
 

นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษทั เอม็เค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ  ากดั (มหาชน) 

1. ความส าคญั 

บรษิทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ยึดมัน่ในกำรเคำรพสทิธิมนุษยชน เนื่องจำกบรษิทัฯ
ตระหนกัดวีำ่มนุษย์นัน้มสีทิธทิีต่ิดตวัมำแต่ก ำเนิด มศีกัดิศ์รแีละควำมเท่ำเทยีมกนั บรษิทัฯ จงึยดึมัน่ต่อกำรปฏบิตัิต่อ
บุคลำกรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ นอกจำกกำรเคำรพสทิธิมนุษชนแล้ว ยงัไดผ้ลกัดนักำร
ปฏบิตัิดำ้นแรงงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมุ่งม ัน่ทีจ่ะขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำนในดำ้นกำรเคำรพสทิธิ
มนุษยชนและกำรปฏบิตัิดำ้นแรงงำนของบคุลำกร ลูกคำ้ คูค่ำ้ธุรกจิ ชมุชน ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยตลอดห่วง
โซ่คุณค่ำตำมแนวทำงสำกล ซึ่งรวมถึงหลักปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal 
Declaration of Human Rights: UNDHR) และกฎหมำยแรงงำน 

2. วตัถปุระสงค ์ 

วตัถุประสงค์ของนโยบำยดำ้นสทิธิมนุษยนชน (“นโยบำย”) คอืกำรจดัให้มรีูปแบบกำรท ำงำนที่สรำ้งควำมมัน่ใจว่ำ
บรษิทัฯ ก ำลงัประพฤติตนอย่ำงมคีวำมรบัผิดชอบและเคำรพต่อผูอ้ื่น ไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน คู่คำ้ ผูร้บัเหมำ ลูกคำ้ 
สมำชกิ ชมุชน และผูม้สีว่นไดเ้สยีภำยนอก ในทุกกจิกรรมกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

3. ขอบเขตและการบงัคบัใช้  
นโยบำยนี้มผีลบงัคบัใชก้บับรษิทัฯ สำขำ และหน่วยงำนทุกแห่งของบรษิทัฯ ในทุกพื้นที่ที่บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิอยู่ 
รวมถงึบรษิทัย่อยและบรษิทัในเครอืที่บรษิทัฯ มสีว่นไดเ้สยี และใชก้บัผูท้ีท่ ำงำนในนำมของบรษิทัฯ รวมถงึพนักงำน
ประจ ำ หรือสญัญำจ้ำง พนักงำนพิกำร พนักงำนฝึกหัด นักศึกษำฝึกงำน นักศึกษำในระบบทวิภำคี ที่ปรึกษำ  
ผูร้บัเหมำ เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรบรษิทัฯ 

4. แนวปฏิบติัด้านสิทธิมนุษยชน 

4.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน  

4.1.1 กำรไมเ่ลอืกปฏบิตัแิละกำรใหโ้อกำสอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
บรษิทัฯ เหน็ควำมส ำคญัของควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของทุกคนทีบ่รษิทัฯ รว่มงำนดว้ย จงึมุง่ม ัน่ทีจ่ะ
ใหโ้อกำสทีเ่ท่ำเทยีมกนักบัพนักงำนทุกคน ตัง้แต่กระบวนกำรสรรหำ กำรจำ้งงำน กำรพฒันำ กำรฝึกอบรม กำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรเลื่อนต ำแหน่ง จะต้องด ำเนินกำรดว้ยควำมโปร่งใสและยุติธรรม ตำมคุณสมบตัิ 
ทกัษะผลงำนและประสบกำรณ์ บรษิทัฯ ด ำรงไวซ้ึ่งสภำพกำรท ำงำนที่ปรำศจำกกำรเลือกปฏบิตัิ หรอืกำรล่วง
ละเมดิ ไมว่ำ่จำกประเดน็ดำ้นเพศ เชือ้ชำต ิสผีวิ ถิน่ก ำเนิด ศำสนำ อำยุ ควำมพกิำรทุพพลภำพ รสนิยมทำงเพศ 
กำรบ่งชี้และกำรแสดงออกทำงเพศ ควำมเห็นทำงกำรเมอืง หรอืสถำนะอื่นๆ ซึ่งกฎหมำยให้ควำมคุม้ครอง 
บริษัทฯ เคำรพในสิทธิของพนักงำนและผู้มีส่วนได้เสีย และใช้วิธีปฏิบตัิที่เป็นธรรมและยอมรบัในควำม



หลำกหลำยในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ กำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรจ้ำงงำนใดๆ ตัง้แต่กำรวำ่จ้ำงจนถงึกำรเลิก
จำ้ง และกำรเกษยีณอำยุ จะตอ้งเป็นไปตำมเกณฑท์ีถู่กตอ้งตำมกฎหมำยและไมเ่ลอืกปฏบิตัเิท่ำนัน้  

4.1.2 แรงงำนบงัคบั  
ไมก่ระท ำหรอืสนับสนุนให้มกีำรใชแ้รงงำนบงัคบัในทุกรูปแบบ งำนหรอืกจิกำรทุกชนิดซึ่งเป็นกำรบบีบงัคบัเอำ
จำกบุคคลใดๆ โดยกำรใชบ้ทลงโทษ และบุคคลดงักล่ำวนัน้มไิดส้มคัรใจที่จะท ำดว้ยตนเอง และไม่กระท ำกำร
ใดๆ ที่อำจสรำ้งบรรยำกำศกำรท ำงำนทีม่ลีกัษณะข่มขู่ ข่มเหง หรอืไม่เป็นมติร รวมทัง้กำรล่วงละเมดิทำงกำย 
วำจำ จติใจ และลำยลกัษณ์อกัษร รวมถงึไมเ่รยีกเกบ็เงนิหรอืยดึเอกสำรประจ ำตวัใดๆ ของพนกังำน เวน้แต่เป็น
กำรด ำเนินกำรทีไ่มข่ดัต่อกฎหมำย รวมไปถงึไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีผ่ดิศลีธรรมหรอืเป็นกำรล่วงละเมดิทำงเพศต่อ
บคุลำกรอื่น กำรกระท ำดงักล่ำวครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร หรอืกำรล่วงเกนิทำงเพศ ไมว่ำ่จะดว้ยวำจำ
หรอืกำรกระท ำกต็ำม ซึง่อำจกอ่ใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้น บัน่ทอนก ำลงัใจ เสยีหน้ำ หรอือบัอำย  

4.1.3 ชัว่โมงกำรท ำงำน อตัรำค่ำจำ้งข ัน้ต ่ำ และสวสัดกิำร 
บรษิทัฯ ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ชัว่โมงกำรท ำงำน กำรท ำงำนล่วงเวลำ และสวสัดกิำรของพนักงำน เป็นไปตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเต็มรูปแบบ และชดเชยให้กบัพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม  ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้กบั
พนกังำนตอ้งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอตัรำค่ำจ้ำงทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด และผลประโยชน์ทีพ่นักงำนตอ้งไดร้บั
ตำมกฎหมำย บรษิทัฯ ดูแลให้พนกังำนทุกคนมีสทิธิในกำรลำป่วยและวนัหยุดประจ ำปี พนักงำนที่ใช้วนัลำ
ดงักล่ำวจะต้องไม่ถูกไล่ออก หรือขู่ว่ำจะเลิกจ้ำง พนักงำนต้องได้รบัหนังสือบอกกล่ำวและเงินชดเชยตำม
กฎหมำยแรงงำนในกรณีที่มกีำรเลิกจ้ำง โดยที่พนักงำนไม่ไดก้ระท ำควำมผดิต่อบริษทัฯ หรอืไดร้บัสทิธิกำร
เกษยีณอำยุ 
4.1.4 กำรไมใ่ชแ้รงงำนเดก็ทีผ่ดิกฎหมำย  
ห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุต ่ำกว่ำเกณฑ์ของกฎหมำย  และห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กท ำงำนที่มลี ักษณะงำนและ
สิง่แวดล้อมที่ไม่ปลอดภยัตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งจะเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภยัและพฒันำกำร 
รวมถงึสง่ผลกระทบต่อกำรศกึษำภำคบงัคบั รวมไปถงึหำ้มจำ้งแรงงำนเดก็ท ำงำนล่วงเวลำหรอืท ำงำนในวนัหยุด 

4.1.5 มำตรฐำนแรงงำน ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัในกำรท ำงำน 
บรษิทัฯ จดัใหม้สีภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภยัและสง่เสรมิสขุภำพที่ดใีห้กบัพนกังำน รวมถงึตำรำงกำร
ท ำงำนที่เหมำะสม เป็นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัที่เกีย่วขอ้ง 
และในสถำนกำรณ์โรคระบำด พนกังำนจะไดร้บัอุปกรณ์ป้องกนัและกำรฝึกอบรมที่เกีย่วขอ้งเพื่อควำมปลอดภยั
และควำมเป็นอยู่ทีด่ขีองพนกังำน บรษิทัฯ มุง่เน้นในกำรรกัษำสภำพกำรท ำงำนที่ด ี โดยกำรลดควำมเสีย่งในกำร
เกดิอุบตัเิหตุ กำรบำดเจบ็ และปัจจยัเสีย่งดำ้นสขุภำพ 

4.1.6 สทิธเิสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็  
บรษิทัฯ จะไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัสทิธเิสรภีำพในกำรแสดงควำมคดิเหน็หรอืเขำ้รว่มกจิกรรมทำงกำร
เมอืง ซึง่ถอืเป็นสทิธแิละควำมคดิเห็นส่วนบุคคล ทัง้นี้ จะตอ้งไมอ่ำ้งชือ่บรษิทัฯ และไมน่ ำทรพัย์สนิของบริษทัฯ
ไปใชเ้พื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมอืง 

 



5. การรายงานเบาะแส 

ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blowing Policy)  

6. นโยบายและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
1. จรรยำบรรณธุรกจิ 
2. ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 
3. ระเบยีบขอ้บงัคบัดำ้นควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั 
4. นโยบำยกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน (Whistle Blowing Policy) 
5. ปฏญิญำสำกลว่ำดว้ยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่งสหประชำชำติ 

(United Nation) 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2565  


