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บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

1. บทน า 
บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ “ หรือ “SHR”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ “) ให้

ควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคมอย่ำงรอบดำ้น มีก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดี มีจรรยำบรรณ และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยที่เก่ียวขอ้ง จึงไดจ้ดัท ำนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน (“นโยบำยฯ) 
ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ครอบคลมุกำรด ำเนินงำน ณ ส ำนกังำนใหญ่ โรงแรมและรีสอรท์ รวมถึง
สนบัสนนุใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจมีควำมรบัผิดชอบในทิศทำงเดียวกนั และตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำง
ยั่งยืนในระดบัสำกล  

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อใหส้อดคลอ้งกับนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสิงห ์ เอสเตท และเป็นแนวทำงใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บรษิัทฯ เป็นไปในทิศทำงเดียวกนั  

2.2. เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแนวปฏิบตัิที่ดีของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย แนวทำงหรือกรอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนก ำกับดแูลและ /หรือหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ใน
ระดบัประเทศและสำกล 

2.3. เพื่อใหม้ั่นใจว่ำกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนในระดบัสำกล และให้
เกิดกำรยอมรบัในฐำนะท่ีเป็นผูน้  ำดำ้นกำรลงทนุโรงแรมและกำรบรหิำรงำนรีสอรท์ระดบัโลก 

 
3. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย 

นโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนฉบับนีบ้ังคับใช้กับกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำง ของกลุ่มบริษัทฯ และ
ครอบคลมุกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ โรงแรมและรีสอรท์ทัง้หมดที่บรษิัทฯ มีอ ำนำจบริหำรจดักำร รวมถึงใชเ้ป็นแนวทำง
ในกำรลงทนุและกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนส ำหรบัโรงแรมและรีสอรท์ทัง้หมดของกลุ่มบรษิัทฯ 
 

4. นิยาม 
ค า หรือ ขอ้ความ ความหมาย 

ควำมยั่งยืน/ กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน1 กำรพฒันำที่ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอน
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของตนเองของคนรุน่ถดัไป 

พนกังำนและลกูจำ้ง พนกังำนประจ ำ พนกังำนชั่วครำว และพนกังำนสญัญำจำ้งพิเศษ ของบรษิัทฯ 
และบรษิัทย่อย 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย2, 3 ผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบและ/หรือส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อบริษัท     
ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียอำจเป็นบคุคลภำยในหรือภำยนอกองคก์ร อำทิ ผูถื้อหุน้ นกั
ลงทนุ นกัวิเครำะห ์ลกูคำ้ พนกังำน คู่คำ้ คู่แข่งทำงกำรคำ้ เจำ้หนี ้ชมุชน สงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม โดยอำจมีควำมสมัพนัธใ์กลช้ิดองคก์รโดยตรง (ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

 
1 World Commission on Environment and Development. ‘Our Common Future’. Oxford: Oxford University Press, ค.ศ. 1987. 
2 ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย . Stakeholder Engagement & Materiality Analysis : กำรมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และกำรวิเครำะห์
ประเด็นส ำคญั, https://www.setsustainability.com/page/stakeholder-engagement (ขอ้มลู ณ วนัที่ 23 ก.พ.65). 
3 ป่ำสำละ. Stakeholder, http://www.salforest.com/glossary/stakeholder (ขอ้มลู ณ วนัที่ 23 ก.พ.65).  
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ค า หรือ ขอ้ความ ความหมาย 

หลกั) หรือมีควำมสมัพนัธโ์ดยออ้มกบัองคก์ร (ผูม้ีส่วนไดเ้สียรอง)  

 
5. บทบาท 

บรษิัทฯ ก ำหนดโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบันโยบำยนี ้ดงันี ้
หน่วยงาน/  

บุคคลากรผู้ปฏิบัตหิน้าที ่
หน้าที ่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

ตำมรำยละเอียดที่ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ผู้บริหำร และ
พนกังำนทกุคน 

รับทรำบและปฏิบัติตำมนโยบำยฯ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่
ค  ำนึงถึงผลกระทบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียในมิติเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม  

 
6. รายละเอียดนโยบาย 

กลุ่มบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในกำรเป็นผู้น ำดำ้นกำรลงทุนโรงแรมและกำรบริหำรงำนรีสอรท์ที่ไม่เพียงแต่ก ำหนด
มำตรฐำนใหม่ใหก้ับกำรพักผ่อน แต่ยังใส่ใจต่อกำรใชช้ีวิตที่มีคุณภำพ บนปรชัญำกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสรำ้งประโยชนท์ี่
แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับค ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สอดคลอ้งตำมนโยบำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัท สิงห ์
เอสเตท จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะท่ี SHR เป็นบรษิัทในเครือ และเป้ำหมำยกำรพฒันำที่ยั่งยืนขององคก์ำรสหประชำชำติ (UN 
Sustainable Development Goals 2030 : SDG2030) รวมถึงกรอบหรือมำตรฐำนระดบัสำกลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำอยำ่ง
ยั่งยืนอื่นๆ โดยยังคงมุ่งสรำ้งคุณค่ำและเติมเต็มประสบกำรณก์ำรเดินทำง (Enriching Journey) ตำมแนวทำงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบรษิัทฯ เพื่อสรำ้งคณุค่ำและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน สรำ้งสงัคมคณุภำพใหเ้กิดขึน้ในทกุพืน้ท่ีที่เรำเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจ
ตำมแบบฉบบัของสิงห ์เอสเตท โดยมีนโยบำยและแนวกำรบรหิำรจดักำรดงัต่อไปนี ้
6.1. จัดใหม้ีโครงสรำ้ง บทบำทหนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบตลอดจนมีระบบกำรติดตำมควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำรที่

ส  ำคัญ ในกำรน ำแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนไปปฏิบตัิทัง้ในระดับองคก์ร หน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรก ำกับ

ดแูลบรษิัทในกลุ่มเพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั 

6.2. ส่งเสริมควำมยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจโดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรจดัซือ้สินคำ้จำกชุมชนและคู่คำ้ที่มีนโยบำยและ/หรือ

กำรด ำเนินงำนที่ค  ำนึงถึงปัจจัยดำ้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม และสนับสนุนใหคู้่คำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ น ำ

หลกักำรกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนและนโยบำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งไปปฏิบตัิรวมถึงพฒันำควำมสำมำรถของชุมชนทอ้งถิ่น

และคู่คำ้เพื่อขยำยผลออกไปสู่สงัคมในวงกวำ้งต่อไป  

6.3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังำนของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตส ำนึก ปฏิบตัิตำมนโยบำยฯ และเป็นแบบอย่ำงที่ดีใหก้บัสงัคม 

สรำ้งคุณค่ำให้แก่พนักงำนอย่ำงเต็มที่โดยมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมและน ำ

เทคโนโลยีที่เหมำะสมมำปรบัใชเ้พื่อพฒันำโครงกำรและกำรใหบ้รกิำรท่ีส่งเสรมิดำ้นควำมยั่งยืน  
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6.4. ส่งเสรมิกำรสรำ้งกำรมีส่วนรว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียและควำมรว่มมือในภำคีเครือข่ำยดำ้นควำมยั่งยืนทัง้ในระดบัประเทศ

และระดบัสำกล เพื่อกำรแลกเปล่ียนองคค์วำมรูแ้ละกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรน ำประเด็นที่

เป็นควำมคำดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สีย มำพฒันำในนโยบำย แนวกำรบรหิำรจดักำร และกำรด ำเนินธุรกิจ 

6.5. เพื่อใหก้ำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเกิดขึน้อย่ำงเป็นรูปธรรม SHR จึงก ำหนดใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นไปโดย

ตอบสนองมิติควำมยั่งยืนทัง้ 3 ดำ้น คือ เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

6.5.1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ กลุ่มบริษัทฯ มุ่งพฒันำธุรกิจใหแ้ข็งแกร่ง มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้เท่ำทันกับ

กำรเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน สรำ้งคุณค่ำและเติมเต็มประสบกำรณ์กำรเดินทำงที่ยั่งยืนที่ดีที่สุดให้แก่ลูกคำ้ 

(Enriching sustainable journey) มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึงกำรจัดซือ้จัดจำ้ง

และกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรเป็นธุรกิจที่มีส่วนในกำรพฒันำควำมสำมำรถของ

ชุมชนทอ้งถิ่นใหม้ีศักยภำพ ส่งเสริมกำรจำ้งงำนในทุกระดับจำกชุมชนทอ้งถิ่น สนับสนุนกำรจัดซือ้สินคำ้จำก

ชมุชน เพื่อเสรมิสรำ้งเศรษฐกิจชมุชนใหเ้ติบโตเคียงขำ้งไปกบับรษิัทฯ และเป็นกำรสรำ้งเครือข่ำยทำงเศรษฐกิจใน

ทกุระดบัอย่ำงยั่งยืน 

6.5.2. นโยบายด้านสังคม กลุ่มบริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับภูมิสังคมที่แตกต่ำงของประเทศที่บริษัทฯ เขำ้ไปลงทุน

และด ำเนินธุรกิจ ผ่ำนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นธรรมและใส่ใจต่อคณุภำพชีวิตของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มภำยใน

ห่วงโซ่ธุรกิจ ทัง้พนกังำนและลกูจำ้ง ลกูคำ้ และผูใ้ชบ้รกิำรต่ำงๆ ดแูลใหม้ีสขุภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัที่

ดีตำมมำตรฐำนของสิงห ์เอสเตท ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กฎหมำย และข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมถึงเคำรพสิทธิมนษุยชนและสิทธิส่วนบคุคล ปฏิบตัิต่อพนกังำนในกำรจำ้งงำนอย่ำงเป็นธรรม กำร

พัฒนำศักยภำพพนักงำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพในทุกระดบั สรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่พนักงำนอย่ำงเต็มที่โดย

มุ่งเนน้กำรมีส่วนร่วมและกำรสรำ้งควำมพึงพอใจใหแ้ก่พนกังำน มีส่วนร่วมกบัชมุชนและสงัคมเพื่อยกระดบัให้

มีควำมเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนร่วมอนุรกัษ์สถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตรแ์ละวัฒนธรรมพืน้ถิ่น  โดยยึดมั่นใน

กำรสรำ้งสังคมคุณภำพที่เติบโตไปพรอ้มกันระหว่ำงชุมชน รีสอรท์และโรงแรมของ SHR โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้

ก ำหนดนโยบำยดำ้นสงัคมในเรื่องต่ำงๆ ไว ้ดงันี ้ 

 
6.5.2.1. การจ้างงานและการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถ่ิน 

โรงแรมและรีสอรท์ของกลุ่มบริษัทฯ มีกำรด ำเนินธุรกิจอยู่ในหลำกหลำยพืน้ท่ีทั่วโลก กำรสรำ้งคณุค่ำ

และกำรพฒันำคุณภำพชีวิตที่ยั่งยืนใหแ้ก่ชมุชนทอ้งถิ่นอย่ำงหนึ่งสำมำรถด ำเนินไดผ่้ำนกำรจำ้งงำน

และกำรพัฒนำศกัยภำพชุมชนทอ้งถิ่นอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ส่งเสริมใหม้ีกำรจำ้งพนักงำนที่เป็น

ผูบ้ริหำรระดับสูงจำกชุมชนทอ้งถิ่น เพื่อสะทอ้นกำรสรำ้งกำรมีส่วนร่วมและพัฒนำศกัยภำพชุมชน

อย่ำงแทจ้รงิ พรอ้มทัง้จดักิจกรรมกำรท่องเที่ยวรว่มกบัชมุชน (Community-based Tourism : CBT) 
6.5.2.2. การจัดซือ้จัดจ้างจากชุมชนและห่วงโซ่ธุรกิจทีย่ั่งยืน 

สนบัสนุนกำรจดัซือ้ผลิตภณัฑแ์ละบริกำรจำกชมุชนทอ้งถิ่น เพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงยั่งยืน สนบัสนุน

กำรท่องเที่ยว กำรท ำประมงพืน้บำ้นที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำประมงอย่ำงยั่งยืน กำรจดัซือ้วตัถุดิบ

จำกชุมชน (Farm-to-table Menu) รวมถึงกำรใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑท์ี่มำจำกชุมชนทอ้งถิ่นในกำร

หนำ้ 3 จำก 7 



 
 

 

 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

ด ำเนินธุรกิจโรงแรมและรีสอรท์ ไม่ว่ำจะเป็นสินคำ้ที่ระลกึ ของใชสิ้น้เปลืองภำยในโรงแรม หรือของใช้

ภำยในหอ้งพกั เป็นตน้ ควบคู่ไปกับกำรพฒันำศกัยภำพชุมชนโดยเฉพำะผูป้ระกอบกำรรำยย่อยใน

ฐำนะคู่คำ้เพื่อสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของธุรกิจได้ และไม่สนบัสนุนกำรท ำประมง ที่สรำ้ง

ผลกระทบในควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
6.5.2.3. การมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของชุมชน 

มุ่งเนน้กำรสรำ้งคุณค่ำและควำมเป็นอยู่ที่ดีใหแ้ก่ชุมชนทอ้งถิ่นในทุกพืน้ที่ที่เขำ้ด ำเนินธุรกิจ รบัฟัง

เสียงสะท้อนจำกชุมชน ส่งเสริมกำรสรำ้งกำรมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกมิติ รวมถึงกำรยกระดับ

คุณภำพชีวิตชุมชนดว้ยปัจจยัส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตดำ้นโภชนำกำรและอำหำร ในกำรต่อสูเ้พื่อขจดั

ควำมหิวโหย (SDG 2 : Zero Hunger) อนัเป็นประเด็นควำมยั่งยืนที่มีนยัส ำคญัระดบัสำกล 
6.5.2.4. การอนุรักษม์รดกทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

เคำรพและร่วมสืบสำนวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น และค่ำนิยมอันมีคุณค่ำของชุมชน 

รวมถึงสถำปัตยกรรม ศิลปะ โบรำณสถำน ฯลฯ ที่เป็นอตัลกัษณข์องชุมชนทอ้งถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรสรำ้งกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน ร่วมสืบสำนและรกัษำมรดกทำงสังคมใหค้งอยู่ต่อไป  รวมทั้ง

สนบัสนนุกิจกรรม ใหค้วำมรูช้มุชนในดำ้นอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม 
6.5.2.5. สิทธิมนุษยชน 

เคำรพต่อศกัดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย ์ควำมหลำกหลำย ควำมแตกต่ำงของปัจเจกชนในทุกรูปแบบ 

ไม่ว่ำจะเป็นเพศ เชือ้ชำติ ศำสนำ วฒันธรรมและประเพณี อตัลกัษณพ์ืน้ถิ่น ควำมเชื่อ สีผิว ถิ่นก ำเนดิ 

ชำติพนัธุ ์ชนพืน้เมือง ควำมแตกต่ำงทำงร่ำงกำย บุคลิกลกัษณะส่วนบุคคล ควำมพิกำร อำยุ ควำม

คิดเห็นและสิทธิส่วนบคุคล หรือควำมแตกต่ำง/ ควำมหลำกหลำยอื่นๆ ไม่ยุ่งเก่ียวและไม่สนบัสนุนกำร

แสวงหำประโยชนจ์ำกกำรคำ้ประเวณีผิดกฎหมำย (Sexual Exploitation) กำรจำ้งแรงงำนผิดกฎหมำยทุก

รูปแบบซึ่งรวมถึงแรงงำนอพยพ แรงงำนบงัคบัหรือแรงงำนทำส และระมดัระวงัมิใหม้ีกำรละเมิดต่อสิทธิ

มนษุยชนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตำมหลกัปฏิบตัิสำกล อนัประกอบดว้ย “ปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนษุยชน” 

(Universal Declaration of Human Rights : UDHR) และ “หลกักำรชีแ้นะเรื่องสิทธิมนุษยชนส ำหรบัธุรกิจ

แห่งสหประชำชำติ” (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 3 หลกักำร ไดแ้ก่ “ปกป้อง-เคำรพ-เยียวยำ” (Protect – Respect – Remedy)  
6.5.2.6. การเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ 

โรงแรมและรีสอรท์ของกลุ่มบริษัทฯ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณข์องธรรมชำติสงู ชุมชน

และธุ รกิจต้องอำศัยกำรพึงพำและแบ่งปันทรัพยำกรระหว่ำงกันอยู่ เสมอ ดังนั้นกำรเข้ำถึง

ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มอันเป็นสมบัติสำธำรณะ อำทิ ทรพัยำกรน ำ้และน ำ้สะอำดเพื่อกำร

อุปโภคบริโภค กำรครอบครองที่ดิน กำรเขำ้ถึงและใชป้ระโยชนจ์ำกชำยหำดและพืน้ที่ชำยฝ่ัง ฯลฯ ตอ้ง

เป็นไปอย่ำงทั่วถึง และไม่กีดขวำงกำรใชป้ระโยชนห์รือกำรเขำ้ถึงทรพัยำกรดงักล่ำวจำกผูอ้ื่นโดยเฉพำะ

ชมุชนในพืน้ที่ รวมทัง้ใหค้วำมรู ้ก ำกบัดแูลกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน 
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6.5.2.7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
ส่งเสริมใหป้ระเด็นดำ้นอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยเป็นประเด็นที่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตลอด

ห่วงโซ่ธุรกิจใหค้วำมส ำคญั โดยเฉพำะพนกังำนและลกูจำ้ง ลกูคำ้ และผูท้ี่มีบทบำทส ำคญัต่อประเด็น

ดงักล่ำว โดยมุ่งเนน้กำรสรำ้งควำมตระหนกั กำรใหค้วำมรู ้กำรป้องกัน กำรทบทวนและฝึกซอ้มแผน

รองรบัและแผนฉุกเฉินอย่ำงสม ่ำเสมอ ใหค้วำมส ำคญัต่อดำ้นสขุภำพและควำมปลอดภยัของแขกผู้

เขำ้พกัทัง้ตลอดกำรเดินทำง และกำรฝึกฝนพนกังำนใหม้ีควำมรูแ้ละระแวดระวงัอย่ำงถ่ีถว้นต่อเรื่อง

สขุภำพ ควำมปลอดภยั และอำชีวอนำมยั โดยเฉพำะในประเด็นภยัพิบตัิจำกธรรมชำติ กำรหนีไฟ กำร

ปฐมพยำบำล และประเด็นควำมเส่ียงอื่นๆ ที่เป็นนัยส ำคญัต่อธุรกิจโรงแรม กำรท่องเที่ยว และกำร

เดินทำง รวมถึงจดัใหพ้นกังำนมีสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีดี สนบัสนุนอุปกรณแ์ละเครื่องมือเพื่อ

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนดว้ยเช่นกนั 

6.5.3. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทฯ ดูแลรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศ โดยค ำนึงถึง

ผลกระทบเชิงลบดำ้นส่ิงแวดลอ้มจำกกำรด ำเนินธุรกิจทัง้จำกกิจกรรมบนภำคพืน้ดิน (Land-based Activities) น ำ้ 

และอำกำศ และส่งเสริมใหเ้กิดกำรปกป้อง ฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ ตลอดจนกำรใชท้รพัยำกรต่ำงๆ อย่ำงรูคุ้ณค่ำและ

เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ โดยกลุ่มบรษิัทฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดลอ้มในเรื่องต่ำงๆ ไว ้ดงันี ้
6.5.3.1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และระบบนิเวศ  

• นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ 

กลุ่มบริษัทฯ มีแนวคิด “สรำ้งส่ิงใหญ่ ใส่ใจส่ิงเล็กๆ” หรือ Building big, protecting small 
เป็นแนวคิดหลกัต่อนโยบำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยจะปกป้อง รกัษำ และฟ้ืนฟูควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมสมบูรณ์ของธรรมชำติ ไม่ว่ำจะเป็น  พืชพรรณธรรมชำติ 
ส่ิงมีชีวิตต่ำงๆ ทัง้ทำงบกและทำงทะเล โดยเฉพำะสิ่งมีชีวิตที่มีควำมเส่ียงต่อกำรสญูพนัธุ ์ค  ำนึงถงึ
ผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพตัง้แต่กระบวนกำรก่อนก่อสรำ้ง กำรออกแบบโครงกำร 
ระหว่ำงกำรก่อสรำ้งโครงกำร และระยะด ำเนินกำรภำยหลังกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ ที่จะตอ้งเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม เคำรพและคงไว้ซึ่งควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดั้งเดิมให้ได้มำกที่สุด 
ระมดัระวงัมิใหม้ีกำรใชพ้ืชหรือส่ิงมีชีวิตต่ำงถิ่นรุกรำน (Invasive Alien Species) ในทุกโครงกำร 
รวมถึงไม่สนับสนุนกำรเลือกใช้วัสดุหรือวิธีกำรที่ไดม้ำจำกกำรท ำลำย หรือไดม้ำจำกพืน้ที่ที่มี
ประเด็นควำมเส่ียงต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ โดยร่วมมือกับผูร้บัเหมำ ชุมชน นกัวิชำกำร 
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อบรรลนุโยบำยดงักล่ำว   

        รวมถึงกำรสรำ้งโปรแกรมกำรท่องเที่ยว ใหเ้กิดกำรมีส่วนรว่มระหว่ำงลกูคำ้ โรงแรม และชมุชน 

• นโยบายการบริหารจดัการขยะและของเสีย 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยใหทุ้กธุรกิจก ำหนดกำรบริหำรจดักำรขยะและของเสียอย่ำงเหมำะสม
กับแต่ละธุรกิจตำมเป้ำหมำย “Zero-waste to landfill, zero-waste to ocean” เริ่มตัง้แต่กำรลด
กำรเกิดขยะและของเสีย (Reduce) กำรใชท้รัพยำกรอย่ำงรูคุ้ณค่ำและกำรใช้ซ  ำ้ (Reuse) ไป
จนถึงกำรก ำหนดปลำยทำงของขยะและของเสียทุกประเภท ส่งต่ออย่ำงถูกวิธีเพื่อน ำไปรีไซเคิล 
(Recycle) หรือก ำจดัอย่ำงเหมำะสม รวมถึงกำรปรบัควำมคิด (Rethink) เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกที่ดตีอ่
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กำรใชท้รพัยำกรเพื่อประโยชนส์งูสดุ โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำง
ทะเล ตลอดจนสนบัสนุนคู่คำ้ที่มีกำรบริหำรจดักำรขยะและของเสียที่ชดัเจน มีกำรลดหรือรบัคืน
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงมีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
economy) และสำมำรถส่งเสริมใหก้ลุ่มบริษัทฯ ร่วมลดขยะและของเสียจำกกำรก่อสรำ้งได้ และ
สรำ้งกำรมีส่วนรว่มของชมุชน (Local Community Engagement Program) 

• นโยบายด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการพลังงาน  
 กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนทุกรูปแบบ เพิ่มสัดส่วนกำรใช้

พลังงำนหมุนเวียนและพลังงำนที่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมทดแทนพลังงำนแบบดั้งเดิมในทุก

กระบวนกำรทำงธุรกิจอย่ำงเหมำะสม เพื่อลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนอันเป็นสำเหตุส ำคญัต่อควำม

เปล่ียนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศ ตลอดจนสนบัสนุนใหม้ีกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำร

บ ำรุงรกัษำ ตรวจประเมิน ปรบัปรุงอุปกรณไ์ฟฟ้ำใหเ้หมำะสมกับปริมำณกำรใชง้ำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 

เพื่อควำมคุม้ค่ำและเกิดประโยชนส์งูสดุในกำรใชพ้ลงังำน รวมถึงน ำเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อกำร

ประหยดัพลงังำนและลดกำรปลดปล่อยคำรบ์อนมำพิจำรณำ นอกจำกนี ้ยงัค ำนึงถึงกำรใชท้รพัยำกร 

กระบวนกำร กำรจดักำรขยะและของเสียที่มีปรมิำณกำรปลดปล่อยคำรบ์อนสงู พรอ้มทัง้มีแนวทำงใน

กำรประเมินเพื่อลดและชดเชยคำรบ์อน รวมถึงอนรุกัษ์ทรพัยำกรทำงธรรมชำติทัง้ทำงบกและทำงทะเล

ที่เป็นตวัชีว้ดัที่ส  ำคญัต่อควำมเปล่ียนแปลงของสภำพภมูิอำกำศ และสรำ้งกำรมีส่วนรว่มของพนกังำน

ในกำรสรำ้งสงัคมคำรบ์อนต ่ำ 

• นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

กลุ่มบรษิัทฯ มีนโยบำยในกำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน ำ้ตลอดวฎัจกัร โดยใหค้วำมส ำคญัต่อ
แหล่งน ำ้ กำรใชป้ระโยชนอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพและกำรลดใชน้ ำ้ กำรใชน้ ำ้หมนุเวียน กำรบ ำบดัน ำ้
เสียและกำรปล่อยน ำ้ที่บ  ำบัดแลว้กลับสู่แหล่งน ำ้ และอนุรักษ์แหล่งน ำ้เพื่อกำรใช้ทรัพยำกรใน
อนำคตรว่มกนักบัชมุชนและส่ิงมีชีวิตใตน้ ำ้อย่ำงยั่งยืน รวมทัง้ค ำนึงถึงกำรเขำ้ถึงแหล่งน ำ้ของชมุชน 
ทรพัยำกรและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพทำงน ำ้บรเิวณพืน้ท่ีที่กลุ่มบรษิัทฯ มีกำรด ำเนินงำน 

6.5.3.2. การปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และระบบนิเวศ 

• การปกป้องและอนุรักษ ์

กลุ่มบริษัทฯ ปกป้องและอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในทุกระดับ เพื่อรกัษำ
ระบบนิเวศให้คงอยู่  ทั้งกำรหลีกเล่ียง กำรลดหรือปรับกำรใช้ทรัพยำกร กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำง
รบัผิดชอบ กำรประเมินผลกระทบทัง้ก่อน ระหว่ำง และภำยหลงักำรด ำเนินงำน รวมถึงกำรสรำ้งควำม
ร่วมมือกับผูม้ีส่วนไดเ้สีย ชุมชน โรงเรียน เยำวชน นักวิชำกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น ผ่ำน
รูปแบบกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ และสรำ้งกำรเรียนรู ้ทัง้ในรูปแบบที่จบัตอ้งไดแ้ละออนไลน ์(TV house 
program) โดยใหล้กูคำ้เขำ้ใจและท่องเที่ยวแบบรบัผิดชอบ 
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• การฟ้ืนฟู 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และระบบนิเวศทัง้ก่อน 
ระหว่ำง และภำยหลังโครงกำรก่อสรำ้งแลว้เสร็จ โดยมีแนวทำงที่จะฟ้ืนฟูในพืน้ที่ที่กลุ่มบริษัทฯ 
ด ำเนินงำนใหด้ีขึน้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และมีกำรก ำกบัดแูลผูร้บัเหมำอย่ำงเขม้งวด 

• การสร้างความตระหนักรู้ 

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบำยในกำรเป็นแหล่งเรียนรู ้(Body of knowledge) เผยแพร่และถ่ำยทอด
องคค์วำมรูเ้ก่ียวกับกำรอนุรกัษ์ ปกป้อง และฟ้ืนฟูทรพัยำกรธรรมชำติ  ส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 
ผ่ำนศูนยก์ำรเรียนรูท้ำงทะเล กิจกรรม และส่ือต่ำงๆ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหเ้กิดควำมร่วมมือ สรำ้ง
ควำมตระหนกัรูแ้ละองคค์วำมรูท้ี่ถกูตอ้งแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม รวมถึงกำรสรำ้งกำรมีส่วนรว่มผ่ำน
ช่องทำงกำรส่ือสำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมต่อสำธำรณะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรใหข้อ้มลูข่ำวสำร กำรดงึดดูให้
ลูกคำ้ไดเ้รียนรูร้่วมไปกับบริษัทฯ หรือโครงกำรเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มที่สำมำรถสรำ้งคุณค่ำ
รว่มกนัไดอ้ย่ำงยั่งยืน 

 
7. การทบทวนและดูแลนโยบาย 

เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน มีหนำ้ที่เสนอคณะกรรมกำรฯ เพื่อทบทวนนโยบำยฯ เป็น
ประจ ำทุกปี โดยขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่ออนมุตัิและประกำศใช ้

 
8. การละเมิดและฝ่าฝืน 

  กำรไม่ปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน บริษัทฯ มีสิทธิพิจำรณำลงโทษตำมขอ้บงัคบัเก่ียวกบักำรท ำงำนของ
กลุ่มบรษิัทฯ 

 
 
 
 
 
 

 ประกำศเมื่อ 6 กรกฎำคม 2565 
 
 

- นายอภิศกัดิ ์ตนัตวิรวงศ ์- 
(นำยอภิศกัดิ์ ตนัตวิรวงศ)์ 

ประธำนกรรมกำร 
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