นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จากัด (มหาชน)
1. ความสาคัญ
บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”) ยึดมั ่นในกำรเคำรพสิทธิมนุ ษยชน เนื่องจำกบริษทั ฯ
ตระหนักดีวำ่ มนุษย์นนั ้ มีสทิ ธิทตี่ ิดตัวมำแต่กำเนิด มีศกั ดิ ์ศรีและควำมเท่ำเทียมกัน บริษทั ฯ จึงยึดมั ่นต่อกำรปฏิบตั ิต่อ
บุคลำกรอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ นอกจำกกำรเคำรพสิทธิมนุ ษชนแล้ว ยังได้ผลักดันกำร
ปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกล และมุ่งมั ่นทีจ่ ะขยำยขอบเขตกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรเคำรพสิทธิ
มนุษยชนและกำรปฏิบตั ิดำ้ นแรงงำนของบุคลำกร ลูกค้ำ คูค่ ำ้ ธุรกิจ ชุมชน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยตลอดห่ วง
โซ่ คุ ณ ค่ ำ ตำมแนวทำงสำกล ซึ่ ง รวมถึ ง หลัก ปฏิญ ญำสำกลว่ ำ ด้ว ยสิท ธิ ม นุ ษ ยชน (United Nations Universal
Declaration of Human Rights: UNDHR) และกฎหมำยแรงงำน
2. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบำยด้ำนสิทธิมนุ ษยนชน (“นโยบำย”) คือกำรจัดให้มรี ูปแบบกำรทำงำนที่สร้ำงควำมมั ่นใจว่ำ
บริษทั ฯ กำลังประพฤติตนอย่ำงมีควำมรับผิดชอบและเคำรพต่อผูอ้ ่นื ไม่ว่ำจะเป็ นพนักงำน คู่คำ้ ผูร้ บั เหมำ ลูกค้ำ
สมำชิก ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียภำยนอก ในทุกกิจกรรมกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
3. ขอบเขตและการบังคับใช้
นโยบำยนี้มผี ลบังคับใช้กบั บริษทั ฯ สำขำ และหน่ วยงำนทุกแห่งของบริษทั ฯ ในทุกพื้นที่ที่บริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจอยู่
รวมถึงบริษทั ย่อยและบริษทั ในเครือที่บริษทั ฯ มีสว่ นได้เสีย และใช้กบั ผูท้ ที่ ำงำนในนำมของบริษทั ฯ รวมถึงพนักงำน
ประจ ำ หรือ สัญ ญำจ้ำง พนักงำนพิกำร พนักงำนฝึ กหัด นักศึกษำฝึ กงำน นักศึกษำในระบบทวิภำคี ที่ปรึกษำ
ผูร้ บั เหมำ เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และกรรมกำรบริษทั ฯ
4. แนวปฏิ บตั ิ ด้านสิ ทธิ มนุษยชน
4.1 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
4.1.1 กำรไม่เลือกปฏิบตั แิ ละกำรให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียมกัน
บริษทั ฯ เห็นควำมสำคัญของควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของทุกคนทีบ่ ริษทั ฯ ร่วมงำนด้วย จึงมุง่ มั ่นทีจ่ ะ
ให้โอกำสทีเ่ ท่ำเทียมกันกับพนักงำนทุกคน ตัง้ แต่กระบวนกำรสรรหำ กำรจ้ำงงำน กำรพัฒนำ กำรฝึ กอบรม กำร
กำหนดค่ำตอบแทน และกำรเลื่อนตำแหน่ ง จะต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่ง ใสและยุติธรรม ตำมคุณสมบัติ
ทักษะผลงำนและประสบกำรณ์ บริษทั ฯ ดำรงไว้ซึ่งสภำพกำรทำงำนที่ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ หรือกำรล่วง
ละเมิด ไม่วำ่ จำกประเด็นด้ำนเพศ เชือ้ ชำติ สีผวิ ถิน่ กำเนิด ศำสนำ อำยุ ควำมพิกำรทุพพลภำพ รสนิยมทำงเพศ
กำรบ่งชี้และกำรแสดงออกทำงเพศ ควำมเห็นทำงกำรเมือ ง หรือสถำนะอื่นๆ ซึ่งกฎหมำยให้ควำมคุม้ ครอง
บริษ ัท ฯ เคำรพในสิท ธิข องพนั กงำนและผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย และใช้ ว ิธีปฏิบตั ิที่เ ป็ น ธรรมและยอมรับ ในควำม

หลำกหลำยในกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ กำรตัดสินใจเกีย่ วกับกำรจ้ำงงำนใดๆ ตัง้ แต่กำรว่ำจ้ำงจนถึงกำรเลิก
จ้ำง และกำรเกษียณอำยุ จะต้องเป็ นไปตำมเกณฑ์ทถี่ ูกต้องตำมกฎหมำยและไม่เลือกปฏิบตั เิ ท่ำนัน้
4.1.2 แรงงำนบังคับ
ไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มกี ำรใช้แรงงำนบังคับในทุกรูปแบบ งำนหรือกิจกำรทุกชนิดซึ่งเป็ นกำรบีบบังคับเอำ
จำกบุคคลใดๆ โดยกำรใช้บทลงโทษ และบุคคลดังกล่ำวนัน้ มิได้สมัครใจที่จะทำด้วยตนเอง และไม่กระทำกำร
ใดๆ ที่อำจสร้ำงบรรยำกำศกำรทำงำนทีม่ ลี กั ษณะข่มขู่ ข่มเหง หรือไม่เป็ นมิตร รวมทัง้ กำรล่วงละเมิดทำงกำย
วำจำ จิตใจ และลำยลักษณ์อกั ษร รวมถึงไม่เรียกเก็บเงินหรือยึดเอกสำรประจำตัวใดๆ ของพนักงำน เว้นแต่เป็ น
กำรดำเนินกำรทีไ่ ม่ขดั ต่อกฎหมำย รวมไปถึงไม่กระทำกำรใดๆ ทีผ่ ดิ ศีลธรรมหรือเป็ นกำรล่วงละเมิดทำงเพศต่อ
บุคลำกรอื่น กำรกระทำดังกล่ำวครอบคลุมถึงกำรลวนลำม อนำจำร หรือกำรล่วงเกินทำงเพศ ไม่วำ่ จะด้วยวำจำ
หรือกำรกระทำก็ตำม ซึง่ อำจก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน บั ่นทอนกำลังใจ เสียหน้ำ หรืออับอำย
4.1.3 ชั ่วโมงกำรทำงำน อัตรำค่ำจ้ำงขันต
้ ่ำ และสวัสดิกำร
บริษทั ฯ กำหนดอัตรำค่ำจ้ำง ชั ่วโมงกำรทำงำน กำรทำงำนล่วงเวลำ และสวัสดิกำรของพนักงำน เป็ นไปตำม
กฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ งอย่ ำงเต็ม รูปแบบ และชดเชยให้กบั พนักงำนอย่ ำงเป็ น ธรรม ค่ำตอบแทนที่จ่ ำยให้กบั
พนักงำนต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยอัตรำค่ำจ้ำงทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด และผลประโยชน์ทพี่ นักงำนต้องได้ร บั
ตำมกฎหมำย บริษทั ฯ ดูแลให้พนักงำนทุ กคนมีสทิ ธิในกำรลำป่ วยและวัน หยุ ดประจ ำปี พนักงำนที่ใช้ว นั ลำ
ดัง กล่ ำวจะต้อ งไม่ถู กไล่ อ อก หรือ ขู่ว่ำจะเลิกจ้ำง พนักงำนต้อ งได้ร บั หนัง สือ บอกกล่ ำวและเงิน ชดเชยตำม
กฎหมำยแรงงำนในกรณีที่มกี ำรเลิกจ้ำง โดยที่พนักงำนไม่ได้กระทำควำมผิดต่ อบริษทั ฯ หรือได้รบั สิทธิกำร
เกษียณอำยุ
4.1.4 กำรไม่ใช้แรงงำนเด็กทีผ่ ดิ กฎหมำย
ห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กที่อ ำยุต่ ำกว่ำเกณฑ์ของกฎหมำย และห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กท ำงำนที่มลี ักษณะงำนและ
สิง่ แวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งจะเป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยและพัฒนำกำร
รวมถึงส่งผลกระทบต่อกำรศึกษำภำคบังคับ รวมไปถึงห้ำมจ้ำงแรงงำนเด็กทำงำนล่วงเวลำหรือทำงำนในวันหยุด
4.1.5 มำตรฐำนแรงงำน ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยในกำรทำงำน
บริษทั ฯ จัดให้มสี ภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภำพที่ดใี ห้กบั พนักงำน รวมถึงตำรำงกำร
ทำงำนที่เหมำะสม เป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยที่เกีย่ วข้อง
และในสถำนกำรณ์ โรคระบำด พนักงำนจะได้รบั อุปกรณ์ป้องกันและกำรฝึ กอบรมที่เกีย่ วข้องเพื่อควำมปลอดภัย
และควำมเป็ นอยู่ทดี่ ขี องพนักงำน บริษทั ฯ มุง่ เน้นในกำรรักษำสภำพกำรทำงำนที่ดี โดยกำรลดควำมเสีย่ งในกำร
เกิดอุบตั เิ หตุ กำรบำดเจ็บ และปั จจัยเสีย่ งด้ำนสุขภำพ
4.1.6 สิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
บริษทั ฯ จะไม่กระทำกำรใดๆ ทีเ่ ป็ นกำรจำกัดสิทธิเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือเข้ำร่วมกิจกรรมทำงกำร
เมือง ซึง่ ถือเป็ นสิทธิและควำมคิดเห็นส่วนบุคคล ทัง้ นี้ จะต้องไม่อำ้ งชือ่ บริษทั ฯ และไม่นำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรใดๆ ทำงกำรเมือง

5. การรายงานเบาะแส
ให้เป็ นไปตำมนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)
6. นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. จรรยำบรรณธุรกิจ
2. ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ
3. ระเบียบข้อบังคับด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
4. นโยบำยกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)
5. ปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุ ษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) แห่งสหประชำชำติ
(United Nation)
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2565

