RAMADA RESORT BY WYNDHAM KHAO LAK
Health and Safety Policy
Child Protection Policy
Human Rights Policy
Labor Statement
The Ramada Resort by Wyndham Khao Lak supports non-discrimination practices with respect to
employment and occupation and embraces diversity in all aspects of its business. We are committed to
provide a safe and healthy working environment for our staff and respect human and children rights.
รามาดารีสอร์ท บาย วินด์แฮม เขาหลัก สนับสนุนการไม่เลือกปฏิบัตโิ ดยคานึงถึงการว่าจ ้างงานและอาชีพ ส่งเสริมความ
หลากหลายในสถานทีท
่ างาน เราให ้พันธะสัญญาว่าจะจัดหาสถานทีท
่ างานทีป
่ ลอดภัยให ้กับพนักงาน และเคารพซึง่
สิทธิมนุษยชน และสิทธิเด็ก
Therefore, we have implemented the following policies:
เพราะฉะนัน
้ เราจึงได ้จัดให ้มีนโยบายต่างๆดังนี้
1.

HEALTH AND SAFETY POLICY

นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภ ัย

The Hotel acknowledges our duty of care to provide a safe and healthy environment for all our staff.
รามาดารีสอร์ทฯ ตระหนั กว่าเป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของทางโรงแรมทีจ
่ ะจัดหาสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยและถูก
สุขอนามัยให ้กับพนักงานและแขก
Our health and safety policies are as below:
นโยบายด ้านสุขภาพและความปลอดภัยมีดังนี้
1)

All staff have access to medical care.
พนักงานทุกคนสามารถเข ้าถึงการดูแลด ้านสุขภาพ

2)

All staff must carry out their responsibilities with regard to health & safety as set out in
the hotels' policies.
การดาเนินงานโดยคานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของพนักงานทุกคน

3)

We carry out preventive maintenance for our equipment and also co-operate with external
companies in order to maintain safety and security.
โรงแรมจะจัดซ่อมบารุงเครือ
่ งไม ้เครือ
่ งมืออย่างต่อเนื่องและประสานงานกับบริษัทซ่อมบารุงภายนอก
เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าเครือ
่ งไม ้เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้มีความปลอดภัย

4)

To provide correct and clear information, instructions and supervision for all staff
ั เจน ถูกต ้องสาหรับพนั กงานทุกคน
ให ้ข ้อมูล คาแนะนา และแนวทางการทางานทีช
่ ด

5)

To ensure all staff are competent to do their tasks.
ทาให ้พนักงานทุกคนมีความรอบรู ้ความสามารถทีจ
่ ะทางานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย

6)

To comply with all applicable legislation and other requirements to which the Company subscribes
in relation to its occupational health and safety hazards
่ งในด ้านความ
โรงแรมจะปฏิบัตต
ิ ามข ้อกฎหมายและข ้อกาหนดต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอาชีวอนามัยและความเสีย
ปลอดภัย

7)

2.

Our staff are trained about health and safety procedure (i.eใ using firefighting equipment and fire
evacuation, how to prevent Covid 19, etc.)
การอบรมให ้กับพนั กงานเกีย
่ วกับขัน
้ ตอนปฏิบัตด
ิ ้านอนามัยและความปลอดภัย (เช่น การใช ้อุปกรณ์ดับเพลิง
และการอพยพหนีไฟ การป้ องกันโรคโควิต 19 เป็ นต ้น)
CHILD PROTECTION POLICY

นโยบายด้านการปกป้องสิทธิเด็ก

The Management and staff of The Hotel share the commitment to respect children’s rights and protect
children from both general and sexual exploitation. An applicant under 18 years old will not be employed
by the hotel.
ทีมบริหารและพนั กงานให ้คามั่นสัญญาว่าจะเคารพสิทธิเด็กและปกป้ องเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในเรือ
่ งต่างๆ
รวมทัง้ เรือ
่ งแสวงหาประโยชน์ทางเพศ โรงแรมจะไม่จ ้างบุคคลซึง่ อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์เข ้าทางาน
The Hotel is committed to:
รามาดารีสอร์ทฯ ให ้คามั่นสัญญาว่า
1)

To train personnel in children's rights, preventing sexual exploitation and reporting suspected on
goings in this area.
จะจัดอบรมพนั กงานเรือ
่ งสิทธิเด็ก การป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และรายงานต่อเจ ้าหน ้าที่
หากมีสงิ่ ผิดปกติเกิดขึน
้

2)

Ensuring all necessary checks are made when recruiting staff.
ทาการตรวจสอบในเรือ
่ งทีจ
่ าเป็ นเมือ
่ มีการรับสมัครพนักงาน

3)

Cooperating with law enforcement authorities to address any such instances of exploitation of
which the resort becomes aware of, and by working with law enforcement authorities in respect
to awareness trainings provided to all employees of the hotel.
ให ้ความร่วมมือกับเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐเกีย
่ วกับเรือ
่ งการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กถ ้าหากโรงแรมทราบ และ
ทางานร่วมกับเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐโดยฝึ กอบรมพนั กงานทุกคนให ้มีความตระหนั กในเรือ
่ งนี้

4)

To establish and maintain a safe and healthy environment for children.
สร ้างและรักษาสภาพแวดล ้อมทีป
่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพสาหรับเด็ก

3.

HUMAN’S RIGHT POLICY

สิทธิมนุษยชน

We support and protect human rights wherever we can. We believe that strong ethics and good business
go hand in hand, and we are committed to complying with the laws and regulations of Thailand and
jurisdictions in which we operate.
่ ว่าธุรกิจทีด
เราสนับสนุนและปกป้ องสิทธิมนุษยชนในเรือ
่ งทีเ่ ราสามารถทาได ้ เราเชือ
่ แ
ี ละจริยธรรมทีด
่ ต
ี ้องดาเนินเคียงคู่
ไปด ้วยกัน และเรามีพันธะสัญญาทีจ
่ ะปฏิบัตต
ิ ามข ้อบทกฎหมายของประเทศทีเ่ ราดาเนินธุรกิจอยู่
We are committed to:
1)

Respect our employees' rights to voluntary freedom of association, under the law
เคารพต่อสิทธิของพนั กงานในการจัดตัง้ สมาคมได ้อย่างอิสระ และสมัครใจโดยอยูภ
่ ายใต ้ตัวบทกฎหมาย

2)

Provide a safe and healthy working environment
จัดให ้มีสภาพแวดล ้อมการทางานทีป
่ ลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

3)

Do not support forced and compulsory labor or the exploitation of children
ไม่สนั บสนุนการกดขีห
่ รือบีบบังคับแรงงาน หรือการใช ้แรงงานเด็ก

4.

4)

Support the elimination of employment discrimination and promote diversity in the workplace
สนับสนุนการกาจัดการเลือกปฏิบัตด
ิ ้านการจ ้างงาน และส่งเสริมความหลากหลายในสถานปฏิบัตงิ าน

5)

Provide our employees with remuneration and tools for growing their careers, and take their
wellbeing into consideration
เสนอค่าตอบแทนและเครือ
่ งมือเพือ
่ ความเติบโตทางอาชีพแก่พนักงาน พร ้อมคานึงถึงความเป็ นอยู่ทด
ี่ ข
ี อง
พวกเขา

6)

Promote fair competition and do not support corruption
ส่งเสริมการแข่งขันอย่างยุตธิ รรมและไม่สนั บสนุนการทุจริต

7)

Conduct our business with honesty and integrity in compliance with applicable laws
่ ตรงโปร่งใสตามกฎหมายทีเ่ กีย
ดาเนินธุรกิจอย่างด ้วยความสุจริตและซือ
่ วข ้อง

8)

Develop and implement company procedures and processes to ensure we comply with this policy.
พัฒนาและนาขัน
้ ตอนและกระบวนการของบริษัทไปใช ้เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าเราปฏิบัตต
ิ ามนโยบายนี้

9)

Support the protection of human rights, particularly those of its employees, the parties with
whom it conducts business and the communities where it operates.
สนับสนุนการปกป้ องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะสิทธิของพนั กงาน คูค
่ ้าทีท
่ าธุรกิจด ้วย และชุมชนทีโ่ รงแรม
ดาเนินอยู่
LABOR STATEMENT

ั ันธ์
นโยบายแรงงานสมพ

The staff is an important factor for our business. We support to have good labour management. We
develop staff’s skill by arranging the necessary trainings for them so they will be more skilled in the
future. We ensure that the staff will be properly protected and have a working stability so they and their
families will have better lives which will also make the hotel’s business successful.
พนักงานเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลือ
่ นธุรกิจของเรา เราจึงสนับสนุนให ้มีการสร ้างระบบการจัดการแรงงานทีด
่ ี มีการ
พัฒนาศักยภาพของพนั กงานโดยการส่งเสริมการฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนาให ้พนักงานเป็ นแรงงานมีฝีมอ
ื ให ้พนักงานได ้รับ
ความคุ ้มครองดูแลอย่างเป็ นธรรม มีความมั่นคงในการทางาน และมีคณ
ุ ภาพชีวต
ิ ทีด
่ ข
ี น
ึ้ ทัง้ ตัวพนักงานเองและครอบครัว
ซึง่ จะส่งผลให ้การดาเนินงานขององค์กรประสบความสาเร็จไปด ้วย
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Managing Director

