นโยบายสิ ทธิมนุษยชน
หลักการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) ในฐานะผูน้ าในการให้บริ การด้านโรงแรมและร้านอาหาร ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์อย่างเท่าเทียากัน จึงให้ความสาคัญต่อการส่งเสริ มการพิทกั ษ์สิทธิมนุษยชนของผูท้ ี่ส่วนได้ส่วนเสี ย
ของทุ กฝ่ าย ซึ่ งบริ ษทั ถื อว่าเป็ นคุ ณธรรมขั้นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยเหตุผลนี้ บริ ษทั จึ งได้กาหนดให้เรื่ อง
คุณธรรมเป็ นส่ วนหนึ่ งของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ขององค์กร เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าแนวทางการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั และ
วิถีการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานอยูบ่ นหลักการการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรี ต่อกันอย่างเท่าเทียม
นอกเหนื อจากนี้ บริ ษทั ยังให้มีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีความเคารพสิ ทธิ มนุษยชน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข้ นั
พื้ น ฐานในการท างานขององค์ ก รแรงงานระหว่ า งประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ได้แก่
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ
อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่าที่อนุญาตให้จา้ งงานได้
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดาเนิ นการโดยทันทีเพื่อขจัดรู ปแบบที่
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
▪ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริ มการดาเนินงานความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
▪
▪
▪
▪
▪

ขอบเขต
นโยบายนี้ ใช้กับการด าเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษทั โรงแรมเซ็ นทรั ลพลาซา จ ากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงสื่ อ สารให้คู่คา้ ทางธุรกิจนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินธุรกิจ และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ าย ให้เห็นความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชน
นิยาม
บริ ษทั

หมายถึง บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน) หรื อ Centel

บริ ษทั ย่อย

หมายถึง บริ ษทั ที่ Centel ถือหุน้ ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 และมีอานาจในการบริ หารจัดการ

พนักงาน

หมายถึง พนักงานของ Centel ทุกคน ผูท้ ี่ปฎิบตั ิหน้าที่ภายใต้สญ
ั ญาจ้างงานทุกตาแหน่ง

คู่คา้

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรที่จดั หาวัตถุดิบ สิ นค้า คอนเทนท์ตลอดจนการให้บริ การต่างๆ

พันธมิตรธุรกิจ

หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์กรที่จดั จาหน่ายสิ นค้าและบริ การของ Centel ให้แก่ กลุ่มลูกค้า
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แนวทางปฏิบัติ
เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ ใจพนักงานทุกคนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มในห่ วงโซ่อุปทานได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และ
ส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีบรรยาการความเคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชนทัว่ ทั้งห่ วงโซ่ อุปทาน บริ ษทั จึงกาหนดแนวทางปฏฺบัติเพื่อใช้
สื่ อสารในองค์กรและต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดังนี้
สิทธิแรงงาน
บริ ษทั ยอมรับและให้คุณค่าในความแตกต่างของบุคคล ไม่เลือกปฏิบตั ิและห้ามการเลือกปฏิบตั ิต่อพนักงานหรื อผูส้ มัครงานบน
พื้นฐานของ อายุ ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิ ตใจ ชาติ พนั ธุ์ เพศ สี ผิว ศาสนา ความเชื่ อ ประเทศที่ มา สถานะพลเมือง
รสนิ ยมทางเพศ ตลอดจนสถานภาพการสมรส และจะปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างมีศกั ดิ์ศรี และความเคารพต่อชี วิตส่ วนตัว ให้การ
สนับสนุนมาตรการต่างๆ ที่จะนาไปสู่การขจัดการใช้แรงงานบังคับหรื อไม่สมัครใจ และแรงงานเด็ก
สิทธิลูกค้ า
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อมาตรฐานการให้บริ การต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิและห้ามการเลือกปฏิบตั ิต่อ
ลูกค้าบนพื้นฐานของ อายุ ความบกพร่ องทางร่ างกายหรื อจิ ตใจ ชาติพนั ธุ์ เพศ สี ผิว ศาสนา ความเชื่ อ ประเทศที่ มา สถานะ
พลเมือง รสนิ ยมทางเพศ ตลอดจนสถานภาพการสมรส และจะปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกคนอย่างมีศกั ดิ์ศรี และให้ความสาคัญต่อความ
เป็ นส่ วนตัวของลูกค้าอย่างเข้มงวด และเพื่อสร้างให้เกิ ดความมัน่ ใจ บริ ษทั จึ งได้ประกาศนโยบายการใช้ขอ้ มูล เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิที่สาคัญควบคู่ไปด้วย
สิทธิค่ คู ้ าและพันธมิตรทางธุรกิจ
ในฐานะผูน้ าทางธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร บริ ษทั จะจาหน่ายสิ นค้าและให้บริ การในระดับมาตรฐาน และส่งเสริ มสนับสนุน
การดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม และในฐานะหุน้ ส่วนทางธุรกิจ บริ ษทั จะมุ่งมัน่ รักษามาตรฐานสูงสุดทางจริ ยธรรม
ศักดิ์ศรี ส่วนบุคคล ในขณะที่จะดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฏจรรยาบรรณธุรกิจใน
การจัดซื้ อ จัดจ้าง ตลอดจนการจัดจาหน่ายสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ในลาดับเดียวกัน บริ ษทั ยังได้ส่งเสริ มสนับสนุนให้คู่คา้
และพันธมิตรธุ รกิ จ ได้มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีจริ ยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างวัฒนธรรมการเคารพต่อ
สิ ทธิมนุษยชน
สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ดาเนิ นธุรกิจควบคู่กบั ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อมเป็ นหลัก บริ ษทั จึงให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยมีนโยบายความยัง่ ยืนด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม (Environmental and Social Sustainability
Policy) ระบุถึงความมุ่งมัน่ ที่จะปกป้ องสิ่ งแวดล้อมและลดผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมหรื อผลิตภัณฑ์ที่มาจากการบริ การของ
โรงแรม โดยปฏิบตั ิตามกรอบของกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงความมุ่งมัน่
ในการสนับสนุนสิ นค้า ผลิตภัณฑ์และบริ การที่มาจากชุมชนใกล้เคียงในราคายุติธรรม และยังสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่น
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เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของคนในชุมชน นอกจากนี้ โรงแรมและรี สอร์ทในเครื อเซ็นทาราได้รับการรับรองจากระบบการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมระดับสากล เช่น EarthCheck หรื อ ISO14001:2015
นอกจากนี้บริ ษทั มีการกาหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นโดยให้ความสาคัญกับสิ ทธิชุมชนและสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์สุขแบบบูรณาการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แสดงความมุ่งมัน่ ต่อการเคารพสิ ทธิมนุษยชนผ่านนโยบายต่างๆที่สาคัญของบริ ษทั เช่น
▪
▪
▪
▪
▪

นโยบายกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
นโยบายจริ ยธรรมสาหรับพนักงาน (Code of Conduct)
นโยบายการใช้ขอ้ มูล
จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั ิของคู่คา้
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริ ษทั ได้กาหนดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบด้านสิ ทธิ มนุษยชนตลอดทั้งห่ วงโซ่
อุปทานอย่างสม่าเสมอ พร้อมทั้งกาหนดแนวทางหรื อมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงอย่างเหมาะสม ด้วยการให้ทุกหน่วยงาน
มีหน้าที่ในการกากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของตน
บริ ษทั จัดให้มีช่องทางการสื่ อสารเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแสดงความคิดเห็น สะท้อนปั ญหา แจ้ง
เบาะแสหรื อข้อร้ องเรี ยน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดความมัน่ ใจว่านโยบายนี้ ได้รับการปฏิ บัติตามอย่างเข้มงวด ผ่าน email: whistleblower@chr.co.th ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ แต่เพื่อให้เป็ นข้อมูลเพื่อหาแนวทางแก้ไขพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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