
 

 

 

 

 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงาน (Code of Conduct)  

เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทขีองกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

2 

 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทาํงาน (Code of Conduct)  

เพือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

 บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบติัตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการทีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.") และตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")  บริษัทฯ จึงได้กําหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน (Code 

of Conduct) ขึนเพือเป็นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกิจสําหรับกรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงานทุกคน และทุกฝ่ายที

เกียวข้อง ได้รับทราบ และพึงปฏิบตัิหน้าทีด้วยจิตสํานึกทียึดมนัในความซือสตัย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาชือเสียงของ

บริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนให้อยู่ในแนวทางทีเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อ

เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  โดยจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการทํางาน (Code of Conduct) มีรายละเอียดดงันี 

1. ข้อพึงปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

1.1 ดําเนินธุรกิจให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

(1) บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

(2) บริษัทฯ พึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานยึดถือ และปฏิบติัตามกฎหมาย 

1.2 ดําเนินธุรกิจทีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และสงิแวดล้อม 

(1) บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจทีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

(2) บริษัทฯ พึงดําเนินธุรกิจทีไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือไม่เกิดความ  

เสียหายต่อสงัคม 

(3) บริษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกิจกรรมทีมี

ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สงัคมและสิงแวดล้อม 

1.3 ปฏิบตัิต่อผู้ ทีเกียวข้องอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารัดเอาเปรียบทกุฝ่ายทีเกียวข้อง 

(1) บริษัทฯ พึงรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุรายด้วยความเป็นธรรม 

(2) บริษัทฯ พึงให้ความมนัใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย 

(3) บริษัทฯ พึงจริงใจและมีความเป็นธรรมต่อลกูค้าและพร้อมทีจะให้ความช่วยเหลือลกูค้า

เสมอ 

(4) บริษัทพึงยึดมนัในการสร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน และปราศจากการคกุคามใด ๆ 

ในทกุรูปแบบของการคกุคาม 
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1.4 การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

(1) บริษัทฯ พึงเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วนและ

โปร่งใส โดยสมําเสมอ ทงันีให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การเปิดเผย

สารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนทตีลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด 

(2) บริษัทฯ พึงระมัดระวงัไม่ให้ผู้ มีส่วนได้เสียเกิดความสับสนและสําคัญผิดในข้อเท็จจริง

ของสารสนเทศ 

1.5 การปฏิบติัต่อพนกังาน 

(1) บริษัทฯ พึงให้การดูแลแก่พนกังานและจดัให้มีสวสัดิการพนกังาน 

(2) บริษัทฯ พึงมีความเป็นธรรมต่อพนกังานทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

(3) บริษัทฯ พึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมเชือมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับ

พนกังานและระหว่างพนกังานกบัองค์กร 

(4) บริษัทฯ พึงส่งเสริมพฒันาความรู้และความก้าวหน้าให้พนกังาน 

(5) บริษัทฯ พึงให้ผลตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรม 

1.6 การสร้างค่านิยมทีคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมากกว่าบคุคล 

บริษัทฯ พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงผลประโยชน์องค์กรมากกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ 

กรรมการบริษัทพึงมีแนวทางในการปฏิบัติตนเพือให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดย

กรรมการพึงรําลึกเสมอว่า การปฏิบตัิหน้าทีของตนมิใช่เพียงพันธะและความรับผิดชอบทีต้องมีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเท่านนั 

หากยงัมีหน้าทีรับผิดชอบต่อคู่ค้า และผู้ มีส่วนได้เสียอืนด้วย การคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าว จึง

เป็นแนวทางปฏิบตัิทงัปวงโดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิตน ดงันี 

2.1 ความซือสตัย์ ยุติธรรม มีคณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 

(1) การดําเนินกิจการของบริษัทฯ กรรมการจะกระทําการด้วยความซือสัตย์ สุจริต  

มีคณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 

(2) กรรมการพึงปฏิบตัิหน้าทีเพือให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบั ของ

บริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติทีประชุมผู้ ถือหุ้น 
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(3) กรรมการพึงปฏิบตัิหน้าทอีย่างตรงไปตรงมาในธุรกิจการงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ

จากฝ่ายจดัการและกลุ่มทีมีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัเกียวข้องใน

การตดัสินใจทางธุรกิจ 

(4) กรรมการพึงปฏิบัติหน้าทีโดยใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที และไม่ดํารง

ตําแหน่งในกิจการอืนซึงประกอบธุรกิจเดียวกันหรือมีลักษณะค้าแข่ง ทังนี กรณีที

กรรมการบริษัทดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอืนด้วย การดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าวทีประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและไม่มีการคัดค้านการดํารง

ตําแหน่งนนัจากกรรมการของบริษัทฯ [ภายใน  เดือน] นบัแต่เข้ารับตําแหน่งในบริษัท

อืนนัน อีกทังกรรมการดังกล่าวยังมีหน้าทีแจ้งให้แก่ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบก่อนมีมติ

แต่งตงัให้เข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(5) กรรมการพึงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนได้เสียด้วยความเป็น

ธรรม 

(6) การกระทําใด ๆ ของกรรมการพึงเป็นไปโดยซือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และยึดถือ

ผลประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัสําคญัในการตดัสินใจ 

2.2 การรักษาความลบั 

(1) กรรมการไม่พึงเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ ข้อมูลทีเป็นความลับของลูกค้า 

พนกังาน และการดําเนินงานของบริษัท ทังโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ และเป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าทีอัน

ชอบของกรรมการ 

(2) กรรมการจะไม่พึงใช้ข้อมูลทีได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทเพือประโยชน์ใด ๆ ต่อ

ส่วนตวัและหรือของผู้ อืน โดยมิได้กระทําไปเพอืประโยชน์ของบริษัทฯ 

2.3 การเปิดเผยเรืองผลประโยชน์ 

กรรมการพึงเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอืน ๆ รวมทงัเรืองใด ๆ ทีเป็นความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2.4 การยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

กรรมการพึงยึดถือปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกําหนดทีเกียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจ 

2.5 การรับเงิน ของขวญั และผลประโยชน์อืน ๆ 

กรรมการไม่พึงใช้ตําแหน่งหน้าทีการเป็นกรรมการเพือหาประโยชน์ส่วนตนจากผู้ประกอบธุรกิจ

กบับริษัทฯ รวมทงัผู้ทีกําลงัติดต่อเพือดําเนินธุรกิจกบับริษัทฯ 
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3.  ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ 

3.1 ผู้บริหารไม่พึงเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ ข้อมลูทีเป็นความลบัของลูกค้า พนักงาน และ

การดําเนินงานของบริษัท ทงัโดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความ

ยินยอมจากบริษัทฯ และเป็นการเปิดเผยในการปฏิบติัหน้าทีอนัชอบของผู้บริหาร 

3.2 ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม ละเว้นพฤติกรรมทีเสือมเสีย 

และตดัสินใจดําเนินการใด ๆ ด้วยความบริสทุธิใจ เพือประโยชน์สงูสดุของบริษัท ลกูค้า ผู้ ถือหุ้น 

และพนกังาน 

3.3 ผู้บริหารพึงบริหารงานด้วยความระมัดระวัง ซือสัตย์ สุจริต รอบคอบ เอาใจใส่ มีวิสัยทัศน์

กว้างไกล เป็นตวัอย่างในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างมีจริยธรรม เพอืให้บรรล

วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ 

3.4 ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผู้ ใต้บงัคับบญัชาด้วยความเป็นธรรม 

และไม่ใช้อํานาจในทางทมีิชอบ 

3.5 ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมนัต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที

ดีสําหรับพนกังานอนื เสริมสร้างบรรยากาศในการทํางานให้เออืต่อการปฏิบตัิตามจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ รวมทังมุ่งมันทีจะป้องปราม และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ 

3.6 ผู้บริหาร พึงสนบัสนุนการสร้างศกัยภาพในความก้าวหน้า และเพิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ของพนักงาน จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม มีความจริงใจ เคารพในสิทธิ และการ

แสดงความคิดเห็นของพนกังาน 

4.  ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ 

เพือเป็นการเสริมสร้างการทํางานทีดี มีประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมสร้างความสุขในการทํางาน 

พนกังานควรมีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี 

4.1 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง 

(1) พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทํางานของบริษัทฯ  

โดยเคร่งครัด 

(2) พนกังานพึงปฏิบัติงานด้วยความซือสตัย์ สจุริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมนัเพียร 

และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้ดียิงขึน ทังนี เพือประโยชน์ของพนักงาน และ

บริษัทฯ 

(3) พนักงานพึงมีทัศนคติทีดีต่อบริษัทฯ ให้ความเคารพ เชือฟัง และปฏิบัติตามคําสังของ 

ผู้บงัคบับญัชาทีสงัการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
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(4) พนักงานพึงปฏิบัติหน้าทีด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน

ตามตําแหน่ง 

(5) พนกังานพึงปฏิบตัิตนภายใต้กรอบศลีธรรมประเพณีอนัดีงาม ละเว้นพฤติกรรมทีเสือมเสีย 

4.2 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อเพอืนร่วมงาน 

(1) พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือเฟือช่วยเหลือซงึกันและกัน ไม่

ก่อให้เกิดความขดัแย้ง ซงึจะนําไปสู่ความเสียหายต่อบคุคลอืน และบริษัทฯ 

(2) พนกังานพึงปฏิบตัิต่อเพือนพนกังานด้วยความมีอธัยาศยัไมตรีทีดี มีความจริงใจ เคารพ

สิทธิ และให้เกียรติซงึกันและกัน หลีกเลียงการนําข้อมลูหรือเรืองราวของผู้อืนทงัในเรือง

ทีเกียวกับการปฏิบตัิงาน และเรืองส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลกัษณะทีจะ

ก่อให้เกิดความเสียหาย ทงัต่อเพือนพนกังานและต่อบริษัทฯ 

(3) พนักงาน พึงหลีกเลียงการให้ และการรับของขวัญของกํานัลอันมีมูลค่ามาก หรือเพือ

หวังผลตอบแทน หรือทําให้เกิดอคติ ทังต่อตัวพนักงาน ต่อเพือนพนักงานด้วยกัน และ

ผู้ใต้บงัคบับญัชากบัผู้บงัคบับญัชา 

  4.3.  ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษัทฯ 

(1) พนกังานพึงมีความศรัทธา มีความผูกพนั ซือสตัย์สจุริต อุตสาหะพากเพียรและมีความ

จงรักภกัดีต่อบริษัท รักษาชอืเสียงของบริษัทฯ 

(2) พนักงานไม่พึงใช้อํานาจหน้าทีของตนเองเพือประโยชน์ของตนเองและต่อผู้ อืน ทัง

ทางตรง และทางอ้อม อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ 

(3) พนกังานพึงรายงานเรืองทีเป็นผลกระทบต่อการดําเนินงาน หรือชือเสียงของบริษัทฯ ให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยมิชกัช้า 

(4) พนกังานพึงรักษาความลบัของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร นวตักรรม ทงัทาง

วตัถุ และทางความคิด อนัจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่ควรนํา

ข้อมลูทไีด้จากหน้าทีการงานไปหาประโยชน์ส่วนตน 

(5) พนกังานพึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มที ประหยดั มิให้สินเปลือง สญูเปล่า เสียหาย หรือเสือมสลาย ก่อนเวลาอนั

สมควร 

4.4 ข้อพึงหลีกเลียงในการประพฤติปฏิบตัิทีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

(1) พนกังานไม่พึงใช้ตําแหน่งหน้าทีแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวกหรือทําธุรกิจ 

แข่งขนักบับริษัทฯ 
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(2) พนกังานไม่พึงประกอบการ ดําเนินการ ทงัโดยทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจทแีข่งขนักับ

บริษัทฯ หรือขดัผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

(3) พนกังานไม่พึงมีส่วนได้ส่วนเสียทางการเงินกบัลกูค้า หรือคู่ค้าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะทีเป็น 

เจ้าของกิจการ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้ น กรรมการ เจ้าหนี ลูกหนี หรือทีปรึกษา ซึงถ้ามีส่วนได้

ส่วนเสียดงักล่าว ต้องเปิดเผยให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ 

(4) พนักงานไม่พึงเรียกเก็บ หรือรับทรัพย์สินใด ๆ จากลูกค้า และผู้ทีทําธุรกิจกับบริษัทฯ

นอกเหนือจากค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทบีริษัทฯ เรียกเก็บ 

4.5 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อลกูค้า 

(1) พนักงานพึงให้บริการทีดีต่อลูกค้าอย่างสมําเสมอ มีความซือสัตย์สุจริต และชีแจงให้

ลกูค้าทราบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทงัมีหน้าทรัีกษาผลประโยชน์ของลกูค้า 

(2) พนกังานพึงให้บริการแก่ลกูค้าด้วยความถกูต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ และสภุาพ 

4.6 ข้อพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้า 

(1) พนกังานพึงปฏิบตัิต่อคู่ค้าด้วยความซือสตัย์ สจุริต และด้วยความเสมอภาพ 

(2) พนกังานไม่พึงนําความลบั หรือข้อมลูทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบคุคลอืน และไม่

กล่าวร้ายทบัถมคู่ค้า 

(3) พนกังานไม่พึงเกียวข้องทางการเงนิ หรือผลประโยชน์ใด ๆ กบัคู่ค้า อาทิเช่น ร่วมทนุ ร่วม

ทําการค้า ให้ยืมหรือกู้ยืมเงิน 

(4) พนกังานไม่พึงเรียกร้องเอาผลประโยชน์จากคู่ค้า เพือการตอบแทนการทํางานในหน้าที

ของตน 

(5) พนักงานไม่พึงรับ หรือให้การเลียงรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญอันมีราคาแพง 

หรือการรับนันทําให้พนักงานต้องยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของคู่ค้าในสิงทีไม่

ถกูต้องต่อหลกัปฏิบตัิโดยปกติของบริษัทฯ 

ประกาศ ณ วนัที 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

- นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์ –  

(นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์) 

ประธานรรมการ 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จํากดั (มหาชน) 


