
 

 

  

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.  

รามาดารสีอรท์ บาย วนิดแ์ฮม เขาหลัก สนับสนุนการไมเ่ลอืกปฏบัิตโิดยค านงึถงึการว่าจา้งงานและอาชพี สง่เสรมิความ
หลากหลายในสถานทีท่ างาน เราใหพ้ันธะสญัญาว่าจะจัดหาสถานทีท่ างานทีป่ลอดภัยใหกั้บพนักงาน และเคารพซึง่
สทิธมินุษยชน และสทิธเิด็ก 

Therefore, we have implemented the following policies: 

เพราะฉะนัน้ เราจงึไดจ้ัดใหม้นีโยบายตา่งๆดังนี้ 

1. HEALTH AND SAFETY POLICY  นโยบายดา้นสุขภาพและความปลอดภยั 

The Hotel acknowledges our duty of care to provide a safe and healthy environment for all our staff.   
รามาดารสีอรท์ฯ ตระหนักวา่เป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของทางโรงแรมทีจ่ะจัดหาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและถูก
สขุอนามัยใหกั้บพนักงานและแขก 

Our health and safety policies are as below: 

นโยบายดา้นสขุภาพและความปลอดภัยมดีังนี้ 

 1)   All staff have access to medical care.         
   พนักงานทกุคนสามารถเขา้ถงึการดแูลดา้นสขุภาพ       

 2)   All staff must carry out their responsibilities with regard to health & safety as set out in   
   the hotels' policies.                   
    การด าเนนิงานโดยค านงึถงึความปลอดภัยและอาชวีอนามัยถอืเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของพนักงานทุกคน                                                                                                             

 3)   We carry out preventive maintenance for our equipment and also co-operate with external  
   companies in order to maintain safety and security.             
   โรงแรมจะจัดซอ่มบ ารุงเครือ่งไมเ้ครือ่งมอือยา่งต่อเนื่องและประสานงานกับบรษัิทซอ่มบ ารุงภายนอก  
   เพือ่ใหม้ั่นใจวา่เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืทีใ่ชม้คีวามปลอดภัย                                               

 4)  To provide correct and clear information, instructions and supervision for all staff         
   ใหข้อ้มลู ค าแนะน า และแนวทางการท างานทีช่ดัเจน ถกูตอ้งส าหรับพนักงานทกุคน  

     5)   To ensure all staff are competent to do their tasks.                                                                 
   ท าใหพ้นักงานทุกคนมคีวามรอบรูค้วามสามารถทีจ่ะท างานทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

 6)   To comply with all applicable legislation and other requirements to which the Company subscribes 
   in relation to its occupational health and safety hazards                    
   โรงแรมจะปฏบัิตติามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับอาชวีอนามัยและความเสีย่งในดา้นความ 
   ปลอดภัย    

 



 

 

    

7)  Our staff are trained about health and safety procedure (i.eใ using firefighting equipment and fire 
evacuation, how to prevent Covid 19, etc.)                                                                           
การอบรมใหกั้บพนักงานเกีย่วกับขัน้ตอนปฏบัิตดิา้นอนามัยและความปลอดภัย (เชน่ การใชอุ้ปกรณ์ดับเพลงิ
และการอพยพหนีไฟ  การป้องกันโรคโควติ 19 เป็นตน้) 

2. CHILD PROTECTION POLICY  นโยบายดา้นการปกป้องสทิธเิด็ก  

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. 

ทมีบรหิารและพนักงานใหค้ ามั่นสญัญาว่าจะเคารพสทิธเิด็กและปกป้องเด็กจากการแสวงหาผลประโยชนใ์นเรือ่งต่างๆ
รวมทัง้เรือ่งแสวงหาประโยชน์ทางเพศ  โรงแรมจะไม่จา้งบุคคลซึง่อายุต ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์เขา้ท างาน 

The Hotel is committed to: 

รามาดารสีอรท์ฯ ใหค้ ามั่นสญัญาว่า 

1)   To train personnel in children's rights, preventing sexual exploitation and reporting suspected on 
goings in this area.                   
จะจัดอบรมพนักงานเรือ่งสทิธเิด็ก การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก และรายงานต่อเจา้หนา้ที่
หากมสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้         

2)   Ensuring all necessary checks are made when recruiting staff.                   
ท าการตรวจสอบในเรือ่งทีจ่ าเป็นเมือ่มกีารรับสมัครพนักงาน 

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.                                                 
ใหค้วามร่วมมอืกับเจา้หนา้ทีร่ัฐเกีย่วกับเรือ่งการแสวงหาประโยชนท์างเพศจากเด็กถา้หากโรงแรมทราบ และ
ท างานร่วมกับเจา้หนา้ทีร่ัฐโดยฝึกอบรมพนักงานทกุคนใหม้คีวามตระหนักในเรือ่งนี้ 

4) To establish and maintain a safe and healthy environment for children.                                    
สรา้งและรักษาสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัยและดตี่อสขุภาพส าหรับเด็ก  

3. HUMAN’S RIGHT POLICY   สทิธมินุษยชน 

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. 

เราสนับสนุนและปกป้องสทิธมินุษยชนในเรือ่งทีเ่ราสามารถท าได ้เราเชือ่ว่าธรุกจิทีด่แีละจรยิธรรมทีด่ตีอ้งด าเนนิเคยีงคู่
ไปดว้ยกัน และเรามพีันธะสญัญาทีจ่ะปฏบัิตติามขอ้บทกฎหมายของประเทศทีเ่ราด าเนนิธรุกจิอยู่ 

We are committed to:  

 1)  Respect our employees' rights to voluntary freedom of association, under the law      
   เคารพตอ่สทิธขิองพนักงานในการจัดตัง้สมาคมไดอ้ยา่งอสิระ และสมัครใจโดยอยูภ่ายใตตั้วบทกฎหมาย    

 2)  Provide a safe and healthy working environment                 
   จัดใหม้สีภาพแวดลอ้มการท างานทีป่ลอดภัยและดตี่อสขุภาพ         

 3)   Do not support forced and compulsory labor or the exploitation of children    
   ไมส่นับสนุนการกดขีห่รอืบบีบังคับแรงงาน หรอืการใชแ้รงงานเด็ก   

  



 

 

 

 4)  Support the elimination of employment discrimination and promote diversity in the workplace  
   สนับสนุนการก าจัดการเลอืกปฏบัิตดิา้นการจา้งงาน และสง่เสรมิความหลากหลายในสถานปฏบัิตงิาน  

 5)  Provide our employees with remuneration and tools for growing their careers, and take their  
    wellbeing into consideration          
   เสนอค่าตอบแทนและเครือ่งมอืเพือ่ความเตบิโตทางอาชพีแกพ่นักงาน พรอ้มค านงึถงึความเป็นอยู่ทีด่ขีอง 
   พวกเขา            

 6)  Promote fair competition and do not support corruption       
   สง่เสรมิการแขง่ขันอยา่งยตุธิรรมและไมส่นับสนุนการทจุรติ   

 7)  Conduct our business with honesty and integrity in compliance with applicable laws   
   ด าเนนิธรุกจิอยา่งดว้ยความสจุรติและซือ่ตรงโปร่งใสตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง     

 8)  Develop and implement company procedures and processes to ensure we comply with this policy. 
   พฒันาและน าขัน้ตอนและกระบวนการของบรษัิทไปใชเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่เราปฏบัิตติามนโยบายนี้  

 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.      
   สนับสนุนการปกป้องสทิธมินุษยชนโดยเฉพาะสทิธขิองพนักงาน คูค่า้ทีท่ าธรุกจิดว้ย และชมุชนทีโ่รงแรม 
   ด าเนนิอยู ่ 

4.  LABOR STATEMENT นโยบายแรงงานสมัพนัธ ์

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. 

พนักงานเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลือ่นธรุกจิของเรา เราจงึสนับสนุนใหม้กีารสรา้งระบบการจัดการแรงงานทีด่ ี มกีาร
พัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการสง่เสรมิการฝึกอบรมเพือ่พัฒนาใหพ้นักงานเป็นแรงงานมฝีีมอื ใหพ้นักงานไดร้ับ
ความคุม้ครองดแูลอยา่งเป็นธรรม มคีวามมั่นคงในการท างาน และมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ทัง้ตัวพนักงานเองและครอบครัว 
ซึง่จะสง่ผลใหก้ารด าเนนิงานขององคก์รประสบความส าเร็จไปดว้ย 

 

 

 

Anupong Sanguanngam   

Managing Director 


