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คำ�นำ�
เรียน ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี,
วัตถุประสงค์หลักสำ�หรับการทำ�งานของเราก็คือการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและ
รักษาหลักการพื้นฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็ นองค์ประกอบสำ�คัญในวัฒนธรรม
องค์กรและแรงจูงใจของเราในการแสวงหานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง เราจะรับผิด
ชอบต่อพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและกิจกรรมทั้งหมดทั่วโลกของเรา
ในฐานะธุรกิจครอบครัว เราให้ความสำ�คัญต่อการให้ความเคารพ ความซื่อสัตย์
จริยธรรมทางธุรกิจระดับสูงและการจัดการอย่างยั่งยืนและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พนักงานของเราเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของบริษัทยุงไฮน์ริค เราให้ความ
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการให้ความคุ้มครองและความเป็ นอยู่ที่ดีของพนักงาน การ
เคารพสิทธิและการสนับสนุนช่วยเหลือพวกเขา สายสัมพันธ์อันดีเป็ นพิเศษกับลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจเป็ นรากฐานสำ�หรับความสำ�เร็จของเรามาหลายทศวรรษ
เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและยึดมั่นในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ แนวปฏิบัติของ OECD สำ�หรับวิสาหกิจข้ามชาติ
มาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) การให้ความเคารพต่อลักษณะ
เฉพาะของท้องถิ่นเป็ นสิ่งที่เราไม่อาจจะละเลยได้
ในฐานะผู้ ให้บริการโซลูชั่นระดับโลกสำ�หรับอินทราโลจิสติกส์ เรามักจะพิจารณาในแง่
มุมเกี่ยวกับสังคม นิเวศวิทยาและเศรษฐกิจในระดับที่เท่าเทียมกัน

Jungheinrich AG

* เราจะใช้เพศชายเท่านั้นใน
เอกสารนี้เพียงเพื่อให้อ่าน
ง่ายขึ้นและหมายรวมถึง
ทุกเพศ

Dr. L. Brzoska
CEO

A. Jansen
SVP HR
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คำ�นำ�

1.1. เราปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในฐานะผู้ ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำ�ระดับโลกสำ�หรับอินทราโลจิสติกส์ เรามีหน้าที่รับ
ผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงผลิตภัณฑ์และ
การกระทำ�ของเราทั่วโลก เราเป็ นกิจการครอบครัว ดังนั้น การกระทำ�ที่มุ่งเน้น
คุณค่าจึงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เราจึงปรารถนาให้พนักงาน ลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกมีการกระทำ�ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ไม่ขัดต่อ
จริยธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและมีความยั่งยืนเสมอ เราปกป้ องและเคารพสิทธิ
มนุษยชน การละเมิดและการประพฤติมิชอบจะทำ�ให้เกิดผลที่ตามมาร้ายแรง หาก
กฎระเบียบแห่งชาติกำ�หนดให้มีข้อกำ�หนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้น เราจะคำ�นึงถึงกฎระเบียบ
ดังกล่าวก่อนเป็ นอันดับแรก
1.2. เราดำ�เนินการตามแนวทางปฏิบัติระดับชาติและระดับนานาชาติ
เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทั่วโลกและยึดมั่นในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ อีกทั้งยังคำ�นึงถึงแนวปฏิบัติของ OECD สำ�หรับ
วิสาหกิจข้ามชาติ มาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) และแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อเศรษฐกิจและสิทธิมนุษยชน (NAP) ในระดับ
สหพันธ์ของเยอรมนี
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2.1. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เราจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมที่ ไม่ต่ำ�กว่าค่าจ้างตามหลัก
มาตรฐานขั้นต่ำ�ทางกฎหมายหรือมาตรฐานขั้นต่ำ�ในภาคอุตสาหกรรม เราให้ความ
ใส่ ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดแห่งชาติหรือหลักมาตรฐานทั่วไปใน
ภาคอุตสาหกรรมในแง่ของเวลาทำ�งาน เวลาหยุดพักและการลาพักร้อน ซึ่งรวมไป
ถึงพนักงานที่ ไม่มีสถานที่ทำ�งานแน่นอนประจำ�สาขาใดสาขาหนึ่งของเราอันเนื่อง
มาจากลักษณะของงาน อาทิเช่น ช่างเทคนิคบริการ
เรามีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำ�งานอย่างดีมาก มีรูปแบบการทำ�งานที่
ยืดหยุ่นและรูปแบบความก้าวหน้าในอาชีพที่แตกต่างกันทั่วโลก ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์และให้พื้นที่แก่พนักงานในการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งยังมีการฝึ กอบรม
และการศึกษาต่อหลากหลายแขนงวิชาให้พนักงานได้เลือก นอกจากนั้นเรายังเอาใจ
ใส่ ในการพักผ่อน ได้แก่ วันลาพักร้อนแบบไม่ถูกหักเงินเดือนตามกฎหมาย และสิทธิ
ในการใช้ชีวิตกับครอบครัว
2.2. ภารกิจเพื่อการไม่แบ่งแยกและความหลากหลายมากขึ้น
เราเป็ นบริษัทที่ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และจะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกันด้วยการให้เกียรติและความเคารพ เป้ าหมายของยุงไฮน์ริคเพื่อเป็ นการ
ป้ องกันหรือขจัดการเลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ
ชาติพันธุ์ลักษณะภายนอก สีผิว เพศ การตั้งครรภ์ รสนิยมทางเพศ สัญชาติและ
ศาสนาของพนักงาน เราไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ
หรือทางวาจา การล่วงละเมิดหรือการบีบบังคับทางร่างกายหรือจิตใจในการปฏิบัติ
งานของเราหรือในการฝึ กปฏิบัติงานให้กับยุงไฮน์ริค เราคาดหวังว่าพนักงานของ
เราจะปฏิบัติตนแบบมืออาชีพต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจด้วย
ความเคารพอย่างตรงไปตรงมา
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2.3. สิทธิของส่วนรวม
เราเคารพสิทธิตอ
่ เสรีภาพในการทำ�สัญญาและการต่อรองร่วมกันตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่บังคับใช้ การทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยความไว้วางใจกับตัวแทน
พนักงานถือเป็ นองค์ประกอบสำ�คัญในการกระทำ�ของเรา พื้นฐานของความไว้
วางใจซึ่งกันและกันและความร่วมแรงร่วมใจกันนั้นเป็ นบทสนทนาที่เปิ ดกว้างและ
สร้างสรรค์อันเกิดจากความเคารพซึ่งกันและกัน ข้อตกลงที่เป็ นผลของการร่วม
เจรจาต่อรองได้รับการจัดทำ�เป็ นเอกสารไว้อย่างโปร่งใสสำ�หรับพนักงานทุกคนและ
นำ�ไปปฏิบัติจริง
2.4. การให้ความสำ�คัญต่อความคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิภาพในสถานที่
ทำ�งาน
เราให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและความคุ้มครอง
สุขภาพ เรามีมาตรฐานระดับสูงแบบองค์รวมทั่วโลก การตระหนักและการหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนการป้ องกันอันตราย ความปลอดภัยในโรงงาน
สวัสดิภาพในการทำ�งานและความคุ้มครองสุขภาพอยู่ภายใต้การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องในกรอบของแนวทางปฏิบัติและกระบวนการภายในและการจัดการความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย เราให้ความใส่ ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครอง
สุขภาพและคุ้มครองแรงงาน ระเบียบข้อบังคับและข้อกำ�หนดที่บังคับใช้ อีกทั้งยัง
ดูแลสภาพการทำ�งานที่ปลอดภัยและไม่ทำ�ลายสุขภาพของพนักงานด้วย นอกจาก
นี้เรายังสนับสนุนการพัฒนาต่อไปของมาตรการและระบบความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยอย่างไม่หยุดยั้งและให้การสนับสนุนอย่างเป็ นรูปธรรมแก่พนักงานของเราใน
รูปแบบของการฝึ กอบรม
องค์ประกอบที่สำ�คัญและหลักการในการดำ�เนินการของเราคือ:
X คณะผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายและเป็ นแบบอย่างใน
การดำ�เนินการด้านสวัสดิภาพในการทำ�งานและความคุ้มครองสุขภาพ
X พนักงานของเราปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยและมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันในการปรับปรุงความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
X เราช่วยให้พนักงานสามารถนำ�หลักการในการดำ�เนินการของเราไปปฏิบัติจริง
ได้อย่างประสบความสำ�เร็จผ่านทางการฝึ กอบรมและการศึกษา ด้วยเหตุนี้
พนักงานทุกคนจึงต้องรายงานความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายและอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชา คณะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่
ด้านความปลอดภัย
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สถานที่ทำ�งานของเราถูกออกแบบอย่างปลอดภัยตรงตามหลักสรีรศาสตร์ ให้
เหมาะกับสุขอนามัยโดยคำ�นึงถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีและอาชีวอนามัยและ
ได้รับการตรวจสอบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอย่างสม่ำ�เสมอ
X หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่ วยจากการทำ�งาน อุบัติเหตุ
ทั้งหมดจะถูกบันทึกและวิเคราะห์เพื่อที่จะป้ องกันการเกิดเหตุซ้ำ�ซ้อนโดยใช้
มาตรการที่เหมาะสม เรามุ่งมั่นที่จะลดจำ�นวนอุบัติเหตุในการทำ�งานและวันที่เกิด
ความขัดข้องในการทำ�งานที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด
X

2.5. ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานและแรงงานเด็ก
เราเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนที่ยอมรับระหว่างประเทศ อีก
ทั้งยังไม่ยอมให้มีการบังคับใช้แรงงาน แรงงานเด็กหรือแรงงานนักโทษ ความเป็ น
ทาสหรือการค้ามนุษย์ เราถือปฏิบัติตามอายุขั้นต่ำ�สำ�หรับการอนุญาตในการจ้าง
งานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ ในประเทศนั้น ๆ หากไม่มีบทบัญญัติ
ทางกฎหมายแห่งชาติ เราจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสหประชาชาติซึ่งเป็ นที่
ยอมรับระหว่างประเทศ จะมีการอ้างอิงถึงกฎข้อบังคับเฉพาะประเทศ เช่น พระราช
บัญญัติว่าด้วยทาสยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร (Modern Slavery Act) เป็ นต้น
แยกต่างหาก
X

UK – Modern Slavery Act
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2.6. ข้อเสนอเกี่ยวกับคุณวุฒิ
การพัฒนาตัวบุคคลและด้านวิชาชีพสำ�หรับพนักงานของเราจะยึดถือประเด็นต่อไปนี้
X การส่งเสริมและการพัฒนาคนเก่งในองค์กรอย่างเป็ นระบบ
X ตัวเลือกแบบสหวิทยาการจำ�นวนมากสำ�หรับหลักสูตรการฝึ กอบรมภายใน
X การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็ นผู้นำ�ที่สร้างขึ้นทั้งบริษัท
X การพัฒนาเชิงกลยุทธ์ระหว่างประเทศของคณะผู้บริหาร
X โปรแกรมพนักงานฝึ กหัดที่มีคุณภาพสูงและประสบความสำ�เร็จมากว่า 40 ปี
X การสอนงาน การเป็ นพี่เลี้ยงตลอดจนรูปแบบการพัฒนาอื่น ๆ เป็ นรายบุคคล
X ความร่ วมมื อระหว่ างประเทศกั บพั นธมิ ตรภายนอกในด้ านคุ ณวุ ฒิ และการ
ศึ กษาต่ อ
ศูนย์การเรียนรู้ของยุงไฮน์ริคมีการให้บริการดังต่อไปนี้
X แนวคิ ดด้ านคุ ณวุ ฒิ ที่ ครอบคลุ มสำ �หรั บทุ กกลุ่ มเป้ าหมายในการขาย
(รวมถึ งการรั บรอง)
X “CAMPUS” ของยุ งไฮน์ ริ คเป็ นแพลตฟอร์ มการเรี ยนรู
แบบดิ
้
จิ ทั ลสำ �หรั บ
พนั กงานทุ กคนทั่ วโลก
X คุ ณวุ ฒิ ของผู
ฝึ้ กสอนภายในองค์ กรผ่ านทางสถาบั น
Jungheinrich Trainer Academy
X ระบบผู
นำ้ �แบบทวี คู ณระหว่ างประเทศที่ จะรั บรองการนำ �มาตรการการฝึ ก
อบรมที่ ปรั บใช้ ทั่ วโลกไปปฏิ บั ติ จริ ง
X การสร้ างระบบการจั ดการคุ ณภาพเพื่ อรั กษามาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ของเรา
ตลอดไป
X การพั ฒนาการฝึ กอบรมทั้ งหมดอย่ างต่ อเนื่ องผ่ านทางสถาบั น
Jungheinrich Trainer Academy
เรามีความมุ่งมั่นในการรับประกันความสามารถในการพัฒนาสมรรถนะและการ
จ้างงานให้อยู่ ในระดับสูง นอกจากคุณวุฒิทางวิชาชีพ การพัฒนาตัวบุคคลก็มี
ความสำ�คัญเช่นกัน โอกาสที่เท่าเทียมกันเป็ นมุมมองที่สำ�คัญในแง่ของการเข้าถึง
มาตรการด้านคุณวุฒิและการฝึ กอบรม
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2.7. การให้ความสำ�คัญต่อสิทธิ์ ในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
เราจะประมวลผลข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิเช่น ลูกค้าและตัวแทนจำ�หน่าย
รวมไปถึงพนักงานและผู้สมัครงาน เหนือสิ่งอื่นใดข้อมูลดังกล่าวนี้เป็ นเรื่องส่วน
บุคคล ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรา
เคารพกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละบุคคล
และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบข้อบังคับพื้นฐานว่า
ด้วยการคุ้มครองข้อมูลของยุโรปเพื่อการปกป้ องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วน
บุคคล เราตรวจสอบให้แน่ ใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยและไม่ถูกนำ�ไปใช้ ในทางที่ผิดหรือ
สูญหาย นอกจากนี้เราขอรับรองว่าจะประมวลผลข้อมูลอย่างโปร่งใส
ซึ่งจะมีการรับรองโดยระบบการจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งบริษัทที่มี
แนวทางปฏิบัติภายในองค์กรที่สอดคล้องกัน คำ�แนะนำ�ในการทำ�งานโดยละเอียด
การฝึ กอบรมพนักงานเกี่ยวกับการสอบทานธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการรับรองความปลอดภัยทางเทคนิคในระดับที่เหมาะสม
และโครงสร้างที่สอดคล้องกันของระบบข้อมูลของเรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อมูลติดต่อได้ ใน
คำ�แถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.jungheinrich.com.th
X

คำ�แถลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุงไฮน์ริค
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ความคาดหวังและการปฏิบัติต่อพันธมิตรภายนอก

ข้อกำ�หนดสำ�หรับพันธมิตรทางธุรกิจและผู้รับเหมา
สำ�หรับยุงไฮน์ริคแล้ว การประพฤติปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ ไม่เพียงเป็ นข้อกำ�หนดเบื้องต้น
สำ�หรับความร่วมมือด้วยความไว้วางใจภายในองค์กรของเรา แต่ยังเป็ นพื้นฐาน
ในความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจรายอื่น ๆ อีกด้วย
เราได้กำ�หนดหลักการพื้นฐานของเราไว้ ในหลักจริยธรรมนี้ เราแสวงหาความร่วม
มือกับพันธมิตรที่ปฏิบัติตามหลักการเดียวกันโดยยึดหลักการดังกล่าวนี้
X
X
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จรรยาบรรณตัวแทนจำ�หน่ายของยุงไฮน์ริค
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4.1. ความรับผิดชอบของเรา
ในฐานะบริษัทครอบครัวระดับนานาชาติ เราให้ความสำ�คัญเป็ นพิเศษต่อการดำ�เนิน
การที่เน้นคุณค่า เรามีความมุ่งมั่นในการเคารพและปกป้ องสิทธิมนุษยชน เราตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่าพนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านคุณภาพและ
ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ที่หยั่งรากลึกอยู่ ในจรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย พนักงานและบุคคลภายนอกมีวิธีการติดต่อโดยตรง
หรือแบบไม่ระบุตัวตน
4.2. หน่วยควบคุมของเรา
เราคาดหวังว่าบริษัทในเครือของยุงไฮน์ริคทุกแห่งทั่วโลกจะปฏิบัติตามจรรยา
บรรณด้านสิทธิมนุษยชนและความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝ่ ายตรวจสอบ
องค์กรของยุงไฮน์ริคมีหน้าที่ทำ�การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดดังกล่าวนี้
อย่างสม่ำ�เสมอ
4.3. วิธีการติดต่อ
พนักงานมีวิธีการติดต่อส่วนบุคคลหลากหลายแบบ ในการดำ�เนินการนี้ พนักงาน
สามารถติดต่อผู้บังคับบัญชาสายตรง เจ้าหน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบในหน่วยของตนเองหรือเจ้าหน้าที่กำ�กับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจาก
ส่วนกลางเพื่อชี้แจงคำ�ถามหรือการละเมิดที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนั้นยังสามารถ
ใช้ Jungheinrich OpenLine โดยไม่ระบุตัวตนได้
เรายังเสนอที่ปรึกษาส่วนตัวให้แก่บุคคลภายนอกอีกด้วย นอกจากนี้ Jungheinrich
OpenLine พอร์ทัลและโทรศัพท์ยังช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับ เจ้าหน้าที่กำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบจากส่วนกลางได้ โดยไม่ระบุตัวตน
ดูข้อมูลที่นี่:
X www.jungheinrich.com/compliance
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