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ความมุ่งมั�นของเราต่ อความเคารพในสิทธิมนุษยชน
The Coca-Cola Company ให้ ความสําคัญต่อสิทธิมนุษ ยชนอย่างจริ งจัง ความสําเร็จ
ของบริ ษ ัทฯ ของเราสร้ างขึ �นมาจากมาตรฐานคุณภาพ คุณธรรม และความเ
ป็ นเลิศในระดับสูงของเรา บริ ษ ัทฯคาดหวังที�จ ะนํามาตรฐานเหล่านี �มาใช้ ใ น
การแสดงความเคารพต่อสิทธิมนุษ ยชนของบริ ษ ัทฯ
ตามที�คณ
ุ Muhtar Kent ได้ กล่าวไว้ ใ น EOM ของเขาเมื�อวันที� 10 ธันวาคม 2557 ว่า “ที�
The Coca-Cola Company ความมุง่ มัน� ของเราที�มีตอ่ สิทธิมนุษ ยชนได้ ข ยายครอ
บคลุมไปทัว� ทุกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ ของเรา รวมทังวิ
� ธีการที�เราปฏิบตั ติ อ่ ผู้จ ดั จํา
หน่าย เพื�อนร่วมงาน ลูกค้ า ผู้บริ โภค และชุมชน ความมุง่ มัน� นี �เป็ นพื �นฐานของวิสยั ทัศน์
ประจําปี 2563 ของเรา และเราจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื�อรักษาหลักการพื �
นฐานของสิทธิมนุษ ยชนและสิทธิใ นสถานที�ทํางานในทุกแห่งที�เราดําเนินงาน”
เอกสารนี �จัดทําขึ �นเพื�อช่วยเป็ นแนวทางแก่คณ
ุ ในการปฏิบตั งิ านประจําวัน
โดยคํานึงถึงและนําหลัก Human Rights Policy มาปฏิบตั ติ นทังในฐานะที
�
�เป็ นปั จ
เจกบุคคลและในการทํางานเราบรรลุความมุง่ มัน� ของเราต่อการเคารพสิทธิมนุษ ยชนที�คร
อบคลุมทัว� ทุกรูปแบบของการดําเนินธุรกิจ ของเราโดยที�หลักการเหล่านี �ได้ กลายเป็ นส่วน
หนึง� ของวิธีการทํางานตามปกติข องเราทังกั
� บเพื�อนร่วมงานของเราและกับผู้อื�น

เราจะคาดหวังอะไรได้ จากความมุ่งมั�นในครั ง� นี?�
• ทําให้ การเคารพสิทธิมนุษยชน ซึง� เป็ นไปตามนโยบายว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนของเรา
เป็ นส่วนหนึง� ของวิธีการทํางานของเรา หรื อ กล่าวง่ายๆ ว่า ทําในสิง� ที�พดู
ยึดถือ สิทธิมนุษยชนเป็ นหลักสําคัญ ในการประพฤติปฏิบตั ติ วั และแสดงให้ เห็นว่า
"การเคารพผู้อื�น" เป็ นอย่างไร
• นโยบายสิทธิมนุษยชนนี �ใช้ บงั คับกับทังภายในและภายนอกสถานประ
�
กอบการของบริ ษัทฯ เวลาที�ตดิ ต่อ กับผู้จ ดั จําหน่าย ลูกค้ า ชุมชน และกลุม่
อื�นใดก็ตาม ผู้ซ งึ� อาจได้ รับผลกระทบจากสิง� ที�เราทํา (หรื อ แม้ กระทัง� สิง� ที�เราไม่ได้ ก
ระทํา) ให้ นํามาตรฐานในการปฏิบตั ติ นตามหลักสิทธิมนุษย์ช นเดียวกันกับที�คณ
ุ
จะใช้ ปฏิบตั กิ บั เพื�อ นร่วมงานของคุณ ไปใช้ ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลเหล่านัน�
• ในส่วนของกระบวนการใหม่ๆ ทางธุรกิจ การเข้ าซื �อกิจ การ หรื อ กิจ กรรมทางธุ
รกิจ ใหม่ๆ ให้ พิจ ารณาสิง� เหล่านี �โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน ซึง� โดยทัว� ไปเรี ยก
กันว่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (Due Diligence) วิธีการที�ดีที�สดุ ในการ
หลีกเลีย� งการละเมิดสิทธิมนุษยชนคือ ต้ อ งมัน� ใจว่ามีการพิจ ารณาเรื� อ งสิทธิมนุษย
ชนตังแต่
� เริ� มแรกและรักษาเป้าหมายนี �ไว้ ใ นระหว่างการดําเนินกระบวนการ
การเข้ าซื �อกิจ การ หรื อ การทํากิจ กรรมทางธุรกิจ
• หากคุณ มีสว่ นร่วมใน กระบวนการจัดหาวัตถุดบิ หรื อ วัสดุอ ปุ กรณ์ใ ดๆหรื อ ติ
ดต่อ ธุรกิจ กับผู้ข าย โปรดตรวจสอบให้ แ น่ใ จว่าคุณ ได้ ปฏิบตั ติ าม
หลักการแนวทางสําหรับผู้จ ดั จําหน่าย องบริ ษัท ซึง� สอดคล้ อ งกับนโยบาย
ว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนนี �เช่นกัน

• ความเสี�ยงด้ านสิทธิมนุษยชนอาจเกิดขึ �นไม่วา่ ในประเทศใดก็ตามและบริ บทใดก็ตาม
คุณจําเป็ นจะต้ องปรับตัวให้ ทนั กับความเสี�ยงด้ านสิทธิมนุษยชนรู ปแบบใหม่หรื อที�
กําลังจะเกิดขึ �น และรายงานเรื� องเหล่านี �ตามวิธีการภายในต่างๆ สิทธิมนุษยชนเป็ น
สิง� ที�ไม่หยุดอยูก่ บั ที� และการดําเนินธุรกิจก็อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษย
ชนโดยไม่เจตนาทังภายในและภายนอกบริ
�
ษัท
• ควรตื�นตัวอยูเ่ สมอถ้ าคุณทราบเหตุการณ์ที�อาจเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ ร
ายงานเรื� อ งดัง กล่า วทัน ที ก ารรายงานอาจทํ า ได้ โ ดยตรงต่อ หัว หน้ า งานของคุณ
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที�ปรึกษาฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท หรื อ EthicsLine.
• ความต่อ เนื� อ งนัน� เป็ นสิ�ง สํ า คัญ ในการประยุก ต์ ใ ช้ น โยบายว่า ด้ ว ยสิท ธิ ม นุษ ยชน
ถ้ าคุณ ไม่ แ น่ ใ จว่ า สิ ท ธิ แ ต่ ล ะข้ อ มี ค วามหมายอย่ า งไรในสถานการณ์ ท�ี เ กิ ด ขึ น�
กรุณาปรึกษาทีมงานฝ่ ายสิทธิในสถานที�ทํางานทัว� โลก (Global Workplace Rights)
ที� humanrights@coca-cola.com ก่อนดําเนินการใดๆ
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Coca-Cola Company Human Rights (ผ่าน KO App
Store) เพื�อเป็ นเครื� องมือช่วยคุณในการระบุและจัดการความเสี�ยงเรื� องสิทธิมนุษย
ชน
ใช้ แ หล่ง ข้ อ มูล เรื� อ งสิท ธิ ม นุษ ยชนของบริ ษั ท ฯรวมถึง นโยบายว่า ด้ ว ยสิท ธิ ม นุษ ยชน
คําแนะนําหลักปฏิบตั สิ ําหรับผู้จดั จําหน่าย รายการตรวจสอบสําหรับการตรวจ
สอบวิเคราะห์สถานะสิทธิมนุษยชนการนําคูม่ ือแนะนํามาใช้ ปฏิบตั ิ และแ
หล่งข้ อมูลอื�นๆ ที�พบได้ บน Journey:
° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/human-rights-policy
° http://www.coca-colacompany.com/
our-company/supplier-guiding-principles
บริ ษัทเราอยูบ่ นพื �นฐานของค่านิยมและสิทธิมนุษยชนก็เป็ นหนึง� ในค่านิยมที�สําคัญเหล่านัน�
โดยการที�เราคํานึงถึงและปฏิบตั ิตามหลักสิทธิ มนุษยชนในทุกสิ�งที�เราทําจะเป็ นดังที�คุณ
Muhtar Kent กล่าวไว้ ในวิดีโอเรื� องสิทธิมนุษยชนของเขาเมื�อปี 2557 ที�มีข้อความต
อนหนึง� ว่า “ด้ วยความร่วมมือร่วมใจ เราจะสามารถแน่ใจได้ วา่ ธุรกิจของเราจะรักษา
มาตรฐานตามแนวคิดที�ดีที�สดุ ของ Coca-Cola Company และเป็ นแบรนด์ที�เป็
นที�รักของทุกคน ที�เราจะนําเสนอได้ อย่างภาคภูมิใจ ทุกวัน ทัว� ทุกมุมโลก”
สําหรับคําถามและข้ อมูลเพิ�มเติม กรุณาส่งอีเมลถึง: humanrights@coca-cola.com

ิ ธิมนุ ษยชน
นโยบายว่าด้วยสท

ความเคารพ
การสือ่ สาร

้ ฐานในการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ The Coca-Cola Company และชุมชนต่างๆ ที่เราเข้าไปดําเนินธุรกิจด้วย ในบริษัทของเราและระบบทัง้ หมดของเรา,
ความเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักการพืน
เราได้มุ่งมั่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนจะได้รบั การปฏิบัตอิ ย่างมีศักดิศ์ รีและด้วยความเคารพ

สิทธิ

ความไว้วางใจ
ศักดิ์ศรี
ชุมชน

นโยบายสิทธิมนุ ษยชนของ The Coca-Cola Companyอยู่ในแนวทางของหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งอยู่ภายใต้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights),
้ ฐานในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization’s Declaration on Fundamental) รวมถึงข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขน
ั ้ พืน
(UN Global Compact) และหลักการว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุ ษยชนของสหประชาชาติ
นโยบายสิทธิมนุ ษยชนนี ใ้ ช้บังคับกับ The Coca-Cola Company, บริษัทลูก, บริษัทซึ่ง The Coca-Cola Company เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่, องค์กรที่บริษัทเป็ นเจ้าของ, องค์กรที่บริษัทถือหุ้นส่วนใหญ่,
และสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ The Coca-Cola Company เข้าไปบริหารจัดการที่บริษัทบริหารจัดการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและส่งเสริมให้บริษัทผู้ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยึดตาม
หลักการของนโยบายนี ้ และใช้นโยบายที่มีเนื ้อหาไปในทิศทางเดียวกันมาปฏิบัตใิ นธุรกิจต่างๆ ของพวกเขา แนวทา งในการปฏิบัตขิ องซัพพลายเออร์ใช้บังคับกับบริษัทผู้ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์และซัพพลายเออร์ของเราและสอดคล้องกับความคาดหวังและความมุ่งมั่นของนโยบายนี ้

การเคารพสิทธิมนุ ษยชน

การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน

The Coca-Cola Company เคารพในสิทธิมนุ ษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะชีใ้ ห้เห็น, ป้ องกัน,

้ ก่อนการดําเนินธุรกิจของเรา
และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน
้ ในขณะที่เราดําเนินธุรกิจ บริษัทก็จะดําเนินมาตรการตรวจสอบและลดผล
หรือหากเกิดขึน
้ จากเหตุการณ์ ดงั กล่าว
กระทบที่อาจเกิดขึน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สถานที่ทํางานปราศจากความรุนแรง การข่มเหงรังแก, การข่มขู่,
และความไม่ปลอดภัยหรือการรบกวนจากสถานการณ์ ทงั ้ ภายในและภายนอก บริษัทฯ
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพนั กงานตามความจําเป็ น และจะดํารงไว้ซ่ึงมาตรการ
ดังกล่าวโดยคํานึ งถึงความเป็ นส่วนตัวและให้เกียรติพนั กงาน

การเข้าร่วมในชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุ ษย์

บริษัทฯ ตระหนั กถึงผลกระทบต่อชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยว
ข้องในชุมชนเหล่านัน
้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรารับฟัง เรียนรู้ และนํามุมมองของพวกเขามาพิจารณา
ขณะที่เราดําเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในเรือ่ งเกี่ยวกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา ตามความเหมาะสม
เราเชื่อว่าปัญหาของท้องถิ่นส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสมที่สุดในระดับท้องถิ่น นอกจากนี ้
เรายังมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมค่านิ ยมที่ดใี นชุมชนที่เราดําเนินธุรกิจอยู่
โดยผ่านโครงการที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น

บริษัทฯ ห้ามการบังคับใช้แรงงานทุกรูปแบบ รวมทัง้ แรงงานนั กโทษ, แรงงานที่ตดิ หนี ้, แรงงานทหาร,
แรงงานทาส และการค้ามนุษย์ไม่วา่ ในรูปแบบใดๆ

การตระหนั กถึงคุณค่าของความหลากหลาย

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนั กงานในอัตราที่เท่าเทียมกับธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมและ
ตลาดแรงงานท้องถิ่น เราดําเนินกิจการโดยปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างแรงงาน, ชัว่ โมงการทํางาน,
การทํางานล่วงเวลา และสวัสดิการต่างๆ อย่างเคร่งครัด

บริษัทตระหนั กถึงคุณค่าของความหลากหลายของผู้คนที่เราทํางานด้วยและผลงานต่างๆ ของพวกเขา
เรามีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานต่อการให้โอกาสที่เท่าเทียม และไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติ
และการข่มเหงรังแก เราทุ่มเทในการรักษาสถานที่ทํางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัตห
ิ รือการข่มเหง
รังแกในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ, เพศ, สีผิว, สัญชาติหรือชาติกําเนิ ด, ศาสนา, อายุ, ความพิการ, รสนิ ยมทางเพศ,
ความคิดเห็นทางการเมือง, หรือสถานะอื่นใดที่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
เกณฑ์พน
ื ้ ฐานที่บริษัทใช้พิจารณาในการคัดเลือก, ว่าจ้าง, มอบหมายตําแหน่ ง, ฝึ กอบรม,
ให้คา่ ตอบแทนและความก้าวหน้าในบริษัทฯคือ คุณสมบัต,ิ ประสิทธิภาพการทํางาน,
ทักษะความสามารถและประสบการณ์ ของบุคคลนัน
้ ๆ
บริษัทไม่ยอมรับการไม่ให้เกียรติหรือการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม, การปฏิบัตอิ ย่างไม่ยุตธิ รรม
หรือการตอบโต้ไม่วา่ ในลักษณะใดๆ ทัง้ นี ้ โดยไม่คาํ นึ งถึงบุคลิกลักษณะหรือสถานะส่วนบุคคล
การข่มเหงรังแกเป็ นสิ่งที่ไม่ยอมรับในที่ทํางาน และในสถานการณ์ ใดๆ ที่เกี่ยวกับการทํางานซึ่ง
้ นอกสถานที่ทํางาน มาตรฐานเหล่านี ไ้ ม่เพียงแต่ใช้บังคับพนั กงานของบริษัทเท่านัน
เกิดขึน
้
หากยังรวมถึงผู้ประกอบการทางธุรกิจใด ๆ ที่บริษัทเข้าร่วมงานด้วย

เสรีภาพในการรวมกลุ่มและต่อรองร่วม
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของพนั กงานของเราในการเข้าร่วม, จัดตัง้ หรือเลือกที่จะไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงาน,
โดยไม่ตอ้ งหวาดกลัวต่อการแก้แค้น การข่มขู่ หรือการข่มเหงรังแก บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะมึการเจรจา
อย่างสร้างสรรค์กับตัวแทนที่ได้รบั การเลือกสรรมาจากการรวมกลุ่มของพนั กงานที่กฎหมายรับรอง บริษัทฯ
มีความมุ่งมั่นที่จะต่อรองกับผู้เป็ นตัวแทนดังกล่าวโดยสุจริตใจ

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน
บริษัทจัดหาสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยดี และเป็ นไปตามกฎหมาย, ข้อบังคับ
และข้อกําหนดภายในองค์กรว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัย เราทุ่มเทที่จะทําให้สถานที่ทํางาน
เป็ นสถานที่ที่มีความเสี่ยงภัยในเรือ่ งของการเกิดอุบัตเิ หตุ, การบาดเจ็บ และการได้รบั ความเสี่ยง
ต่อสุขภาพให้น้อยที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนั กงานของเราพัฒนาสถานที่ประกอบ
การให้ถูกสุขลักษณะและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงการชีใ้ ห้เห็นถึงภัยอันตรายและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและความปลอดภัย

แรงงานเด็ก
บริษัทฯ ห้ามการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตาํ่ กว่า 18 ปี ในตําแหน่ งงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

ชัว่ โมงการทํางาน, ค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ

แนวทางปฏิบัติและการรายงานสําหรับพนั กงาน
The Coca-Cola Company

จัดให้มีสถานที่ทํางานที่มีการพูดคุยสื่อสารระหว่างพนั กงานอย่างเปิ ดกว้างและตรงไปตรงมาโดยคํานึ งถึงการ
ให้เกียรติซ่ึงกันและกันเป็ นสําคัญ บริษัทฯ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัตติ ามกฎหมายแรงงานและกฎหมายการจ้างงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดในทุกๆ
ที่ท่เี ราดําเนินกิจการ
หากคุณเชื่อว่ามีข้อความของนโยบายนี ข้ ัดหรือแย้งกับกฎหมาย, ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
และการปฏิบัตขิ องสถานที่ที่คณ
ุ ทํางาน, หรือหากมีคาํ ถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายนี ้
้
หรือหากต้องการจะรายงานการฝ่ าฝื นนโยบายนีท้ ี่อาจเกิดขึน
คุณควรจะสอบถามหรือแจ้งข้อสงสัยและแจ้งเหตุดงั กล่าวผ่านกระบวนการที่มีอยู่,
ซึ่งจะเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็ นความลับ
้ ต่อฝ่ ายบริหาร, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ ายกฎหมาย
คุณสามารถถามคําถามหรือรายงานการฝ่ าฝื นที่อาจเกิดขึน
หรือฝ่ ายความปลอดภัยเชิงกลยุทธ์ในประเทศของคุณ
พนั กงานยังสามารถรายงานการพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าจะฝ่ าฝื นผ่านทางเว็บไซต์ของ EthicsLine ได้ท่ี
www.KOethics.com หรือติดต่อไปยังหมายเลขโทรฟรีที่กําหนดไว้ในประเทศของคุณ, ซึ่งหาได้จากเว็บไซต์
www.KOethics.com ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่ตอบโต้หรือกลั่นแกล้งพนั กงานที่รายงานสถานการณ์ ใด ๆ
ที่สงสัยว่าจะฝ่ าฝื นนโยบายนี ้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดําเนินการสอบสวน,
และตอบข้อสงสัยที่พนั กงานแจ้งมาและดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อการฝ่ าฝื นนโยบายนี ้
สําหรับบุคลากรในสหภาพยุโรป: ท่านสามารถใช้บริการทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ EthicsLine
ได้เฉพาะการรายงานเรือ่ งการเงิน, การบัญชี และการตรวจสอบบัญชีเท่านัน
้
่ าํ งานโดยตรงไปทีฝ่ ่ ายบริหาร,
คุณสามารถทีจ่ ะรายงานปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับนโยบายสิทธิมนุษยชนและสิทธิในทีท
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล, เจ้าหน้าที่ Ombuds ในประเทศที่คณ
ุ สังกัดอยู่
หรือฝ่ ายกฎหมายในหน่วยงานประเทศที่คณ
ุ สังกัดอยู่

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงนโยบายนี ไ้ ด้ตลอดเวลา ไม่มีข้อความใดนโยบายนีท้ ีเ่ ป็ นการระบุหรือกล่าวเป็ นนั ยว่ามีการทําสัญญาระหว่างบริษัทกับพนั กงานของบริษัท
หรือว่าการเข้าร่วมในโครงการนี ้เป็ นการรับประกันการจ้างงานอย่างต่อเนื่ องกับ The Coca-Cola Company
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