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สรปุสาระส าคญั 

“ข้อตกลงการด าเนินธรุกิจร่วมกบัตวัแทนส่งมอบ 

ตามหลกัแห่งการได้มาซ่ึงสินแร่และโลหะอย่างมีความรบัผิดชอบ” 

วตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลง  

 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้ตวัแทนส่งมอบทราบถงึข้อก าหนดตามหลกัการได้มาซึง่
สินแร่และโลหะอย่างมีความรับผิดชอบ (RMI ซึง่ก่อนหน้านีค้ือ Conflict 
Minerals) โดยหลีกเหล่ียงการซือ้ทองค า  แทนทาลมั ทงัสเตน และสงักะสี หรือ
รวมเรียกว่าสินแร่และโลหะจากแหล่งขดัแย้งซึง่มีแหล่งก าเนิดในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศโดยรอบ  เพ่ือให้แน่ใจวา่คู่ค้าตวัแทน
ส่งมอบของเดลต้าฯ  (ทัง้ตวัแทนส่งมอบชัน้แรก ตวัแทนส่งมอบชัน้ท่ี 2 และ
ตวัแทนส่งมอบของตวัแทนส่งมอบดงักล่าว) ปฏิบตัิตามนโยบายนี ้

 ในการส่ือสารข้อก าหนดของเดลต้าฯ เพ่ือสนบัสนนุทกุหลกัการท่ีส่งเสริมการ
เคารพสิทธิมนษุยชนและใช้หลกัแห่งการได้มาซึง่สินแร่และโลหะอย่างมีความ
รับผิดชอบโดยงดเว้นการใช้สินแร่และโลหะจากแหล่งขดัแย้งซึง่มีแหล่งก าเนิด
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือประเทศโดยรอบ 

 

การปฏิบตัิตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

 
 
 

 หลกัการ Global e-Sustainability Initiative (GeSI) 
 องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD) 
 หลกัจรรณยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (RBA ซึง่ก่อนหน้านี ้

คือ EICC) 
 แนวทาง The Enough Project 
 แนวทาง กฎหมายการปฏิรูปดอ็ดแฟรงค์ของสหรัฐอเมริกาในเมืองและกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภค (กฎหมายในสหรัฐอเมริกา, มาตรา 1502) 
 แนวทาง  หลกัเกณฑ์การก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ของ

สหรัฐอเมริการ (SED) 
 

ขอบเขตและการบงัคบัใช ้

 
 

ตวัแทนส่งมอบระดบัชัน้ท่ี 1 และ ระดบัชัน้ท่ี 2 ของ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) รวมทัง้บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

ระยะเวลาการใชข้อ้ตกลง จนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะแจ้งยตุสิญัญาการด าเนินธุรกิจ 

การยกเวน้กรณีมีเหตสุุดวิสยั ไม่มีการยกเว้นตลอดเวลาท่ีท าธุรกิจร่วมกนั 
 

สาระส าคญัของขอ้ตกลง  

 

ข้อตกลงประกอบด้วยข้อก าหนดตา่ง ๆ อนัมีสาระส าคญัท่ีสรุปได้ดงันี ้
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  บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (รวมทัง้ บริษัท ย่อย
และ บริษัท ในเครือ) แจ้งวา่สินค้าท่ีส่งมอบให้กบั บริษัท และ บริษัท ย่อย / 
บริษัทร่วมไม่วา่โดยตรงหรือผ่านทางบคุคลที่สามต้องไม่มีส่วนผสมของแร่ธาตใุด 
ๆ ท่ีขดัแย้งกนั (ทอง แทนทาลมั ทงัสเตน และ ดีบกุ ฯลฯ ) ท่ีได้จากการท าเหมือง
ในคองโกตะวนัออก  (สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก) และประเทศโดยรอบ ซึง่
ก าหนดไว้ในมาตรา 1502 ของ "พระราชบญัญตัปิฏิรูปและคุ้มครองผู้บริโภค 
ดอ็ดแฟรงค์ Wall Street " รวมถงึกฎหมายหรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) สนบัสนนุหลกัการ
เพ่ือเคารพสิทธิมนษุยชนทกุหลกักการ   และใช้นโยบายหลกัแหง่การได้มาซึง่
สินแร่และโลหะอย่างมีความรับผิดชอบ(RMI) ท่ีงดเว้นการใช้สินแร่และโลหะจาก
แหล่งขดัแย้งท่ีมีต้นก าเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) หรือ
ประเทศท่ีอยู่ตดิกนั นอกจากนีเ้ดลต้าฯ ยงัร่วมมือกบัตวัแทนส่งมอบโดยตรงเพ่ือ
ด าเนินมาตรการดงัตอ่ไปนี:้ 
o ระบแุหล่งก าเนิดสินแร่ท่ีอยู่ในข้อก าหนดก่อนน ามาใช้ภายในห่วงโซ่

อปุทาน 
o ตวัแทนส่งมอบให้ความร่วมมือในการส่ือสารนโยบายตามหลกัการแหง่

การได้มาซึง่สินแร่และโลหะอย่างมีความรับผิดชอบ(RMI - Conflict 
Minerals) แก่คูค้่าของตน 

o ให้การสนบัสนนุตวัแทนส่งมอบท่ีด าเนินการเร่ืองแหล่งก าเนิดแร่และ
โลหะได้ตามโปรแกรม Conflict-free Smelter (CFS) ซึง่เป็นไปตามหลกั
จรรณยาบรรณแหง่พนัธมิตรธุรกิจผู้ มีความรับผิดชอบ (RBA) 

o หากพบว่าตวัแทนส่งมอบไม่ปฏิบตัิตามโปรแกรม Conflict-Free Smelter 
นี ้ ตวัแทนส่งมอบรายดงักล่าวอาจถกูระงบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
จนกวา่จะแก้ใขการด าเนินการในเร่ืองนีใ้ห้เป็นไปตามข้อก าหนด 

 บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจบนพืน้ฐานความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมในทกุกระบวนการ
ธุรกิจ    บริษัทฯ ของเราจะด าเนินการโดยมีการตรวจสอบติดตามอย่างรอบด้าน  
รวมทัง้ตดิตามห่วงโซอ่ปุทานอย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ืองเพ่ือหลีกเล่ียงการจดัซือ้ 
สินแร่และโลหะConflict Minerals) โดยตรงหรือโดยอ้อม 
 

การอนุมตัิใชส้  าหรบัตวัแทน

สง่มอบ 

 แสดงช่ือบริษัท และ ประทบัตราประจ าบริษัท 
 แสดงช่ือเตม็ นามสกลุ และต าแหน่งของผู้ มีอ านาจลงนาม  
 ลงวนัท่ีท่ีท าการอนมุตัข้ิอตกลง      
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การอนุมตัิใชส้  าหรบัเดลตา้ฯ  ฝ่ายกฎหมายของ บริษัท จะตรวจสอบสญัญาทัง้หมดในภาษาไทยและสญัญาการ
ด าเนินงานในท้องถิ่น จะร่วมมือกบัหน่วยงานทางกฎหมายท่ีส านกังานใหญ่ในการ
ตรวจสอบสญัญา ทัง้นีใ้ห้การตรวจสอบดงักล่าวมีผลตอ่การพิจารณาข้อตกลง NDA   
ข้อตกลงเก่ียวกบัการขายหรือข้อตกลงธุรกิจ ข้อตกลงการจดัซือ้ ข้อตกลงเก่ียวกบัทรัพย์สิน
ทางปัญญา  ข้อตกลงในการระงบัข้อพิพาทและ / หรือสญัญาอ่ืน ๆ ท่ีจะได้รับการพิจารณา 
(ซึง่เป็นภาษาองักฤษหรือภาษาจีน) 

การเก็บรวบรวบเอกสาร

เพื่อใหต้รวจสอบได้ 

 เก็บรวมรวมโดยเลขานกุารฝ่ายจดัหาและจดัการวตัถดุบิ  ณ ฝ่ายจดัหาและ
จดัการวตัถดุิบ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

การเก็บรกัษาและเผยแพร่

ขอ้ตกลงฉบบัเต็ม  

 ระบบอินทราเน็ตของเดลต้าฯ 

 ฝ่ายจดัหาและจดัการวตัถดุิบ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 


