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ค าน าและการควบคุมเอกสาร (Preface and document control) 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าขึ้นเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบันโยบาย ขั้นตอน มาตรฐาน หรือค าแนะน าของ บริษทั โรงแรมเซ็นทรัล

พลาซา จ ากดั (มหาชน) และจะไดรั้บการปรับปรุงเป็นระยะเพื่อสะทอ้นถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ อนัเน่ืองมาจาก

ขอ้ก าหนดทางธุรกิจหรือโครงสร้างพื้นฐาน หา้มน าขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วน มาท าซ ้าพื่อวตัถุประสงคท์างการคา้

โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมอย่างชดัแจง้จากเจา้ของเอกสารท่ีระบุไว ้ เอกสารน้ีตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัโดย

ผูอ้นุมติัท่ีก าหนด เพื่อใหม้ัน่ใจในความถูกตอ้งทางเทคนิคและความถูกตอ้งทางธุรกิจ 

 

เจ้าของเอกสารและผู้อนุมัติ  
เจา้ของ  แผนกความเส่ียง 

ผูอ้นุมติั   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วนัท่ีอนุมติั  12 พฤษภาคม 2565 

  
การควบคุมการแก้ไข 

แก้ไขคร้ังที ่ วันที ่ รายละเอียด 
2.0 12 พฤษภาคม 2565  

   

 

รายช่ือการแจกจ่ายภายใน  
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน  
  
 

รายช่ือการแจกจ่ายภายนอก  
 

เจ้าของเอกสารตอ้งอนุมติัค าขอให้เผยแพร่ส าเนาเอกสารน้ีแก่บุคคลภายนอก จะตอ้งพิจารณาเน้ือหาและการจดั

ประเภทของเอกสารน้ีก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาต เจา้ของเอกสารน้ีตอ้งระบุรูปแบบการแจกจ่าย การอนุญาตการคดัลอก 

และขั้นตอนในการส่งคืนหรือก าจดัเอกสาร 
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1. บริบทด้านสิทธิมนุษยชนของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน)  

บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ตระหนักดีว่าบุคคลทุกคนมีคุณค่าและศกัด์ิศรีแห่ง

ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั บริษทัฯ มุ่งมัน่ใหค้วามส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและปลูกฝังใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง

ในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษทัฯ ตระหนกัและปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษทัฯ มีการด าเนินงานอย่างรับผิดชอบ ไม่มีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตลอดจนดูแลบุคลากรและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองสิทธิมนุษยชนโดยเท่าเทียมกนั ครอบคลุมใน

เร่ืองการปกป้อง การเคารพ และการเยยีวยาจดัการผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้้นอยา่งเหมาะสม 

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ ก าหนดขึ้้นโดยมีกรอบแนวทางมาจากหลกัปฏิบติัดา้นสิทธิมนุษยชนใน

ระดบัสากล อาทิ 

• ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน  

• ปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ  

• หลกัการช้้ีแนะวา่ดว้ยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ ฉบับน้ีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษทัฯ ในการเคารพสิทธิ

มนุษยชนและแสดงถึงความเขา้ใจในความส าคญัของระดบัและความหลากหลายของบริษทัฯ นอกจากน้ียงัก าหนด

ความคาดหวงัของบริษทัฯ ส าหรับการด าเนินการทั้งหมดในกลุ่มพนกังานของบริษทัฯ และผูท่ี้บริษทัฯ ท าธุรกิจ

ดว้ย 

แนวทางโดยละเอียดส าหรับพนกังานของบริษทัฯ เก่ียวกบัวิธีการด าเนินนโยบายทัว่ทั้งธุรกิจของบริษทัฯ สามารถ

พบไดใ้นเอกสารค าแนะน าดา้นการจดัการ: แนวทางดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ นโยบายและแนวปฏิบติัดา้น

สิทธิมนุษยชนร่วมกันบริษทัฯ จดัท าขึ้นตามนโยบายและหลกัการท่ีบริษทัฯ จะรับผิดชอบต่อพนักงานในการ

เคารพสิทธิมนุษยชน 

2. แนวทางยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ใชแ้นวทางเชิงกลยทุธ์ในการเคารพสิทธิมนุษยชน การด าเนินการน้ีตระหนกัถึงผลกระทบเชิงบวกและ

เชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานของบริษทัฯ 

3. ขอบเขต  

นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัฯ ทั้งท่ีเกิดขึ้้นโดยทางตรงจากการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทัฯ และทางออ้มผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัย่อย และบริษทัร่วมทุนท่ีอยู่ในอ านาจการบริหาร
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จดัการของบริษทัฯ และสนบัสนุนให้พนัธมิตรทางธุรกิจและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

(Value Chain) อาทิ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ ตลอดจนพนัธมิตรทางธุรกิจ ปฏิบติัตามใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

4. นิยาม 

4.1  สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานท่ีมีมาแต่

ก าเนิดและความเสมอภาค ท่ีจะไม่ถูกเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุแห่งเช้้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพนัธุ์ 

หรือสถานะอ่ืนใด (ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ) 

4.2  การใชแ้รงงานบงัคบั (Forced Labor) หมายถึง งานท่ีบุคคลท างานดว้ยความไม่สมคัรใจ โดยอาศยัวิธีการ

หรืออา้งเหตุเพื่อการลงโทษ หรือการบีบบงัคบั การข่มขู่ การข่มขืนใจใหท้ างานหรือใหบ้ริการ เป็นผลให้

บุคคลท างานอย่างไม่เต็มใจหรือโดยท าให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ (ท่ีมา: กรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน) 

4.3   การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) หมายถึง การให้เด็กท างานจนท าให้สูญเสียการด าเนินชีวิตในวยัเด็ก 

รวมถึงการบัน่ทอนศกัยภาพและความภาคภูมิใจของเด็ก ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อการพฒันาทางร่างกายและ

จิตใจของเด็ก รวมทั้งการใหเ้ด็กท างานซ่ึงเป็นอนัตรายต่อสภาพจิตใจ ร่างกาย สังคมและศีลธรรมของเด็ก 

ทั้งยงัเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาโดยสูญเสียโอกาสในการเขา้เรียนในโรงเรียน มีพนัธะท าใหเ้ด็กตอ้งออก

จากโรงเรียนอย่างถาวร หรือท าให้เด็กตอ้งเรียนไปด้วยท างานไปดว้ย ท าให้เด็กมีชัว่โมงการท างานท่ี

ยาวนานและท างานหนกั (ท่ีมา: กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน) 

4.4  กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) หมายถึง ประชากรท่ีมีความอ่อนแอ หรืออ่อนดอ้ยในการรับมือกบั
ปัญหาท่ีเกิดจากความเหล่ือมล ้ าทางสังคม ทั้ งน้ีปัจจัยท่ีท าให้เกิดภาวะเปราะบางของประชากร 
ประกอบดว้ยลกัษณะทางธรรมชาติและสุขภาพ การเป็นชนกลุ่มน้อย การถูกจองจ าหรือจ ากดัอิสรภาพ 
ความยากจน และความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้าง ซ่ึงประชากรเหล่าน้ี มกัไม่ได้รับการปฏิบัติตาม
หลกัการสิทธิมนุษยชน (ท่ีมา: สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 
ตามบริบทในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ กลุ่มเปราะบางอาจหมายถึง เด็ก หญิงตั้งครรภ์      
ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุแรงงานต่างดา้ว แรงงานตามสัญญาจา้ง และชุมชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4.5  ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หมายถึง กิจกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ และเช่่ือมโยงกนั เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับบริษัทฯ ตลอดทั้ งกระบวนการด าเนินธุรกิจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการสร้างคุณค่าท่ี
ต่อเน่ืองกนัเป็นทอด ๆ เหมือนห่วงโซ่ของกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวพนักนั เพื่อสร้างประโยชน์สุดทา้ยใน
ผลิตภณัฑห์รือบริการเพื่อส่งต่อไปยงัลูกคา้ 
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4.6  ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผลกระทบในเชิงบวกหรือลบ ทั้งทางตรงและทางออ้ม เช่นพนกังาน 
ลูกคา้ คู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

5.  นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
5.1 การน ากรอบงานของสหประชาชาติปี 2008 มาใช ้“ปกป้อง เคารพ และเยยีวยา”  

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการตามหลกัการช้ีน าของกรอบงานของสหประชาชาติ ส าหรับธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชน โดยเนน้เฉพาะในหนา้ท่ีของรัฐในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบของบริษทัฯ ใน
การเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบร่วมกนัของรัฐและบริษทัฯเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้ถึงอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเยยีวยาส าหรับผูท่ี้เคยประสบกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ   
บุคคลทุกคนมีคุณค่าและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นมนุษยเ์ท่าเทียมกนั บริษทัฯ ให้ความส าคญัต่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของบริษทัฯ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งร่วมกนัส่งเสริม
ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน โดยยดึถือและปฏิบติัตามนโยบายดงัน้ี  
5.1.1   ปฏิบติัต่อทุกคนตามหลกัสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็น

มนุษย ์โดยไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้้ือชาติ สัญชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา การ
แสดงออกทางความคิด สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือความแตกต่างใด ๆ 

5.1.2  ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีจะไม่ส่งผลกระทบทั้ งทางตรงและทางอ้อมต่อการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

5.1.3  สนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

5.1.4  ส่ือสารและท าความเขา้ใจแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
5.1.5  ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินความเส่ียงและผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งสม ่าเสมอ พร้อม

ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 
5.1.6   จดัให้มีการบริหารจดัการเร่่ืองร้องเรียน และการเก็บรักษาขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพฒันา

ช่องทางการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูเ่สมอ 
5.1.7   เปิดเผยขอ้มูลความคืบหน้าการด าเนินงานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ ผ่านรายงานประจ าปี 

(แบบ 56-1 One Report) และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม 
5.2    นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนฉบบัน้ีครอบคลุมสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ท่ีส าคญัของบริษทัฯ ไดแ้ก่   

1) พนกังาน ประกอบดว้ย พนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว 2) ลูกคา้และผูท่ี้มาใชบ้ริการ 3) คู่คา้และ
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พนัธมิตรทางธุรกิจ 4) สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการด าเนินงานกับผูมี้ส่วนได้เสีย      
แต่ละกลุ่ม ดงัน้ี 
5.2.1 สิทธิของพนกังาน: จดัใหมี้สภาพการจา้งงานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมการ

ยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร รวมถึงการเปิดโอกาสรับผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ เขา้ท างานกบั
บริษทัฯ และให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยัของพนกังานทุกคนปราศจากการ
ข่มขู่คุกคามในทุกรูปแบบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้าง
และสภาพแวดลอ้มการท างานใหดี้อยูเ่สมอ 

5.2.2   สิทธิของลูกคา้และผูท่ี้มาใช้บริการ: ให้ความส าคญักบัสุขภาพและความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของลูกคา้และผูท่ี้มาใชบ้ริการ ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบและเป็น
ธรรม ใหค้วามส าคญัต่อมาตรฐานการให้บริการต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั
และห้ามการเลือกปฏิบติัต่อลูกค้าบนพื้นฐานของ อายุ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ     
ชาติพนัธุ์ เพศ สีผิว ศาสนา ความเช่ือ ประเทศท่ีมา สถานะพลเมือง รสนิยมทางเพศ ตลอดจน
สถานภาพการสมรส และจะปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกคนอยา่งมีศกัด์ิศรีปราศจากการข่มขู่คุกคามในทุก
รูปแบบ และให้ความส าคญัต่อความเป็นส่วนตัวของลูกคา้และผูท่ี้มาใช้บริการอย่างเข้มงวด 
รวมถึงเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัผ่านการจดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีมีมาตรฐาน 

5.2.3 สิทธิของคู่คา้และพนัธมิตรทางธุรกิจ: ส่งเสริมให้มีการจา้งงานท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมตามท่ี
กฎหมายก าหนดและมาตรฐานสากลด้านสิทธิแรงงาน รวมทั้งการก าหนดชั่วโมงการท างาน    
การจ่ายค่าจา้งอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติั ให้ความส าคญักบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
ของแรงงาน ปราศจากการใชแ้รงงานผิดกฎหมาย หรือการข่มขู่คุกคามแรงงานในทุกรูปแบบ 

5.2.4    สิทธิของสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม: ด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มโดย
เคารพสิทธิของสังคมและชุมชน ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการครองชีพ สุขภาพและความ
ปลอดภัยของชุมชน ดูแลรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยควบคุม 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุด 

6. แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกีย่วกบัแรงงาน 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดา้นสิทธิ
มนุษยชนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานในระดบัสากล อนัประกอบดว้ยสิทธิขั้นพื้นฐานในดา้นต่าง ๆ และสิทธิ
ในการท างานท่ีสอดคลอ้งกับบริบทของบริษทัฯ ตลอดจนติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกัน
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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6.1 แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานบงัคบั 
6.1.1 ไม่บงัคบัใชแ้รงงานท่ีไม่ไดส้มคัรใจท า 
6.1.2 ไม่กกัขงัหรือใช้เป็นแรงงานขดัหน้ี ไม่มีการลงโทษทางการเงิน (Debt bondage) เช่นการ 

ก่อภาระหน้ีผูกพนั การไม่จ่าย การคา้งจ่าย หรือการจ่ายค่าจา้งล่าช้าเพื่อเป็นขอ้ผูกมัดให้

พนกังานท างานใหบ้ริษทัฯ  

6.1.3  ไม่เรียกร้องหรือรับเงินประกนั บตัรประจ าตวั หรือเอกสารประจ าตวัใด ๆ จากพนักงาน

เพื่อแลกกบัการท างาน หรือเป็นเง่ือนไขในการรับเขา้ท างาน เวน้แต่เป็นการด าเนินการท่ี

ไม่ขดัต่อกฎหมาย 

6.1.4  ไม่ลงโทษข่มขู่ หรือคุกคาม หรือกระท ารุนแรงในรูปแบบใด ๆ โดยการข่มเหงทางร่างกาย 

วาจา หรือจิตใจ  

6.1.5  ไม่จ ากดัสิทธิเสรีภาพในการเคล่ือนยา้ย การถูกโดดเด่ียว เช่น การห้ามพนักงานออกจาก
สถานท่ีท างานหรือท่ีพกั การกีดกนัพนกังานจากชีวิตในชุมชนและสังคม  

6.1.6  ไม่ใชแ้รงงานท่ีมาจากการคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบ 
6.1.7  ไม่ริดรอนสิทธิและผลประโยชน์อ่ืนใด หรือปฏิเสธในการใหส่ิ้งจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการ

ด ารงชีวิต 
6.2 แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานเด็ก 

6.2.1 ไม่วา่จา้งหรือสนบัสนุนการวา่จา้งแรงงานเด็กท่ีมีอายตุ ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 
6.2.2 ไม่ว่าจา้งหรือสนบัสนุนให้แรงงานเด็กท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอนามยั หรืออยู่ใน

สภาวะแวดลอ้มท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยัและพฒันาการของเด็ก  
6.2.3 ไม่ว่าจา้งแรงงานหรือสนบัสนุนการวาจา้งแรงงานเด็กท่ีถูกพรากจากผูป้กครองโดยไม่ได้

รับความยนิยอม 
6.2.4  ไม่วา่จา้งหรือสนบัสนุนใหแ้รงงานเด็กท างานท่ีมีผลกระทบต่อการศึกษาภาคบงัคบั 

6.3  แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานหญิง  
6.3.1 ไม่ใหพ้นกังานหญิงท างานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตามท่ีกฎหมายก าหนด  
6.3.2 จ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานทั้งชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกนัส าหรับงานท่ีอยู่ในระดบัค่า

งานหรือต าแหน่งงานเดียวกนั  
6.3.3 จดัให้พนักงานท่ีมีครรภ์ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัต่อการมีครรภ์และไม่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพอนามยั  
6.3.4  จดัใหมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกต่อพนกังานท่ีมีครรภ ์หรืออยูใ่นช่วงท่ีใหน้มบุตร 
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6.3.5  ไม่เลิกจา้ง ลดต าแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์ของพนกังานหญิง เพราะเหตุจากการมีครรภ์  
6.4 แนวปฏิบติัดา้นการใชแ้รงงานต่างดา้ว  

6.4.1  ว่าจ้างและสนับสนุนการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวท่ีมีใบอนุญาตท างานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย 

6.4.2  จดัให้มีสัญญาจา้งงานท่ีชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยภาษาท่ีแรงงานต่างดา้วสามารถ
เขา้ใจได ้ 

6.4.3 จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและมีหลกัฐานในการจ่ายค่าตอบแทนทุกคร้ัง 
6.5  แนวปฏิบติัดา้นสภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัในการท างาน  

6.5.1  จดัสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน เป็นไปตามกฎหมาย

หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ หรือปัจจยัท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนกังาน  

6.5.2 จดัอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีการจดัอบรมดา้นความปลอดภยั 
เพื่อดูแลใหพ้นกังานตระหนกัรู้และปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6.6 แนวปฏิบติัดา้นโอกาสท่ีเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก หรือเลือกปฏิบติั  
6.6.1  ในการสรรหาและคดัเลือกพนักงานเขา้ท างาน ตอ้งพิจารณาจากคุณสมบติัท่ีตอ้งการตาม

ต าแหน่งงานโดยไม่เลือกปฏิบติัดว้ยเหตุเพราะความแตกต่างใด ๆ  
6.6.2  ในการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สวสัดิการ การพิจารณาเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ี

การโอนยา้ยหน้าท่ีงาน ตอ้งไม่กระท าหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุเพราะ
ความแตกต่างใด ๆ  

6.6.3 จัดให้มีการพัฒนาพนักงานอย่างทั่วถึง เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยค านึงถึงความ

เหมาะสมของต าแหน่งนั้น ๆ และเปิดโอกาสใหมี้ความกา้วหนา้ในสายอาชีพอยา่งเท่าเทียม

กนั  

6.6.4  ก าหนดและเปิดเผยการประเมินผลการปฏิบติังานให้พนกังานทราบอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรมเพื่อใหส้ามารถพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนได ้

6.6.5 ไม่แทรกแซง ขดัขวาง หรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นผลกระทบต่อการใชสิ้ทธิหรือวิธีปฏิบติั
ของพนกังาน ดว้ยเหตุเพราะความแตกต่างใด ๆ  

6.6.6 ไม่เลิกจา้ง หรือการใหเ้กษียณอายกุารท างาน ดว้ยเหตุเพราะความแตกต่างใด ๆ  
6.7  แนวปฏิบติัดา้นการป้องกนัความรุนแรง การข่มขู่คุกคาม และการล่วงละเมิด  

6.7.1  ไม่กระท าความรุนแรง การข่มขู่ คุกคาม และการล่วงละเมิดต่อบุคคลใดในทุกรูปแบบ 
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6.7.2 ไม่กระท าการท่ีเป็นการใชอ้ านาจไม่พึงประสงค ์หรือกระท าการท่ีส่อไปในทางเพศ ท่ีอาจ
ก่อใหเ้กิด 
- ความเดือดร้อน ร าคาญ อบัอาย หรือรู้สึกถูกเหยยีดหยาม  
- สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ปลอดภยั น่าเกรงกลวั ไม่เป็นมิตร กา้วร้าว  
- การแทรกแซงการปฏิบติังานท่ีไม่ชอบดว้ยเหตุผล  
- ผลกระทบต่อการจา้งงาน การสรรหา การแต่งตั้ง การโยกยา้ย การพิจารณาค่าตอบแทน  

6.8 แนวปฏิบติัดา้นค่าตอบแทนการท างาน  
6.8.1 จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
6.8.2 มีหลกัฐานการจ่ายค่าตอบแทนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีรายละเอียดอย่างชดัเจน เพื่อให้

พนักงานรับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวนค่าตอบแทนและรายการต่าง ๆ ท่ีไดรั้บในแต่ละ
คร้ังรวมถึงค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ท่ีพึงไดรั้บตามกฎหมาย  

6.8.3  จดัใหพ้นกังานไดรั้บสิทธิประกนัสังคมหรือสวสัดิการอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
6.8.4 จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ตามความเหมาะสมของหน่วยธุรกิจ ซ่ึงประกอบดว้ย เงิน

สะสมท่ีหกัจากค่าจา้งของพนกังาน และเงินสมทบท่ีบริษทัฯ ออกให ้เพื่อใหพ้นกังานมีเงิน
ออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลักประกันให้แก่
ครอบครัวกรณีท่ีพนกังานเสียชีวิต 

6.9 แนวปฏิบติัดา้นชัว่โมงการท างาน  
6.9.1 ระบุเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดของการท างานตามปกติใหพ้นกังานทราบอยา่งชดัเจน และ

จดัใหมี้ชัว่โมงการท างานรวมถึงการท างานล่วงเวลาท่ีเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
6.9.2 มีการบนัทึกเวลาการท างานอยา่งถูกตอ้งเป็นระบบ 
6.9.3 ก าหนดใหมี้เวลาพกัระหวา่งปฏิบติังาน และเวลาพกัรับประทานอาหารอยา่งเหมาะสม  
6.9.4  การใหสิ้ทธิในวนัลาต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี วนัลากิจ 

และอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสม รวมทั้งจดัใหมี้วนัหยดุตามประเพณีท่ีกฎหมายก าหนด 

6.10 แนวปฏิบติัดา้นเสรีภาพในการรวมตวักนัโดยสันติเพื่อเจรจาต่อรอง 
6.10.1 เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และแจง้ขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ

บริษทัฯ ได ้
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6.10.2  เคารพต่อสิทธิและเสรีภาพในการเขา้ร่วมหรือไม่เขา้ร่วมสมาคม หรือชมรมต่าง ๆ โดยการ
รวมตวักนัจะตอ้งกระท าดว้ยสันติและปราศจากอาวุธ ไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานและความต่อเน่ืองในการใหบ้ริการลูกคา้ 

6.10.3  ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิในการรวมตวักนัของพนักงาน เวน้แต่การจ ากัด
สิทธินั้นกระท าเพื่อคุม้ครองประโยชน์ส่วนรวม รักษาความสงบเรียบร้อยหรือป้องกนัมิให้
กระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

6.11 แนวปฏิบติัดา้นการเลิกจา้งและการจ่ายค่าชดเชย 
6.11.1 ไม่เลิกจา้งพนกังานโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควร  
6.11.2 ในกรณีท่ีมีการเลิกจา้ง ตอ้งแจง้ใหพ้นกังานทราบก่อนการเลิกจา้ง รวมทั้งจ่ายค่าชดเชยตาม

กฎหมาย 

7.  การประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
7.1 การประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ตอ้งมีการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีมีต่อกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียต่าง ๆรวมทั้ง
กลุ่มเปราะบางท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ อย่างครอบคลุมทัว่ถึง โดยมีการติดตามและประเมินความ
เส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ  

7.2 การตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งรอบดา้น 
บริษทัฯ ตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน เพื่อระบุความเส่ียงและ
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวขอ้งทั้งห่วงโซ่
คุณค่า โดยมีการป้องกัน และบรรเทาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดหรืออาจเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจ นอกจากน้ี บริษทัฯ จะตอ้งสร้างความตระหนกัรู้ในเร่ืองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการ
คุม้ครอง เคารพและเยียวยาดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอก
องคก์รอยา่งเหมาะสมและเพียงพอ 

8.  การรับข้อร้องเรียน 
8.1 จดัให้มีช่องทางแจง้ขอ้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีท่ีพบเห็นหรือรับทราบการกระท าท่ีละเมิด

สิทธิมนุษยชน ผ่านระบบการรับเร่ืองร้องเรียนออนไลน์บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และช่องทางอ่ืน ๆ 
ท่ีบริษทัฯ ก าหนด เช่น ผา่นทาง  
https://investor.centarahotelsresorts.com/th/sustainability/whistleblowing 
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8.2 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลหรือขอ้ร้องเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนหลงัจากท่ีไดรั้บ
แจง้จากพนกังาน และ/หรือ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย พร้อมรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อด าเนินการบรรเทา
หรือแกไ้ขผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเหมาะสม 

8.3 ด าเนินการสืบขอ้เท็จจริงและสอบสวนอย่างเป็นธรรม และมีการคุม้ครองสิทธิพนกังานหรือบุคคล
อ่ืนท่ีรับจา้งท างานใหแ้ก่บริษทัฯ อยา่งเป็นธรรม ตามจรรยาบรรณและหลกัการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัฯ 

9.  มาตรการเยียวยาผลกระทบ 
9.1  ด าเนินการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Impact Assessment) และ/หรือ 

การตรวจสอบดา้นสิทธิมนุษยชนอย่างรอบดา้น (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อศึกษา
ถึงระดบัผลกระทบของประเด็นความเส่ียงดา้นสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีอาจไดรั้บ ไดแ้ก่ พนกังาน 
คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชนท้องถ่ิน เพื่อให้บริษทัฯ เข้าใจในประเด็นความเส่ียงด้านสิทธิ
มนุษยชนท่ีเกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ และสามารถก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัและ
บรรเทาผลกระทบ รวมถึงการเยยีวยาผูท่ี้อาจไดรั้บผลกระทบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

9.2 ด าเนินการเยยีวยาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดขึ้้นจากกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ 
ท่ีมีความเส่ียงและความรุนแรงของผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชนในระดับท่ีสูงเป็นล าดบัแรก ซ่ึง
รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมท่ีหากไม่ไดรั้บการเยยีวยาในทนัทีจะไม่สามารถแกไ้ขเยยีวยา
ไดต้ามดว้ยผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบกลุ่มอ่ืน ๆ ต่อไป โดยพิจารณาตามล าดบัความส าคญัและความรุนแรง
ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้้น  

10. การติดตาม  
10.1 มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนประเมินความเส่ียงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสม
โดยให้ทุกหน่วยงานมีหน้าท่ีก ากับดูแลและบริหารความเส่ียงท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตน
ตลอดจนส่งเสริมใหคู้่คา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจมีการตรวจประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง ซ่ึง
ครอบคลุมประเด็นดา้นแรงงานและดา้นสิทธิมนุษยชน 

10.2  ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีหน้าท่ีติดตามกรณีเกิดการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
รวบรวมและจดัท ารายงานเพื่อแกไ้ขปัญหาต่อไป  

10.3 ก าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากับดูแล และ
คณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั  
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11.  การรายงานต่อสาธารณชน 
การเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ เป็นส่วนหน่ึงของการรายงานด้านการ
พฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainability Development Reporting) ผ่านรายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) 
และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ หรือการเปิดเผยประชาสัมพนัธ์ในช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม 

12.  ผู้บริหารและความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนในบริษัทฯ  
ความรับผิดชอบในทนัทีเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นตกอยูก่บัผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
ของเรา พวกเขาจ าเป็นตอ้งคุน้เคยกบันโยบายและแนวทางสิทธิมนุษยชน ของบริษทัฯ ผูบ้ริหารตอ้งสามารถ
แสดงใหเ้ห็นวา่พวกเขาก าลงัป้องกนัหรือตอบสนองต่อความเส่ียงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยา่งแข็งขนั
ไดอ้ย่างไร และวิธีท่ีทางผูบ้ริหารจงใจจดัการ การด าเนินงานท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนของผูค้นและมีส่วน
ท าให้เกิดความตระหนกัรู้ ความรับผิดชอบขั้นสูงสุดส าหรับการปฏิบติังานดา้นสิทธิมนุษยชนของบริษทัฯ 
นั้นอยู่ท่ีคณะกรรมการและผูบ้ริหารของ บริษทัฯ ซ่ึงจะคอยรับรองถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อ 
นโยบายน้ีและแนวทางท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. การตระหนักถึงความส าคัญ 
บริษทัฯ ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในบริษทัฯ ตลอดจนคู่คา้ และพนัธมิตรทาง
ธุรกิจเขา้ใจถึงสิทธิมนุษยชนพื้นฐานท่ีตนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานพึงไดรั้บ รวมถึงร่วมกนั
ป้องกนัการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ให้เกิดขึ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดัท าระบบการฝึกอบรม
ดา้นสิทธิมนุษยชน หรือ E-learning เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความรู้ความเขา้ใจด้านสิทธิมนุษยชนท่ี    
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ และพนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีเผยแพร่นโยบายและความมุ่งมัน่ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกฝ่าย รวมถึงลูกคา้ คู่คา้พนัธมิตรทางธุรกิจรับทราบและปฎิบติัตามแนวทางดงักล่าว 
 
ทั้งน้ีใหมี้ผลตั้งแต่  12 พฤษภาคม 2565 เป็นตน้ไป 
 
 
นายธีระยทุธ จิราธิวฒัน์ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ ากดั (มหาชน) 


