
 
 
 

EMPLOYEE POLICY 
 
 
Sunprime Kamala Beach takes great care to make sure our recruitment process, learning 
and development activities and career progression opportunities do not allow 
discrimination.  
 
DUTIES AND RESPONSIBILITIES: 

• To guarantee decent and fair treatment that will not allow any form of 
discrimination. 

• The hotel has in place procedures to guarantee equal opportunities. 
• Encourage the professional performance of employees through objective and 

transparent processes, promoting training for ongoing improvement. 
• The hotel has a remuneration policy and social benefits which are fair and in 

accordance with the social and regulatory framework. 
 

 
OBJECTIVES/GOALS: 

• Ensuring we have a truly engaged and diverse workforce. 
• Promote access for disabled people. 

 
To achieve the objectives, our Human Resources team will implement the following 
measures:  

• More managerial skills courses for executives/managers/middle management 
• Continuous training on sustainability for all staff from 2021 onwards 

 
 
Active recruitment ensures a variety of men and women of different ages, backgrounds and 
experiences. Employees are treated fairly and not discriminated against religion, gender, 
nationality, sexual orientation, age, culture and disability.   
 
Our annual evaluation provides our staff with the opportunity to deliver detailed feedback 
about how they feel about working at Sunprime Kamala Beach. Results from the 
assessment/surveys are shared with each team so they can build detailed action plans to 
ensure continuous improvement. 
 
We have a very active process of goal setting and development plans for each employee, to 
ensure that our business objectives and strategy are carried out at every level of the 
business and that each employee is engaged, focused and receive career development 
opportunities. 
 



 
 

นโยบายดานสิทธิมนุษยชน (Employee Policy) 
 
โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  เช่ือวาการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมนั้นมีความสําคัญย่ิงตอการสรางความไววางใจและความภักดีซ่ึงนําไปสู

ความสําเร็จที่ย่ังยืน วิสัยทัศนของ โรงแรม เพ่ือนําไปสูอุตสาหกรรมการบริการในการดูแลลูกคาที่เหนือกวาความคาดหวัง  เรามุงม่ันทีจ่ะ

ใหบริการในระดบัสูงสุดแกลูกคาของเราดวยความซ่ือสัตยและจริงใจ เพ่ือทีจ่ะเติบโตไปอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนนี้  

โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  ไดใหคํานิยามดังตอไปนี้: 

 

•มีความเปนเลิศดานคุณภาพและบริการ 

•มีความซ่ือสัตยตอตนเองและเปนมืออาชีพ 

•มีความนาเช่ือถือและความจรงิใจ 

•มีความรับผิดชอบ 

•มีความยุติธรรมและเปนธรรม 

•เคารพสิทธิผูอ่ืน 

•เปนสมาชิกที่ดขีองชุมชน 

•พูดและฟงพนักงานและคนในทองถ่ิน เพ่ือวางแผนพัฒนาและรวมมือใน กิจกรรมตางๆ 

 

คํานิยามหลักเหลานี้ โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  รับทราบและยึดถือปฏิบตัิตามมาตรฐานที่มีอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและ

พยายามดําเนินธุรกิจเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน  โดยแสดงถึงความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมทีด่ ี

 

การคุมครองสิทธขิองพนักงาน 

โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  มีพันธะสัญญาที่จะคุมครองสิทธิของพนักงานและตองการใหพนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยในที่

ทํางาน 

 

โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  สนับสนุนการจัดการกับแรงงานที่ผดิกฎหมาย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบทกุรูปแบบ สนบัสนุนการขจัดการเลือก

ปฏิบตัิ สงเสริมและยอมรับความหลากหลายในทุกดานของการดําเนินงานเปนนายจางทีใ่หโอกาสเทาเทียมกันและไมเลือกปฏบิัติบน

พ้ืนฐานของเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศกําเนิด ชาติ อายุ รสนิยมทางเพศหรือประเภทอ่ืน ๆ ที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

 

การปกปองสิทธิเด็ก 

โรงแรมซันไพรมกมลาบีช  ตอตานการแสวงประโยชนจากเด็กทุกรปูแบบ โรงแรม ไมรบัสมัครแรงงานเด็กและสนับสนนุการกําจัดแรงงาน

เด็กที่แสวงประโยชน  และยังสนบัสนุนการออกกฎหมายเพ่ือปองกันและลงโทษอาชญากรรมที่แสวงหาประโยชนทางเพศของเด็ก 

 

เรามุงม่ันและตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานและดําเนินการอยางตอเนื่องเก่ียวกับหลักการที่กําหนดไวในแถลงการณนี้ 

เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของบรษิัท 
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