
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร์

ท่ี Mejuri เราเช่ือวา่เคร่ืองประดับเลอคา่เป็นการบง่บอกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และในการสร้างสรรคช้ิ์นงานท่ีคุณรัก สิง่ท่ีเราให้ความสาํคัญกคื็อ
การท่ีชุมชนของเรารู้สกึดีกับวธีิในการผลิตเคร่ืองประดับเหลา่นัน้ ทัง้ระบบนิเวศการผลิตของเรา ซ่ึงรวมไปถึงการจัดหา การผลิต และการสร้างแบรนด์
มีวัตถุประสงคท่ี์จะสร้างผลกระทบเชิงบวกตอ่ชุมชนท่ีสนับสนุนธุรกิจของเรา สง่เสริมให้ผูค้นท่ัวโลกออกแบบชีวติของตนไดต้ามท่ีตอ้งการ และทาํให้
โลกของเราน่าอยูย่ิง่ข้ึน เราตอ้งการใชก้ารเขา้ถึงและทรัพยากรของเราเพ่ือทาํให้เกิดความแตกตา่ง และเราคาดหวังท่ีจะเหน็ซัพพลายเออร์ของเรามีความ
มุง่ม่ันเดียวกันน้ีในเร่ืองสทิธิมนุษยชน หลักปฏิบัติดา้นแรงงานท่ีมีทัง้ความยุติธรรมและความปลอดภัย การปกป้องสิง่แวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจ
อยา่งมีจรรยาบรรณ

ตามความมุง่ม่ันของ Mejuri ในเร่ืองจริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคม ซัพพลายเออร์ของ Mejuri ทุกราย รวมทัง้บริษัทในเครือ ตัวแทน ผูรั้บ
เหมาชว่ง และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีจัดหาสนิคา้และ/หรือบริการให้กับซัพพลายเออร์รายดังกลา่ว ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม (เรียกรวมกันวา่ “ซัพพลายเออร์”)
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการผลิตสนิคา้ของ Mejuri หรือการจัดหาบริการใดๆ ให้กับ Mejuri จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และกฎระเบียบท่ีใชบั้งคับ
ตลอดจนหลักการแขง่ขันท่ีเป็นธรรม และจะปฏิเสธการทุจริตทุกในรูปแบบ

เราคาดหวังให้ซัพพลายเออร์ทาํมากกวา่การปฏิบัติตามกฎหมายและพยายามปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติเพ่ือความกา้วหน้าใน
ดา้นสทิธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิง่แวดลอ้ม สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์ปฏิบัติตามอนุสัญญาองคก์ารแรงงาน
ระหวา่งประเทศ (“ILO”) ขอ้ตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ หลักคดินําทางในเร่ืองธุรกิจและสทิธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และทาํงาน
อยา่งมีสติเพ่ือดาํเนินงานภายใตก้รอบเหลา่น้ี ดังนัน้ ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบัติตามขอ้กาํหนดทัง้หมดตามแนวทางปฏิบัติน้ี

การบังคับใช้
หลักจรรยาบรรณน้ีมีผลบังคับใชกั้บซัพพลายเออร์ของ Mejuri ทัง้หมด รวมไปถึงบริษัทในเครือ ตัวแทน ผูรั้บเหมาชว่ง และฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีจัดหาสนิคา้
และ/หรือบริการให้กับซัพพลายเออร์รายดังกลา่ว ไมว่า่จะทางตรงหรือทางออ้ม ซัพพลายเออร์มีความรับผิดชอบในการทาํให้ม่ันใจวา่ มีความเขา้ใจและ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณตลอดการดาํเนินงาน ดังนัน้ ซัพพลายเออร์จะตอ้งทาํให้พนักงานทุกคนทราบถึงขอ้กาํหนดเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติน้ีใน
ภาษาทอ้งถิน่ของพวกเขา

เสรีภาพในการสมาคม
ซัพพลายเออร์ของ Mejuri จะเคารพในสทิธิของพนักงานในการสมาคมอยา่งอิสระ จัดระเบียบและตอ่รองร่วมกันในลักษณะท่ีชอบดว้ยกฎหมายและ
สันติ โดยไมมี่การลงโทษหรือการแทรกแซง

ในกรณีท่ีกฎหมายมีขอ้ห้ามในเสรีภาพเหลา่น้ี ซัพพลายเออร์จะสนับสนุนแนวทางคูข่นานในเร่ืองการสมาคมและการเจรจาตอ่รองท่ีเป็นอิสระและมีเสรี
และจะปฏิบัติตามขอ้ตกลงจากการเจรจาตอ่รองร่วมกัน หากมีการทาํขอ้ตกลงดังกลา่ว

แรงงานบังคับ
ซัพพลายเออร์จะไมว่า่จา้งแรงงานท่ีถูกบังคับ สัญญาผูกมัด ผูกมัดดว้ยหน้ีสนิ หรือแรงงานนักโทษ และไมใ่ชแ้นวทางปฏิบัติใดๆ เพ่ือบีบบังคับการจา้ง
งานอยา่งตอ่เน่ืองของบุคคลใดๆ เชน่ กาํหนดให้พนักงานจา่ยคา่นายหน้าจัดหางานหรือยึดเอกสารประจาํตัวหรือเอกสารการเดินทางใดๆ พนักงานไดรั้บ
การคาดหวังวา่จะสามารถลาออกจากงานไดโ้ดยปราศจากการคุกคามหรือการบังคับ ทัง้บริษัทและหน่วยงานใดๆ ท่ีจัดหาแรงงานให้กับบริษัทจะตอ้งไม่
ยึดเงนิเดือน สวัสดิการ ทรัพยส์นิ หรือเอกสารใดๆ ของบุคลากรเพ่ือบังคับให้บุคลากรรายดังกลา่วทาํงานให้กับบริษัทตอ่ไป

ซัพพลายเออร์จะตอ้งติดตามตรวจสอบความสัมพันธกั์บบริษัทจัดหางานหรือแรงงานตามสัญญาจา้งเพ่ือมองหาความเสี่ยงในเร่ืองการคา้มนุษยแ์ละการ
ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการใชแ้รงงานทาสท่ีใชบั้งคับ

แรงงานเด็กและเยาวชน
ซัพพลายเออร์จะตอ้งไมใ่ชห้รือสนับสนุนการใชแ้รงงานเดก็ตามท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 138 และรูปแบบการใชแ้รงงานเดก็ท่ีเลวร้าย
ท่ีสุดตามท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 182

อายุขัน้ตํา่สาํหรับการวา่จา้งพนักงานประจาํตอ้งไมต่ํา่กวา่อายุท่ีสาํเร็จการศกึษาภาคบังคับ และไมว่า่ในกรณีใดๆ จะตอ้งไมต่ํา่กวา่ 15 ปี (หรือ 14 ปีตาม
ท่ีกฎหมายทอ้งถิน่กาํหนด ตามขอ้ยกเวน้สาํหรับประเทศกาํลังพัฒนาของ ILO)

ซัพพลายเออร์จะตอ้งตรวจสอบให้แน่ใจวา่คนงานท่ีเป็นเยาวชน (ผูท่ี้มีอายุระหวา่งอายุขัน้ตํา่ตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ ถึงอายุ 18 ปี) จะไดรั้บการจา้งงาน
ภายใตส้ภาวการณ์ท่ีไดรั้บการกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งดี เชน่ โปรแกรมการฝึกอบรมวชิาชีพตามกฎหมาย ท่ีไมเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
ศลีธรรมของคนงานท่ีเป็นเยาวชน และปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับ
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การเลือกปฏิบัติ
ซัพพลายเออร์จะไมป่ฏิบัติหรือตอ้งลงโทษตอ่การเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดๆ ในสถานท่ีทาํงานในระหวา่งชว่งใดๆ ของความสัมพันธใ์นการจา้งงานอัน
เน่ืองมาจากเช้ือชาติ ชาติพันธุ ์วรรณะ ชาติกาํเนิด ศาสนาหรือความเช่ือ ความพิการ เพศ รสนิยมทางเพศ สมาชิกสหภาพแรงงาน ความคดิเหน็ทางการ
เมือง สถานภาพการสมรส สถานะความเป็นบดิามารดา รูปลักษณ์ภายนอก กลุม่สังคม สถานะทหารผา่นศกึ สถานะทางการแพทย ์หรืออายุ หรือเกณฑ์
อ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด บุคคลทุกคนจะไดรั้บโอกาสท่ีเทา่เทียมกันและไมถู่กเลือกปฏิบัติจากปัจจัยท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกับความสามารถในการปฏิบัติงาน

การล่วงละเมิด
ซัพพลายเออร์ของ Mejuri ทุกรายไดรั้บการคาดหวังวา่จะจัดให้มีสถานท่ีทาํงานท่ีให้ความเคารพและให้เกียรติแกพ่นักงานทุกคน ซัพพลายเออร์ตอ้ง
ม่ันใจวา่จะไมมี่การปฏิบัติตอ่พนักงานอยา่งหยาบคายหรือยํา่ยีศักดิศ์รี การลว่งละเมิดทางเพศหรือทางร่างกาย การทาํร้ายจิตใจ ร่างกาย หรือดว้ยวาจา
การลงโทษทางกาย การขม่ขูห่รือรูปแบบอ่ืนๆ หรือการบีบบังคับทางจิตใจหรือทางร่างกาย การคุกคามทางจิตใจหรือทางวาจา หรือการขม่ขูผู่บ้ริหารและ
พนักงาน ครอบครัวหรือเพ่ือนร่วมงานของพวกเขา การกระทาํเหลา่น้ีจะไมเ่ป็นท่ียอมรับในทุกกรณี

การลงโทษทางวินัย
ซัพพลายเออร์จะตอ้งสื่อสารกระบวนการลงโทษทางวนัิยและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชัดเจน และนําไปใชกั้บผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนอยา่ง
เทา่เทียมกัน

ช่ัวโมงทาํงาน
ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายทอ้งถิน่และพยายามท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญา ILO ท่ีมีจุดประสงคเ์พ่ือให้แน่ใจวา่พนักงานจะไมท่าํงานเกิน
จาํนวนช่ัวโมงท่ีกาํหนดตอ่สัปดาห ์ทาํความเขา้ใจธรรมชาติของอุตสาหกรรมตามฤดูกาล โดยในสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีไมป่กติ สามารถท่ีจะขอให้
พนักงานทาํงานโดยสมัครใจไดน้านกวา่จาํนวนช่ัวโมงมาตรฐาน ลูกจา้งมีสทิธิท่ีจะไดพั้กผอ่นอยา่งน้อยหน่ึงวันหลังจากทาํงานหกวันติดตอ่กัน

ค่าจ้างและสวัสดิการ
ซัพพลายเออร์จะตอ้งจา่ยคา่จา้งให้กับพนักงานทุกคนอยา่งเป็นธรรมโดยพิจารณาจากคา่จา้งขัน้ตํา่ท่ีกฎหมายกาํหนด หรือสูงกวา่มาตรฐานอุตสาหกรรม
ท่ัวไป

ซัพพลายเออร์ควรจา่ยคา่ตอบแทนในระดับหน่ึงสาํหรับการทาํงานปกติของสัปดาห ์ท่ีเพียงพอตอ่ความตอ้งการขัน้พ้ืนฐานและมีเงนิเกบ็หลังหักคา่ใชจ้า่ย
อยา่งน้อยท่ีสุด ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายท่ีใชบั้งคับในการจา่ยคา่จา้งและการจัดหามีสวัสดิการ รวมถึงวันหยุด การลางาน และคา่ชดเชย
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด

ซัพพลายเออร์จะตอ้งจา่ยเงนิให้กับพนักงานเป็นประจาํตามท่ีไดแ้จง้เป็นลายลักษณ์อักษรกอ่นหน้าน้ี และจัดทาํสลิปคา่จา้งให้กับพนักงานท่ีมีการระบุ
อัตราคา่จา้ง สวัสดิการ และการหักเงนิในแตล่ะงวดการจา่ยเงนิไวอ้ยา่งชัดเจน พนักงานตอ้งไดรั้บคา่ชดเชยสาํหรับช่ัวโมงการทาํงานลว่งเวลาในอัตราท่ี
กฎหมายทอ้งถิน่กาํหนด หรือในกรณีท่ีไมมี่กฎหมายดังกลา่ว คา่ลว่งเวลาควรอยูท่ี่อยา่งน้อย 125% ของอัตราคา่ตอบแทนตอ่ช่ัวโมงทาํงานปกติตาม
อนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ

เง่ือนไขการจ้างงานท่ัวไป
พนักงานทุกคนจะตอ้งไดรั้บสัญญาการจา้งแรงงานท่ีมีผลผูกพันทางกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาท่ีพนักงานสามารถเขา้ใจได้

การรับเหมาแรงงาน
ซัพพลายเออร์จะตอ้งไมท่าํสัญญาการจา้งเหมาชว่งสว่นใดสว่นหน่ึงของงานโดยไมเ่ปิดเผยถึงความสัมพันธน์อกสถานท่ี การบา้น หรือการรับเหมาชว่งท่ี
มีตอ่ Mejuri บุคคลท่ีทาํงานในนามของซัพพลายเออร์ในสว่นสนิคา้ของ Mejuri จะตอ้งปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี และซัพพลายเออร์มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเหลา่น้ี

สุขอนามัยและความปลอดภัย
ควรมีขัน้ตอนท่ีเหมาะสมในการประเมินอันตรายในสถานท่ีทาํงานอยา่งสมํา่เสมอ และใชโ้ปรแกรมและการควบคุมทางวศิวกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือลด
ความเสี่ยงของอุบัติเหตุจากการทาํงาน ซัพพลายเออร์จะพยายามปรับปรุงประสทิธิภาพของโปรแกรมดา้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนอยา่งตอ่
เน่ือง และพยายามนําเอาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมของตนไปใช้

ซัพพลายเออร์ควรมีเสนอให้มีตัวแทนดา้นสุขอนามัยและความปลอดภัย ซ่ึงจะทาํหน้าท่ีคอยติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามขัน้ตอนของสถานท่ี

ซัพพลายเออร์จะให้การฝึกอบรมและ/หรือความรู้ในหัวขอ้สุขอนามัยและความปลอดภัยท่ีจาํเป็นแกพ่นักงาน และจะรักษาความปลอดภัยของระบบอยา่ง
เพียงพอเพ่ือตรวจจับและหลีกเล่ียงภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือชว่ยปรับปรุงในเร่ืองสุขอนามัยและความปลอดภัยอยา่งตอ่เน่ือง
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ส่ิงแวดล้อม
ซัพพลายเออร์จะตอ้งปฏิบัติตามหรือทาํไดสู้งกวา่ขอ้กาํหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้หมด และพยายามปฏิบัติตามหรือทาํไดดี้กวา่
มาตรฐานของสนธิสัญญาดา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศและแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรมของตน ซัพพลายเออร์จะตอ้งระบุความเสี่ยงและผลก
ระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถึงโอกาสในการปรับปรุงประสทิธิภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม ซัพพลายเออร์จะตอ้งดาํเนินการและทบทวนการควบคุมเป็นประจาํ
เพ่ือลดความเสี่ยงในเร่ืองสิง่แวดลอ้มตามท่ีระบุ และลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม รวมถึงการใชท้รัพยากร การทิ้ง การปลอ่ย และการกาํจัดของเสยี และ
ใชว้ธีิการเชิงรุกในการตรวจสอบและเกบ็รวบรวมขอ้มูลในหัวขอ้เหลา่น้ี การดาํเนินงานของซัพพลายเออร์และแนวปฏิบัติในการจัดหาควรพยายามให้
ความสาํคัญเป็นพิเศษกับการบรรเทาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ

การพัฒนาชุมชน
ซัพพลายเออร์จะตอ้งพยายามทุกวถีิทางเพ่ือมีสว่นร่วมในเชิงรุกและสนับสนุนการพัฒนาในชุมชนทอ้งถิน่ท่ีธุรกิจของตนตัง้อยู ่ตลอดจนหว่งโซอุ่ปทาน
ของพวกเขา และทาํการวา่จา้ง จัดหา และสร้างภายในชุมชนเหลา่นัน้

ความปลอดภัย
ซัพพลายเออร์จะตอ้งใชม้าตรการเพ่ือรับรองความปลอดภัยและความม่ันคงของพนักงาน ผูรั้บเหมา และผูม้าติดตอ่ ซ่ึงรวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง
ในเร่ืองความปลอดภัยและการใชม้าตรการเพ่ือป้องกันการโจรกรรมผลิตภัณฑ ์การโจรกรรมทรัพยส์นิทางปัญญา หรือการสูญเสยีขอ้มูลพนักงานหรือ
ลูกคา้ในระหวา่งการผลิตและการขนสง่สนิคา้

ซัพพลายเออร์จะตอ้งดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจวา่สทิธิมนุษยชนจะไดรั้บการคุม้ครองในทุกแงข่องการดาํเนินงานในเร่ืองความปลอดภัย รวมถึงใน
ปฏิสัมพันธร์ะหวา่งเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พนักงาน และผูม้าติดตอ่ ซัพพลายเออร์ควรปฏิบัติตามหลักความสมัครใจในเร่ืองความปลอดภัยและ
สทิธิมนุษยชน (ถา้มี)

การทาํธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต
Mejuri คาดหวังวา่จะมีการยึดตามมาตรฐานสูงสุดในเร่ืองการทาํธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริตในทุกปฏิสัมพันธท์างธุรกิจ การลงบันทึกในสมุดบัญชีและ
บันทึกทางธุรกิจจะไดรั้บการสะทอ้นอยา่งถูกตอ้งถึงการดาํเนินธุรกิจและการทาํขอ้ตกลงอยา่งมีจริยธรรม และความโปร่งใสของการดาํเนินงานเหลา่นัน้
ซัพพลายเออร์ตอ้งมีนโยบายในเร่ืองความซ่ือสัตยท์างธุรกิจ

การเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์
การเปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดเก่ียวกับลักษณะและคุณภาพของวัสดุและผลิตภัณฑท่ี์ขายให้กับ Mejuri จะตอ้งไดรั้บการสื่อสารอยา่งถูกตอ้ง ซ่ึงรวมถึงแต่
ไมไ่ดจ้าํกัดแคเ่พียง แหลง่กาํเนิด นํา้หนัก ส ีและความใส การดูแลอัญมณี มาตรฐานความประณีตและเคร่ืองหมายการคา้ของสิง่ท่ีทาํจากโลหะมีคา่ และ
เร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ และทอ้งถิน่ท่ีใชบั้งคับกาํหนด และมีความสอดคลอ้งกับมาตรฐานการเปิดเผยขอ้มูลผลิตภัณฑจ์าก
อุตสาหกรรมอัญมณีท่ีไดรั้บการยอมรับในระดับนานาชาติ

ซัพพลายเออร์เพชร (รวมถึงเพชรท่ีอยูใ่นเคร่ืองประดับ) จะใชม้าตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงของเพชรสังเคราะหท่ี์ไมเ่ปิดเผยขอ้มูลไมใ่ห้เขา้สู่
หว่งโซอุ่ปทานของ Mejuri

การป้องกันการทุจริต การให้สินบน การฟอกเงิน
ซัพพลายเออร์จะตอ้งไมมี่สว่นร่วมในการทุจริตในรูปแบบใดๆ ซ่ึงรวมไปถึงการติดสนิบน การขูก่รรโชก การยักยอก การฉ้อโกง การฟอกเงนิ หรือ
ธุรกิจใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมผูก้อ่การร้ายหรือติดอาวุธ ซัพพลายเออร์จะตอ้งไมฝ่่าฝืนหรือบังคับให้พนักงานของ Mejuri ละเมิดกฎหมายการ
ป้องกันการทุจริตของเจา้หน้าท่ีรัฐตา่งประเทศของแคนาดา กฎหมายป้องกันการทุจริตในตา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายป้องกันการ
ติดสนิบนของสหราชอาณาจักร หรือกฎหมายป้องกันการทุจริตหรือการติดสนิบนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซัพพลายเออร์จะตอ้งนําเอานโยบาย KYC-AML
ของตนเองไปใช ้รวมถึงขัน้ตอนการตรวจสอบและบังคับใชเ้พ่ือให้ม่ันใจวา่จะเป็นไปตามกฎหมายป้องกันการทุจริตและติดสนิบนท่ีใชบั้งคับ

ซัพพลายเออร์จะตอ้งจัดทาํบัญชีการเงนิสาํหรับธุรกรรมทางธุรกิจทัง้หมดตามท่ีกฎหมายท่ีใชบั้งคับกาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีของ
ประเทศหรือระหวา่งประเทศ

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและในเร่ืองท่ีได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและความเส่ียงสูง
ซัพพลายเออร์โลหะกลุม่ทองคาํ เงนิ แพลทนัิม เพชรธรรมชาติ และอัญมณีสธีรรมชาติจะตอ้งทาํการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของหว่งโซอุ่ปทานตาม
กรอบการทาํงาน 5 ขัน้ตอนของแนวทางการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของ OECD สาํหรับหว่งโซอุ่ปทานท่ีรับผิดชอบตอ่แร่ธาตุเพ่ืไมใ่ห้ไดรั้บผลกระ
ทบจากความขัดแยง้และความเสี่ยงสูง (แนวทางการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะของ OECD)

โปรแกรมการรับรองกระบวนการของคิมเบอร์ลีย์
และระบบการรับประกันเพชรระดับโลก
Mejuri สนับสนุนโปรแกรมการรับรองกระบวนการของคมิเบอร์ลียแ์ละกฎหมายของแตล่ะประเทศท่ีสนับสนุนการคา้เพชรอยา่งถูกกฎหมาย ซัพพลาย
เออร์ทุกรายท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายหรือการคา้เพชร ไมว่า่จะเป็นเพชรหยาบ เจียระไน หรืออยูใ่นเคร่ืองประดับ จะตอ้งปฏิบัติตามระบบการรับประกันของ
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สภาเพชรโลก และในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งโปรแกรมการรับรองกระบวนการของคมิเบอร์ลีย ์และมีระบบเพ่ือให้แน่ใจวา่ใบแจง้หน้ีท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดจะ
ประกอบดว้ยคาํช้ีแจงการรับประกันท่ีจาํเป็น เพ่ือให้แน่ใจวา่เพชรทัง้หมดภายใตใ้บสง่ของจะเป็นไปตามขอ้กาํหนดของการรับประกัน

การตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสของวัสดุ
การตรวจสอบยอ้นกลับและความโปร่งใสคือหัวใจสาํคัญในการหลีกเล่ียงผลกระทบดา้นลบท่ีไมไ่ดตั้ง้ใจในทุกขัน้ตอนของกระบวนการผลิต
เคร่ืองประดับ และเรามุง่ม่ันท่ีจะจัดหาอยา่งมีความรับผิดชอบในระดับสูงสุด ซัพพลายเออร์จะตอ้งพยายามทุกวถีิทางเพ่ือให้ขอ้มูลการตรวจสอบยอ้น
กลับเก่ียวกับวัตถุดิบ การแปรรูป และการประกอบขัน้สุดทา้ยของผลิตภัณฑทั์ง้หมดท่ีผลิตเพ่ือขายหรือจาํหน่ายในภายหลังของ Mejuri อยา่งถูกตอ้ง จะ
ตอ้งนําเอาการควบคุมสนิคา้คงคลังมาใชใ้นอยา่งถูกตอ้งและสมํา่เสมอทุกระดับของหว่งโซอุ่ปทาน เพ่ือให้แน่ใจวา่จะสามารถตรวจสอบยอ้นกลับและ
จัดหาขอ้มูลวัตถุดิบในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งผา่นหว่งโซอุ่ปทานได ้สนับสนุนให้ซัพพลายเออร์กรอกแบบสอบถามเก่ียวกับประเทศแหลง่กาํเนิดท่ี
สมเหตุสมผลในสว่นวัสดุท่ีเขา้สูต่ลาดรีไซเคลิ (ถา้มี) ซัพพลายเออร์จะตอ้งจัดทาํรายงานประจาํปีท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับเปอร์เซน็ตข์องโลหะมีคา่ท่ีขุดได้
กอ่นการบริโภค และหลังการบริโภคท่ีผา่นการรีไซเคลิจากซัพพลายเออร์ดา้นการถลุงและกล่ัน

วัสดุท่ีไม่ได้จากการทาํเหมือง
ซัพพลายเออร์ในสว่นวัสดุท่ีไมไ่ดจ้ากการทาํเหมือง ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกัดเพียงไขมุ่ก หนัง/หนังสัตว ์และผลิตภัณฑจ์ากกระดาษ จะตรวจตอ้งสอบให้
แน่ใจวา่วัสดุเหลา่น้ีไดรั้บการจัดหาและผลิตอยา่งมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ขอ้บังคับ และแนวทางปฏิบัติและ/หรือมาตรฐาน ท่ีดีท่ีสุดใน
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กลไกการร้องทุกขแ์ละการเยียวยา
ซัพพลายเออร์จะตอ้งจัดให้มีกลไกการร้องทุกขเ์พ่ือตอบสนองตอ่ขอ้กังวลและขอ้ร้องเรียนเพ่ือรับประกันถึงการสื่อสารระหวา่งพนักงาน ตัวแทน ผู้
บริหาร และชุมชนอยา่งมีประสทิธิภาพ ตรงเวลา ให้เกียรติ และโปร่งใส

การปฏิบัติตามกฎหมาย
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของหลักจรรยาบรรณน้ีแลว้ ซัพพลายเออร์ยังจะตอ้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์กฎระเบียบ และมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระดับทอ้งถิน่และระดับชาติท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดเก่ียวกับการดาํเนินงานและการให้บริการของซัพพลายเออร์ ในกรณีท่ีมีความแตกตา่ง
ระหวา่งหลักจรรยาบรรณและขอ้กาํหนดของกฎหมาย ให้ยึดตามมาตรฐานท่ีสูงกวา่

ความคาดหวังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ซัพพลายเออร์มีความรับผิดชอบในการดาํเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจวา่ขอ้กาํหนดของหลักจรรยาบรรณน้ีจะมีการสื่อสารกับพนักงานและหว่งโซ่
อุปทานของพวกเขา ซัพพลายเออร์มีความรับผิดชอบในการตรวจสอบให้ม่ันใจวา่หลักการท่ีอา้งถึงในท่ีน้ีไดรั้บการปรับเปลียนและถูกนําไปใชโ้ดย
พนักงาน ซัพพลายเออร์ ตัวแทน และผูรั้บเหมาตราบเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้ซัพพลายเออร์ควรรายงานความไมส่อดคลอ้งในการดาํเนินงานหรือหว่งโซอุ่ป
ทานตอ่ Mejuri ในเชิงรุก

ซัพพลายเออร์จะอนุญาตให้ Mejuri และตัวแทนท่ีไดรั้บมอบหมายเขา้ร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความสอดคลอ้งกับแนวปฏิบัติน้ีและ
กฎหมายท่ีใชบั้งคับ รวมถึงการตรวจสอบในสถานท่ีโดยไมแ่จง้ให้ทราบลว่งหน้าในโรงงานผลิตและท่ีพักท่ีนายจา้งจัดหาให้ การทบทวนหนังสอืและ
บันทึกเก่ียวกับการจา้งงาน และการสัมภาษณ์พนักงานแบบเป็นสว่นตัว ผูผ้ลิตจะเกบ็รักษาเอกสารทัง้หมดในสถานท่ีซ่ึงอาจจะจาํเป็นในการแสดงให้
เหน็ถึงการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี และจะทาํการบันทึกอยา่งถูกตอ้งและโปร่งใสสาํหรับเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงแตไ่มจ่าํกัด
เฉพาะช่ัวโมงการทาํงาน คา่จา้ง และสวัสดิการตลอดเวลา สาํหรับพนักงานทุกคนท่ีทาํงานประจาํ พาร์ทไทม ์หรือตามฤดูกาล ซัพพลายเออร์จะตอ้ง
ประเมินการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ีอยา่งสมํา่เสมอและแกไ้ขขอ้คน้พบใดๆ และทัง้หมด

ในกรณีท่ีไมเ่ป็นไปตามขอ้กาํหนด ซัพพลายเออร์ของ Mejuri จะตอ้งตกลงท่ีจะแกไ้ขปัญหาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดตามแผนปฏิบัติการแกไ้ข เรา
พยายามท่ีจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์ทุกรายเพ่ือให้มีการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติน้ี อยา่งไรกต็าม เราขอสงวนสทิธ์ิในการ
ยกเลิกขอ้ตกลงหรือสัญญา ระงับการซ้ือในอนาคต หรือยุติความสัมพันธกั์บซัพพลายเออร์รายใดๆ ตามแตล่ะสถานการณ์

Mejuri สงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนแปลงหลักจรรยาบรรณน้ีตามความจาํเป็น และจะแจง้ให้ซัพพลายเออร์ทราบทันทีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนัน้ๆ
ซัพพลายเออร์ยังคงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของเวอร์ชันท่ีอัปเดตลา่สุด

หลักจรรยาบรรณน้ีดัดแปลงจากอุตสาหกรรมและหลักการท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดับสากล เช่น มาตรฐานจริยธรรมพื้ นฐานทางการค้า (ETI), มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), หลักการชี้ แนะเร่ืองสทิธิมนุษยชนสาํหรบัธุรกิจของสหประชาชาต,ิ มาตรฐานแรงงานว่าด้วย
ความรบัผดิชอบทางสังคม, SA 8000, หลักปฏิบัตใินเร่ืองความปลอดภัยและสขุอนามัยของ ILO, สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาต,ิ แนวปฏิบัตสิาํหรบัองคก์ร
ข้ามชาตขิององคก์รเพื่อความร่วมมอืทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), แนวปฏิบัตใินการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะสาํหรบัห่วงโซ่อุปทานท่ีมคีวาม
รบัผดิชอบของแร่ธาตจุากพื้ นท่ีท่ีได้รบัผลกระทบจากความขัดแย้งและความเสีย่งสงูของ OECD และ OHSAS 18001
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