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นโยบายสทิธมินุษยชน 
 
Signode Industrial Group, กลุ่มของนิตบุิคคลรวมถงึหน่วยธรุกจิของพวกเขาทีม่บีรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัทีเ่รยีกว่าพีช่าย / นอ้งสาว บรษิทัในเครอืหรอืกจิการรว่มคา้ของแต่ละบรษิทั 
และดําเนินการรวมในสว่นของธรุกจิบรรจภุณัฑอ์ุตสาหกรรมทั่วโลก ภายใต ้“Signode Industrial Group” หรอื 
“แผนกบรรจภุณัฑก์ารขนสง่” ของ Crown Holdings, Inc. (เรยีกรวมกนัว่า“ SIGNODE”) 
มจีดุมุ่งหมายเพือ่รกัษามาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมและสทิธขิองพนักงาน 
ซึง่หมายความว่าเราเคารพและในกรณีทีจ่าํเป็นคุม้ครองสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานของพนักงานของเราทุกคนในทุ
กทีท่ีพ่วกเขาอาจอยู่ 

วตัถุประสงคข์องนโยบายนีค้อืเพือ่เป็นแนวทางในการจดัการ SIGNODE 
และสนับสนุนพนักงานและพนักงานช ัว่คราวเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายเหล่านี ้

หลกัการทีก่าํหนดไวใ้นทีนี่จ้ะไดร้บัแจง้โดยปฏญิญาสากลของสหประชาชาตวิ่าดว้ยสทิธมินุษยชน, 
สีห่ลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการทํางานจาก องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ  (ILO)  
หลกัการชีแ้นะทางทั่วโลกของสหประชาชาต ิ  และกฎหมายระดบัชาตใินแตล่ะประเทศทีเ่ราดําเนินธรุกจิ 

ความรบัผดิชอบของเรารวมถงึ แต่ไมจ่ํากดัเฉพาะไซตป์ฏบิตักิารและสํานักงานในประเทศทีเ่ราดําเนินงาน 
ในสว่นใหญ่ของประเทศ สทิธขิองพนักงานไดร้บัการคุม้ครองโดยกฎหมายทอ้งถิน่อย่างเพยีงพอ 
ในประเทศเหล่านี ้เราไม่เพยีงปฏบิตัติามขอ้กาํหนดขัน้ตํ่า แตมุ่่งมั่นทีจ่ะกาํหนดมาตรฐานทีด่กีว่า 
ในประเทศทีก่ฎหมายไม่ไดก้ล่าวถงึหลกัการพืน้ฐานทีแ่จง้การดําเนินการของ SIGNODE 
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะใหค้วามคุม้ครองในระดบัเดยีวกบัทีอ่ืน่ ๆ 
ในการดาํเนินงานของเราในขณะทีต่ระหนักว่านโยบายอาจตอ้งคาํนึงถงึวฒันธรรมทอ้งถิน่ เงือ่นไข และขอ้บงัคบั 

Signode 
ส่งเสรมิวธิกีารทีอ่ธบิายขา้งตน้กบัผูร้บัเหมาชว่งและผูจ้าํหน่ายผ่านจรรยาบรรณของผูจ้ําหน่าย,ซึง่บงัคบัใหพ้วกเข
าปฏบิตัติามชดุของหลกัการทีต่อกยํา้สิง่ทีก่าํหนดไวใ้นนโยบายนี ้

SIGNODE ตระหนักดวีา่การมอียู่ของมนัมผีลกระทบต่อชมุชนทีด่ําเนินธรุกจิอยู่ 
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิและสง่เสรมิการตัง้ใจดใีนชมุชนทีเ่ราดําเนินงานผ่านการรเิร ิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกั
บทอ้งถิน่ 
เราเป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซอุ่ปทานในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ซ ึง่ใหก้ารเขา้ถงึอาหารกระป๋องอย่างต่อเน่ื
องภายใตส้ถานการณท์ีส่ําคญัต่อประชากรทั่วโลก 
นอกเหนือจากการผลติภาชนะทีใ่หก้ารปกป้องอาหารและเครือ่งดืม่ทีม่คีุณคา่ทางโภชนาการสูงสดุแลว้ 
เรายงัผลติฝาปิดสาํหรบัอาหารเด็ก ภาชนะสเปรยส์ําหรบัทําความสะอาดและฆ่าเชือ้ผลติภณัฑ ์และผลติภณัฑอ์ืน่ 
ๆ อกีมากมายทีใ่หก้ารขนส่งทีป่ลอดภยัและมัน่ใจไดใ้นการขนสง่ 
เราภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนสําคญัของระบบสนับสนุนสาํหรบัลูกคา้และผูบ้รโิภคของเรา 

สภาพการทํางานทีป่ลอดภยัเป็นสิง่สําคญัยิง่ 

วสิยัทศันร์ะยะยาวของเราเกีย่วกบัสุขภาพความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มคอื: ไม่มอีุบตัเิหตุ ไม่เป็นอนัตรายตอ่ผูค้น 
และไม่ทําลายสิง่แวดลอ้ม 

ความปลอดภยัและสุขภาพของพนักงานของเรา พนักงานช ัว่คราว ผูร้บัเหมาชว่ง 
และซพัพลายเออรเ์ป็นสิง่สําคญัยิง่ 
เป้าหมายทีค่รอบคลุมของเราคอืการปกป้องพวกเขาจากความเสีย่งอนัตรายและเพือ่ใหแ้น่ใจว่าสุขภาพกายและใจ
ของพวกเขาในสถานทีป่ฏบิตังิานและในสํานักงานของเรา 

เรามุ่งมัน่ทีจ่ะใชแ้นวทางปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม สุขภาพ 
และความปลอดภยัอย่างยั่งยนืและปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัและมาตรฐานบรษิทัในประเทศทีเ่ราดําเนินธรุกจิ  

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx
https://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/the_labour_principles_a_guide_for_business.pdf
https://www.signode.com/Signode/media/Signode/Signode-Code-of-Conduct-English-01-31-2020.pdf
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เราทํางานอย่างต่อเน่ืองเพือ่ใหแ้น่ใจว่าพนักงานของเราเขา้ใจถงึบทบาททีส่ําคญัทีพ่วกเขาเล่นในความปลอดภยั
ของตนเองและของเพือ่นรว่มงานของพวกเขา 
เรามุ่งมัน่ทีจ่ะมสี่วนรว่มกบัพวกเขาอย่างตอ่เน่ืองเพือ่ปรบัปรุงสขุภาพและความปลอดภยัทีไ่ซตป์ฏบิตักิารและสาํนั
กงานของเรา 

ในกรณีทีม่ทีีพ่กัอาศยัและ / หรอืสิง่อํานวยความสะดวกในการรบัประทานอาหาร 
เรายนืยนัว่าสถานทีน้ั่นปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะและตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของมนุษยข์องพนักงา
นของเรา รวมถงึความตอ้งการสําหรบัพืน้ทีพ่กัผ่อนและสิง่อํานวยความสะดวกส่วนกลาง 

การจา้งงานจะถูกเลอืกอย่างอสิระ 

เราจะไม่บงัคบัใหพ้นักงานทํางานทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัเราขดักบัความประสงคข์องพวกเขา 
และเราจะไม่ซ ือ้หรอืขายใหก้บัองคก์รใด ๆ ทีเ่ป็นทีรู่ก้นัว่าไม่เอาผดิกบัการบงัคบัใชแ้รงงาน 

 คําแถลงการเป็นทาสสมยัใหมข่อง SIGNODE ไดร้บัการเผยแพรบ่นเว็บไซตข์อง SIGNODE ที ่
www.signode.com ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดูแล” คําแถลงนีส้อดคลอ้งกบักฎหมายระดบัชาต ิรฐั 
และทอ้งถิน่เกีย่วกบัเร ือ่งนีร้วมถงึพระราชบญัญตั ิUK Modern Slavery 2015 
คําแถลงนีก้าํหนดขัน้ตอนดําเนินการโดย SIGNODE 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเป็นทาสสมยัใหม่ไม่ไดเ้กดิขึน้ในการดาํเนินงานและห่วงโซอุ่ปทานของเรา 

หา้มใชแ้รงงานเด็ก 

เราจะไม่รบัสมคัรแรงงานเด็ก (ตามมาตรฐานแรงงานของ ILO) และเราจะไม่ซ ือ้หรอืขายใหก้บัองคก์รใด ๆ 
ทีเ่ป็นทีรู่ก้นัว่าไม่เอาผดิกบัการบงัคบัใชแ้รงงาน ผูเ้ยาวอ์ายุตํา่กว่า 18 
จะตอ้งไมถู่กจา้งงานในเวลากลางคนืหรอืในสภาพทีเ่ป็นอนัตราย 

SIGNODE ทํางานรว่มกบัผูร้บัเหมาชว่งและซพัพลายเออรเ์พือ่ป้องกนัและหา้มการจา้งแรงงานเด็ก (ตวัอย่าง) 
ผ่านจรรยาบรรณซพัพลายเออรข์องเรา 

ปฏบิตัติามเสรภีาพในการสมาคมและสทิธใินการเจรจาต่อรอง 

เราเคารพสทิธขิองพนักงานของเราในการเขา้รว่มหรอืจดัตัง้สหภาพแรงงานและเจรจาต่อรอง 
เราเคารพสทิธขิองพนักงานของเราอย่างเท่าเทยีมกนัทีจ่ะไม่เขา้รว่มสหภาพแรงงานและจะปกป้องพวกเขาจากกา
รข่มขู ่การล่วงละเมดิ และการเลอืกปฏบิตัใินลกัษณะเดยีวกนั 

ในกรณีทีส่ทิธขิองตวัแทนพนักงานถูกกาํหนดไวใ้นกฎหมายแห่งชาต ิ
เราเคารพในสิง่เหล่านีแ้ละมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาการเจรจาทีส่รา้งสรรคก์บัพวกเขา SIGNODE 
มุ่งมั่นทีจ่ะเจรจาต่อรองดว้ยความสจุรติใจกบัตวัแทนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกดงักลา่วและอยู่ในกรอบกฎหมายแห่งชาติ
ทีเ่หมาะสม 

มกีารจา้งงานปกต ิ

พนักงานของเราทุกคนไม่ว่าจะเต็มเวลา ไม่เต็มเวลา 
หรอืช ัว่คราวทํางานตามรูปแบบปกตหิรอืรูปแบบทีก่าํหนดไวใ้นสญัญาการทํางานหรอืขอ้ตกลงรว่มทีเ่กีย่วขอ้ง 

เวลาทํางานไมม่ากเกนิไป 

ช ัว่โมงการทํางานขัน้พืน้ฐานและล่วงเวลาเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลงจากการเจรจาตอ่รองทีเ่กีย่วขอ้ง 
และขึน้อยู่กบัมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

ทุกกรณีจะมกีารจ่ายคา่ลว่งเวลาทีเ่หมาะสม 
เราปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่ปกป้องพนักงานจากการถูกเอารดัเอาเปรยีบใ
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นแง่ของเวลาทํางาน 

ค่าจา้งของเราตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

เราตระหนักดวีา่ในสถานทีส่่วนใหญ่ตลาดกาํหนดระดบัค่าจา้งสูงกว่าขัน้ตํ่าตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามเรามุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งความมัน่ใจว่าในทุกกรณีค่าจา้งทีจ่่ายจะตรงตามหรอืเกนิกวา่ขอ้กาํหนดทางกฎห
มายขัน้ตํา่ผ่านขอ้ตกลงการเจรจาต่อรองทีเ่กีย่วขอ้ง 

เราทําใหม้ั่นใจว่าพนักงานเขา้ใจค่าจา้งและผลประโยชนข์องพวกเขาทัง้กอ่นทีจ่ะถูกจา้งงานและระหว่างการจา้งงา
น เราไมอ่นุญาตใหห้กัเงนิจากค่าจา้ง (สําหรบัช ัว่โมงทีทํ่างานแลว้) ดว้ยเหตุผลทางวนัิย 

ไม่อนุญาตใหม้กีารเลอืกปฏบิตั ิ

SIGNODE ปฏบิตัติ่อพนักงานและพนักงานช ัว่คราวทัง้หมดดว้ยความยุตธิรรม ความเคารพ และใหเ้กยีรต ิ
SIGNODE 
มุ่งมั่นทีจ่ะรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตัทิีผ่ดิกฎหมายทุกรูปแบบโดยพจิารณาจา
กเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ เพศกาํเนิด ประเทศหรอืสงัคมกาํเนิด บรรพบุรุษ ตระกูล สญัชาต ิศาสนา อายุ เพศภาวะ 
หรอืการแสดงออกทางเพศ ความพกิารทางรา่งกายหรอืจติใจ ความเห็นทางการเมอืง 
หรอืคุณลกัษณะอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

เราไม่ยอมใหม้กีารละเมดิหรอืการล่วงละเมดิใด ๆ ไมว่่าจะเป็น ทางรา่งกาย ทางเพศ หรอืทางวาจา 
ซึง่รวมถงึการกระทําทีม่เีหตุอนัควรถอืไดว้า่เป็นการล่วงละเมดิ ข่มขู่ หรอืเลอืกปฏบิตั ิ

เราคาดหวงัวา่คนทีเ่ราทํางานดว้ยจะประพฤตตินและปฏบิตัติามวฒันธรรมองคก์รของเราดว้ยความยุตธิรรมและโอ
กาสทีเ่ท่าเทยีมกนั 

นอกจากนีย้งัเป็นนโยบายของ SIGNODE ทีจ่ะไม่เลอืกปฏบิตัติ่อผูส้มคัรเพือ่การจา้งงานในฐานะใด ๆ 
ทีอ่ธบิายไวข้า้งตน้ 

มโีอกาสเท่าเทยีมกนั 

เราใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของพนักงานของเราไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 
เราเชือ่วา่พนักงานทีห่ลากหลายและสภาพแวดลอ้มในการทํางานทีค่รอบคลมุจะเป็นประโยชนต์่อธรุกจิองคก์รและ
พนักงานของเรา 

ดงัน้ัน SIGNODE จงึมุ่งมั่นทีจ่ะเสนอความเสมอภาคของโอกาสเมือ่จา้งงาน พฒันา ชดเชย 
หรอืพจิารณาบุคคลเพือ่การส่งเสรมิ การเลกิจา้ง หรอืเกษียณอายุ โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิการตดัสนิใจของ 
SIGNODE ขึน้อยู่กบัคุณสมบตั ิทกัษะ ประสทิธภิาพ และประสบการณ ์

หลกีเลีย่งการใชแ้รธ่าตุทีม่คีวามขดัแยง้ 

ในความพยายามทีจ่ะส่งเสรมิสทิธมินุษยชนในทีท่ีทํ่าไดแ้ละปฏบิตัติามกฎหมายทีบ่งัคบัใช ้SIGNODE ไดอ้อก 
นโยบายแรธ่าตุทีม่คีวามขดัแยง้ ตามนโยบายนี ้
บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะหลกีเลีย่งการใชแ้รธ่าตุทีม่คีวามขดัแยง้ในการผลติผลติภณัฑ ์
และมุ่งมั่นทีจ่ะปฏบิตัติามภาระหนา้ทีใ่นการรายงาน 

สทิธแิละความรบัผดิชอบ 

SIGNODE จะทําใหม้ัน่ใจไดว้่าพนักงานและพนักงานช ัว่คราวทุกคนไดร้บัแจง้ 
เขา้ใจและนํานโยบายนีไ้ปปฏบิตัใินขอบเขตของการจา้งงานของพวกเขา 
เราจะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารเผยแพรอ่ย่างดขีองนโยบายบรษิทัอืน่ ๆ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
จรรยาบรรณของซพัพลายเออร ์

https://www.signode.com/Signode/media/Signode/Signode-Code-of-Conduct-English-01-31-2020.pdf
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รวมถงึนโยบายและขัน้ตอนในระดบัสถานประกอบการเพือ่ปฏบิตัติามในกรณีทีพ่นักงานรอ้งทุกข ์

ทัง้หมดขา้งตน้แสดงถงึสทิธแิละความรบัผดิชอบต่อพนักงาน 
หากพนักงานตระหนักถงึการละเมดิสทิธมินุษยชนในการดําเนินงานของเราหรอืห่วงโซอุ่ปทาน เขา / 
เธอมสีีว่ธิใีนการรายงาน: (1) ถงึหวัหนา้งานของเขาหรอืเธอ (2) ผูจ้ดัการโรงงานหรอืเทยีบเท่า (3) 
ผูอ้ํานวยการฝ่ายทรพัยากรบุคคลทางธรุกจิหรอืทีป่รกึษาทัว่ไปของบรษิทัโดยไม่ตอ้งกลวัวา่จะถูกลงโทษหรอืฝ่าฝื
นการรกัษาความลบั (ถา้เป็นไปไดแ้ละอนุญาตตามกฎหมาย) หรอื (4) ผ่านเว็บไซต ์/ 
พอรท์ลัจรยิธรรมและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ SIGNODE (www.SIGhelpline.ethicspoint.com) 
หรอืทางโทรศพัท ์1-855-866-2925 (ในสหรฐัอเมรกิา / แคนาดา) หรอืเยีย่มชม www.signode.com/Suppliers 
สําหรบัรายการ ตวัเลอืกหมายเลขโทรศพัทร์ะหว่างประเทศ 

การตรวจสอบและการตดิตาม 

SIGNODE 
จะทบทวนนโยบายเป็นระยะและแกไ้ขเพือ่ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงในกฎหมายและแนวทางปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดเพื่
อปรบัปรุงประสทิธภิาพใหด้ขีึน้ 

 
 

http://www.sighelpline.ethicspoint.com/
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