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หนา้ 2 จาก 5 

นโยบายวา่ดว้ยสทิธมินุษยชน 

การเคารพสทิธมินุษยชน 
 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณของ Brambles ความเคารพในสทิธมินุษยชนคอืรากฐานของ Brambles 

และบรษิทัในกลุ่มบรษิทัของเราและในชมุชนทีเ่ราดําเนินธรุกจิอยู่  ที ่Brambles 
และทกุบรษิทัในกลุ่มของเราเรามุ่งมั่นทีจ่ะยนืยนัว่ามกีารปฏบิตัติ่อคนทุกคนอย่างเป็นธรรมดว้ยความเคารพต่อศกัดิศ์รคีวามเป็
นมนุษย ์และรว่มมอืกบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในชมุชนทอ้งถิน่ของเรา ̶ 

รวมทัง้ผูท้ีเ่ป็นชนพืน้เมอืงหรอืประชากรทีม่คีวามเสีย่งต่างๆ ̶ เพือ่ยนืยนัว่าเรากาํลงัรบัฟัง เรยีนรู ้
และใส่ใจกบัความคดิเห็นของพวกเขา รวมทัง้ใหค้วามเคารพในประเพณี วฒันธรรม 
และสทิธดิัง้เดมิของบุคคลเหล่านีร้ะหว่างการดําเนินธรุกจิของเรา   

นโยบายว่าดว้ยสทิธมินุษยชนของ Brambles น้ันมแีนวทางมาจากหลกัจรรยาบรรณของบรษิทัเรา 
ซึง่กม็แีนวทางมาจากหลกัสทิธมินุษยชนสากลทีบ่ญัญตัไิวใ้นปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน 
ปฏญิญาของหลกัและสทิธพิืน้ฐานในการทํางานขององคก์รแรงงานระหว่างประเทศ 
และหลกัการดา้นธรุกจิและสทิธมินุษยชนของสหประชาชาต ิ เพือ่ยนืยนัความมุ่งมัน่ของเราในหลกัการเหล่านี ้Brambles 
จงึลงนามในขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(“UNGC”) และยงัคงสนับสนุนหลกัการสบิขอ้ของ UNGC 
ว่าดว้ยสทิธมินุษยชน แรงงาน สิง่แวดลอ้ม และการต่อตา้นการทุจรติ 

นโยบายว่าดว้ยสทิธมินุษยชนฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บัผูอํ้านวยการ เจา้หนา้ที ่และพนักงานทุกคนของ Brambles 
และในทกุบรษิทัในกลุ่มบรษิทัของเรา เราคาดหวงัว่าทุกคนจะปฏบิตัติามนโยบายฉบบันีแ้ละทํากจิกรรมของตนในนามของ 
Brambles อย่างสอดคลอ้งกบันโยบายนี ้นอกจากนี ้Brambles และบรษิทัในกลุ่มบรษิทัเรายงัมุ่งมั่นทีจ่ะรว่มงานกบับรษิทั 
ซพัพลายเออรต่์างๆ ภายนอกทีส่นับสนุนหลกัการของนโยบายนีห้รอืผูท้ีใ่ชน้โยบายทีค่ลา้ยกนัในธรุกจิของตน   
 
ใหคุ้ณคา่ต่อความหลากหลาย 
 
Brambles ใหค้ณุค่าต่อความหลากหลายของคนทีเ่ราทํางานดว้ย รวมทัง้ผลงานของพวกเขา 
เรามคีวามมุ่งมั่นทีย่าวนานในดา้นโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนั และเราจะไม่ยอมใหม้กีารเลอืกปฏบิตัหิรอืการกลัน่แกลง้ในทุกรปูแบบ 
เรามุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาทีท่ํางานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืการกลัน่แกลง้ทีม่สีาเหตจุากเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ สญัชาต ิ
หรอืประเทศตน้กาํเนิด ชนช ัน้ ศาสนา อายุ ความพกิาร สถานภาพสมรส ความโนม้เอยีงทางเพศ หรอืการระบุเพศ 
ความคดิเห็นทางการเมอืง หรอืสถานะอืน่ใดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

ในทุกประเทศและทุกวฒันธรรม Brambles มุง่หวงัทีจ่ะเป็นนายจา้งทีทุ่กคนเลอืก  เรารบัสมคัรงาน  จา้งงาน จดัหา อบรม 

ตอบแทน และเลือ่นตําแหน่งคนทีด่ทีีสุ่ดสําหรบังานโดยพจิารณาจากคณุงามความดแีละความสามารถทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน ‒ 
โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ 

โดยไม่คํานึงถงึลกัษณะหรอืสถานะส่วนตวั Brambles จะไม่ยอมใหม้พีฤตกิรรมทีไ่ม่ใหค้วามเคารพหรอืไม่เหมาะสม 
การปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม หรอืการแกแ้คน้ไม่ว่าจะในลกัษณะใดในทีท่าํงานและสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบังานภายนอกทีท่ํางาน  
ความมุ่งมั่นของ Brambles ทีม่ตี่อค่านิยมเหล่านีจ้ะถกูบญัญตัไิวใ้นนโยบายเร ือ่งความหลากหลาย 

 
การบงัคบัใชแ้รงงานและการคา้มนุษย ์
 
ตามทีก่าํหนดไวใ้นหลกัจรรยาบรรณของเรา Brambles หา้มสิง่ต่อไปนี ̶้ 
ในการดําเนินงานของเราและของซพัพลายเออรข์องเรา ̶ การบงัคบัใชแ้รงงานทุกรปูแบบ รวมทัง้แรงงานทีถ่กูคมุขงั 
แรงงานถกูบงัคบัจากสญัญา แรงงานทาสหนีส้นิ แรงงานทหาร แรงงานทาส และรปูแบบอืน่ใดของการคา้มนุษย ์  

Brambles 
ทราบดวี่ากลุ่มทีม่คีวามเสีย่งสงูสดุกลุ่มหน่ึงน้ันไดแ้กแ่รงงานยา้ยถิน่ทีเ่ดนิทางจากในประเทศหรอืต่างประเทศเพือ่หางานทํา 
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หนา้ 3 จาก 5 

เพือ่เสนอความคุม้ครองสงูสดุแกแ่รงงานประเภทนี ้Brambles จะยนืยนัว่า:  (1) 

แรงงานยา้ยถิน่ก็มสีทิธิแ์บบเดยีวกนักบัแรงงานในทอ้งถิน่; (2) 

สําหรบัค่านายหนา้และค่าธรรมเนียมอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจา้งแรงงานยา้ยถิน่น้ัน บรษิทัตอ้งจา่ย ไม่ใชแ่รงงานยา้ยถิน่; และ 
(3) หา้มยดึบตัรประจาํตวัของแรงงานยา้ยถิน่ ยกเวน้เมือ่จาํเป็นตอ้งยนืยนัสทิธิข์องบุคคลหรอืการจา้งงานเป็นระยะเวลาสัน้ๆ   

 
แรงงานเดก็ 
 
Brambles ไม่ยอมใหม้กีารใชแ้รงงานเด็กทัง้ในการดําเนินงานของเราเองและของซพัพลายเออรข์องเรา   

เราเชือ่ว่า แรงงานทุกกรณีจะเป็นอนัตราย ตกัตวงเอาผลประโยชน ์
หรอืสรา้งความเสยีหายไดถ้า้เร ิม่ใชแ้รงงานตัง้แต่อายุนอ้ยเกนิไป  ดงัน้ัน เราจงึไม่จา้งแรงงานเด็ก ̶ 
และเราจะไม่ทําธรุกจิกบัซพัพลายเออรห์รอืบุคคลภายนอกอืน่ทีจ่า้งแรงงานเด็ก ̶ ทีอ่ายุต่ํากว่า 15 ปี 
หรอือายุต่ํากว่าอายุจบการศกึษาภาคบงัคบั หรอือายุขัน้ตํ่าของการจา้งงานในประเทศ โดยเลอืกเอาอายุทีสู่งกวา่  นอกจากนี ้
เราจะไม่จา้งงานเด็กทีม่อีายุตํ่ากวา่ 18 
ปีถา้บุคคลดงักลา่วอาจจะตอ้งทํางานทีอ่าจจดัไดว่้าเป็นอนัตรายและเราจะไม่ยอมใหซ้พัพลายเออรห์รอืบุคคลภายนอกทําเชน่นี ้
Brambles จะถอืว่าเป็นการใชแ้รงงานเด็กทีม่แีนวโนม้ว่าจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ ความปลอดภยั หรอืศลีธรรมของเด็ก 
หรอืกระทบต่อการศกึษาของเด็ก ซึง่รวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพยีง: 

 งานทีต่อ้งใชเ้คร ือ่งจกัรหรอือปุกรณท์ีข่บัเคลือ่นดว้ยกาํลงัไฟฟ้า 
 งานบนทีส่งูทีเ่ป็นอนัตรายหรอืในพืน้ทีจ่าํกดั 
 งานทีท่ําใหเ้ด็กสมัผสักบัสารอนัตราย สาร หรอืกระบวนการทํางาน หรอืในทีม่อีณุหภมู ิระดบัเสยีง 

หรอืการสัน่สะเทอืนทีส่รา้งความเสยีหายต่อสขุภาพ หรอื 
 งานภายใตส้ภาวะทีย่ากลําบาก เชน่ ทํางานเป็นเวลานานหรอืในชว่งเวลากลางคนื 

หรอืงานทีเ่ด็กไม่เหมาะสมกบัสถานทีท่าํงาน 

 
คนพืน้เมอืง 
 
เราเคารพในสทิธิข์องคนพืน้เมอืงเมือ่พวกเขาไดร้บัผลกระทบจากธรุกจิของเรา 

 
ชัว่โมงทํางาน คา่จา้งและผลประโยชน ์
 
Brambles ทราบดวี่าค่าจา้งคอืสิง่สําคญัสําหรบัการมมีาตรฐานชวีติทีเ่พยีงพอ  
เราดําเนินงานอย่างถกูตอ้งอย่างเต็มทีต่ามกฎหมายว่าดว้ยค่าจา้ง ช ัว่โมงทํางาน การทํางานล่วงเวลา 
และผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้งทุกขอ้  นอกจากนี ้Brambles 
ตัง้เป้าทีจ่ะทําธรุกจิกบัซพัพลายเออรแ์ละบุคคลภายนอกทีป่ฏบิตัติามกฎหมายค่าจา้ง ช ัว่โมงทํางาน 
การทํางานล่วงเวลาและผลประโยชนท์ีเ่กีย่วขอ้ง และกบับุคคลทีต่กลงทีจ่ะรบัรองความโปรง่ใส 
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งทีไ่ดร้บัระบุและขบัเคลือ่นการปรบัปรงุอย่างต่อเน่ืองเท่าน้ัน 

 
ทีท่าํงานทีป่ลอดภยัและมอีนามยั 
 
Brambles พยายามทีจ่ะจดัหาทีท่าํงานทีป่ลอดภยัและมอีนามยัเพือ่พนักงานทุกคนของเรา 
และปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัและอนามยัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้กฎระเบยีบและขอ้กาํหนดภายในของเรา 
ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัเร ือ่งนีไ้ดจ้ากกฎบตัรอนัตรายเป็นศนูยข์อง Brambles 
และนโยบายอนามยัและความปลอดภยัทีบ่ญัญตัไิวใ้นหลกัจรรยาบรรณของเรา 
รวมทัง้นโยบายเร ือ่งอนามยัและความปลอดภยัของธรุกจิในทอ้งถิน่   
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หนา้ 4 จาก 5 

นอกจากนี ้Brambles มุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาทีท่ํางานทีป่ราศจากความรนุแรง การขม่ขู่ 
และสภาพไม่ปลอดภยัหรอืวุ่นวายเน่ืองจากภยัทัง้ภายในและภายนอก  
จะมกีารใชม้าตรการดา้นความปลอดภยัแกพ่นักงานตามความจาํแป็นและจะดแูลเร ือ่งนีด้ว้ยความเคารพในความเป็นส่วนตวัแล
ะเกยีรตขิองพนักงาน 

 
อสิระในการเขา้รว่มสมาคมและการรวมกลุ่มตอ่รอง 
 
ตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นหลกัจรรยาบรรณ Brambles เคารพในสทิธิข์องพนักงานของเราทีจ่ะเขา้รว่ม กอ่ตัง้ 
หรอืไม่เขา้รว่มในสหภาพแรงงานไดโ้ดยปราศจากการแกแ้คน้ การลา้งแคน้ การขม่ขู่ หรอืการกลัน่แกลง้  
เมือ่พนักงานมตีวัแทนคอืสหภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัตามกฎหมาย 
บรษิทัมหีนา้ทีส่รา้งการสือ่สารอย่างสรา้งสรรคก์บัตวัแทนทีไ่ดร้บัเลอืกมาอย่างอสิระของสหภาพ  Brambles 
มุ่งมั่นทีจ่ะต่อรองโดยสจุรติกบัตวัแทนดงักล่าว 

 
ชมุชนของเรา 

 
เราเคารพสทิธมินุษยชนของบุคคลในชมุชนทีเ่ราดําเนินการและตระหนักว่าเราตอ้งรบัผดิชอบในการใชท้รพัยากรอย่างชาญฉ
ลาด น่ันคอืเหตผุลทีเ่ราเป็นผูบุ้กเบกิห่วงโซอ่ปุทานแบบฟ้ืนฟู 
ซึง่เราชว่ยสรา้งเศรษฐกจิเชงิบวกต่อธรรมชาตดิว้ยการนํากลบัมาใชใ้หม่ 
ความยดืหยุ่นและการฟ้ืนฟูเป็นแกนหลกัเพือ่ประโยชนใ์นระยะยาวของสงัคม Brambles 
สนับสนุนความพยายามของพนักงานของเราในการสรา้งความแตกต่างในชมุชนทอ้งถิน่ของตน 
 

ห่วงโซอ่ปุทาน การตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะและการแกไ้ขของเรา 

 
ดว้ยการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะ 
ขอ้กาํหนดตามสญัญาทีเ่หมาะสมและนโยบายซพัพลายเออรข์องเราซึง่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและขอ้ผูกพนัทีก่าํหนดไวใ้
นนโยบายสทิธมินุษยชนนี ้
เราไดใ้หซ้พัพลายเออรข์องเราและบุคคลทีส่ามรบัทราบและคาดหวงัว่าพวกเขาจะปฏบิตัติามพนัธกรณีดา้นสทิธมินุษยชนของเ
รา ซพัพลายเออรแ์ละบุคคลทีส่ามจะตอ้งรบัทราบขอ้กาํหนดทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายนีแ้ละในนโยบายซพัพลายเออรข์องเรา 
และกาํหนดแนวทางปฏบิตัทิีค่ลา้ยคลงึกนัซึง่เคารพและปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัเหล่านี ้
เราจะไม่ใหอ้ภยัเมือ่รูเ้ทา่ทนัหรอืมสี่วนทําใหเ้กดิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่มพ่งึประสงคท์ีเ่กดิจากการกระทําของซพัพลาย
เออรข์องเราหรอืบุคคลทีส่าม หากเราทราบถงึผลกระทบทีไ่ม่พงึประสงค ์เราจะเขา้รว่มเป็นส่วนหน่ึงในการแกปั้ญหา 
พยายามป้องกนัหรอืบรรเทาผลกระทบในสถานการณจ์าํเป็น (เชน่ 
ลกัษณะของผลกระทบหรอืความไม่เต็มใจของซพัพลายเออรท์ีจ่ะทาํงานรว่มกบัเรา) เราจะยุตคิวามสมัพนัธนี์ ้

 
ความรบัผดิชอบตอ่ความสําเรจ็ของนโยบายนี ้

 
คณะกรรมการของ Brambles มคีวามรบัผดิชอบทัง้หมดในนโยบายนี ้
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนดมคีวามรบัผดิชอบต่อการปฏบิตังิานประจําวนัในนโยบายนี ้
และควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าพนักงานทุกคนไดร้บัการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอและอย่างเหมาะสม 

ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนดรว่มกบัคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายนีจ้ากมมุมองดา้นกฎหมายและการปฏบิตัิ
งานอย่างนอ้ยปีละคร ัง้ นโยบายนีไ้ม่ไดเ้ป็นสว่นหน่ึงของสญัญาการจา้งงานของพนักงาน หรอืสรา้งสญัญาขึน้ใหม ่
และอาจไดร้บัการแกไ้ขเป็นคร ัง้คราว พนักงานไดร้บัเชญิใหแ้สดงความคดิเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปรบัปรงุนโยบายนี ้
คณุควรส่งความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะไปยงัประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏบิตัติามขอ้กาํหนด 
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การรายงานขอ้กงัวลหรอืการทําผดินโยบาย Speak Up ของ Brambles 

 
Brambles สรา้งทีท่ํางานทีเ่ห็นคณุค่าและใหค้วามเคารพในการสือ่สารทีเ่ปิดกวา้งและตรงไปตรงมาระหว่างพนักงานทุกคน  
ถา้ท่านมขีอ้สงสยัใดเกีย่วกบันโยบายว่าดว้ยสทิธมินุษยชน หรอืถา้ท่านตอ้งการรายงานการละเมดิทีอ่าจเกดิขึน้ได ้
กรณุาพูดคยุกบัผูจ้ดัการสายงานของทา่น พนักงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของสาขาท่าน 
หรอืสมาชกิคนใดของทมีกฎหมายหรอืคณะผูบ้รหิาร  เมือ่ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย 
ท่านยงัสามารถรายงานเหตกุารณท์ีส่งสยัว่ามกีารละเมดินโยบายนีไ้ดผ้่านทางสายด่วน Brambles Speak Up 
ดว้ยการแวะไปยงัเว็บไซต ์www.brambles.ethicspoint.com 
หรอืโดยโทรมายงัเบอรโ์ทรศพัทท์ีเ่หมาะสมของสาขาของท่าน ซึง่สามารถดไูดจ้ากโปสเตอร ์Speak Up 
ทีม่อียู่ทัว่ทีท่ํางานของทา่น   

อย่างสอดคลอ้งกบันโยบาย Speak Up ของ Brambles 

จะไม่มกีารแกแ้คน้หรอืลา้งแคน้พนักงานทีแ่จง้ขอ้กงัวลตามนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนฉบบันี ้ Brambles มุง่มั่นทีจ่ะสบืสวน 
จดัการ และตอบสนองกบัขอ้กงัวลของพนักงานและลงมอืแกไ้ขอย่างเหมาะสมต่อการละเมดิ  
 

 


