลที่สาม เพื่อดารงไว้ ซึ่งสถานะโรงถลุงแร่
ดีบุก ที่ ไม่มี การน าวัต ถุดิ บ จากแหล่งที่ มี ความขัดแย้ งมาใช้ ในกระบวนการผลิต ภายใต้ กระบวนการตรวจสอบตาม
กระบวนการตรวจสอบการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบสาหรับสินแร่ดีบกุ และสินแร่แทนทาลัม
6. ไทยซาร์ โก้ ได้ นาโปรแกรมการติดตามและตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบมาใช้ ในการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบ เพื่อสร้ าง
ความมัน่ ใจว่าการจัดซื ้อจัดหาวัตถุดิบของบริ ษัทฯ มีความโปร่งใส เช่น โครงการติดป้ายแสดงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ
7. พนักงานของไทยซาร์ โก้ มีการไปตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของผู้ขายวัตถุดิบที่ถูกคัดเลือกอยู่เป็ นประจา เพื่อการ
ตรวจสอบและทดสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขาย
8. ไทยซาร์ โก้ มีกลยุทธ์ในการบริ หารความเสีย่ งตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
และติดตามผลการดาเนินงานในด้ านการการลดความเสีย่ ง กลยุทธ์นี ้รวมถึงการระงับหรื อการยุติการรับซื ้อวัตถุดิบที่มีการ
บ่งชี ้ว่าอาจมีการกระทาที่ไม่สอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ และการกระทาดังกล่าวบริ ษัทฯไม่อาจยอมรับได้
นโยบายของไทยซาร์ โก้ คือการสร้ างความแตกต่างโดยการส่งมอบโลหะและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับดีบกุ ที่ไม่มีวตั ถุดิบที่มา
จากแหล่งที่มีข้อขัดแย้ งให้ แก่ลกู ค้ าและพันธมิตรทางการค้ าของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทฯ มัน่ ใจได้ ว่าผลิตภัณฑ์ ทุก
ประเภทของบริ ษัทฯ ถูกผลิตขึ ้นจากโลหะที่ไม่ก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งใดๆทังสิ
้ ้น
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