จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct)
เพือ่ เป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทางาน (Code of Conduct)
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติหน้าทีข่ องกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ") มีกำรบริหำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดีของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") บริษัทฯ จึงได้กำหนดจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน (Code
of Conduct) ขึน้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจ สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริหำรทุกระดับ พนักงำนทุกคน และทุกฝ่ ำยที่
เกี่ยวข้อง ได้รบั ทรำบ และพึงปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยจิตสำนึกที่ยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษำชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ตลอดจนประพฤติตนให้อยู่ในแนวทำงที่เหมำะสมต่อกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ รวมถึงมีควำมรับผิดชอบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจรรยำบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิในกำรทำงำน (Code of Conduct) มีรำยละเอียดดังนี ้
1.

ข้อพึงปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.1

ดำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย

1.2

(1)
บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจให้ถกู ต้องตำมกฎหมำย
(2)
บริษัทฯ พึงส่งเสริมให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนยึดถือ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
(1)
(2)

1.3

บริษัทฯ พึงดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
บริษั ท ฯ พึ งด ำเนิ นธุรกิ จที่ ไม่ ขัด ต่อ ขนบธรรมเนี ย ม จำรีต ประเพณี หรือ ไม่ เกิด ควำม
เสียหำยต่อสังคม
(3)
บริษัทฯ พึงรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือกิจกรรมที่มี
ส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบตั ิต่อผูท้ ่เี กี่ยวข้องอย่ำงเป็ นธรรม โดยไม่เอำรัดเอำเปรียบทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง
(1)
(2)
(3)
(4)

บริษัทฯ พึงรักษำผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกรำยด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษัทฯ พึงให้ควำมมั่นใจว่ำสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียได้รบั กำรคุม้ ครองโดยกฎหมำย
บริษัทฯ พึงจริงใจและมีควำมเป็ นธรรมต่อลูกค้ำและพร้อมที่จะให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำ
เสมอ
บริษัทพึงยึดมั่นในกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรทำงำน และปรำศจำกกำรคุกคำมใด ๆ
ในทุกรูปแบบของกำรคุกคำม
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1.4

กำรเปิ ดเผยข้อมูลสำรสนเทศ
(1)

1.5

บริษั ท ฯ พึ งเปิ ด เผยข้อ มูลสำรสนเทศอย่ ำ งเพี ย งพอ ทัน เวลำ ถู ก ต้อ ง ครบถ้วนและ
โปร่งใส โดยสม่ำเสมอ ทั้งนีใ้ ห้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลั ก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ และแนวทำงปฏิ บั ติ แ ละหลัก เกณฑ์ ก ำรเปิ ดเผย
สำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนที่ตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
(2)
บริษัทฯ พึงระมัดระวังไม่ให้ผูม้ ีส่วนได้เสียเกิดควำมสับสนและสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
ของสำรสนเทศ
กำรปฏิบตั ิต่อพนักงำน
(1)
(2)
(3)

1.6

บริษัทฯ พึงให้กำรดูแลแก่พนักงำนและจัดให้มีสวัสดิกำรพนักงำน
บริษัทฯ พึงมีควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริษั ท ฯ พึ ง สนับ สนุ น หรื อ ส่ ง เสริม กิ จ กรรมเชื่ อ มควำมสัม พัน ธ์ระหว่ ำ งพนัก งำนกั บ
พนักงำนและระหว่ำงพนักงำนกับองค์กร
(4)
บริษัทฯ พึงส่งเสริมพัฒนำควำมรูแ้ ละควำมก้ำวหน้ำให้พนักงำน
(5)
บริษัทฯ พึงให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนด้วยควำมเป็ นธรรม
กำรสร้ำงค่ำนิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรมำกกว่ำบุคคล
บริษั ท ฯ พึ ง สนับ สนุ น และส่ ง เสริม ให้พ นัก งำนทุ ก คนค ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์อ งค์ก รมำกกว่ ำ
ประโยชน์ส่วนตน

2.

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ

กรรมกำรบริษัทพึงมี แนวทำงในกำรปฏิบตั ิตนเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท ฯ โดย
กรรมกำรพึงรำลึกเสมอว่ำ กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของตนมิใช่เพียงพันธะและควำมรับผิดชอบที่ตอ้ งมีต่อบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ เท่ำนัน้
หำกยังมีหน้ำที่รบั ผิดชอบต่อคู่คำ้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นด้วย กำรคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่ำว จึง
เป็ นแนวทำงปฏิบตั ิทงั้ ปวงโดยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิตน ดังนี ้
2.1

ควำมซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคณ
ุ ธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง
(1)
(2)

กำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท ฯ กรรมกำรจะกระท ำกำรด้ว ยควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีคณ
ุ ธรรม รอบคอบ และระมัดระวัง
กรรมกำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎ ระเบียบ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของ
บริษัทฯ มติคณะกรรมกำรบริษัทตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้
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(3)

2.2

กรรมกำรพึงปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำในธุรกิจกำรงำนของบริษัทฯ อย่ำงเป็ นอิสระ
จำกฝ่ ำยจัดกำรและกลุ่มที่มีผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องใน
กำรตัดสินใจทำงธุรกิจ
(4)
กรรมกำรพึ ง ปฏิ บัติ ห น้ำ ที่ โดยใช้ค วำมสำมำรถของตนเองอย่ ำงเต็ ม ที่ และไม่ ด ำรง
ต ำแหน่ ง ในกิ จ กำรอื่ น ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จ เดี ย วกั น หรือ มี ลัก ษณะค้ำ แข่ ง ทั้งนี ้ กรณี ท่ี
กรรมกำรบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทอื่นด้วย กำรดำรงตำแหน่ง
ดังกล่ ำ วที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท ต้อ งรับ ทรำบและไม่ มี ก ำรคัด ค้ำ นกำรด ำรง
ตำแหน่งนัน้ จำกกรรมกำรของบริษัท ฯ [ภำยใน 6 เดือน] นับแต่เข้ำรับตำแหน่งในบริษัท
อื่นนั้น อีกทั้งกรรมกำรดังกล่ำวยังมีหน้ำที่แจ้งให้แก่ท่ีป ระชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนมีม ติ
แต่งตัง้ ให้เข้ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทฯ
(5)
กรรมกำรพึงรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมเป็ น
ธรรม
(6)
กำรกระท ำใด ๆ ของกรรมกำรพึ ง เป็ น ไปโดยซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต มี คุณ ธรรม และยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ขององค์กรเป็ นหลักสำคัญในกำรตัดสินใจ
กำรรักษำควำมลับ
(1)

2.3

กรรมกำรไม่ พึ ง เปิ ด เผยข้อ มูล ภำยในของบริษั ท ฯ ข้อ มู ล ที่ เป็ น ควำมลับ ของลูก ค้ำ
พนักงำน และกำรดำเนินงำนของบริษัท ทั้งโดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก
เว้นแต่จะได้รบั ควำมยินยอมจำกบริษัท ฯ และเป็ นกำรเปิ ดเผยในกำรปฏิบัติหน้ำที่อัน
ชอบของกรรมกำร
(2)
กรรมกำรจะไม่พึงใช้ขอ้ มูลที่ได้รบั จำกกำรเป็ นกรรมกำรบริษัทเพื่อประโยชน์ ใด ๆ ต่อ
ส่วนตัวและหรือของผูอ้ ื่น โดยมิได้กระทำไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
กำรเปิ ดเผยเรื่องผลประโยชน์
กรรมกำรพึงเปิ ดเผยผลประโยชน์จำกธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้ เรื่องใด ๆ ที่เป็ นควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์

2.4

กำรยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
กรรมกำรพึงยึดถือปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจ

2.5

กำรรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่น ๆ
กรรมกำรไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำรเป็ นกรรมกำรเพื่อหำประโยชน์ส่วนตนจำกผูป้ ระกอบธุรกิจ
กับบริษัทฯ รวมทัง้ ผูท้ ่กี ำลังติดต่อเพื่อดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ
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3.

ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

3.6

4.

ผูบ้ ริหำรไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ข้อมูลที่เป็ นควำมลับของลูกค้ำ พนักงำน และ
กำรดำเนินงำนของบริษัท ทัง้ โดยเจตนำและไม่เจตนำต่อบุคคลภำยนอก เว้นแต่จะได้รบั ควำม
ยินยอมจำกบริษัทฯ และเป็ นกำรเปิ ดเผยในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่อนั ชอบของผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำรพึงปฏิบัติตนอยู่ภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณี อันดีงำม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย
และตัดสินใจดำเนินกำรใด ๆ ด้วยควำมบริสทุ ธิ์ใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัท ลูกค้ำ ผูถ้ ือหุน้
และพนักงำน
ผู้บ ริห ำรพึ งบริห ำรงำนด้วยควำมระมัดระวัง ซื่ อ สัต ย์ สุจ ริต รอบคอบ เอำใจใส่ มี วิสัย ทัศ น์
กว้ำงไกล เป็ นตัวอย่ำงในกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ ประสิทธิผล อย่ำงมีจริยธรรม เพื่อให้บรรล
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยของบริษัทฯ
ผูบ้ ริหำรพึงปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ ปกครองผูใ้ ต้บงั คับบัญชำด้วยควำมเป็ นธรรม
และไม่ใช้อำนำจในทำงที่มิชอบ
ผูบ้ ริหำรต้องแสดงควำมยึดมั่นต่อจริยธรรมและจรรยำบรรณ โดยกำรปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงที่
ดีสำหรับพนักงำนอื่น เสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรทำงำนให้เอือ้ ต่อกำรปฏิบตั ิตำมจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ รวมทั้ง มุ่งมั่น ที่ จ ะป้ อ งปรำม และป้ อ งกั น ไม่ ให้เกิ ด กำรละเมิ ด จริย ธรรมและ
จรรยำบรรณ
ผูบ้ ริหำร พึงสนับสนุนกำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน
ของพนักงำน จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอย่ำงเหมำะสม มีควำมจริงใจ เคำรพในสิทธิ และกำร
แสดงควำมคิดเห็นของพนักงำน

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ

เพื่ อ เป็ น กำรเสริม สร้ำงกำรท ำงำนที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และเป็ น กำรเสริม สร้ำ งควำมสุข ในกำรท ำงำน
พนักงำนควรมีแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
4.1

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
(1)
(2)

(3)

พนั ก งำนพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ำมกฎระเบี ย บข้อ บั ง คั บ ในกำรท ำงำนของบริ ษั ท ฯ
โดยเคร่งครัด
พนักงำนพึงปฏิบตั ิงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยควำมอุตสำหะ ขยันหมั่ นเพียร
และปรับปรุ งประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ดียิ่งขึน้ ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของพนักงำน และ
บริษัทฯ
พนักงำนพึงมีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัท ฯ ให้ควำมเคำรพ เชื่อฟั ง และปฏิบัติตำมคำสั่งของ
ผูบ้ งั คับบัญชำที่ส่งั กำรโดยชอบด้วยนโยบำย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
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(4)
(5)
4.2

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงำน
(1)
(2)

(3)

4.3.

พนักงำนพึงมีควำมสมัครสมำนสำมัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื ้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ควำมเสียหำยต่อบุคคลอื่น และบริษัทฯ
พนักงำนพึงปฏิบตั ิต่อเพื่อนพนักงำนด้วยควำมมีอธั ยำศัยไมตรีท่ดี ี มีควำมจริงใจ เคำรพ
สิทธิ และให้เกียรติซ่งึ กันและกัน หลีกเลี่ยงกำรนำข้อมูลหรือเรื่องรำวของผูอ้ ื่นทัง้ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิงำน และเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำย ทัง้ ต่อเพื่อนพนักงำนและต่อบริษัทฯ
พนักงำน พึงหลีกเลี่ยงกำรให้ และกำรรับของขวัญของกำนัลอันมี มูลค่ำมำก หรือเพื่อ
หวังผลตอบแทน หรือทำให้เกิดอคติ ทั้งต่อตัวพนักงำน ต่อเพื่อนพนักงำนด้วยกัน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชำกับผูบ้ งั คับบัญชำ

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อบริษัทฯ
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

4.4

พนักงำนพึงปฏิบัติหน้ำที่ดว้ ยควำมรู ้ ควำมสำมำรถ มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน
ตำมตำแหน่ง
พนักงำนพึงปฏิบตั ิตนภำยใต้กรอบศีลธรรมประเพณีอนั ดีงำม ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย

พนักงำนพึงมีควำมศรัทธำ มีควำมผูกพัน ซื่อสัตย์สจุ ริต อุตสำหะพำกเพียรและมีควำม
จงรักภักดีต่อบริษัท รักษำชื่อเสียงของบริษัทฯ
พนัก งำนไม่ พึ งใช้อ ำนำจหน้ำ ที่ ของตนเองเพื่ อ ประโยชน์ข องตนเองและต่ อ ผู้อื่ น ทั้ง
ทำงตรง และทำงอ้อม อันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ
พนักงำนพึงรำยงำนเรื่องที่เป็ นผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน หรือชื่อเสียงของบริษัท ฯ ให้
ผูบ้ งั คับบัญชำทรำบโดยมิชกั ช้ำ
พนักงำนพึงรักษำควำมลับของบริษัทฯ ไม่ควรเผยแพร่ขอ้ มูล ข่ำวสำร นวัตกรรม ทัง้ ทำง
วัตถุ และทำงควำมคิด อันจะมีผลกระทบให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษัท ฯ และไม่ควรนำ
ข้อมูลที่ได้จำกหน้ำที่กำรงำนไปหำประโยชน์ส่วนตน
พนักงำนพึงดูแลรักษำสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้คงสภำพดี ใช้ประโยชน์
ได้อย่ำงเต็มที่ ประหยัด มิให้สิน้ เปลือง สูญเปล่ำ เสียหำย หรือเสื่อมสลำย ก่อนเวลำอัน
สมควร

ข้อพึงหลีกเลี่ยงในกำรประพฤติปฏิบตั ิท่ขี ดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
(1)

พนักงำนไม่พึงใช้ตำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวกหรือทำธุรกิจ
แข่งขันกับบริษัทฯ
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(2)
(3)

(4)
4.5

ข้อพึงประพฤติปฏิบตั ิต่อลูกค้ำ
(1)
(2)

4.6

พนักงำนไม่พึงประกอบกำร ดำเนินกำร ทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อมในธุรกิจที่แข่งขันกับ
บริษัทฯ หรือขัดผลประโยชน์กบั บริษัทฯ
พนักงำนไม่พึงมีส่วนได้ส่วนเสียทำงกำรเงินกับลูกค้ำ หรือคู่คำ้ ไม่ว่ำจะอยู่ในฐำนะที่เป็ น
เจ้ำของกิจกำร หุน้ ส่วน ผูถ้ ือหุน้ กรรมกำร เจ้ำหนี ้ ลูกหนี ้ หรือที่ปรึกษำ ซึ่งถ้ำมีส่วนได้
ส่วนเสียดังกล่ำว ต้องเปิ ดเผยให้ผบู้ งั คับบัญชำทรำบ
พนักงำนไม่พึงเรียกเก็บ หรือรับทรัพย์สินใด ๆ จำกลูกค้ำ และผูท้ ่ีทำธุรกิจกับบริษัท ฯ
นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำย และค่ำธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บ
พนักงำนพึงให้บริกำรที่ดีต่อลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และชีแ้ จงให้
ลูกค้ำทรำบถึงสิทธิพึงมีพึงได้ รวมทัง้ มีหน้ำที่รกั ษำผลประโยชน์ของลูกค้ำ
พนักงำนพึงให้บริกำรแก่ลกู ค้ำด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว เต็มใจ จริงใจ และสุภำพ

ข้อพึงปฏิบตั ิต่อคู่คำ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

พนักงำนพึงปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และด้วยควำมเสมอภำพ
พนักงำนไม่พึงนำควำมลับ หรือข้อมูลทำงกำรค้ำของคู่คำ้ ไปเปิ ดเผยต่อบุคคลอื่น และไม่
กล่ำวร้ำยทับถมคู่คำ้
พนักงำนไม่พึงเกี่ยวข้องทำงกำรเงิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ กับคู่คำ้ อำทิเช่น ร่วมทุน ร่วม
ทำกำรค้ำ ให้ยืมหรือกูย้ ืมเงิน
พนักงำนไม่พึงเรียกร้องเอำผลประโยชน์จำกคู่คำ้ เพื่อกำรตอบแทนกำรทำงำนในหน้ำที่
ของตน
พนักงำนไม่พึงรับ หรือให้กำรเลีย้ งรับรอง สิทธิประโยชน์ หรือของขวัญอันมีรำคำแพง
หรือ กำรรับ นั้นท ำให้พ นักงำนต้อ งยอมปฏิ บัติต ำมควำมประสงค์ของคู่ค ้ำในสิ่ งที่ ไม่
ถูกต้องต่อหลักปฏิบตั ิโดยปกติของบริษัทฯ
ประกำศ ณ วันที่ 3 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป
-นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์.......................................................
(นำยสมพงษ์ ตัณฑพำทย์)
ประธำนกรรมกำร
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหำชน)

7

