
 

 

 

 

 

จรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct)  

เพือ่เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ากัด (มหาชน) 
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จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท างาน (Code of Conduct)  

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน 

 บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตัิตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์("ส านักงาน ก.ล.ต.") และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์")  บริษัทฯ จึงไดก้ ำหนดจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code 
of Conduct) ขึน้เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำรทุกระดับ พนักงำนทุกคน และทุกฝ่ำยที่
เก่ียวขอ้ง ไดร้บัทรำบ และพึงปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยจิตส ำนึกที่ยึดมั่นในควำมซื่อสตัย ์มีคุณธรรม จริยธรรม และรกัษำชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนใหอ้ยู่ในแนวทำงที่เหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรบัผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม  โดยจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) มีรำยละเอียดดงันี ้

1. ข้อพึงปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

1.1 ด ำเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 

(1) บรษิัทฯ พึงด ำเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย 
(2) บรษิัทฯ พึงส่งเสรมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนยึดถือ และปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

1.2 ด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) บรษิัทฯ พึงด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต์่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
(2) บริษัทฯ พึงด ำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จำรีตประเพณี หรือไม่เกิดควำม  

เสียหำยต่อสงัคม 
(3) บริษัทฯ พึงรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนใหค้วำมช่วยเหลือกิจกรรมที่มี

ส่วนรว่มในกำรสรำ้งสรรคส์งัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
1.3 ปฏิบตัิต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้งอย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เอำรดัเอำเปรียบทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง 

(1) บรษิัทฯ พึงรกัษำผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุรำยดว้ยควำมเป็นธรรม 
(2) บรษิัทฯ พึงใหค้วำมมั่นใจว่ำสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บักำรคุม้ครองโดยกฎหมำย 
(3) บริษัทฯ พึงจริงใจและมีควำมเป็นธรรมต่อลกูคำ้และพรอ้มที่จะใหค้วำมช่วยเหลือลกูคำ้

เสมอ 
(4) บรษิัทพึงยึดมั่นในกำรสรำ้งบรรยำกำศที่ดีในกำรท ำงำน และปรำศจำกกำรคกุคำมใด ๆ 

ในทกุรูปแบบของกำรคกุคำม 
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1.4 กำรเปิดเผยขอ้มลูสำรสนเทศ 

(1) บริษัทฯ พึงเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ทันเวลำ ถูกต้อง ครบถ้วนและ
โปรง่ใส โดยสม ่ำเสมอ ทั้งนีใ้หเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และแนวทำงปฏิบัติและหลักเกณฑ์กำรเปิดเผย
สำรสนเทศของบรษิัทจดทะเบียนท่ีตลำดหลกัทรพัยฯ์ ก ำหนด 

(2) บริษัทฯ พึงระมัดระวงัไม่ใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียเกิดควำมสับสนและส ำคัญผิดในขอ้เท็จจริง
ของสำรสนเทศ 

1.5 กำรปฏิบตัิต่อพนกังำน 

(1) บรษิัทฯ พึงใหก้ำรดแูลแก่พนกังำนและจดัใหม้ีสวสัดิกำรพนกังำน 
(2) บรษิัทฯ พึงมีควำมเป็นธรรมต่อพนกังำนทกุคนโดยไม่เลือกปฏิบตัิ 
(3) บริษัทฯ พึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพนักงำนกับ

พนกังำนและระหว่ำงพนกังำนกบัองคก์ร 
(4) บรษิัทฯ พึงส่งเสรมิพฒันำควำมรูแ้ละควำมกำ้วหนำ้ใหพ้นกังำน 
(5) บรษิัทฯ พึงใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังำนดว้ยควำมเป็นธรรม 

1.6 กำรสรำ้งค่ำนิยมที่ค  ำนึงถึงผลประโยชนข์ององคก์รมำกกว่ำบคุคล 

บริษัทฯ พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงำนทุกคนค ำนึงถึงผลประโยชน์องค์กรมำกกว่ำ
ประโยชนส่์วนตน 

2. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ 

กรรมกำรบริษัทพึงมีแนวทำงในกำรปฏิบตัิตนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดย
กรรมกำรพึงร  ำลึกเสมอว่ำ กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของตนมิใช่เพียงพนัธะและควำมรบัผิดชอบท่ีตอ้งมีต่อบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เท่ำนัน้ 
หำกยงัมีหนำ้ที่รบัผิดชอบต่อคู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นดว้ย กำรค ำนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่ำว จึง
เป็นแนวทำงปฏิบตัิทัง้ปวงโดยตอ้งมีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิตน ดงันี ้

2.1 ควำมซื่อสตัย ์ยตุิธรรม มีคณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 

(1) กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ กรรมกำรจะกระท ำกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคณุธรรม รอบคอบ และระมดัระวงั 

(2) กรรมกำรพึงปฏิบตัิหนำ้ที่เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกฎ ระเบียบ วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั ของ
บรษิัทฯ มติคณะกรรมกำรบรษิัทตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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(3) กรรมกำรพึงปฏิบตัิหนำ้ที่อย่ำงตรงไปตรงมำในธุรกิจกำรงำนของบรษิัทฯ อย่ำงเป็นอิสระ
จำกฝ่ำยจดักำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน ์และต้องไม่มีผลประโยชนส่์วนตวัเก่ียวขอ้งใน
กำรตดัสินใจทำงธุรกิจ 

(4) กรรมกำรพึงปฏิบัติหน้ำที่โดยใช้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มที่  และไม่ด ำรง
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่นซึ่งประกอบธุรกิจเดียวกันหรือมีลักษณะค้ำแข่ง ทั้งนี ้ กรณีที่
กรรมกำรบรษิัทด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้รหิำรในบริษัทอื่นดว้ย กำรด ำรงต ำแหน่ง
ดังกล่ำวที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทต้องรับทรำบและไม่มีกำรคัดค้ำนกำรด ำรง
ต ำแหน่งนัน้จำกกรรมกำรของบริษัทฯ [ภำยใน 6 เดือน] นบัแต่เขำ้รบัต ำแหน่งในบรษิัท
อื่นนั้น อีกทั้งกรรมกำรดังกล่ำวยังมีหน้ำที่แจ้งให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนมีมติ
แต่งตัง้ใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิัทฯ 

(5) กรรมกำรพึงรกัษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนไดเ้สียดว้ยควำมเป็น
ธรรม 

(6) กำรกระท ำใด ๆ ของกรรมกำรพึงเป็นไปโดยซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และยึดถือ
ผลประโยชนข์ององคก์รเป็นหลกัส ำคญัในกำรตดัสินใจ 

2.2 กำรรกัษำควำมลบั 

(1) กรรมกำรไม่พึงเปิดเผยข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ข้อมูลที่ เป็นควำมลับของลูกค้ำ 
พนกังำน และกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก 
เวน้แต่จะไดร้บัควำมยินยอมจำกบริษัทฯ และเป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบัติหน้ำที่อัน
ชอบของกรรมกำร 

(2) กรรมกำรจะไม่พึงใชข้อ้มูลที่ไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทเพื่อประโยชน์ใด ๆ ต่อ
ส่วนตวัและหรือของผูอ้ื่น โดยมิไดก้ระท ำไปเพื่อประโยชนข์องบรษิัทฯ 

2.3 กำรเปิดเผยเรื่องผลประโยชน ์

กรรมกำรพึงเปิดเผยผลประโยชนจ์ำกธุรกิจส่วนตวั หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้เรื่องใด ๆ ที่เป็นควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2.4 กำรยึดถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย 

กรรมกำรพึงยึดถือปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ 

2.5 กำรรบัเงิน ของขวญั และผลประโยชนอ์ื่น ๆ 

กรรมกำรไม่พึงใชต้  ำแหน่งหนำ้ที่กำรเป็นกรรมกำรเพื่อหำประโยชนส่์วนตนจำกผูป้ระกอบธุรกิจ
กบับรษิัทฯ รวมทัง้ผูท้ี่ก  ำลงัติดต่อเพื่อด ำเนินธุรกิจกบับรษิัทฯ 
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3.  ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ 

3.1 ผูบ้ริหำรไม่พึงเปิดเผยขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ ขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของลูกคำ้ พนักงำน และ
กำรด ำเนินงำนของบริษัท ทัง้โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เวน้แต่จะไดร้บัควำม
ยินยอมจำกบรษิัทฯ และเป็นกำรเปิดเผยในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่อนัชอบของผูบ้รหิำร 

3.2 ผูบ้ริหำรพึงปฏิบัติตนอยู่ภำยใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอันดีงำม ละเวน้พฤติกรรมที่เส่ือมเสีย 
และตดัสินใจด ำเนินกำรใด ๆ ดว้ยควำมบริสทุธ์ิใจ เพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท ลกูคำ้ ผูถื้อหุน้ 
และพนกังำน 

3.3 ผู้บริหำรพึงบริหำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ เอำใจใส่ มีวิสัยทัศน์
กวำ้งไกล เป็นตวัอย่ำงในกำรเสรมิสรำ้งประสิทธิภำพ ประสิทธิผล อย่ำงมีจรยิธรรม เพื่อใหบ้รรล
วตัถปุระสงค ์และเป้ำหมำยของบรษิัทฯ 

3.4 ผูบ้ริหำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนดว้ยควำมสภุำพ ปกครองผูใ้ตบ้งัคับบญัชำดว้ยควำมเป็นธรรม 
และไม่ใชอ้  ำนำจในทำงที่มิชอบ 

3.5 ผูบ้ริหำรตอ้งแสดงควำมยึดมั่นต่อจรยิธรรมและจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงที่
ดีส  ำหรบัพนกังำนอื่น เสรมิสรำ้งบรรยำกำศในกำรท ำงำนใหเ้อือ้ต่อกำรปฏิบตัิตำมจรยิธรรมและ
จรรยำบรรณ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะป้องปรำม และป้องกันไม่ให้เกิดกำรละเมิดจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ 

3.6 ผูบ้รหิำร พึงสนบัสนุนกำรสรำ้งศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน
ของพนักงำน จัดสวัสดิกำรใหพ้นักงำนอย่ำงเหมำะสม มีควำมจริงใจ เคำรพในสิทธิ และกำร
แสดงควำมคิดเห็นของพนกังำน 

4.  ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ 

เพื่อเป็นกำรเสริมสรำ้งกำรท ำงำนที่ดี มีประสิทธิภำพ และเป็นกำรเสริมสรำ้งควำมสุขในกำรท ำงำน 
พนกังำนควรมีแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

4.1 ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อตนเอง 

(1) พนักงำนพึงประพฤติปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับในกำรท ำงำนของบริษัท ฯ  
โดยเครง่ครดั 

(2) พนกังำนพึงปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุริต และดว้ยควำมอุตสำหะ ขยนัหมั่ นเพียร 
และปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหด้ียิ่งขึน้ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชนข์องพนักงำน และ
บรษิัทฯ 

(3) พนักงำนพึงมีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ ใหค้วำมเคำรพ เชื่อฟัง และปฏิบัติตำมค ำสั่งของ 
ผูบ้งัคบับญัชำที่สั่งกำรโดยชอบดว้ยนโยบำย และระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ 
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(4) พนักงำนพึงปฏิบัติหนำ้ที่ดว้ยควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ และไดม้ำตรฐำน
ตำมต ำแหน่ง 

(5) พนกังำนพึงปฏิบตัิตนภำยใตก้รอบศีลธรรมประเพณีอนัดีงำม ละเวน้พฤติกรรมที่เส่ือมเสีย 

4.2 ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อเพื่อนรว่มงำน 

(1) พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบคุคลอื่น และบรษิัทฯ 

(2) พนกังำนพึงปฏิบตัิต่อเพื่อนพนกังำนดว้ยควำมมีอธัยำศยัไมตรีที่ดี มีควำมจริงใจ เคำรพ
สิทธิ และใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน หลีกเล่ียงกำรน ำขอ้มลูหรือเรื่องรำวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่อง
ที่เก่ียวกับกำรปฏิบตัิงำน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณใ์นลกัษณะที่จะ
ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย ทัง้ต่อเพื่อนพนกังำนและต่อบรษิัทฯ 

(3) พนักงำน พึงหลีกเล่ียงกำรให ้และกำรรบัของขวัญของก ำนัลอันมีมูลค่ำมำก หรือเพื่อ
หวังผลตอบแทน หรือท ำใหเ้กิดอคติ ทั้งต่อตัวพนักงำน ต่อเพื่อนพนักงำนดว้ยกัน และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำกบัผูบ้งัคบับญัชำ 

  4.3.  ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อบรษิัทฯ 

(1) พนกังำนพึงมีควำมศรทัธำ มีควำมผูกพนั ซื่อสตัยส์จุรติ อุตสำหะพำกเพียรและมีควำม
จงรกัภกัดีต่อบรษิัท รกัษำชื่อเสียงของบรษิัทฯ 

(2) พนักงำนไม่พึงใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อผู้อื่น ทั้ง
ทำงตรง และทำงออ้ม อนัก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบรษิัทฯ 

(3) พนกังำนพึงรำยงำนเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ให้
ผูบ้งัคบับญัชำทรำบโดยมิชกัชำ้ 

(4) พนกังำนพึงรกัษำควำมลบัของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพรข่อ้มลู ข่ำวสำร นวตักรรม ทัง้ทำง
วตัถุ และทำงควำมคิด อนัจะมีผลกระทบใหเ้กิดควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และไม่ควรน ำ
ขอ้มลูที่ไดจ้ำกหนำ้ที่กำรงำนไปหำประโยชนส่์วนตน 

(5) พนกังำนพึงดูแลรกัษำสิทธิประโยชน ์และทรพัยสิ์นของบรษิัทใหค้งสภำพดี ใชป้ระโยชน์
ไดอ้ย่ำงเต็มที่ ประหยดั มิใหสิ้น้เปลือง สญูเปล่ำ เสียหำย หรือเส่ือมสลำย ก่อนเวลำอนั
สมควร 

4.4 ขอ้พึงหลีกเล่ียงในกำรประพฤติปฏิบตัิที่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

(1) พนกังำนไม่พึงใชต้  ำแหน่งหนำ้ที่แสวงหำประโยชนส่์วนตน หรือพรรคพวกหรือท ำธุรกิจ 
แข่งขนักบับรษิัทฯ 
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(2) พนกังำนไม่พึงประกอบกำร ด ำเนินกำร ทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้มในธุรกิจที่แข่งขนักับ
บรษิัทฯ หรือขดัผลประโยชนก์บับรษิัทฯ 

(3) พนกังำนไม่พึงมีส่วนไดส่้วนเสียทำงกำรเงินกบัลกูคำ้ หรือคู่คำ้ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะที่เป็น 
เจำ้ของกิจกำร หุน้ส่วน ผูถื้อหุน้ กรรมกำร เจำ้หนี ้ลูกหนี ้หรือที่ปรึกษำ ซึ่งถำ้มีส่วนได้
ส่วนเสียดงักล่ำว ตอ้งเปิดเผยใหผู้บ้งัคบับญัชำทรำบ 

(4) พนักงำนไม่พึงเรียกเก็บ หรือรบัทรพัยสิ์นใด ๆ จำกลูกคำ้ และผูท้ี่ท  ำธุรกิจกับบริษัทฯ
นอกเหนือจำกค่ำใชจ้่ำย และค่ำธรรมเนียมที่บรษิัทฯ เรียกเก็บ 

4.5 ขอ้พึงประพฤติปฏิบตัิต่อลกูคำ้ 

(1) พนักงำนพึงใหบ้ริกำรที่ดีต่อลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ มีควำมซื่อสัตยส์ุจริต และชีแ้จงให้
ลกูคำ้ทรำบถึงสิทธิพึงมีพึงได ้รวมทัง้มีหนำ้ที่รกัษำผลประโยชนข์องลกูคำ้ 

(2) พนกังำนพึงใหบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ดว้ยควำมถกูตอ้ง รวดเรว็ เต็มใจ จรงิใจ และสภุำพ 

4.6 ขอ้พึงปฏิบตัิต่อคู่คำ้ 

(1) พนกังำนพึงปฏิบตัิต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และดว้ยควำมเสมอภำพ 
(2) พนกังำนไม่พึงน ำควำมลบั หรือขอ้มลูทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ไปเปิดเผยต่อบคุคลอื่น และไม่

กล่ำวรำ้ยทบัถมคู่คำ้ 
(3) พนกังำนไม่พึงเก่ียวขอ้งทำงกำรเงนิ หรือผลประโยชนใ์ด ๆ กบัคู่คำ้ อำทิเช่น รว่มทนุ รว่ม

ท ำกำรคำ้ ใหย้ืมหรือกูย้ืมเงิน 
(4) พนกังำนไม่พึงเรียกรอ้งเอำผลประโยชนจ์ำกคู่คำ้ เพื่อกำรตอบแทนกำรท ำงำนในหนำ้ที่

ของตน 
(5) พนักงำนไม่พึงรบั หรือใหก้ำรเลีย้งรบัรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญอันมีรำคำแพง 

หรือกำรรบันั้นท ำให้พนักงำนต้องยอมปฏิบัติตำมควำมประสงค์ของคู่ค้ำในส่ิงที่ไม่
ถกูตอ้งต่อหลกัปฏิบตัิโดยปกติของบรษิัทฯ 

ประกำศ ณ วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป 

                                              -นายสมพงษ์ ตณัฑพาทย์- 
....................................................... 

(นำยสมพงษ์ ตณัฑพำทย)์ 

ประธำนกรรมกำร 

บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 


