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นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

หลักการและเหตุผล 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“ไทยเบฟ”) ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล      

ด้วยความยตุิธรรมและยึดมัน่ตามจรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม  ไทยเบฟได้เห็นคณุค่าและความส าคญัของ “มนุษย์” การอยู่ร่วมกันด้วยรักและเคารพ เมตตาต่อกันโดย

ไม่เลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ให้เกียรติกัน และค านึงถึงศักด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Human 

Dignity) ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญและเจตนารมณ์ของหลักการสิทธิมนุษยชน ไทยเบฟเชื่อมั่นว่าการเคารพสิทธิ

มนษุยชนของผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจเป็นรากฐานในการสง่เสริมความยัง่ยืนของธุรกิจและ

สังคม ไทยเบฟจึงให้ความเคารพต่อกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทัง้มาตรฐานแรงงานสากล และน า

หลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) หลักการ

ขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business 

and Human Rights: UNGP) ตราสารสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) และ

ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The 

International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work:  ILO)  มา

ปรับใช้กบัการด าเนินธุรกิจด้วย 

เพื่อป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจจากการ

ด าเนินงานของไทยเบฟ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านสิทธิมนษุยชนขึน้  

 

ขอบเขตนโยบาย  
นโยบายด้านสิทธิมนษุยชน (“นโยบาย”) นีน้ ามาใช้กับกรรมการของไทยเบฟทุกท่าน (“กรรมการ”) ผู้บริหารของ
ไทยเบฟ (พนกังานตัง้แต่ระดบัผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัขึน้ไปจนถึงระดบักรรมการผู้อ านวยการใหญ่) (“ผู้บริหาร”) 
และพนกังานของไทยเบฟทุกคน (“พนักงาน”) และใช้กับทุกกิจการที่ไทยเบฟมีอ านาจในการบริหาร เช่น บริษัท
ย่อย และกิจการร่วมค้า (Joint Ventures)  
นอกจากนี ้ไทยเบฟมุ่งหวังและส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของไทยเบฟที่ไทยเบฟไม่มีอ านาจในการ
บริหาร ให้การสนบัสนนุและปฏิบตัิตามแนวนโยบายนี ้ 
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ค านิยาม  
“คู่ค้า” หมายถึง ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาช่วง ผู้แทนจ าหน่ายสินค้า ผู้ ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้า ผู้ผลิตสินค้าขัน้ปฐม

ภมูิ ผู้ รับแฟรนไชส์ ผู้ รับอนญุาตให้ใช้สิทธิ นายหน้า และที่ปรึกษาที่ท าธุรกรรมร่วมกบัไทยเบฟ 
“พันธมิตรทางธุรกิจ” หมายถึง ตวัแทนจ าหน่ายสินค้าของไทยเบฟ หุ้นสว่นในกิจการร่วมค้า และลกูค้า 

 
วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติของนโยบายมีดังต่อไปนี ้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานจะปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้ความส าคญั
กับการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนรวมถึงชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ภายใต้กรอบของกฎหมายและ
หลกัสิทธิมนษุยชนรวมทัง้มาตรฐานแรงงานสากลอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะมาจากเร่ือง
เชือ้ชาติ สญัชาติ เผ่าพนัธุ์ เพศ ภาษา อาย ุสีผิว ความแตกต่างทางร่างกาย ความเชื่อในลทัธิ ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง การศึกษา สถานภาพทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม การเป็นสมาชิกสหภาพ 
ความหลากหลายทางเพศ หรือเร่ืองอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนษุยชน 

2. ไทยเบฟจะปฏิบตัิต่อคู่ค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจอย่างเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

3. ไทยเบฟจะไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั รวมถึงแรงงานนกัโทษและแรงงานขดัหนี ้

4. ไทยเบฟใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานในระดบัสงู โดย
จะทุ่มเทในการป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกิดในระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ตาม
มาตรฐานที่กฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

5. ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะเป็นเพื่อนบ้านเรือนเคียงที่ดีและเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือกับชุนชนท้องถิ่นต่าง ๆ         
ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ในด้านเกษตรกรรม การรักษาสิ่งแวดล้อม การศึกษา สุขภาพ
อนามัย การบ ารุงและสืบสานพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านโครงการพัฒนา
ชมุชนและกิจการเพื่อสงัคมเพื่อสง่เสริมให้ชมุชนท้องถิ่นมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 

6. ไทยเบฟจะใช้ความระมดัระวงัไม่ให้เกดิการละเมิดสิทธิมนษุยชนจากการด าเนินธุรกิจของไทยเบฟ  

7. ไทยเบฟจะสนบัสนนุสง่เสริมการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนษุยชน 

8. ไทยเบฟจะติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ท าความเข้าใจ และให้การสนบัสนุนแก่คู่ค้าและพนัธมิตรทาง
ธุรกิจเพื่อให้มีส่วนร่วมในการด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัจรรยาบรรณ ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของ    
ทกุคน และปฏิบตัิต่อทกุคนตามหลกัสิทธิมนษุยชน  

9. ไทยเบฟประสงค์ให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
ของคู่ค้าทกุกลุม่จะได้รับความคุ้มครองในสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนั ตามแนวทางปฏิบตัิส าหรับคู่ค้า
ของไทยเบฟฉบบัที่มีผลใช้บงัคบัในขณะนีแ้ละที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต 

10. ไทยเบฟส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คณุค่า
ของธุรกิจรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินธุรกิจของไทยเบฟให้ทราบ โดยไทยเบฟจะ
ด าเนินการตามขัน้ตอนการท างานที่จ าเป็นและเหมาะสมเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนษุยชนจากการด าเนินธุรกิจของไทยเบฟ 
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11. ไทยเบฟจะให้ความเป็นธรรมและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสที่เป็นผู้ รายงานเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก
การด าเนินธุรกิจของไทยเบฟ โดยยึดมาตรการการปกปอ้งคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือใน
การรายงานการละเมิดสิทธิมนษุยชนตามนโยบายการรับข้อร้องเรียนของไทยเบฟ 

12. ไทยเบฟมุ่งมัน่จะจดัให้มีกระบวนการการตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชนรอบด้าน (Due Diligence Process) 
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุประเด็นและประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ก าหนดกลุ่มหรือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ วางแผนและก าหนดแนวทางการป้องกัน การลด
ผลกระทบ การบริหารจดัการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนจากการด าเนินธุรกิจ
ของไทยเบฟที่เหมาะสมหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ นอกจากนี ้ไทยเบฟยงัสง่เสริมและสนบัสนนุ
ให้คู่ค้าด าเนินการในลักษณะดังกล่าวด้วยโดยคาดหวังว่าคู่ค้าจะมีกระบวนการในการป้องกัน การลด
ผลกระทบ การบริหารจดัการแก้ไขและเยียวยาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนจากการด าเนินธุรกิจ
ของคู่ค้าที่เหมาะสมด้วย 

13. ไทยเบฟจะตรวจสอบและติดตามผลของการจัดการและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
กระบวนการตรวจสอบและติดตามผล รวมถึงให้การสนบัสนุนและร่วมมือในการเยียวยาผลกระทบที่เกิด
จากการด าเนินธุรกิจของไทยเบฟ  

14. ไทยเบฟจะรายงานผลด าเนินการด้านสิทธิมนษุยชนผ่านรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืนและเว็บไซต์การพฒันา
ที่ยัง่ยืนของไทยเบฟ 

15. บุคคลที่กระท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินัย เมื่อ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้ว บุคคลผู้กระท าผิดจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัการท างานของไทยเบฟ และในกรณีที่การกระท าดงักล่าวเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผู้กระท า
ความผิดอาจถกูด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  


