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

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทํางาน

The Coca-Cola Company เคารพในสิทธิมนุ ษยชน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะชีใ้ ห้เห็น, ป้ องกัน,
้ ก่อนการดําเนินธุรกิจของเรา
และลดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน
้ ในขณะที่เราดําเนินธุรกิจ บริษัทก็จะดําเนินมาตรการตรวจสอบและลดผล
หรือหากเกิดขึน
้ จากเหตุการณ์ ดงั กล่าว
กระทบที่อาจเกิดขึน

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

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

การตระหนั กถึงคุณค่าของความหลากหลาย
บริษัทตระหนั กถึงคุณค่าของความหลากหลายของผู้คนที่เราทํางานด้วยและผลงานต่างๆ ของพวกเขา
เรามีความมุ่งมั่นมาอย่างยาวนานต่อการให้โอกาสที่เท่าเทียม และไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติ
และการข่มเหงรังแก เราทุ่มเทในการรักษาสถานที่ทํางานที่ปราศจากการเลือกปฏิบัตห
ิ รือการข่มเหง
รังแกในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ, เพศ, สีผิว, สัญชาติหรือชาติกําเนิ ด, ศาสนา, อายุ, ความพิการ, รสนิ ยมทางเพศ,
ความคิดเห็นทางการเมือง, หรือสถานะอื่นใดที่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
้ ฐานที่บริษัทใช้พิจารณาในการคัดเลือก, ว่าจ้าง, มอบหมายตําแหน่ ง, ฝึ กอบรม,
เกณฑ์พืน
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
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การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะทําให้สถานที่ทํางานปราศจากความรุนแรง การข่มเหงรังแก, การข่มขู่,
และความไม่ปลอดภัยหรือการรบกวนจากสถานการณ์ ทงั ้ ภายในและภายนอก บริษัทฯ
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพนั กงานตามความจําเป็ น และจะดํารงไว้ซึ่งมาตรการ
ดังกล่าวโดยคํานึ งถึงความเป็ นส่วนตัวและให้เกียรติพนั กงาน

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

แรงงานเด็ก
บริษัทฯ ห้ามการจ้างงานบุคคลที่มีอายุตาํ่ กว่า 18 ปี ในตําแหน่ งงานที่มีความเสี่ยงอันตราย

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