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กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดปี 2564 ท่ีผ่านมา นบัเป็นอกีช่วงเวลาท่ีท้าทายเป็นอย่างมากต่อธุรกิจ
โรงแรม เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่ีแม ้
จะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ในหลายประเทศ แต่ภาวการณ์ตลาดการท่องเทีย่ว 
ก็นับว่ายังมีความไม่แน่นอนและยังไม่เข้าสู ่ภาวะปกติอย่างเต็มตัว  
ซึง่บรษิทัฯ ได้ปรบัแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์และข้อจ�ากดัของ
แต่ละประเทศที่บริษัทฯ มีการด�าเนินงาน 

อย่างไรก็ตามต้องถือได้ว่าการปรับตัวและการด�าเนินธุรกิจอย่างสมดุล
เป็นสิ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคดังกล่าวมาได้เป็นอย่างดี  
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิและสาธารณรัฐมอริเชียส 
ท่ีแม้รัฐบาลจะประกาศเปิดประเทศได้ไม่นาน แต่ก็สามารถฟื ้นตัว 
กลบัมาได้อย่างแขง็แกร่ง รวมไปถึงโรงแรมในสหราชอาณาจกัรโดยเฉพาะ
ในท�าเลท่ีตัง้อยู่บรเิวณแหล่งท่องเท่ียวตามชายฝ่ัง และทีส่�าคญัคอืโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โครงการเมกะโปรเจ็คของบริษัทฯ  
ท่ีฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นท่ีสุดตั้งแต่เปิดให้บริการมา

ความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ท้องทะเลยังคงเป็นเสน่ห์ 
ทีส่ามารถดงึดดูให้นกัท่องเท่ียวแวะมาเย่ียมเยือนได้อยู่เสมอ เป็นสนิทรพัย์
ทางธรรมชาตท่ีิมค่ีามากท่ีสดุส�าหรบัทุกโรงแรมและของทุกชวีติบนโลกใบน้ี 
โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา SHR พยายามอย่างย่ิงในการคงความงดงาม
เหล่าน้ีเอาไว้ และเราเชือ่มัน่ว่าเหตผุลหนึง่ของการเลอืกเดนิทางมายังท่ีพัก
ของเรา คอืความไว้วางใจทีน่กัท่องเทีย่วมอบให้แก่ SHR ว่าบรษิทัฯ สามารถ
ดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นอีกหน่ึงศักยภาพและ
ความน่าเชื่อถือที่เราได้รับ

SHR ใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกพ้ืนที่ตั้งแต่วันแรก 
ที่เริ่มด�าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ของเรา ที่นอกจากจะมุ่งเป็นมาตรฐานใหม่
แห่งการพักผ่อนและการใช้ชีวิตท่ีมีคุณภาพแล้ว เราตั้งใจสร้างประโยชน์
ท่ีแท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน และด�าเนินอยู่บน “ปรัชญาการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
ในการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล (Harmonious Coexistence) 
ผนวกกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN 
Sustainable Development Goals 2030: SDG 2030) 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจอย่างระแวดระวังพร้อมทั้งผนวกประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม เข้าไว้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ (Enterprise 
Risk Management: ERM) เพ่ือเฝ้าระวังและหลกีเลีย่งการเกิดผลกระทบใน 
ทุกกระบวนงาน ตัง้แต่กระบวนการส�ารวจและการออกแบบโครงการท่ีเป็นมิตร 
ต่อสิง่แวดล้อมไม่ให้กระทบแนวปะการงัด้ังเดมิและถ่ินทีอ่ยู่อาศยัของสตัว์ทะเล 
เราริเริ่มโครงการปกป้อง ฟื้นฟู และดูแลผลกระทบที่เก่ียวข้องกับความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลอย่างใกล้ชิด เราสร้างศูนย์การเรียนรู้ทาง
ทะเล (Marine Discovery Centre: MDC) 2 แห่งในพื้นที่โรงแรม ส�าหรับ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวแห่งท้องทะเลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกกลุ่มให้ตระหนักต่อการใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างย่ังยืน เราใส่ใจต่อ 

การบริโภคทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าเพ่ือลดผลกระทบลงสู ่ทะเล และ 
อีกหลากหลายการด�าเนินงานท่ีเราปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าหมาย  
“SDG 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเล” เป็นส�าคญั 

ความส�าเร็จด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดในโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยในปี 2564 นักวิทยาศาสตร์ 
ทางทะเลของบริษัทฯ สามารถบันทึกพันธุ์สัตว์ทะเลอนุรักษ์ตามบัญชีแดง 
ของ IUCN (IUCN Red List) ได้จ�านวน 147 ชนิด โดยพบว่ามีจ�านวน 
เพ่ิมขึ้นมามากถึง 13 ชนิดในช่วงระหว่างปี 2562-2564 นอกจากน้ี ยังม ี
แนวปะการังท่ีสมบูรณ์ซึ่งเราได้ก�าหนดพ้ืนท่ีบริเวณนั้นเป็นพื้นที่อนุรักษ์  
เพ่ือไม่ให้กิจกรรมทางการท่องเทีย่วเข้ามารบกวนระบบนิเวศบรเิวณดังกล่าว 
โดยปัจจุบันแนวปะการังได้ขยายตัวจนมีขนาด 4,898 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 
มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบจากปี 2559 (ปีฐาน) และเรายังได้ร่วมรักษา 
ความสะอาดของมหาสมุทร เก็บขยะพลาสติกในทะเลและแนวชายฝั่ง
ส่งมอบให้แก่พันธมิตรเพ่ือน�าไปรีไซเคิลได้กว่า 250 กิโลกรัม นอกจากน้ี 
บริษัทฯ ยังมีส่วนสร้างอาชีพและเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยร้อยละ 53.51 ของ
พนักงานโรงแรมในต่างจังหวัดและในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นการจ้าง
พนักงานที่มาจากชุมชน

ปี 2564 ยังเป็นปีแห่งจุดเริ่มต้นและความส�าเร็จด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาล (ESG) หลายประการ โดยเป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ ได้รับ
คะแนนการประเมินรายงานการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Corporate Governance Report: CGR) ท่ีระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”  
เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็ก 
แห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครอืข่าย
ความยั่งยืนท่ีใหญ่ที่สุดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งจะท�าให้การด�าเนิน
งานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกแข็งแกร่งย่ิงขึ้น และเป็นปีแรกท่ีเราเริ่มจัดท�า
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน SHR Sustainable Development Report 
เพ่ือรวบรวมและเผยแพร่ผลการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
เราให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดท�ารายงานสากล GRI Standards  
เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเติบโตไปอีกก้าวของบริษัทฯ สู่การเป็น Global 
Holding Company ในอนาคต และกระผมต้องขอแสดงความยินดีกับ
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ท่ีได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับ “ดีเยี่ยม” ในปีนี้ด้วยเช่นกัน 

ด้วยเชื่อว่าธุรกิจจะต้องเติบโตไปพร้อมกับความคงอยู่ของธรรมชาติ 
และคณุภาพชวีติทีด่ขีองชมุชน ไม่ว่าเราจะขยายธุรกิจไปทีใ่ด เราจะต้องสร้าง 
ความเจริญเติบโตให้พ้ืนที่แห่งนั้นไปพร้อมกัน ดังนั้นปี 2565 SHR จึงได้ 
ตั้งเป้าหมายให้ทุกโรงแรมท่ีบริษัทฯ ด�าเนินการเอง ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากลด้านความย่ังยืนส�าหรบัผูป้ระกอบการท่องเท่ียวและโรงแรม 
เพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวยีนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และสามารถ
ลดขยะเศษอาหารลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เพ่ือสอดรบักับเป้าหมายระยะยาว 
ในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเป็นศนูย์ (Net zero) ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) 
ตามแนวทางของสงิห์ เอสเตท ท่ีมุง่มัน่สร้างคณุค่าและการเตบิโตอย่างย่ังยืน 

ในนามคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้านการลงทุนและการบรหิารงานโรงแรมและรสีอรท์ทีก่�าหนดมาตรฐานใหม่
ใหก้บัการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ บนปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างประโยชน์ที่แท้จริง

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีเปา้หมายทีจ่ะมอบประสบการณก์ารเขา้พักในโรงแรมและรสีอรท์ระดับบนในราคาที่เข้าถึงได้ 
สนับสนุนการเข้าร่วมกับพันธมิตรและพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ

วิ สัยทัศน์

วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ในการด�า เนินธุรกิจ
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เพ่ือให้องค์กรบรรลตุามวสิยัทศัน์ บรษิทัฯ ไดก้�าหนดกลยุทธ์ดงัตอ่ไปน้ี

1. กลยุทธ์การเข้าซื้อและเข้าบริหารจัดการสินทรัพย์ใหม่  

บริษัทฯ มุ่งสร้างสัดส่วนของธุรกิจ (Portfolio) ท่ีมีความแข็งแกร่ง และมี
ศักยภาพในการเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งในระยะยาวภายใต้ภาวการณ์ความ
ไม่แน่นอนจากปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ  ดงันัน้ บรษิทัฯ มุง่เน้นกลยุทธ์การบรหิาร 
สนิทรพัย์ในรปูแบบการของท�า Asset Rotation เพ่ือสร้างสมดลุให้กับรายได้ 
ของบริษัทฯ ท้ังในแง่ท�าเลที่ตั้งของสินทรัพย์ และรูปแบบการบริหาร
สินทรัพย์ ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าซ้ือโรงแรม
หรือรีสอร์ทแห่งใหม่ โดยเน้นในแหล่งท่องเท่ียวที่ส�าคัญและผลตอบแทน
จากการลงทุนที่ดีบนสภาวะตลาดที่น่าสนใจ 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังพิจารณาถึงความหลากหลายของโรงแรม ทั้งในเชิงของ
ภมูศิาสตร์ ต�าแหน่งทางการตลาด และฐานลกูค้า กลุม่โรงแรมท่ีบรษิทัฯ ให้
ความสนใจเป็นหลกั ได้แก่ โรงแรมระดบับน (Upper Upscale) หรอืโรงแรม
ระดับกลางค่อนไปบน (Upper Midscale) ในท�าเลทีม่ศีกัยภาพ และเป็น 
กลุม่โรงแรมท่ีเน้นการรองรบันกัท่องเท่ียวในกลุม่นักท่องเทีย่วเชงิประสบการณ์ 
(Experiential Travelling) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังสามารถเพ่ิมโอกาสในการหา
ทรัพย์สินเพ่ิมเติมโดยใช้ประโยชน์จากเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศของ 
สิงห์ เอสเตท และกลุ่มบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่

2. กลยุทธ์การบริหารจัดการความสามารถในการสร้างรายได้
และก�าไรให้กับสินทรัพย์ 

ภายหลงัจากการเข้าซือ้กิจการ บรษิทัฯ มเีป้าหมายท่ีจะเพ่ิมความสามารถใน
การสร้างรายได้และก�าไรจากการด�าเนินงานของโรงแรมผ่านการปรับปรุง
สินทรัพย์ การเพ่ิมจ�านวนห้องและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ภายใน
โรงแรม ซึ่งแผนการปรับปรุงสินทรัพย์เหล่านี้เป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญท่ี
บริษัทฯ ใช้ในการพิจารณาซื้อสินทรัพย์และ/หรือกิจการน้ัน ๆ การเพ่ิม
ความสามารถในการสร้างรายได้และก�าไรยังรวมถึงความเป็นไปได้ใน
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการบริหารจัดการโรงแรมในรูปแบบการจัดท�า
สญัญาบรหิารจดัการโรงแรมโดยบคุคลภายนอกเป็นการท�าสญัญาแฟรนไชส์ 
หรือการบริหารจัดการเอง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์ในการสร้างความ
สมดุลระหว่างสัดส่วนของโรงแรมท่ีบริหารจัดการเอง (Self-Managed) 
โรงแรมท่ีบริหารจัดการผ่านสัญญาแฟรนไชส์ (Franchises) และโรงแรม
ที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นพันธมิตร
กับแบรนด์โรงแรมชัน้น�าระดับโลกและความหลากหลายของสนิทรพัย์ เพ่ือ
สร้างประสทิธิภาพสงูสุดในการบรหิารจดัการและเพ่ือการเตบิโตอย่างย่ังยืน  

นอกจากน้ี กลยุทธ์ส�าคัญคือการปรับพอร์ตให้สมดุลอยู ่เสมอผ่าน
กระบวนการท�า Asset Rotation เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานของโรงแรมท่ีมีศักยภาพในการเติบโต โดยใช้กระแสเงินสดท่ีได้จาก
การขายโรงแรมท่ีเป็นสินทรัพย์รอการขาย (Non-performed Asset) 
ท้ังน้ี ในส่วนการด�าเนินธุรกิจจะมุ่งท�าการตลาดเพ่ือเพ่ิมอัตราการเข้าพัก 

กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

(Occupancy Rate) และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average Daily Rate) 
ผ่านการบริหารช่องทางการขาย การเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ 
และประเทศในภูมิภาค รวมถึงการบริหารค่าใช้จ่ายเพ่ือสร้างอัตราก�าไร 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในด้านปฏิบตักิารจะมุง่การบรกิารท่ีสร้างประสบการณ์ 
และความทรงจ�าทีพิ่เศษให้กับแขกผูม้าพัก การพัฒนาพนกังานและระบบงาน 
ให้พร้อมที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงให้ความส�าคัญกับการบริหาร
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3. กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  

ส�าหรบัการพัฒนาธุรกิจใหม่ บรษิทัฯ แสวงหาโอกาสและพิจารณาการลงทุน
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตได้ภายใต้ Asset 
Light Model และช่วยเสริมให้เกิดการประสานร่วมกัน (Synergy) เพ่ือ 
ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการต่อยอดไปสู่ธุรกิจที ่
เก่ียวเนื่องอื่น ๆ ท่ีสามารถเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตาม 
Megatrend ซึ่งการลงทุนและพัฒนาธุรกิจดังกล่าวจะด�าเนินการศึกษา 
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ตามกรอบการบริหารการลงทุน การบริหาร
ความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

4. กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บรษิทัฯ ก�าหนดให้การพัฒนาอย่างย่ังยืนแบบบรูณาการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส�าคัญ 
ในการประกอบธุรกิจของบรษิทัฯ โดยปรชัญาในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ คือการสร้างมูลค่าที่มีความย่ังยืนให้แก ่
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุภาคส่วน รวมทัง้ชมุชนผูท่ี้อาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีและ 
ลกูค้าท่ีเข้าพักในพ้ืนท่ีท่ีโรงแรมตัง้อยู่ และให้ความส�าคญัเป็น 
อย่างย่ิงกับการอนรุกัษ์และสนบัสนนุกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อม 
ในพ้ืนท่ี บริษัทฯ มีความภูมิใจท่ีได้สร้างคุณค่าท่ีย่ังยืน 
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงให้ความใส่ใจต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความพิเศษในแต่ละพ้ืนที่ที่โรงแรม 
ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของชุมชนในพ้ืนที่  
เพราะบรษิทัฯ เชือ่ว่าการด�าเนินการต่าง ๆ  นีจ้ะท�าให้ทุกภาคส่วน 
มกีารพัฒนาอย่างย่ังยืน สร้างความกลมกลนืกันระหว่างชมุชน  
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ทั้งยังสร้างความน่าสนใจ
และความแตกต่างให้กับกลุ่มโรงแรมของบริษัทฯ อีกด้วย 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

รายได้ค่าห้องพัก 58% 55% 54%

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 30% 29% 30%

รายได้จากการให้บริการอื่น 12% 16% 16%
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

โรงแรมที่บริษัทฯ  
บริหารจัดการเอง

26% 21% 5%

โรงแรมภายใต้สัญญา 
บริหารจัดการโรงแรม

64% 39% 5%

โรงแรมในโครงการ 
CROSSROADS เฟส 1

10% 40% 36%

โรงแรมในสหราชอาณาจักร 0% 0% 16%

สัดส่วนรายได้แยกตามประเภท 
ปี 2564

รายได้รวม1

4,512.5 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มโรงแรม
ปี 2564

รายได้ค่าห้องพัก

รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

รายได้จากการให้บริการอื่น

54%

30%

16%

โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

โรงแรมภายใต้สัญญา
บริหารจัดการโรงแรม

โรงแรมในโครงการ 
CROSSROADS เฟส 1

5%

5%

36%

โรงแรมในสหราชอาณาจักร 54%

เกี่ยวกับ SHR

หมายเหตุ : 1 ไมร่วมรายไดอ้ืน่

เกี่ยวกับ SHR
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ข้อมูลของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ชื่อบริษัท บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ SHR

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ เลขที่ 123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ +66 (0) 2058 9888

เว็บไซต์ www.shotelsresorts.com

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
ที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการโรงแรมและลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ระดับนานาชาติ

เลขทะเบียนบริษัท 0107562000190

ปีที่ก่อตั้ง 2557

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 12 พฤศจิกายน 2562

ทุนจดทะเบียน 18,318,200,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,663,640,000 หุ้น 

ทุนช�าระแล้ว 17,968,200,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,593,640,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 5 บาท

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” 
หรือ “SHR”) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ด�าเนินธุรกจิด้านการพัฒนาและบรหิารโรงแรม ตลอดจน 
การลงทุนในธุรกิจโรงแรมระดับนานาชาติที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มุ่งเน้นการขยายธุรกิจหรือร่วมลงทุนในธุรกิจหรือทรัพย์สิน 
ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างมาตรฐานใหม่ 
ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ส่งมอบโอกาสในการ
ท่องเทีย่วและเข้าพักในโรงแรมและรสีอร์ทระดบับนในราคาท่ีเข้าถึงได้ 
(Affordable luxury) และมุ่งมั่นการบริการท่ีมีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภยัและชวีอนามยัสงูสดุ โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มโีรงแรมทัง้ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศภายใต้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ บรษิทั
ย่อยทีบ่รษิทัฯ ถือหุน้ร้อยละ 99.99 และบรษิทัร่วมทุน รวมเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 39 แห่ง แบ่งเป็นโรงแรมที่เปิดด�าเนินการแล้วจ�านวน 38 แห่ง 
และโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจ�านวน 1 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวส�าคัญ ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สาธารณรัฐ
หมู่เกาะฟิจิ สาธารณรัฐมอริเชียส และสหราชอาณาจักร 

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 โดยในขณะนั้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของ
โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย และมีห้องพักรวมทั้งสิ้นจ�านวน 227 
ห้อง นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เติบโตขึ้นโดยมีอัตรา
การเติบโตเฉล่ียของจ�านวนห้องพักคิดเป็นร้อยละ 53.7 ต่อปี การ
เติบโตดังกล่าวนี้มีปัจจัยส่งเสริมมาจากความส�าเร็จของบริษัทฯ ใน
การขยายกิจการโดยเติบโตทั้งจากการประกอบธุรกิจของตนเอง 
(Organic Growth) และการเข้าซื้อกิจการจากบุคคลอื่น (Inorganic 
Growth) ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบกับการที่บริษัทฯ มีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารอาวุโส
ที่มีประสบการณ์และมีวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก 
สิงห์ เอสเตท ในฐานะที่เป็นบริษัทเรือธง (Flagship Company)  
ด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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โครงสร้างธุรกิจหลัก

2,839 
Mercure

151
Holiday Inn

80
SO/ Maldives

178

Hard Rock
Hotel Maldives

181

Outrigger Mauritius 
Beach Resort

198

SAii Lagoon Maldives,
Curio Collection by Hilton

สหราชอาณาจักร

2,990
28 โรงแรม

มัลดีฟส์

509
4 โรงแรม

มอริเชียส

181
1 โรงแรม

พอร์ตการลงทุนหลักของบริษัทฯ ไม่รวม
- โรงแรม 3 แห่งในสหราชอาณาจักร (โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ 2 แห่ง และโรงแรมเมอร์เคียว 1 แห่ง)  

ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการถือหุ้นร่วมกับ FICO UK ในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละ 50 และ 
- โรงแรม โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนโดยการถือหุ้นร่วมกับ WEWD ในสัดส่วน 

ที่เท่ากันร้อยละ 50

8
แบรนด์

5
ประเทศ

39
รีสอร์ท/โรงแรม

4,602
ห้องพัก

เกี่ยวกับ SHR
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255
SAii Laguna Phuket

52

SAii Koh Samui 
Choengmon

201

SAii Phi Phi
Island Village

96

Santiburi
Koh Samui

253

Outrigger Fiji
Beach Resort

65

Castaway 
Island, Fiji

53

Outrigger Konotta 
Maldives Resort

ไทย

604
4 โรงแรม

ฟิจิ

318
2 โรงแรม

หมายเหตุ : (1) รวมถึงโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์
 (2) โรงแรม โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถ 
  เปิดให้บริการได้ในปี 2566 

กลุ่มโรงแรม 
Outrigger

โรงแรมที่บริษัทฯ
บริหารจัดการเอง (1)

โรงแรม
ในสหราชอาณาจักร

โรงแรม 
โซ/ มัลดีฟส์ (2)

จ�านวนห้องพัก

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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โรงแรมที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการเอง

โรงแรม 
Outrigger

โครงการ
CROSSROADS เฟส 1

โรงแรมของบริษัทฯ 
ในสหราชอาณาจักร

โรงแรมภายใต้
กิจการร่วมค้า

ชื่อโรงแรม/ 
แบรนด์

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ,  

ทราย ลากูน่า ภูเก็ต, 
ทราย เกาะสมุย เชิงมน, 

 สันติบุรี เกาะสมุย, 
โคนอตตา มัลดีฟส์ 

รีสอร์ท

Outrigger SAii Lagoon 
Maldives, 

Curio 
Collection  
by Hilton

Hard Rock 
Hotel 

Maldives

Mercure Mercure 
Holiday Inn

SO/ Maldives

จ�านวนโรงแรม 5 3 1 1 25 4

จ�านวนห้องพัก 657 499 198 178 2,761 309

รูปแบบ
การด�าเนินงาน

บริหารจัดการเอง สัญญาบริหาร
จัดการโดยบุคคล

ภายนอก

สัญญา
แฟรนไชส์

สัญญา
แฟรนไชส์

สัญญาแฟรนไชส์/
สัญญาบริหารจัดการ
โดยบุคคลภายนอก

สัญญาแฟรนไชส์/
สัญญาบริหารจัดการ
โดยบุคคลภายนอก

ระดับ ระดับบน 
(Upscale)/

ระดับลักซ์ชัวรี
(Luxury)

ระดับบน 
(Upper 

Upscale)

ระดับบน 
(Upper 

Upscale)

ระดับบน 
(Upper 

Upscale)

ระดับกลาง 
ค่อนไประดับบน 

(Upper Mid-Scale)

ระดับกลาง 
ค่อนไประดับบน 

(Upper Mid-Scale)/ 
ระดับลักซ์ชัวรี (Luxury)

ประเภทโรงแรม รีสอร์ท รีสอร์ท รีสอร์ท รีสอร์ท โรงแรม โรงแรม/รีสอร์ท

ตารางแสดงจ�านวนโรงแรมและห้องพักตามรูปแบบการบริหารจัดการ

อย่างไรก็ตาม ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2564 น้ี จะรายงาน
เฉพาะโรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง ภายใต้
แบรนด์ของบริษัทฯ (Self-managed) (“โรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหาร
จดัการเอง) ในประเทศไทยทีด่�าเนนิการมาแล้วไม่ต�า่กว่า 1 ปี และกลุม่ 
โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ซึง่เป็นกลุม่ 
โรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเองภายใต้สัญญา 
แฟรนไชส์ (Self-managed with Franchise Agreement) 

การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

ปี 2564
• ซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 50 ในกิจการ 26 โรงแรมในสหราชอาณาจักร
• เปิดตัวโรงแรม “ทราย” สองแห่งแรกในประเทศไทย
• ร่วมลงนามสัญญาบริหารจัดการโรงแรมครั้งส�าคัญ เปิดตัว “SO/” แบรนด์รีสอร์ท

ไลฟ์สไตล์แถวหน้าของ “แอคคอร์” แห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งมีก�าหนด
เปิดให้บริการในปี 2566

ส�าหรับรายละเอียดโรงแรมอื่น ๆ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จาก 
รายงานประจ�าปี บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 
หน้า 58-83

เกี่ยวกับ SHR
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ที่ตั้ง :
เกาะสมุย ต�าบลแม่น�้า อ�าเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้ง :
เกาะพีพีดอน ต�าบลอ่าวนาง อ�าเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่

จ�านวนห้องพัก :
96 ห้อง ประกอบด้วยห้องพักแบบสวีทดูเพล็กซ์ 
(Duplex Suites) จ�านวน 12 ห้อง ห้องพักแบบ
เรือนไทยจ�านวน 65 หลัง และห้องพักแบบวิลล่า
ขนาดใหญ่พร้อมสระว่ายน�้าส่วนตัว (Grand 
Reserve Pool Villas) จ�านวน 19 หลังที่มี 
รูปแบบทันสมัย

จ�านวนห้องพัก :
201 หลัง ในรูปแบบวิลล่าส่วนตัวสไตล์บังกะโล
และกลุ่มวิลล่า (Villa Cluster)

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเท่ียว และพักผ่อน
อย่างมรีะดับ กลุม่ลกูค้าแบบครอบครวั คูร่กั ลูกค้า 
MICE สถานที่ส�าหรับจัดงานแต่งงาน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
กลุ่มลูกค้าผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยว คู่รัก 
สถานที่ส�าหรับจัดงานแต่งงาน

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
โรงแรมระดับ 5 ดาว บนหาดส่วนตัวยาวกว่า 300 เมตร พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครันทั้งสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ ร้านอาหารริมหาด สปา 
(Spa Center) ศูนย์ออกก�าลังกาย (Fitness Center) ศูนย์บริการกีฬาและเครื่องเล่นทางน�้า (Water Sport Activity Center)

โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
โรงแรมระดับ 4 ดาว บนหาดส่วนตัวที่ยาวเกือบ 800 เมตร ที่เพ่ิงได้รับการรีแบรนด์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ 
ชื่อโรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในหมู่ของนักท่องเท่ียวและนักด�าน�้า พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน  
ทั้งสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ 2 สระ ร้านอาหารริมหาด และสปา (Spa Center) นอกจากนั้น รีสอร์ทแห่งนี้ยังสนับสนุนให้นักเดินทางใส่ใจและรักษา 
สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมที่ “ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล” (Marine Discovery Centre) ซึ่งตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทอีกด้วย

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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กลุ่มโรงแรมโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (CROSSROADS Maldives)

CROSSROADS Maldives มีความโดดเด่นจากโครงการอื่น ๆ เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนและไลฟส์ไตล์ครบวงจรที่สุดแห่งแรก 
(Integrated lifestyle destination) ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตั้งอยู่ในหมู่เกาะคาฟู อะทอลล์ (Kaafu Atoll) และเอ็มบูดู ลากูน (Emboodhoo 
Lagoon) อันงดงาม ห่างจากสนามบินนานาชาติเวลานา (Velana International Airport) และเมืองหลวงมาเล่เพียง 15 นาที โดยเรือสปีดโบ๊ต 

ที่ตั้ง :
Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll, 
South Malé Atoll, Republic of Maldives

จ�านวนห้องพัก :
198 ห้องพัก มีพื้นที่ตั้งแต่ 44 ตารางเมตร
จนถึง 240 ตารางเมตรต่อห้อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
นักท่องเที่ยวกลุ ่มมิลเลนเนียลท่ีก�าลังมองหา
ประสบการณ์การท่องเท่ียวอย่างมีระดับและ 
นักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE

โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์, คูริโอ คอลเล็กชั่น บาย ฮิลตัน
(SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by Hilton)
โรงแรมตัง้อยู่ในโครงการ CROSSROADS มลัดฟีส ์เฟส 1 เป็นโรงแรมแหง่แรกทีด่�าเนนิกจิการภายใตแ้บรนด ์“ทราย” (“SAii”) ซึง่เป็นแบรนด์ของ 
บรษิทัฯ เองและยงัเป็นการใชแ้บรนดร์ว่มกบัแบรนดท์ีม่ชีือ่เสยีงอยา่ง Hilton โดยหอ้งพักของโรงแรมมขีนาดกวา้งขวาง มคีวามเป็นสว่นตวัและมบีริเวณ 
พักผ่อนนอกอาคาร พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิ ร้านอาหารริมชายหาด สระว่ายน�้า และสามารถเชื่อมต่อไปยัง The Marina ได้

น�าเสนอประสบการณ์ส�าหรับการพักผ่อนระดับ 
เวิร์ลคลาสที่ผนวกทุกบริการไว้อย่างเต็มรูปแบบ 
ทัง้โรงแรม รสีอรท์ และเดอะมารนิา่ แอท ครอสโรด้ส์ 
(The Marina @ CROSSROADS) 

ทั้งนี้ โครงการ CROSSROADS ได้เปิดให้บริการ
เชิงพาณิชย์เม่ือเดือนกันยายน ปี 2562 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1) โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์, 
คูริโอ คอลเล็กชั่น บาย ฮิลตัน (SAii Lagoon 
Maldives, Curio Collection by Hilton), 2) 
โรงแรมฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock 
Hotel Maldives), 3) เดอะมารินา่ แอท ครอสโรด้ส ์
(The Marina @ CROSSROADS) และ  
4) โรงแรมโซ/ มลัดฟีส ์(SO/ Maldives) บนเกาะ 3  
ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา (โปรดดูข้อมูลเพ่ิมเติมที่ 
“โครงการในอนาคต” รายงานประจ�าปี บริษัท เอส 
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน))

เกี่ยวกับ SHR
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ที่ตั้ง :
Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll South 
Malé Atoll, Republic of Maldives

จ�านวนห้องพัก :
178 ห้องพัก มีขนาดตั้งแต่ห้องละ 46 ตารางเมตร
จนถึง 445 ตารางเมตรต่อห้อง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
กลุม่ลกูค้าแบบครอบครวั นกัท่องเทีย่วกลุม่ MICE 
และผู้รักในเสียงดนตรี

เดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์ (The Marina @ CROSSROADS)
โครงการเดอะมาริน่า แอท ครอสโร้ดส์ เป็นศูนย์กลางที่รวมกิจกรรมไลฟส์ไตล์ ความบันเทิง และสันทนาการแห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
โดยประกอบดว้ยรา้นคา้ปลกี สิง่บนัเทงิ โถงอเนกประสงค ์บชีคลบั (Beach Club) ทา่จอดเรอื ศนูยแ์สดงวฒันธรรม และศนูยก์ารเรยีนรูท้างทะเล 
(Marine Discovery Centre) สโมสรเรอืยอชต์ (Marina and Yacht Club) และศนูยกี์ฬาทางน�า้และการด�าน�า้ คดิสค์ลบั สถานท่ีจดังานแตง่งาน
ริมทะเล และท่าจอดเรือยอชต์ 30 ล�า พร้อมทางเดินบนชายหาดสัมผัสวิวเอ็มบูดู ลากูน อย่างใกล้ชิด 

โรงแรมฮาร์ดร็อค โฮเทล มัลดีฟส์ (Hard Rock Hotel Maldives)
รสีอรท์ไดร้บัแรงบนัดาลใจทีม่าจากวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวมไปถงึรสชาตดินตรแีบบตน้ต�ารบัอนัเป็นเอกลกัษณ ์เป็นโรงแรมภายใตแ้บรนด ์Hard Rock 
แห่งแรกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และมีการตกแต่งแบบทรอปิคอลผสมผสานกับรูปทรงร่วมสมัยซึ่งกลมกลืนกับดนตรีท้องถิ่น ตั้งอยู่ใน 
โครงการ CROSSROADS มัลดีฟส์ เฟส 1 พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน�้า สปา ร้านค้าต่าง ๆ และสามารถเชื่อมต่อไปยัง 
The Marina ได้

ที่ตั้ง :
Emboodhoo Lagoon, Kaafu Atoll, 
South Malé Atoll, Republic of Maldives

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
กลุ่มลูกค้าโรงแรม นักท่องเที่ยวทั่วไปและ
นักท่องเที่ยวชาวมัลดีฟส์

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ENRICHING JOURNEY

Memorable
Experience 

Sustainable
Society

Sustainable
Environment 

Enriching Journey

Self-managed 
hotels 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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2561

• โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ1 ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ใบไม้สีเขียว “ระดับ 3 ใบ”  
(3 leaves) โดยมูลนิธิใบไม้เขียว  
(ปี 2561-2563)

2562

• โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 
ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Hotel) “ระดับดีเยี่ยม” โรงแรมเดียว 
ในจังหวัดกระบี่ โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
(ปี 2562-2565)

• โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้รับ 
ใบประกาศนียบัตรและได้รับอนุญาต

 ให้ใช้เครื่องหมายรับรองให้เป็น
องค์กรที่มีการปลดปล่อยคาร์บอน
เป็นศูนย์ (Carbon Neutral)  
ประจ�าปี 25622 โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก  
(องค์กรมหาชน)

หมายเหตุ : 1 โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เปลี่ยนชื่อจาก
โรงแรมพพีี ไอสแ์ลนด์ วิลเลจ บชี  รสีอรท์ ในป ี2564

 2 ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนปี 2561
 3 ข้อมูลการปล่อยคาร์บอนปี 2562

รางวัลและเครือข่ายด้านความยั่งยืน
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2563

• บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
 จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Asia 
 Responsible Enterprise Awards 

2020 (AREA) สาขาผูน้�าดา้นสิง่แวดล้อม 
(Green Leadership) จัดโดย 

 Enterprise Asia

• โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ  
ได้รับรางวัล Responsible Thailand 
Awards สาขา Marine and Nature 
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 ประจ�าสหราชอาณาจักร

• โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ  
ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมที่มี 
การชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) 
ประจ�าปี 25633 โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

• โรงแรมสนัติบุร ีเกาะสมุย ลงนามปฏิญญา 
เพ่ือการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนืของยเูนสโก 
(UNESCO Sustainable Tourism 
Pledge)

2564

• โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ธุรกิจโรงแรมของ
สิงห์ เอสเตท ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรม 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) 
“ระดับดีเยี่ยม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม (ปี 2564-2567)

• บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินรายงานการก�ากับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 5 ดาว 

 ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลแห่งชาติ

 
• เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอล

คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact 
Network Thailand: GCNT) ขององค์การ
สหประชาชาติ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ความส� าเร็จด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่ส� าคัญ

เป้าหมายที่ 8 : 
การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 14 : 
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 11 : 
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

ร่วมสร้างเศรษฐกิจ 
ชมุชนทีด่ ีและการท�างานผา่น 
การจา้งงานชมุชนเฉลีย่ 

53.51%
และการจ้างงาน
ชาวมัลดีฟส์ 

64.97%

ผลักดันให้  
ทุกโรงแรม ได้รับ 
มาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ความสะอาด ปลอดภัย 
อย่าง SHA และ SHA+ 
รวมถงึมาตรฐาน
ความยั่งยืนอย่าง  
Green Leaf  
และ Green Hotel

ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภยัทีด่ทีัง้ตอ่พนักงาน 
และแขกผู้เขา้พัก ผา่นหลกัสตูร 
การอบรมพนักงาน
เพ่ือให้บริการที่อุ่นใจ 

38 หลักสูตร 
อย่างหลักสูตรการเอาตัวรอด
เมื่อเกิดพิบัติภัย อัคคีภัย สึนามิ 
เป็นต้น 

พบสัตว์ทะเลอนุรักษ์
ตาม IUCN RED LIST จ�านวน

 147 ชนิด
เพ่ิมขึ้นภายหลังจากที่โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เปิดด�าเนินการแล้ว
ในช่วงปี 2562-2564 จ�านวน

13 ชนิด

กว่า 
10 โครงการ
ความร่วมมือ
ที่สร้างคุณค่า
ร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่

ร่วมรักษาวัฒนธรรม 
พ้ืนถิ่นผ่านศูนย์เรียนรู้ 
เชิงวัฒนธรรมขนาด 
กว่า 500 ตารางเมตร 
มีผู้เยี่ยมชมแล้ว

18,584 คน

พ้ืนทีอ่นรุกัษ์ทีก่�าหนดไว้ 
ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ขยายตวั
เพ่ิมขึน้อกีกวา่ 

4,419 ตารางเมตร 
หรือ 922.55% 
เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปีฐาน)

รางวัลและเครือข่ายด้านความยั่งยืน
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เป้าหมายที่ 13 : 
การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 12 : 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

สันติบุรี เกาะสมุย 
ปลดปล่อยคาร์บอน
ขอบเขต 1 และ 2 

744 tCO2eq 
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ 
วลิเลจ ปลดปล่อยคารบ์อน
ขอบเขต 1 และ 2

1,702 tCO2eq กว่า 17.53 ตัน
ของขยะทะเลและชายฝ่ังที่ร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้เสียเก็บกู้เพ่ือไม่ให้
เกิดมลพิษต่อมหาสมุทร
และน�าส่งให้พันธมิตร
เพ่ือน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี ติดตามค�านวณปริมาณ

คาร์บอนครอบคลุมทุก
การด�าเนินงาน

100% Coverage
ศนูยก์ารเรยีนรูท้างทะเลได้ให้ความรู้
เกีย่วกบัชีวติใต้ท้องทะเลแก่นักท่องเทีย่ว 

10,102 คน 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตส�านึก
ตอ่การใช้ชีวติอย่างยัง่ยืน 
(SUSTAINABLE LIFESTYLE) เป้าหมายที่ 17 : 

ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 ภาคเีครอืขา่ยความยัง่ยนื
ทีแ่ขง็แกร่งและอกีหลากหลาย
การท�างานรว่มกันระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสงัคมทัง้ในและต่างประเทศ ขบัเคลือ่นการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน ด้วยเห็นว่า 
การสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนนั้น จะเป็นพลังที่เข้มแข็งเพ่ือสร้างให้เกิดผล
เชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น พร้อมกันน้ี  
บริษัทฯ ได้น�ากรอบและมาตรฐานต่าง ๆ ด้านความยั่งยืนมาเป็นกรอบในการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน

ส�าหรบัความรบัผดิชอบต่อความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเลซึง่เป็นประเดน็ความย่ังยืน 
ทีม่นัียส�าคญัต่อบริษทัฯ มากท่ีสดุนัน้ เราได้ร่วมมอืกับหน่วยงานภาครฐัอย่างกรมทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพชื มาอย่างต่อเนือ่ง รวมถึง 
การท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ท่ีปรึกษาต่าง ๆ เพ่ือการรับฟังข้อคิดเห็น 
เชิงวิชาการที่มีต่อการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
ของบริษัทฯ

กรอบและมาตรฐานการด�าเนินงาน

• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDG 2030) 
ขององค์การสหประชาชาติ

• หลกัการสากล 10  ประการ  (Ten Principles) 
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN 
Global Compact: UNGC)

• มาตรฐานการรายงาน GRI Standards 
โดย Global Reporting Initiatives

• ปฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน (The 
Universal Declaration of Human Rights)

• อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมาย
ทะเล (United Nations Convention on 
the Law of the Sea: UNCLOS)

• การประเมนิคาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร 
โดยองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องค์การมหาชน) (อบก.) 

• โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Hotel) โดยกรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม 

ในปีนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: GCNT) เครือข่าย
ความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดขององค์การสหประชาชาติเป็นปีแรก เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้น

ที่แข็งแกร่งในการขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระดับสากล

เจตนารมณ์และความร่วมมือด้านความยั่งยืน
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การเป็นสมาชิกหรือลงนาม
ในเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืน

• สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย (Global Compact Network 
Thailand: GCNT)

• ปฏิญญาเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ของ UNESCO โดยความร่วมมือกับ 
Expedia Group และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) 

• โครงการ Picnic Park โดยความร่วมมอืกับ 
Ministry of National Planning, Housing 
& Infrastructure สาธารณรัฐมัลดีฟส์

• โครงการ “โรงแรมไทย ร่วมใจลดพลาสติก” 
โดยสมาคมโรงแรมไทย

การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
(สาธารณรัฐมัลดีฟส์)

• Ministry of Environment
• Ministry of Youth and Sport
• Ministry of National Planning, Housing 

& Infrastructure
• Ministry of Art, Culture and Heritage
• Marine Research Center, Ministry 

of Fisheries, Marine Resources and 
Agriculture

• Ministry of Higher Education
• Maldives National University
• Iskandhar School
• Live and Learn Environmental 
 Education (Foundation)
• PARLEY Maldives

การสนับสนุนการด�าเนินงาน 
(ประเทศไทย)

• ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทะเลอันดามันตอนบน

• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• กรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธ์ุพืช
• อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-
 หมู่เกาะพีพี
• คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SHR

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) (“SHR” หรือ “บริษัทฯ”) มีนโยบายการด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการค�านึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบรษิทั สงิห์ 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ SHR เป็นบริษัทในเครือ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN SDG 2030) 
โดยยงัคงมุง่สร้างคณุค่าและเตมิเตม็ประสบการณ์การเดนิทาง (Enriching Journey) ตามแนวทางการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ เพ่ือสร้างคณุค่า
และการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจตามแบบฉบับของสิงห์ เอสเตท

ด้านเศรษฐกิจและสังคม

SHR ตอ้งการสรา้งประสบการณก์ารเดนิทางทีด่ ีควบคูไ่ปกบัการดงึ 
ชมุชนเขา้มามสีว่นรว่มในการสร้างประสบการณ์ดงักลา่ว เราได้ด�าเนนิการ 
ผ่านการจัดซื้อสินค้าจากชุมชน การจ้างงานจากคนในพ้ืนที่และชุมชน
ท้องถิ่นเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่ง สร้างการมีส่วนร่วม
ของชมุชน และเป็นการแสดงให้เหน็ถงึการเคารพในวฒันธรรมพ้ืนถิน่ 
และภูมิสังคมที่แตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันก็เป็นการ
สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้านสิ่งแวดล้อม 

เราตระหนกัดีถงึความเสีย่งดา้นความยัง่ยนืทีอ่าจเกดิขึน้จากโรงแรม
ต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้พ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพสูง ความพยายามลดผลกระทบจากกิจกรรมธุรกิจ 
บนภาคพ้ืนดนิ (Land-based activities) เพ่ือการอนรุกัษแ์ละการฟื้นฟู 
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล จึงเป็นเป้าหมายหลักด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

เศรษฐกิจ

สร้างการพัฒนา
เศรษฐกิจในทุกพ้ืนที่
ที่บริษัทฯ มีโรงแรม
ด�า เ นินธุรกิจอยู่

ชุมชนและสังคม

เคารพในภูมิสังคม 
ที่แตกต่าง 

สร้างการมีส่วนร่วม 
และสร้างคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

ส่ิงแวดล้อม

ลดผลกระทบ
จากกิจกรรม

ธุรกิจบนพ้ืนดิน 
เ พ่ือการอนุรักษ์
และการฟื้ นฟู

สิ่งมีชีวิต
ใต้ท้องทะเล

นโยบาย
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ
องค์การสหประชาชาต ิ(UN SDG 2030) โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมาย
ที ่14 : การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเล ตัง้เป้า
การท�าให้เกิดขยะทะเลเป็นศูนย์ (Zero-marine debris)

ในเป้าหมาย SDG อืน่ ๆ  บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภยั 
และสทิธิมนษุยชนของพนกังานใน SDG 8 บรษิทัฯ เน้นการมส่ีวนร่วม
และสร้างความเข้มแขง็กับชมุชนใน SDG 11 และได้ตัง้เป้าลดปรมิาณ
ขยะเศษอาหาร (Food Waste) และการสญูเสยีอาหารระหว่างการผลติ 
(Food Loss) ให้สอดคล้องเป้าหมายแผนการบริโภคและการผลิต 
ที่ยั่งยืนของ SDG 12 

เ ป้าหมาย 
เ พ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SDG 13: การรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ  
ได้ให้ความส�าคญัต่อประสทิธิภาพการใช้พลงังาน เพ่ิมสดัส่วนการใช้ 
พลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และรกัษาระบบนเิวศทีช่่วยบรรเทา 
หรือเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกับ
พันธมิตรเพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายที่ส�าคัญตามเป้าหมาย SDG 17: 
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดเป้าหมายในภาพรวมของธุรกิจว่า
ทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง จะต้องได้รับ
การรบัรองมาตรฐานหรอืกรอบความยัง่ยืนระดบัสากลภายในปี 2565

เป้าหมายปี 2565
ทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเองจะต้องได้รับ 

การรับรองมาตรฐานความยั่งยืนส�าหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมระดับสากล



หมายเหตุ : 1 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเปลี่ยนสัญญาของโรงแรมที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม Outrigger จ�านวน 3 แห่งจากทั้งหมด 6 แห่ง 
  ภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management Agreement) กลับมาเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง (Self-managed)

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SHR

26

เป้าหมายที่ 14 : 
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

ขยายขอบเขตการลดใช้  
Single-use plastic 
จนเป็น 0 ใน 7 โรงแรม  
ครอบคลุมอีก 3 โรงแรมใหม่ 1 
ภายในปี 2565

“Zero-marine debris” 
ขยะสู่ทะเลเป็น 0

จัดกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้
ต่อเรื่องความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเล
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางทะเล
ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เป้าหมายที่ 8 : 
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

รักษาสัดส่วนการจ้างงาน
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
ให้มากกว่า 60%
อย่างต่อเนื่อง

เพ่ิมหลักสูตรการพัฒนา
บุคลากรเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและความยั่งยืน
อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ในทุกโรงแรมในปี 2565

ให้ชุมชนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 
20% จากการร่วมเป็นหนึ่ง
ในห่วงโซ่ธุรกิจของโรงแรม 
เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

อุบัติเหตุจากการท�างาน 
เป็น 0 และปราศจาก 
สภาพการท�างานที่อันตราย 
และไม่มั่นคง (Precarious 
Employment) ส�าหรับทุกคน
อย่างเท่าเทียมในทุกโรงแรม

เป้าหมายที่ 11 : 
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

ข้อร้องเรียนจากชุมชน 
และหน่วยงานภายในพ้ืนที่
เป็น 0

ไม่มีโครงการใดที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนประสบความส�าเรจ็ในการร่วมมอื 
กบัเทศบาลหรอืหนว่ยงานภาครฐั 
ในการบรหิารจดัการขยะและของเสยี 
จากชมุชนเพ่ิมเตมิอกี 
อย่างน้อย 1 พ้ืนที่ในปี 2565
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เป้าหมายที่ 12 : 
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

ลดปริมาณขยะเศษอาหารลง 10% 
ภายในปี 2565 ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

ลดปริมาณขยะเศษอาหารของทุกโรงแรมลง 50% 
ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ

เป้าหมายที่ 17 : 
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

สร้างความร่วมมือเพ่ือผลักดันให้เกิด 
ภาคีเครือข่ายระหว่าง 3 หน่วยงาน  
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาสังคม อย่างน้อย 
1 ความร่วมมือ

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับ 
ความยั่งยืนระดับประเทศ 
หรือสากลในปี 2565 

เปน็ผูน้�าในการสร้างภาคีเครือข่ายหรือความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13 : 
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายระยะสั้น (ภายใน 2568) เป้าหมายระยะยาว (ภายใน 2573)

ลดปริมาณการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง 
10%

ลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
20% ตาม Paris Agreement

เพ่ิมสดัส่วนการใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในทกุโรงแรม 4 แหง่ 
ในประเทศไทย ภายในปี 2565



กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 Environment

Preserving the balance of marine-life and nature
รักษาความสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
โรงแรมประกอบธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานภายในประเทศ
และสากล มีการจัดการพลังงานและน�้าภายในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและชดเชย
คาร์บอน ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) 
ในทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง รวมถึงปกป้องและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลผ่านแนวคิด SeaYouTomorrow และการร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก พร้อมให้ความรู้ผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล

• ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและพ้ืนดิน
• การบริหารจัดการของเสีย ขยะพลาสติก และขยะทะเล
• การบริหารจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
• การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและน�้าทิ้ง

 Social

Enriching local economy
พัฒนาความสามารถและสร้างประโยชน์ที่แท้จริงให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 
สร้างคุณค่าให้ทุกพ้ืนที่ที่ด�าเนินธุรกิจโรงแรม ทั้งสังคมภายในบริษัทฯ และสังคม
โดยรอบผ่านการจ้างงานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี ดูแลให้พนักงานมีการ
พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมอย่างสม�่าเสมอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ือสร้างความ 
พึงพอใจแกพ่นักงาน พรอ้มเตบิโตควบคูไ่ปกบัชมุชนโดยรอบ และสรา้งคณุคา่รว่มกบั 
ชมุชนผา่นจัดซือ้สนิค้าท้องถิน่ สนบัสนนุสินค้าจากชาวประมง และสง่เสรมิการจา้งงาน 
คนในพ้ืนที่

• การจ้างงานและจัดซื้อสินค้าชุมชน
• การพัฒนาบุคลากร
• การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชน
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• ความเป็นอยู่ของพนักงาน
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ SHR
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 Governance

Adhering to global sustainability standards
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในทุกโรงแรม
ด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งพร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้น�าด้านการลงทุนโรงแรม
และการบริหารงานรีสอร์ทที่ก�าหนดมาตรฐานใหม่ให้กับการพักผ่อนและการใช้ชีวิตที่มี 
คุณภาพ พร้อมพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สนับสนุนการ 
เข้าร่วมกับพันธมิตร และผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพ่ือสร้าง
ประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่า และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การต่อต้านการทุจริต
• การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ
• ความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
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SHR ได้รับการถ่ายทอดปรัชญาและนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน
มาจากสงิห์ เอสเตท ในฐานะหน่ึงในบรษิทัในเครอื ผ่านคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารและผู ้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยงานคอยขับเคลื่อน 
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตาม 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของบรษัิทฯ ท้ังนี ้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
และผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความส�าคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง
และเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ

การเป็นคณะท�างานด้านความยั่งยืน
ร่วมกับสิงห์ เอสเตท

ในปี 2564 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นายเดิร์ก อังเดร 
ลีน่า เดอ คุยเปอร์) และผู้บริหารระดับสูงสายปฏิบัติการ (รีสอร์ท) 
(นายสเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา) ฝ่ายบริหารเทคนิคและความยั่งยืน 
ร่วมกับฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ บมจ.
สิงห์ เอสเตท ได้ท�างานร่วมกันเป็นคณะท�างานด้านความย่ังยืนใน
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานแผนงาน ติดตามผลการด�าเนินงาน
ต่าง ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนของ SHR และสิงห์  
เอสเตท ในทกุระดบั ตัง้แต่การท�างานร่วมกับผูจ้ดัการท่ัวไป (General 
Manager) ของโรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง  
ส่งเสริมการให้ความรู้และการฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน การก�าหนดเป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ รวมไปถึง 
การผนวกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน (KPI)  
ในระดับผู้บริหาร 

การด�าเนินงานต่าง ๆ ที่บรรลุผลส�าเร็จในปี 2564 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
มาจากการผลักดันจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้น ทั้งนี้ SHR และ บมจ.
สงิห์ เอสเตท ได้จดัให้มกีารรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารทุก ๆ  
2 สัปดาห์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

การติดตามประเด็นความเส่ียงด้านความยั่งยืน
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ประเด็นความย่ังยืนที่เป็นทั้งโอกาส ความท้าทาย และความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ได้รับการติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�ากับ
ดูแล ติดตาม และก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่าง
ใกล้ชดิ ซึง่รวมถึงประเดน็ความเสีย่งด้านความย่ังยืน (Sustainability 
Risk) และสอบทานการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกไตรมาส

การมี ส่วนร่วมของ
ผู้บริหารระดับสูงต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายสเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา ผู้บริหารระดับสูงสายปฏิบัติการ (รีสอร์ท) 
เขา้รว่มกจิกรรม “SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis” 

 ค่ายผู้น�าและเยาวชนรวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้น 
ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2564

การมี ส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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หมายเหต ุ: * ท�างานรว่มกับผูจั้ดการโรงแรมแตล่ะแห่ง เพ่ือด�าเนินการตามเปา้หมายอย่างย่ังยืนของบรษิทัฯ

โครงสร้างการขับเคลื่อน
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายงานต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพ่ือรับทราบ
การด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนเป็นระยะ

ท�างานรว่มกนัเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัท และประชุม
ติดตามความก้าวหน้า
ทุก 2 สัปดาห์

รายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท

คณะกรรมการบริษัท

ระดับบริหาร

ระดับกรรมการบริษัท

ระดับปฏิบัติการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

สิงห์ เอสเตทบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายปฏิบัติการ (รีสอร์ท)*

ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงประเด็น
ด้านความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
(Sustainability Risk) และ
สอบทานการประเมินความเสี่ยง
เป็นประจ�าทุกไตรมาส

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เพ่ือรับทราบการด�าเนินงาน
ด้านความยั่งยืนเป็นระยะ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เกี่ยวกับรายงานฉบับน้ี

แนวทางการจัดท�ารายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2564 ของบริษัท เอส โฮเทล 
แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) หรือ “SHR” ฉบับนี้ เป็นรายงาน 
การพัฒนาอย่างย่ังยืนฉบับแรกที่ได้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือรวบรวม ติดตาม และเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้อง
กับผลกระทบเชิงบวกและลบในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและ 
ธรรมาภิบาล อันเป็นผลมาจากการด�าเนินงานท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนิน
มาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องตามพ้ืนฐานของปรัชญาการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท ในฐานะที่ SHR เป็นบริษัทในเครือ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานฉบับน้ีขึ้นภายใต้แนวคิด “Enriching 
Tomorrow – เพ่ือสร้างคณุค่าทีด่ท่ีีสดุ ส�าหรบัวันพรุง่น้ี” มุง่สร้างคณุค่า
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสร้างอนาคตที่ย่ังยืนแก่เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม

ข้อมูลในเล่มรายงานนี้เป็นข้อมูลการด�าเนินงานในระหว่างวันท่ี  
1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เอส โฮเทล แอนด์ 
รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจะครอบคลุมการด�าเนินงานในส่วนของ 
ส�านักงานใหญ่และโรงแรมท่ีบรษิทัฯ บรหิารจดัการและด�าเนนิการเอง 
มามากกว่า 1 ปี และการด�าเนินงานอืน่ ๆ  ทีบ่รษิทัฯ มส่ีวนในการบรหิาร 
จัดการหรือมีอิทธิพลในการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญ โดยได้ 
จดัท�าเน้ือหารายงานอ้างองิตามมาตรฐานการรายงานระดบัสากล GRI 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) ในแบบหลกั 
(Core) ครอบคลุมการเปิดเผยข้อมูลทั่วไปขององค์กร แนวการ
บริหารจัดการและผลการด�าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด�าเนินงานของ
มาตรฐานดังกล่าว 

พร้อมกันนี ้ยังได้น�าเสนอความเชือ่มโยงระหว่างแนวทางการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ กับการเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) 
และกรอบความร่วมมอืการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ 
(UN Global Compact: UNGC) โดยได้เปิดเผยไว้ในหน้า 24-29 และ 
121 ตามล�าดับ

การก�าหนดเนื้อหาและกรอบรายงาน

ถึงแม้บริษัทฯ จะจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนในปี 2564 
เป็นปีแรก แต่บริษัทฯ ได้มีการประเมินประเด็นความย่ังยืนท่ีส�าคัญ
ต่อองค์กร (Material Sustainability Topic Assessment) มาตั้งแต่
ที่บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2562 ผ่านการประชุมผู ้บริหารระดับสูงประจ�าปี (Senior 
Management Briefing: SMB) ของสิงห์ เอสเตท โดย ณ การประชุม 
ดงักล่าว ได้มกีารพิจารณาประเดน็ความย่ังยืนท่ีมนียัส�าคญัของทกุธุรกิจ 
ในเครือสิงห์ เอสเตท ซึ่งรวมถึง SHR ในฐานะผู้ด�าเนินธุรกิจโรงแรม

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นความย่ังยืนดังกล่าว ปรับปรุงให้มีความครอบคลุมเพียงพอ 
และพัฒนาขึ้นเป็น “SHR Materiality Matrix” ตาม GRI Standards 
เพ่ือใช้ก�าหนดกรอบทศิทางและกลยุทธ์ในการด�าเนนิธุรกิจอย่างย่ังยืน 
รวมถึงใช้เป็นแนวทางการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
ปี 2564 ด้วยเช่นกัน

ทั้งน้ี ในระหว่างกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญ บริษัทฯ
ได้พิจารณาบริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability Context) ความ
ครอบคลมุผูม้ส่ีวนได้เสยี (Stakeholder Inclusiveness) รวมถงึความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา (Completeness) ตาม GRI Standards โดยม ี
ขั้นตอนการก�าหนดเนื้อหาและกรอบการรายงานดังนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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ประเด็นความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้พิจารณาบริบทด้านความยั่งยืน (Sustainability 
Context) ท่ีเกิดข้ึนตลอดหว่งโซค่ณุคา่ของธรุกิจ ประกอบกบั 
กลยุทธ์ทางธุรกิจและสถานการณ์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด-19 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ามาตรฐาน แนวทาง และ
กรอบการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล
มาพิจารณา อาทิ
• มาตรฐานการรายงานสากล GRI Standards
• ค�าถามเฉพาะกลุ่มบริการ จากแบบประเมินความยั่งยืนของ

บริษัทจดทะเบียนปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development 

Goals: SDGs)
• ปรชัญาและนโยบายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของสงิห ์เอสเตท
• มาตรฐานสากล Green Globe Certificate 
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และ

มาตรการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ

จัดล�าดับประเด็นทีส่�าคัญ

บริษัทฯ น�าประเด็นความยั่งยืนและประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
มาวเิคราะหแ์ละใหค้ะแนนเพ่ือจดัล�าดับประเด็นทีเ่ป็นสาระส�าคญั 
(Materiality) โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการ
ประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย (Influence on 
Stakeholder Assessments and Decisions) และผลกระทบ 
ที่ส�าคัญจากการด�าเนินงานของบริษัทที่มีต่อเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม (Significance of Economic, 
Environmental, and Social Impacts) จากแนวค�าถามของ 
GRI Standards เพ่ือน�าประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญดังกล่าวมา
เป็นกรอบในการด�าเนินงานและจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยมีแผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 
สิงห์ เอสเตท คอยให้ค�าปรึกษา

ประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้น�าเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้เสียตามที่แต่ละ 
หน่วยงานได้รับจากช่องทางการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นของผู้บริหาร แบบสอบถามและแบบประเมิน 
ดา้นความยัง่ยนืจากหน่วยงานก�ากบัดแูล นกัลงทุน คู่ค้าธุรกจิ 
และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการด�าเนินงาน
ของสงิห ์เอสเตท มาเป็นสว่นหนึง่ในการพัฒนาการด�าเนนิงาน
และพิจารณาเป็นประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ

ตรวจสอบประเด็นให้ครบถ้วนสมบูรณ์

บริษัทฯ ได้ทวนสอบประเด็นต่าง ๆ  ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ 
เสนอตอ่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสิงห์ เอสเตท  
เพ่ือใหข้อ้คดิเหน็และพิจารณาอนมุตั ิซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดนี้ 
เป็นผูบ้ริหารระดบัสงูสดุและกรรมการทีม่หีน้าทีด่แูลรับผดิชอบงาน 
ดา้นความย่ังยืนของบริษทัในเครือสงิห ์เอสเตท ท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่
ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัจะครอบคลมุโอกาสและความเสีย่ง 
ด้านความย่ังยืนที่อาจเป็นผลจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
และอยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย 
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ผลกระทบจาก SHR
ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

สูง

ต�่า สูง
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ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญของ SHR 
(SHR Materiality Matrix) 

1, 2

 1. ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและพ้ืนดิน
 2. การบริหารจัดการของเสีย ขยะพลาสติก และขยะทะเล
 3. การบริหารจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
 4. การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและน�้าทิ้ง
 5. การจ้างงานและจัดซื้อสินค้าชุมชน
 6. การพัฒนาบุคลากร
 7. ความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า
 8. การอนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่และการมสีว่นร่วมกบัชุมชน
 9. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 10. ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 1 1. ความเป็นอยู่ของพนักงาน
 12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 สิ่งแวดล้อม
 สังคม
 เศรษฐกิจและการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ประเด็นความยั่งยืน ขอบเขตการรายงาน

SHR GRI Standards SDG 2030

ภายในองค์กร
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ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลและพ้ืนดิน

• Biodiversity SDG 12, SDG 14 ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการของเสีย 
ขยะพลาสติก และขยะทะเล

• Waste SDG 12, SDG 14 ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการพลังงาน
และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

• Energy
• Emission

SDG 12, SDG 13, 
SDG 14

ลูกค้า นักลงทุน 
สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
และน�้าทิ้ง

• Water & Effluence SDG 12, SDG 14 ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การจ้างงานและจัดซื้อสินค้าชุมชน • Procurement
• Local Community
• Market Present

SDG 8, SDG 11 ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาบุคลากร • Training & Education SDG 8 พนักงาน ครอบครัว
พนักงาน และสังคม

ความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า

• Stakeholder Engagement - ลูกค้า

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

• Local Community SDG 8, SDG 11 ชุมชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน • Child Labor
• Forced and Compulsory Labor
• Non-discrimination
• Rights of Indigenous Peoples
• Human Right Assessment 

All ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า • Customer Privacy - ลูกค้า

ความเป็นอยู่ของพนักงาน • Employment
• Diversity & Equal Opportunity

SDG 8 พนักงาน ครอบครัว
พนักงาน และสังคม

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย • Occupational Health & Safety SDG 8 ลูกค้า พนักงาน 
และชุมชน

การรับรองรายงาน

บรษิทัฯ มเีป้าหมายในการจดัการก๊าซเรอืนกระจกอย่างมปีระสทิธิภาพ
เพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และมุ่ง
หวังให้ทุกพ้ืนท่ีที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจน้ันมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�าคญัต่อการจ้างงานในชมุชนมาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัฯ มี
โรงแรมตัง้อยู่บริเวณแนวทะเลและชายฝ่ังเป็นส่วนใหญ่ จงึได้ให้ความ
ส�าคญัต่อเป้าหมาย SDG 14: การอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์มหาสมทุร
และทรพัยากรทะเลอย่างย่ังยืนมาอย่างต่อเนือ่ง โดยทัง้หมดนีน้บัเป็น
ประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญ

รายงานฉบบันีอ้ยู่ระหว่างการตรวจรบัรองข้อมลูรายงานโดยหน่วยงาน 
ภายนอก ตามมาตรฐานสากล GRI Standards ในประเดน็การปล่อย 
มลพิษ (Emission) Disclosure 305-1 และ 305-2 น�้าและน�้าท้ิง 
(Water and Effluents) และบทบาทในตลาด (Market Present)  
ดังรายละเอียดในหน้า 62-67, 72-75 และ 80-81 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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ช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2058 9888 ต่อ 312
เว็บไซต์ : https://www.shotelsresorts.com/th/ 
  หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย “เอกสารเผยแพร่” 
  เรื่อง “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  หรือสแกนเพื่อดาวน์โหลดรายงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

35



การดูแลและมี ส่วนร่วมกับผู้มี ส่วนได้ เ สีย

ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ และนกัวเิคราะห์

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายอย่างเสมอภาค
• ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด�าเนินการใด ๆ ด้วย

ความโปร่งใสและเป็นธรรม 
• ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ 
• ไม่ด�าเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ 
• ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง 
• ไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก 
• ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงนักลงทุน และ 

นกัวิเคราะห์ ในการรบัทราบข้อมลูทีจ่�าเป็นเก่ียวกับผลการด�าเนนิงานของ 
บรษิทัฯ อย่างครบถ้วนและสม�า่เสมอ 

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• ผลประกอบการและผลตอบแทนที่ดีเป็นที่น่าพอใจ
• การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
• ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานบนช่องทางที่เหมาะสม

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
• การจัดงานประชุมพูดคุยกับผู้บริหาร (Virtual Conference and/ 

or One-on-one Meeting) 10 ครั้ง
• การพบปะพดูคยุกับนกัลงทนุในรปูแบบตวัต่อตวั แบบกลุม่ การประชมุ

ทางโทรศัพท์และรูปแบบ Live Broadcast 50 ครั้ง
• การจัดงานประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 4 ครั้ง
• พบปะนักลงทุนในกิจกรรม SET’s Opportunity Day 4 ครั้ง
• เข้าร่วมงาน SET Digital Roadshow 1 ครั้ง
• เข้าร่วมงาน SET Thailand Focus 1 ครั้ง
• ข่าวประชาสมัพันธ์ทางสือ่และบทความ Press Release/News Scoops 

12 ครั้ง
• การพบปะสื่อมวลชนในกิจกรรม Press Conference 2 ครั้ง

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ที่อยู่ : บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
  123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888 ต่อ 340
อีเมล : IR@shotelsresorts.com
เว็บไซต์ : www.shotelsresorts.com

ลกูคา้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• สร้างความสมัพันธ์และความร่วมมอืในระยะยาวกับลกูค้า โดยยึดหลกั

ความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
• สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้กับลกูค้าด้วยการรบัผดิชอบ เอาใจใส่ และ

ให้ความส�าคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก 
• ยึดมัน่ในการให้บรกิารท่ีด ีมคีณุภาพ และไม่หยุดการพัฒนาบรกิารใหม่

ที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
• ปฏิบติังานและด�าเนนิธุรกิจกับลกูค้าของบรษิทัฯ โดยยึดหลกัจรยิธรรม 

ยึดถือปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขทางการค้าต่าง ๆ  อย่าง
เคร่งครัด 

• เก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าและไม่น�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เว้นแต่จะได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้า

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างมืออาชีพ
• ความสะอาด ปลอดภัย ของโรงแรมและรีสอร์ท
• การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
• การป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
• การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
การส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าส�าหรบัโรงแรมของบรษิทัฯ ท่ีให้บรกิาร
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดง
ความคิดเห็น มีรายงานสรุปรายเดือนและรายปีผ่านช่องทาง ดังนี้
• TrustYou
• Google
• TripAdvisor
• ReviewPro 

ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2058 9888
เว็บไซต์ : https://www.shotelsresorts.com/contact-us/
อีเมล : contactus@shotelsresorts.com
Facebook/YouTube/Twitter/Instagram: S Hotels & Resorts

การดูแลและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
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พนกังาน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน สวัสดิการสังคม และหลักสิทธิ

มนุษยชนอย่างเคร่งครัด 
• ปฏิบตัต่ิอพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เท่าเทยีมกัน ไม่เลอืกปฏิบตัิ 

เพราะความแตกต่างในบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ สีผิว ถิ่นก�าเนิด ศาสนา เพศ อายุ หรือความพิการใด ๆ ที่ไม่
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

• มุง่มัน่ทีจ่ะส่งเสรมิให้พนักงานทุกคนมทีศันคตทิีด่ ีมสี�านกึในหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ มีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร 

• มุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม ปลูกฝังให้มีการปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ
องค์กร “PRIDE” จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหัวข้อท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อการท�างาน 

• ดูแลรักษาสุขภาพโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปีแก่พนักงาน 
ทุกคน ส่งเสรมิเรือ่งความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมทีด่ใีนการท�างาน 

• จัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เพียงพอ เหมาะสม โดยพิจารณา
ค่าตอบแทนของพนักงานจากผลการปฏบิตังิานของพนกังานแต่ละคน
และสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน

• มุง่ส่งเสรมิและพัฒนาบคุลากรให้มคีวามรูค้วามสามารถอย่างต่อเน่ือง 
และค�านึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นส�าคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงาน
ร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ 

• ดแูลจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ 
และเอื้อต่อการท�างานอย่างมีประสิทธิผล

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• ค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม
• สวัสดกิาร ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน
• ความก้าวหน้าและการพัฒนาศักยภาพในการท�างาน
• ความก้าวหน้ามั่นคงในหน้าที่การงาน
• ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
• Work-life Balance

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
การประชุม 
• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ เข้าร่วมประชุม S Town Hall ผ่านทาง 

WebEx conference 1 ครั้ง
• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ เข้าร่วมประชมุ Management Information 

Meeting (MIM) 1 ครั้ง “Resilient & Agile Organization”
• พนักงานส่วนปฏิบัติการโรงแรม เข้าร่วมประชุมภายใน โดยเฉลี่ย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
• ทุกส่วนงานมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั่วไปและกิจกรรม ผ่านทาง 

LINE / WhatsApp 

กิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงาน
พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ และส่วนปฏิบัติการโรงแรม จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขึ้น ในรูปแบบออนไลน์และกิจกรรมภาคสนามภายใต้มาตรการ
การป้องกันโรคโควิด-19
• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่เข้าร่วมกิจกรรม S Shows PRIDE EP. 2  

และ Ep.3 - มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก ให้กับพนักงาน 
ที่ได้รับหัวใจตามพฤติกรรม PRIDE จากเพ่ือนพนักงานมากท่ีสุด  
เพื่อให้ก�าลังใจและชื่นชมการท�างานของทีม

• พนักงานส่วนปฏิบัติการโรงแรมเข้าร่วมกิจกรรม Employee of The 
Month / Quarter และรับทราบการสื่อสารเพื่อชื่นชมผลการปฏิบัติการ
ดีเด่นที่ได้รับค�าชมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมชมรม S Runner Club 
ในการสะสมระยะการวิ่ง และ S Yoga Club ผ่านรูปแบบ VDO

• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ และ พนักงานส่วนปฏิบัติการโรงแรม 
เข้าร่วมกิจกรรมในเทศกาลและวันส�าคัญต่าง ๆ 

• พนักงานส่วนส�านักงานใหญ่ เข้าร่วม กิจกรรม “S” 7th anniversary  
& E-Celebration

ช่องทางการส่ือสารภายใน
• จดัให้มตีูร้บัความคดิเหน็ หรอืผ่านหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบคุคลท่ีรบัเรือ่ง 
• ช่องทาง LINE และ WhatsApp
• อเีมลภายใน อนิทราเน็ตภายใน (S@Net) และสือ่ประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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คูค่า้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้

มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เหมาะสม เป็นธรรม และได้
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 

• มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัทฯ 
• พิจารณาด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ  เช่น เงื่อนไขด้านราคา 

คุณภาพ การควบคุมและป้องกันสิ่งแวดล้อม ความเชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค การปฏิบัติตามกฎหมาย ความน่าไว้วางใจ และยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้อง

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
• การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพียงพอ เท่าเทียม
• วิธีการพิจารณาคู่ค้า
• การรักษาความลับของคู่ค้า
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแคมป์คนงานและคุณภาพชีวิต

ส�าหรับผู้รับเหมา
• การก�าหนดกฎระเบียบในการท�างาน
• การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
• ส่ือสารผ่านฝ่ายจัดซื้อและธุรการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

ในแต่ละธุรกิจและโครงการ
• ประชุมร่วมกับผู้รับเหมาและตรวจเย่ียมโครงการทุกสัปดาห์ส�าหรับ

โครงการก่อสร้าง

เจา้หนี้

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• สร้างความสมัพันธ์และปฏิบตัต่ิอเจ้าหน้ีโดยยึดหลกัความซือ่สตัย์สจุรติ 

ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
• มีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความส�าคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ  ที่ได้

ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด 
• มกีารบรหิารจดัการเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่น�าเงนิไปใช้

ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ 
• มุง่มัน่บรหิารเงินทุนให้มปีระสทิธิภาพสงูสดุเพ่ือให้เจ้าหน้ีมคีวามมัน่ใจใน 

ฐานะทางการเงนิและความสามารถในการช�าระหนีท่ี้ดขีองบรษิทัฯ ท้ังน้ี 
หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มี
เหตผุดิช�าระหน้ีต่อเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิแต่อย่างใด

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• จ่ายช�าระถูกต้องตรงเวลา
• ปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือสัญญาร่วมกัน
• ใช้เงนิให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบหากบรษิทัฯ ไม่

สามารถปฏิบตัติามข้อผกูพันในสญัญาได้ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
สื่อสารและประชุมร่วมกับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

การดูแลและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย
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ชมุชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ด�าเนนิธุรกิจภายใต้แนวคดิในการสร้างคณุค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจ

และสังคม 
• ให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากร

อย่างมปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ เพ่ือช่วยลดการใช้พลงังาน 
• ดแูลป้องกันมใิห้การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ก่อให้เกิดความเสยีหายต่อ

คุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
• ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน 
• ส ่งเสริมและสนับสนุนโครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม 
• ยึดมัน่ปฏบิตัตินในการด�าเนินธุรกิจอย่างรบัผดิชอบ และเป็นประโยชน์

แก่สังคมและชุมชน และประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง
ด้วยความเป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้
มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อย่างเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน และเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• ผลกระทบต่อชุมชน (ขยะ น�้าเสีย)
• การจ้างงานและจัดซื้อจัดจ้างภายในพื้นที่
• การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น
• คุณภาพชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของการด�ารงชีวิต
• การบริหารจัดการขยะและพลาสติกในสาธารณรัฐมัลดีฟส์
• การอนุรักษ์แนวปะการัง รวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
• การลงทุนในชุมชนและเป็นหน่วยงานกลางระหว่างภาครัฐและชุมชน

ในการด�าเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน
• ให้การศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ภายในชุมชน
• กิจกรรมสันทนาการและกีฬาภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
• ท�างานร่วมกับชุมชนและส�ารวจพื้นที่รอบโครงการอย่างสม�่าเสมอ
• รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน และรายงานประจ�าปี 56-1 One Report 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
• เว็บไซต์ 
 - https://www.shotelsresorts.com/sustainability/
 - https://www.seayoutomorrow.org/th 

หนว่ยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

และที่ได้ก�าหนดไว้ 
• สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที ่

เหมาะสม 
• ยึดมั่นในการให้บริการและจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ

มาตรฐาน และเป็นไปตามกฎหมาย 
• ปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลาง

ทางการเมืองตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ความคาดหวังและ/หรือข้อกังวล
• ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องและทีไ่ด้ก�าหนดไว้
• ให้ความร่วมมอืและปฏิบตัติามข้อแนะน�าของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
• เป็นภาคเอกชนท่ีมีส่วนในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานราชการ 

ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ช่องทางการส่ือสารและความถี่
ช่องทางต่าง ๆ  ตามท่ีหน่วยงานราชการแต่ละประเทศและพ้ืนท่ีได้ก�าหนดไว้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและพ้ืนดิน

การบรหิารจัดการของเสยี ขยะพลาสตกิ และขยะทะเล

การบริหารจัดการพลังงานและสภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าและน�้าทิ้ง

CROSSROADS Maldives
-Bui lding Big, Protecting the Smal l-

Environment
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เป้าหมาย

ทุกพ้ืนท่ีในการด�าเนินธุรกิจของ SHR  
(ร้อยละ 100) ที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงจะต้อง
ได้รบัการประเมนิความสมบรูณ์ โดยใช้เกณฑ์ 
การประเมินตามตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมและ 
เป็นทีย่อมรบัในแต่ละพ้ืนที ่และบรหิารจดัการ 
ให้เกิดความสมบูรณ์ไม่ลดลงจากเดิม

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเท่ียว

ทั่วโลก เน่ืองจากเป็นโรงแรมที่ ต้ังอยู ่
ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติ 
และเป็นต้นแบบธุรกิจที่มีการบริหาร
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเลอย่างย่ังยืนและเกิดความอุดม
สมบูรณ์

• เป็นโรงแรมต้นแบบและเป็นศูนย์รวม
องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
และระบบนิเวศทางทะเล ผ่านการด�าเนิน
งานที่ย่ังยืนและศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล 
(Marine Discovery Centre: MDC)

ความเส่ียง
• การเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณโรงแรมท่ี 

SHR ด�าเนินธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากสภาพ
ภมูอิากาศเปลีย่นแปลง เกิดภาวะโลกร้อน
จนท�าให้อุณหภูมิน�้าทะเลที่สูงขึ้น

• การพัดพาของขยะทะเลจนท�าให้เกิด
มลภาวะทางทะเลและกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพ

แนวการบริหารจัดการ

• มาตรฐานระดับประเทศและสากล
 ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมระดับประเทศและสากลตามความเหมาะสมของ 

แต่ละพื้นที่ด�าเนินงาน อาทิ มาตรฐานใบไม้เขียว มาตรฐานโรงแรมสีเขียวของประเทศไทย 
รายการตรวจสอบ (Checklist) ของหน่วยงาน Environmental Protection Agency (EPA) 
และบรษิทัทีป่รกึษาของสาธารณรฐัมลัดฟีส์ และแนวทางตามมาตรฐานสากล Green Globe 
Certificate ในระดับสากลมาใช้บริหารจัดการภายในโรงแรมและโครงการ

• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ติดตามและประเมินผลกระทบ 
การด�าเนินงานในทุกระยะ

 ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จัดให้มีมาตรการป้องกันและจัดการผล 
กระทบตัง้แต่ระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด�าเนินการ รวมถึงผลกระทบแวดล้อม 
อย่างการจดัการขยะทะเลและแนวชายฝ่ังอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนียั้งได้ร่วมมอืกับพันธมติร
ในหลายภาคส่วน รวมท้ังมนีกัวิทยาศาสตร์ทางทะเลซึง่จะคอยท�างานร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักวิชาการภายนอก ชาวบ้าน นักเคลื่อนไหว เอ็นจีโอ (NGO) หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ

• จดัสรรพ้ืนทีก่ารเรยีนรู ้“ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (MDC)”
 SHR ยังได้ด�าเนินการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (MDC) เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป 

เป็นศนูย์กลางของการเรยีนรู ้จดักิจกรรมและโครงการสนับสนุน เพ่ือสร้างความตระหนักด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและความย่ังยืนแก่สาธารณชน รวมถึงการอนุบาล
และขยายพันธ์ุปะการงั พร้อมกันน้ียังได้ก�าหนดพ้ืนทีอ่นุรกัษ์และตดิตามความเปลีย่นแปลง
ด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือสะท้อนความสมบรูณ์ทางธรรมชาตแิละสิง่มชีวิีต อาท ิจดัท�าฐานข้อมลู
ปะการัง (Coral Database) บันทึกจ�านวนพันธุ์ปลาด้วยวิธี Fish Visual Census เพิ่มการ
ขยายตัวของแนวปะการัง (Coral propagation) คุณภาพน�้าทะเล ฯลฯ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลและพ้ืนดิน

ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล เป็นสินทรัพย์ทางธรรมชาติที่มีคุณค่ามากที่สุดส�าหรับธุรกิจโรงแรมและ
ของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดให้เกิดการท่องเที่ยวได้อยู่เสมอ SHR มีความมุ่งมั่นและความพยายาม 
อย่างยิ่งในการรักษาและคงความงดงามเหล่านี้เอาไว้ โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ SHR ด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา เราได้ดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมโดยรอบจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างดียิ่ง แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่หยุดที่จะเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางให้แก่
นักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพ้ืนที่ที่เราให้บริการ

Environment
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ผลการด�าเนินงาน

147 ชนิด 
เป็นสัตว์ทะเลอนุรักษ์ตาม IUCN Red List 

เพ่ิมขึ้นภายหลังจากที่โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เปิดด�าเนินการแล้ว
ในช่วงปี 2562-2564 จ�านวน 13 ชนิด

4,419 ตารางเมตร 
หรือ 922.55% 

พ้ืนที่ของแนวปะการัง ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์

ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2559 (ปีฐาน)

4,281 คน 
จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (MDC)
ทั้งสองแห่ง ในปี 2564

950 กิ่ง 
ปลูกปะการังเพ่ิมในปี 2564 

ณ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และประเทศไทย

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ในประเทศไทย ต่างประเทศ

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ

สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย 
เกาะสมุย 
เชิงมน

ทราย ลากูน่า 
ภูเก็ต

CROSSROADS
Maldives

ใกล้แหล่งที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลสูง

ที่ตั้ง จังหวัดกระบี่ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

จังหวัด
ภูเก็ต

South Malé Atoll 
สาธารณรฐัมลัดฟีส์

พ้ืนที่อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ
หาดนพรตันธ์ารา-หมูเ่กาะพีพี 
(อาทิ อ่าวโละบาเกา เกาะยูง 

อ่าวมาหยา)

- - - ก�าหนดเป็นพ้ืนที่
อนุรักษ์โดยบริษัทฯ

พันธมิตรที่ร่วมงาน กรมอทุยานแหง่ชาต ิสตัว์ป่า 
และพันธ์ุพืช กรมทรพัยากร 

ทางทะเลและชายฝ่ัง  
คณะประมง มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

หน่วยงาน
ในพ้ืนที ่ชาวบ้าน 

 ชาวประมง 
ชุมชน

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ ชาวบ้าน 
ชาวประมง 

ชุมชน

หน่วยงานใน
พ้ืนที่ ชาวบ้าน 
ชาวประมง 

ชุมชน

หน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และ NGO 

ในสาธารณรัฐ
มัลดีฟส์

ขนาดพ้ืนที่โรงแรม 268,168 
ตารางเมตร

92,372 
ตารางเมตร

19,200
ตารางเมตร

84,080
ตารางเมตร

ความยาวประมาณ 
8 กิโลเมตร

ขนาดพ้ืนที่อนุรักษ์ - - - - 64,000 ตารางเมตร

ขนาดพ้ืนที่ที่ได้รับการฟื้นฟู - - - - 3,267 ตารางเมตร

ลักษณะของพ้ืนที่
ที่ได้การปกป้อง

Maritime - - - Maritime

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (MDC) มี - - - มี

จุดด�าน�้าจ�าลอง ไม่มี - - - มี

โรงแรมที่ใกล้แหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

SHR มีโรงแรมที่ด�าเนินการอยู่ทั่วโลก ซึ่งโรงแรมส�าคัญท่ี SHR บริหารจัดการและตั้งอยู่ใกล้พ้ืนท่ีที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีอยู่ 
ท้ังหมด 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
และโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ต้ังอยู่ในประเทศที่เป็นหมู่เกาะท่ามกลางมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งนับว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีม ี
ความสมบรูณ์ของแนวปะการงัและสตัว์น�า้นานาชนดิ โดยแต่ละโรงแรมจะมแีนวทางการด�าเนินงานเพ่ือลดผลกระทบต่อมหาสมทุร ปกป้องและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่แตกต่างกันออกไป เพื่อความเหมาะสมตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่นั้น ๆ

โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการ 
และด�า เนินการเอง

Environment
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ชื่อเดิมคือ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท ตั้งอยู่ใน 
พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ซึ่งเป็น 
สถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง 
อ่าวมาหยา และยังรายล้อมไปด้วยจุดด�าน�้าที่มีความส�าคัญต่อ
การท่องเที่ยวและระบบนิเวศทางทะเลอย่างปิเละ ลากูน เกาะยูง 
อ่าวนุ้ย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในบริเวณดังกล่าวเป็น
อย่างมาก และด�าเนินการอย่างระแวดระวังให้การด�าเนินธุรกิจ
โรงแรมกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ นอกจากนี ้โรงแรม
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู ้
ทางทะเล (MDC) แหง่แรกของบรษิทัฯ และแหง่แรกทีส่ร้างโดย
บรษิทัเอกชน เพ่ือเปน็แหลง่เรยีนรูท้างทะเล สรา้งความตระหนกั
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

โครงการ CROSSROADS
สาธารณรัฐมัลดีฟส์

เป็นที่ทราบดีว่าสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นประเทศหมู่เกาะที่อุดม
ไปด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติทางทะเล ในฐานะที่บริษัทฯ 
ด�าเนนิธรุกจิในพ้ืนทีด่งักล่าว มโีรงแรมภายใตก้ารบริหารจัดการ
ของบริษทัฯ ถงึ 2 แหง่ดว้ยกนั ไดแ้ก ่โรงแรมฮาร์ดร็อค โฮเทล 
มัลดีฟส์ และโรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์, คูริโอ คอลเล็กชั่น 
บาย ฮลิตนั เราใหค้วามส�าคญัตอ่ทกุการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ 
เป็นอย่างมาก ตั้งแต่การส�ารวจโครงการก่อนการก่อสร้าง 
ระยะก่อสร้าง และระยะด�าเนินงาน โดยไม่เพียงแค่รักษาความ
สวยงามใหค้งอยู ่แตเ่รามุง่มัน่ทีจ่ะฟื้นฟูในจุดทีต่อ้งการการดแูล 
เปน็พิเศษ ใหม้คีวามอดุมสมบูรณม์ากขึน้กวา่เดมิ โดยถงึแมพ้ื้นที่
ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิการจะไมไ่ดถ้กูก�าหนดเปน็พ้ืนทีอ่นรุกัษอ์ยา่งเปน็
ทางการโดยหนว่ยงานภาครฐั แตบ่รษิทัฯ ไดก้�าหนดพ้ืนทีอ่นรัุกษ์ 
(Conservation area) ขนาดกวา่ 64,000 ตารางเมตร ในพ้ืนที่
ของเราเอง โดยระบบนิเวศในบริเวณดังกล่าวจะไม่ถูกรบกวน
โดยการก่อสร้างหรือกิจกรรมทางการท่องเท่ียวโดยเด็ดขาด 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดพ้ืนที่ให้มีศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล 
(MDC) เป็นแห่งที่ 2 ของบริษัทฯ อีกด้วย

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด
“เตา่ตวัเดยีว เปลีย่นผัง CROSSROADS Maldives ได้ทัง้เกาะ”

การพัฒนาโครงการพรอ้มกบัการอยูร่ว่มกบัทอ้งทะเล

ในช ่ วง เ ร่ิมต ้นของการ พัฒนาโครงการ  CROSSROADS  
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สิงห์ เอสเตท โดย SHR พร้อมด้วยทีมส�ารวจ 
พ้ืนท่ีซ่ึงรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ได้ส�ารวจพบ “เต่ากระ” 
ในบรเิวณใกล้เคยีงกับจดุท่ีจะมกีารก่อสร้าง โดยเต่าตวัดงักล่าวท�าให้ 
ทีมส�ารวจได้ค้นพบแนวปะการังขนาดใหญ่ที่อยู่ถัดไปอีกไม่ไกล 
จากพ้ืนทีโ่ครงการมากนกั น่ันท�าให้ผูบ้รหิารตดัสนิใจเปลีย่นผงัโครงการ 
ในวินาทีสดุท้าย ก่อนทีก่ารก่อสร้างจะเริม่ต้นข้ึน เพ่ือไม่ให้การก่อสร้าง
ไปรบกวน “บ้าน” สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่เดิมและระบบนิเวศทางทะเล

การ “สร้างสิง่ใหญ่ ใส่ใจสิง่เลก็ ๆ ” ยังคงเป็นแนวทางการด�าเนนิงาน 
ที่ SHR ได้รับการถ่ายทอดมาจากสิงห์ เอสเตท และยังคงใช้แนวทาง 
ดังกล่าวในการด�าเนินธุรกิจโรงแรมในทุกพ้ืนท่ี โดยเราค�านึงถึง 
ทุกชีวิตอยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ  แต่ผลลัพธ์สุดท้าย 
คือการสร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างประเมินค่ามิได้

การท�างานร่วมกันภายในห่วงโซ่ธุรกิจ

• หน่วยงานในพ้ืนที่และชุมชน
 ตลอดระยะเวลาด�าเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ ท�างานร่วมกับ 

หน่วยงานภายในพ้ืนที่ นักวิชาการ ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างใกล้ชดิและสม�า่เสมอเพ่ือเป็นก�าลงัส�าคญัในการปกป้องและ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่ โดยการท�างาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในพ้ืนที่อย่างกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ส�าหรับโรงแรมในประเทศไทย ท�าให้แน่ใจได้ว่าการด�าเนิน
โครงการต่าง ๆ  ของบริษัทฯ นั้นถูกต้องเหมาะสมกับความแตกต่าง
ในแต่ละพ้ืนท่ี นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านก็จะท�าให้โครงการต่าง ๆ นัน้สมัฤทธ์ิผลในระยะยาว 
เนื่องจากการรักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างย่ังยืนจ�าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือและความตระหนักรู้จากคนในพื้นที่เป็นส�าคัญ

• ผู้รับเหมา
 ส�าหรับโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ นอกจาก 

SHR จะท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ปรึกษา และนักวิชาการ
แล้ว บริษัทฯ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของสิงห์ เอสเตท 
ยังได้ท�างานร่วมกับผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาในการ
ก่อสร้าง โดยได้จัดให้มีการตรวจประเมินและการประชุมในการ 
ท�างานร่วมกันอย่างสม�า่เสมอ รวมถึงก�าหนดให้รายงานการเดนิรถขดุ 
เป็นประจ�าทุกวัน เพ่ือป้องกันผลกระทบและประเมินความเสี่ยง 
ต่อพื้นที่ทางทะเลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดท�า “คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพระหว่างการก่อสร้าง” หรือ 
Environment and Biodiversity Management Handbook during 
Construction Phase – CROSSROADS Maldives ขึ้น เพื่อเป็น
แนวทางในการปกป้องรกัษาสิง่แวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพระหว่างการก่อสร้าง เช่น การลดการใช้บรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
วัสดุก่อสร้างเพ่ือลดการเล็ดลอดของของเสียกลายเป็นขยะทะเล 
การแยกและท้ิงขยะให้ถูกที่ การท้ิงน�้าที่บ�าบัดแล้วโดยไม่กระทบ
ต่อปะการัง การเก็บท�าความสะอาดแนวชายฝั่ง เป็นต้น ทั้งนี้ คู่มือ
ดงักล่าวถือเป็นส่วนหนึง่ของข้อตกลงท่ีผูร้บัเหมาจะต้องปฏิบตัติาม
อย่างเคร่งครัดระหว่างการก่อสร้าง และจะถูกตรวจประเมินโดย
บริษัทฯ และสิงห์ เอสเตท อย่างสม�่าเสมอ

Environment
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คูม่ือการจัดการส่ิงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพระหวา่งการก่อสร้าง 
โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

• ผู้บริหารและพนักงาน
 ส�าหรับโรงแรมที่เปิดด�าเนินการแล้ว ณ โครงการ CROSSROADS 

สาธารณรัฐมัลดีฟส์ บริษัทฯ ได้ท�างานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลของสงิห์ เอสเตท และผูจ้ดัการท่ัวไป (General Manager) ของ
แต่ละโรงแรมในการบริหารจัดการความย่ังยืนผ่านคณะกรรมการ
ความยั่งยืน (Sustainable Development Committee) โครงการ 
CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ซึง่ประกอบด้วยผูบ้รหิารและ 
พนักงานจากทุกโรงแรมหลากหลายส่วนงานประกอบกัน เพ่ือ 
ร่วมกันขับเคลื่อนและริเริ่มการด�าเนินงานและโครงการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกับสิง่แวดล้อม สงัคม และความย่ังยืน โดยจดัให้มกีารประชมุ
ร่วมกันทุก ๆ 2 เดือนเพื่อติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด

• องค์กรและภาคีเครือข่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์
 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีเป้าหมายในการ

บริหารจัดการขยะและของเสียบนเกาะให้เป็นศูนย์ (Zero-waste 
Island) เพ่ือให้การเดินทางของนักท่องเที่ยวจากท่ัวโลกรบกวน
ระบบนิเวศในพ้ืนที่ให้น้อยที่สุด มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบรวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่าง PARLEY ในการ
สร้างโครงข่ายการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ South Malé Atoll ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง SHR เชื่อมั่นว่าการจัดการขยะบนภาค
พ้ืนดินที่มีประสิทธิภาพจะสามารถลดความเส่ียงต่อการเคลื่อนท่ี
ของขยะท่ีอาจไหลลงสู่ทะเลและลดผลกระทบต่อระบบนิเวศทาง
ทะเลได้เช่นกัน

การท�างานร่วมกันภายในห่วงโซ่ธุรกิจ

 ติดตามความสมบูรณ์ของธรรมชาติทุกเดือน

 ประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนทุก 2 เดือน

 ตรวจประเมินและการประชุม
 ในการท�างานร่วมกันทุก 2 สัปดาห์

 รายงานการเดินรถขุดทุกวัน

 จัดให้มีการท�าความสะอาดชายหาดทุกสัปดาห์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ขยะก่อสร้าง

ขยะและของเสีย

น�้า

พลังงาน

วัสดุ

การจัดการทรัพยากร

การฟื้ นฟู

การปกป้อง

การสร้างความตระหนักรู้

การปกป้องและฟื้ นฟูธรรมชาติ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การด�าเนินธุรกิจโรงแรมตามมาตรฐาน

บรษิทัฯ เชือ่ว่าผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมไม่ว่าจะเป็นจากการใช้วสัดุ 
การบริหารจัดการน�้า ขยะและของเสีย ฯลฯ ผลกระทบต่างๆ เหล่านี้
จะมีปลายทางที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพในท้ายท่ีสุด  
ดังน้ัน SHR จึงได้ก�าหนดเป้าหมายให้ทุกโรงแรมต้องด�าเนินกิจการ
ตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือความยั่งยืนอย่างน้อย 1 แนวทาง
เพ่ือให้มั่นใจว่าโรงแรมภายใต้การบริหารจัดการของ SHR ใส่ใจต่อ 
ผลกระทบด้านความหลากหลายทางชวีภาพตามมาตรฐานอย่างรดักุม 
และเป็นที่ยอมรับ

ส�าหรับโรงแรมในประเทศไทย SHR ได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน
โรงแรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตามมาตรฐาน
ของกรมส ่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล ้อม และส�าหรับโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้น�าแนวทางตามมาตรฐาน 
Green Globe Certification Standards มาปรับใช้ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวประกอบด้วย การจัดการด้านความย่ังยืน (Sustainable 
Management) มติด้ิานเศรษฐกิจและสงัคม (Social and Economic) 
มติด้ิานสิง่แวดล้อม (Environment) และมติด้ิานมรดกทางวฒันธรรม 
(Cultural Heritage) ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงการด�าเนิน
งานและมแีผนทีจ่ะได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานดังกล่าวในปี 2565 

การส�ารวจพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ นักวิทยาศาสตร์
ทางทะเลได้ท�างานเพ่ือตดิตามความสมบรูณ์ของธรรมชาตเิป็นประจ�า
ทุกเดือน พร้อมทั้งติดตามการขยายตัวของแนวปะการังและจ�านวน
พันธุ์ปลา เพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติในระหว่างการ
ก่อสร้างและภายหลงัจากทีโ่รงแรมทัง้สองแห่งเปิดให้บรกิารแล้วอย่าง
ใกล้ชดิ รวมถึงการประเมนิผลกระทบและความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ประสบการณ์การพัฒนาโครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ 
ในระยะแรกท�าให้ SHR ได้เรียนรู้ถึงการปกป้องผืนน�้าและส่ิงมีชีวิต
ใต้ท้องทะเลมัลดีฟส์ได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น จุดถาวรส�าหรับการ 
ตดิตามส�ารวจปะการงัทัง้ก่อนและหลงัการก่อสร้างได้ถูกก�าหนดขึน้เพ่ือ 
ตดิตามการเปลีย่นแปลงและผลกระทบของแนวปะการงัอย่างใกล้ชดิ 
พร้อมกับท�าแนวขอบก้ันพ้ืนท่ีเพ่ือก�าหนดขอบเขตการท�างานของ
เครือ่งจักร (Green Lane) ให้การก่อสร้างรบกวนแนวปะการงัน้อยท่ีสดุ 
อย่างไรก็ตามส�าหรบัพ้ืนท่ีของโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ซึง่ 
ตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาตินั้น การส�ารวจพื้นที่ควรต้องด�าเนินการ
ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- 
หมู่เกาะพีพี

การส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้ นฟู

การก�าหนดพ้ืนที่อนุรักษ์
โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ มแีนวปะการงัท่ีได้ถูก
ก�าหนดไว้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์ขนาดกว่า 64,000 ตารางเมตร ซึ่งระบบ
นเิวศในบรเิวณดงักล่าวจะไม่ถูกรบกวนโดยการก่อสร้างหรอืกิจกรรม
ทางการท่องเท่ียวโดยเด็ดขาด ทั้งน้ี นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้
ตดิตามการขยายตวัของปะการงัและพบว่ามกีารขยายตวัเพ่ิมขึน้ทกุปี 
โดยล่าสุดได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1,152 ตารางเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.52 จากปีก่อนหน้า หรอืคดิเป็นร้อยละ 922.55 เมือ่เทียบกับปี 2559 
โดยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของ SHR จะติดตามการขยายตัว
ของพ้ืนท่ีแนวปะการังดังกล่าวด้วยการส�ารวจใต้ทะเล ประกอบกับ 
ภาพถ่ายทางอากาศท่ีจะติดตามผลทุก ๆ 2 ปี ซึ่งการขยายตัว 
ดังกล่าว เป็นผลมาจากการอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังภายในพ้ืนท่ี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพและสร้าง
สมดุลต่อการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ และการเฝ้าระวังการลักลอบ
จับสัตว์ทะเลในพ้ืนที่เป็นประจ�าทุกวัน เพ่ือป้องกันการรบกวนของ
มนุษย์ต่อสัตว์ทะเล

การปลูกปะการัง อนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเล
SHR ด�าเนินการปลูกปะการังและเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลผ่านศูนย์การ
เรียนรู้ทางทะเล (MDC) โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และ
โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

โครงการ CROSSROADS  
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ยังได้เพาะปลูกปะการัง

แบบ Coral Propagation  
ในปีที่ผ่านมา จ�านวน 

950 กิ่ง
ท�าให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

บริษัทฯ ปลูกปะการังไปแล้วทั้งสิ้น 

7,923 กิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 

สามารถเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนได้ 

104 ตัว 
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การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดและทะเล
SHR มีการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณชายหาดเป็นประจ�าอย่าง
ต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งไม่เพียงแต่จะคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความสวยงามบริเวณโรงแรม แต่ยังช่วยลดปริมาณขยะทะเลและ
รักษาระบบนิเวศโดยรอบให้คงอยู่ต่อไป

โครงการ SOS: Save Our Shark
เป็นโครงการความร่วมมอืระหว่าง SHR และบมจ.สงิห์ เอสเตท ภายใต้ 
การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการอนุรักษ์ฉลามกบ และสัตว์ทะเล 
หายากกลุม่ปลาฉลาม โดยบรษิทัฯ ได้ให้ใช้พ้ืนทีบ่รเิวณศูนย์การเรยีนรู้ 
ทางทะเล (MDC) ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เป็นพื้นที่ใน 
การศึกษาและอนุบาล ท้ังน้ี บริษัทฯ เป็นเอกชนรายแรก ๆ ท่ีได้รับ
ความไว้วางใจจากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อนัดามนัตอนบน ให้มส่ีวนร่วมขยายพันธ์ุปลาฉลาม และได้รบัโอกาส
ในการศึกษาและอนุบาลฉลามต้ังแต่ขั้นตอนการฟักไข่ การอนุบาล 
ลูกฉลามวัยอ่อน ไปจนถึงการปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติในช่วงเวลา
และพื้นที่ที่เหมาะสมตามค�าแนะน�าของศูนย์วิจัยฯ

จ�านวนปะการังที่ปลูก (กิ่ง)การขยายตัวของปะการังบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์ (ตร.ม.) MDC @ CROSSROADS - Maldives

MDC @ SAii Phi Phi Island Village

หมายเหตุ : การเพาะและปลูกปะการัง ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 
 ต้องด�าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน

หมายเหตุ : ไม่มีการวัดการขยายตัวของปะการังในปี 2560 และ 2562

โครงการดังกล่าวจัดท�าขึ้นผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ชาวประมง ชาวบ้าน 
นักเรียนนักศึกษาในพ้ืนท่ี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีดังกล่าว 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งใจก�าหนดให้พ้ืนท่ีส่วนหน่ึงของโรงแรมเป็นไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ และเป็นศูนย์เรียนรู้ทางทะเลส�าหรับการวิจัยและ
ศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม สร้างประสบการณ์ และเอื้อ
ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมได้ในทุกมิติ 

และได้ปล่อยกลับคืน
สู่ธรรมชาติแล้ว

จ�านวน 

17 ตัว

โดยมีฉลามกบอยู่
ในความดูแลของ 
MDC จ�านวน 

45 ตัว 

SOS: 
Save Our Shark

4,000

จนถึงปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

3,000

2,000

1,000

-

3,652
กิ่ง

3,321
กิ่ง

950
กิ่ง

3,464

188

2,520

801 950

-

ปี 2564ปี 2563ปี 2561ปี 2559

1,333
479

3,746
4,898

-

4,000

8,000

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่อโครงการ SOS: Save Our Shark

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังทะเลอันดามันตอนบน

“มีส่วนช่วยในการเพ่ิมจ�านวน
ประชากรฉลามให้มากขึน้ 
และเป็นภาคีเครือข่าย

ในการท�างานด้านการอนุรักษ์
”

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

“ช่วยเพ่ิมความหลากหลายให้กับแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล 
และส่งเสริมความรู้เรือ่งฉลามให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้มากขึน้

”

นักเรียนจากโรงเรียนในพ้ืนที่

“ได้เรียนรู้ความส�าคัญ
ของฉลามและรักษาไว้
เพ่ือท้องถิ่นของตัวเอง

”

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล  
โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

“สร้างการเรียนรู้และ 
ประสบการณ์ทีด่ี 

ให้แก่ลูกค้าของโรงแรม
”

ชาวประมงในพ้ืนที่

“มีแหล่งท�าประมง 
ทีอุ่ดมสมบูรณ์ และมีส่วนร่วม

ในการท�าวิจัย 
พบเจอและแชร์ข้อมูล

”

นักด�าน�้าท้องถิ่น

“มีส่วนร่วมในการท�าวิจัย 
พบเจอและถ่ายรูป
เพ่ือแชร์ข้อมูล

”

นักวิชาการ

“ข้อมูลต่าง ๆ 
ในการเพาะเลีย้ง การติดตาม  

และการปล่อยฉลาม  
มีประโยชน์ต่องานวิจัย 

ในอนาคต
”

Environment
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�าคู่มือ “Do & Don’t” ส�าหรับโครงการ 
ดังกล่าว เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับองค์กร 
เก่ียวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามและความหลากหลายทางชีวภาพ
ทางทะเล 

อนึง่ ท่ีผ่านมาศูนย์การเรยีนรูท้างทะเลได้เป็นศนูย์กลางในการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลแห่งเดียวบน
เกาะพีพี และได้มพ้ืีนท่ีส่วนหนึง่ในการรบัอนุบาลปลาฉลามและสตัว์
ทะเลบาดเจ็บที่อาจติดมากับอวนของชาวประมง ซึ่งการเปิดพ้ืนท่ี
ดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาการปล่อยให้ฉลามตายและน�าไปขาย 
ในท้องตลาด รวมถึงเป็นการรักษาระบบนิเวศทางทะเลอีกทางหน่ึง 
ซึ่งชาวบ้านและชาวประมงเองก็จะได้ประโยชน์จากการอนุรักษ ์
กลุ่มสัตว์ทะเลหายากชนิดน้ีในระยะยาว เนื่องจากเมื่อระบบนิเวศ
สมบูรณ์แล้ว ชาวประมงก็จะสามารถจับสัตว์น�้าเพ่ือการยังชีพได้
อย่างยั่งยืน 

โครงการ SOS: Save Our Shark จึงเป็นส่วนหน่ึงที่จะท�าให้ผู้คน
ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของฉลามต่อระบบนิเวศทางทะเลมากขึ้น 
และบรษิทัฯ ได้มกีารจดัท�าแบบส�ารวจความคดิเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยี
ทีม่ต่ีอโครงการดงักล่าวไว้พร้อมกนั เพ่ือทราบความคาดหวัง ประโยชน์
ที่ต้องการได้รับ และสร้างการมีส่วนร่วมผ่านโครงการนี้

SOS: Save Our Shark –  
Do & Don’t Handbook

จะปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

จะด�าเนินโครงการฯ เป็นไป 
เพ่ือวัตถุประสงค์ 
ทางการศึกษาวิจัยเท่านั้น

จะไมเ่สริ์ฟเมนฉูลาม
ในทุกโรงแรม

SOS: 
Save Our Shark

SOS: 
Save Our Shark

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การประเมินความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล

ณ โครงการ CROSSROADS นอกจากการขยายตัวของปะการงัท่ีเพ่ิมมากขึน้ทกุปีแล้ว ความสมบรูณ์ของความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล 
สะท้อนออกมาในรูปแบบของสัตว์ทะเลหายากที่พบว่ามีจ�านวนเพิ่มขึ้นมามากถึง 13 ชนิดในช่วงระหว่างปี 2562-25641

นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกพันธุ์สัตว์ทะเลไว้กว่า 200 ชนิด โดยพบว่ามีอย่างน้อย 147 ชนิดเป็นส่ิงมีชีวิตอนุรักษ์ 
ตามบัญชีแดงของ IUCN (IUCN Red List) และในจ�านวนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened) ไปจนถึง
สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์ (Critically Endangered) มากถึง 20 ชนิด ไม่นับรวมสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต�่าต่อการสูญพันธุ์ 
(Least Concern) อีก 128 ชนิด2 ซึ่งถึงแม้ว่าถูกจัดอยู่ในบัญชีแดงของ IUCN แต่กลับพบได้บ่อยครั้งในพ้ืนท่ีโครงการ CROSSROADS  
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่เราอนุรักษ์ไว้

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยง
ขั้นวิกฤตต่อการสูญพันธุ์

Critically Endangered
CR

สิ่งมีชีวิต
ที่ใกล้การสูญพันธุ์

Endangered
EN

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่าย 
ใกล้การสูญพันธุ์

Vulnerable
VU

Bottlenose Wedgefish (CITES)

Rhynchobatus australiae

C

Napoleon Wrasse* 
Cheilinus undulatus

C

Scalloped Hammerhead 
Shark 

Sphyrna lewini

C

Mangrove Whipray 
Urogymnus granulatus

C

Devil Ray 
Mobula mobular

C

Whale Shark  
Rhincodon typus

P

Blacktip Reef Shark   
Carcharhinus melanopterus

C
 

P

Ornate Eagle Ray  
Aetomylaeus vespertilio

C

Green Sea Turtle   
Chelonia mydas

C

Olive Ridley Sea Turtle   
Lepidochelys olivacea

C

White-Spotted Eagle Ray
Aetobatus ocellatus

C

Sharptooth Lemon Shark
Negaprion acutidens

C

Giant Guitarfish 
Rhynchobatus djiddensis

C

Hawksbill Turtle 
Eretmochelys imbricata

C

New

New

สัตว์ทะเลตามบัญชีอนุรักษ์ IUCN Red List
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สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่าย
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

Near Threatened
NT

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต�่า 
ต่อการสูญพันธุ์

Least Concern

LC

สัตว์ทะเลตามบัญชีอนุรักษ์อื่น ๆ

Pink Whipray   
Pateobatis fai

C

Cowtail Stingray
Pastinachus sephen

C

Acropora Coral (CITES) 

Acropora sp.

C

Risso’s Dolphin 
Grampus griseus

C

Scaly Giant Clam (CITES) 

Tridacna squamosa

C
 

P

Porcupine Ray    
Urogymnus asperrimus

C

Indo-Pacific
Bottlenose Dolphin     
Tursiops aduncus

C

Spinner Dolphin     
Stenella longirostris

C

Reef Manta Ray     
Mobula alfredi

C

Tawny Nurse Shark     
Nebrius ferrugineus

C

Spotted Eagle Ray      
Aetobatus narinari

P

Stony Coral      
Montipora 

aequituberculata

C
 

P

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในข่าย 
Least Concern 
ที่สามารถจ�าแนกได้ 

ณ สิ้นปี 2564 จ�านวน

128 ชนิด 

Whitetip Reef Shark      
Triaenodon obesus

C

พ้ืนที่ที่พบ

C CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ P ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

หมายเหตุ :
1 เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2562-2563 จ�านวน 11 ชนิด และระหว่างปี 2563-2564 จ�านวน 2 ชนิด
2 รายงานไว้จ�านวน 3 ชนิดในปี 2563 
(CITES) สัตว์อนุรักษ์ตามอนุสัญญาไซเตส

New

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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หลักสูตรการปลูกปะการัง
แบบ Coral Propagation

 

หลักสูตร Fish Identification
 

 

ห้องเรียนเต่ากระเอ็มม่า
(Emma Class)

ห้องเรียนโลมา
(Dolphin Class) 

พ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิต
ใต้ท้องทะเล (Marine Talk)

ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลภายในโรงแรม
บริษัทฯ ได้รับการส่งต่อแนวทางการด�าเนินงานในการเป็น “Body of 
Knowledge” ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลมาจาก
สิงห์ เอสเตท โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมในโครงการเพ่ือฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ทะเลต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ไม่ว่า
จะเป็นโครงการพีพี ก�าลังจะเปลี่ยนไป สนับสนุนโครงการพีพี โมเดล 
โครงการโตไวไว โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีแปลงปลกูปะการงัร่วมกับอทุยาน
แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นต้น 

ในปี 2561 จึงได้มีการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล หรือ Marine 
Discovery Centre (MDC) แห่งแรกขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาด
นพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 
ต้อนรับนักท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับชีวิต 
ใต้ท้องทะเลผ่าน 4 โซนการเรยีนรู ้ได้แก่ โซนห้องฉลาม โซนห้องเรยีนรู ้
เกี่ยวกับเกาะพีพี โซนห้องปลาการ์ตูน และโซนห้องออดิทอเรียม

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ขยายองค์ความรู้แห่งโลกใต้ท้องทะเลไปยัง
โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และจัดตั้ง MDC แห่ง 
ที ่2 ขึน้ ประกอบไปด้วย 5 โซนการเรยีนรู ้ได้แก่ โซนการท่องเทีย่วอย่าง
ถูกวิธี โซนปะการัง โซนปลูกปะการัง โซนพื้นที่เพาะและอนุบาล และ
โซนศนูย์ฝึกด�าน�า้บรเิวณประติมากรรมใต้น�า้ท่ีได้จ�าลองประตมิากรรม
รูปเต่ากระเอ็มม่า และปลาทูน่า สัตว์สัญลักษณ์ 2 ชนิดที่มีความ
ส�าคัญต่อโครงการ CROSSROADS และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เพื่อให้ 
นักด�าน�้ามือสมัครเล่นได้ใช้เป็นจุดด�าน�้าฝึกหัด เพื่อลดความเสียหาย
จากตีนกบ (Fin) หรืออุปกรณ์ด�าน�้าอื่น ๆ  ที่อาจเหยียบย�่าหรือกระทบ
ไปบนปะการังเพราะขาดความช�านาญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกแบบ “หลักสูตรการเรียนรู้ทางทะเล” ให้
เหมาะกับความสนใจของนักท่องเที่ยวเพ่ิมเติมมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่ง 
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด
“จดุด�าน�า้จ�าลองเตา่กระและปลาทนูา่”

หลักสูตรการเรียนรู้ทางทะเล 
MDC @ CROSSROADS Maldives

จ�านวนผู้เข้าเรียน*

จ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลทั้ง 2 แห่ง

ปี 2563

1,579 คน

ปี 2562

3,990 คน

ปี 2564

4,281 คน

ปี 2564

1,316 คน

ปี 2563

1,831 คน

หมายเหตุ : * นับซ�้าผู้ที่เข้าเรียนมากกว่า 1 หลักสูตร
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การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนดิน
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการปกป้อง รกัษา และฟ้ืนฟูความหลากหลาย 
ทางชวีภาพและความสมบรูณ์ของธรรมชาตไิม่เฉพาะแต่เพียงในผนืน�า้ 
แต่บนพื้นดินบริษัทฯ ก็ได้ให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ด้วย
ตระหนักดีว่าสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างชัดเจน

ณ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ บริษัทฯ ท�างาน
ร่วมกับผู้รับเหมาและภาครัฐ หน่วยงาน Environmental Protection 
Agency (EPA) ที่ดูแลเรื่องส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  
อย่างใกล้ชิด เพ่ือคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ไม่เป็นพืช 
ต่างถ่ินทีก่ระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพดั้งเดิม หรือน�ามา
ซึ่งโรคหรือส่ิงมีชีวิตต่างถ่ินรุกราน โดยพิจารณาจากพันธุ์ไม้พ้ืนถ่ิน 
ทีไ่ด้รบัอนุญาต มกีารประเมนิและผ่านการรบัรองแล้วว่ามาจากแหล่ง
ที่เพาะปลูกและอนุบาลต้นไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากน้ี ทรายท่ีใช้
ส�าหรับการสร้างเกาะทั้งหมดยังเป็นทรายที่ได้มาจากแหล่งที่ถูกต้อง 
(Borrow Area) และได้รบัอนญุาตจากรฐับาลตามรายงานผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม

ในการพัฒนาโครงการและด�าเนนิธุรกิจโรงแรม บรษิทัฯ พยายามอย่างย่ิง 
ในการเคารพและคงไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพด้ังเดิม 
ให้ได้มากท่ีสดุ ระมดัระวงัมใิห้มกีารใช้พืชหรอืสิง่มชีวิีตต่างถ่ินรกุราน 
(Invasive Alien Species) ในทุกโครงการ รวมถึงไม่สนับสนุนการเลอืก 
ใช้วัสดุหรือวิธีการท่ีได้มาจากการท�าลาย หรือได้มาจากพ้ืนท่ีท่ีมี
ประเด็นความเส่ียงต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมมือกับ 
ผู้รับเหมา ชุมชน นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว

SHR เชือ่ว่าการสร้างคณุค่าท่ีแท้จรงิจะเกิดขึน้ได้ถ้าเราใส่ใจกับทกุสิง่ 
รอบตัว ซึ่งในการสร้างโครงการแต่ละโครงการ SHR จะต้องมีการ
ส�ารวจสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง เพื่อให้เกิดการสร้างสมดุลร่วมกัน 
ระหว่าง “SHR” “ชมุชน” และ “สิง่แวดล้อม” ซึง่ไม่ได้เพียงสร้างให้อยู่ได้ 
แต่ต้องอยู่อย่างย่ังยืน จึงท�าให้เกิดแนวคิดการสร้างศูนย์การเรียนรู้
ทางทะเลภายในบรเิวณโรงแรมทัง้ 2 แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งเรยีนรูเ้ก่ียวกับ 
ระบบนิเวศและสิง่มชีวิีตทางทะเล สร้างความตระหนักรูแ้ละปลกูจติส�านกึ 
ในการอนรุกัษ์ธรรมชาติแก่นักท่องเทีย่วและบคุคลทัว่ไป สามารถเข้าชม 
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด
“ศนูย์การเรยีนรู้ทางทะเล”

Marine Discovery Centre

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เป้าหมาย

ภายในปี 2565 จะต้องบรรลุเป้าหมาย “Zero-waste to Landfill” 
ในทุกโรงแรม และลดขยะเศษอาหารลงร้อยละ 10 ณ โครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• มีสภาพแวดล้อมบริเวณโรงแรม ชายหาด และท้องทะเลที่สวยงาม 

ปราศจากสิ่งปฏิกูล ท�าให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ในระยะยาว
• ร่วมมอืกับหน่วยงานระดบัโลกในการสร้างภาคเีครอืข่ายการบรหิาร

จัดการขยะ ของเสีย อย่างเป็นระบบและครบวงจร 
• ลดต้นทุนการด�าเนินงานเมื่อสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า

ความเส่ียง
• ขยะและของเสียส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสวยงามของแหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบริเวณโรงแรม ทั้งขยะที่เกิดข้ึนโดยตัว
โรงแรมเองหรอืถูกพัดพามาจากแหล่งอืน่ ซึง่หากขาดประสทิธิภาพ
ในการบริหารจัดการแล้ว อาจส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเสื่อมโทรมลง
จนไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ใต้ท้องทะเลในระยะยาว

• ต้นทุนการด�าเนินงานที่สูงจากการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่าง 
สิ้นเปลือง โดยเฉพาะการสูญเสียอาหารระหว่างการผลิต (Food 
loss) เน่ืองจากการไม่ประเมินความต้องการให้เหมาะสมและ
บริโภคอย่างคุ้มค่า

แนวการบริหารจัดการ

• 4R; Reduce, Reuse, Recycle, Rethink
 SHR ยึดหลกั 4R ในการบรหิารจดัการขยะ ลดปรมิาณขยะโดยเฉพาะ

พลาสตกิประเภทใช้ครัง้เดยีวท้ิง ส่งเสรมิการใช้ซ�า้ เลอืกใช้ผลติภัณฑ์
ท่ีสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
ต้องคิดและออกแบบการบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ ไม่มี
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุส้ินเปลือง ส่งเสริมการตักอาหารแต่พอดี 
ไม่เหลือทิ้ง 

• การสร้างเส้นทางและปลายทางให้ขยะทุกประเภท
 ขยะทุกประเภทควรมีจุดหมายปลายทางเพ่ือลดปริมาณขยะสู่ 

Landfill ให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการปนเปื้อนลงสู่ทะเล บริษัทฯ จึง
ได้ออกแบบเส้นทางขยะ (Waste journey) ให้ขยะทุกประเภท และ
ร่วมมอืกับพันธมติรในการลดและก�าจดัขยะให้ครอบคลมุทัง้ระบบ

การบริหารจัดการของเสีย
ขยะพลาสติก และขยะทะเล

ปี 2564 นับเป็นปีที่ท้าทายต่อการบริหารจัดการของเสียและขยะพลาสติกเป็นอย่างมาก เนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
เชื้อไวรัสโควิด-19 ท�าให้ผู้คนกลับมาใช้วัสดุและพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) มากขึ้นด้วยกังวล 
เกีย่วกับสุขภาวะอนามัยและความสะอาด ซึง่รวมไปถงึขยะตดิเชือ้ ขยะทางการแพทย ์และหนา้กากอนามยัทีม่ปีรมิาณเพ่ิมมากขึน้ 
ด้วยเช่นกัน 

สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณขยะทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้นจากพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป อย่างไรก็ตาม 
SHR ยังคงใส่ใจและระวังการบริโภคทรัพยากรดังกล่าวให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และใส่ใจต่อการบริหารจัดการ
ขยะอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ลดภาระขยะฝังกลบ (Landfill) เพ่ือไม่ให้ขยะและของเสียเล็ดลอดลงสู่ทะเล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังริเริ่มความใส่ใจต่อขยะจากเศษอาหาร (Food waste) โดยตั้งเป้าหมายให้มีปริมาณที่ลดลงในอนาคต 
เพ่ือการบริโภคที่ยั่งยืน โดยมีโรงแรมทั้งสองแห่งในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นโรงแรมน�าร่อง
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การด�าเนนิธุรกิจของโรงแรมเป็นลกัษณะของการให้บรกิาร ซึง่จะมพ้ืีนทีตั่ง้อยู่ใกล้เคยีงกับแหล่งน�า้และ 
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังน้ันการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงรอยเท้านิเวศ (Ecological 
Footprint) ท้ังที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจและเกิดจากการบริโภคของนักท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีธุรกิจ
โรงแรมไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ และต้องเร่งให้เกิดการมีส่วนร่วมเพ่ือลดผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดในทุกกระบวนการ

ปริมาณขยะรีไซเคิลได้ 

293.5 ตัน 
คิดเป็น 27.32%

ปริมาณขยะพลาสติก
ที่น�าส่ง PARLEY 

250 กิโลกรัม

ปริมาณขยะทะเล
และชายฝ่ังที่ลดได้ 

9,047 กิโลกรัม

ผลการด�าเนินงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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Waste Journey - เพ่ือขยะสู่ Landfill เป็นศูนย์ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างเส้นทางให้ขยะทุกประเภท เพื่อน�า
ไปก�าจัดอย่างเหมาะสม และลดขยะไปสู่ Landfill ให้ได้มากที่สุด เริ่ม
ต้ังแต่กระบวนการจัดซื้อโดยพยายามหลีกเลี่ยงการอุดหนุนสินค้าที ่
ไม่สามารถน�าไปท้ิงหรอืก�าจดัได้อย่างถูกวธีิ โดยเฉพาะพลาสตกิและ
บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ถึงแม้บริษัทฯ จะยังไม่มีนโยบาย
เฉพาะส�าหรับเรื่องดังกล่าว แต่การด�าเนินงานลักษณะนี้เป็นหลัก
ปฏิบัติที่แต่ละโรงแรมยึดปฏิบัติอยู่เสมอมา เพื่อตอบสนองเป้าหมาย
ระยะยาวในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ไม่เฉพาะแต่ “Zero-waste  
to landfill” แต่บริษัทฯ มุ่งหวังให้ไปถึงเป้าหมาย “Zero-waste to 
ocean – ขยะสู่ทะเลเป็นศูนย์” ในอนาคตด้วยเช่นกัน

ARK MALDIVES
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Waste Journey ณ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ปัจจัยท่ีส�าคัญในการบริหารจัดการขยะของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ คือ
เรื่องลักษณะภูมิประเทศ เน่ืองจากเป็นหมู่เกาะท�าให้มีข้อจ�ากัดด้าน
พ้ืนท่ีรองรบัขยะ อกีท้ังยังตัง้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตทิางทะเลทีม่คีวาม
อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงท�าให้รูปแบบการบริหารจัดการขยะ
ของโครงการ CROSSROADS เป็นไปอย่างครบวงจร มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจัดการขยะเพ่ือความย่ังยืน เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางใน
การจดัการขยะของทัง้โครงการอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงจบัมอืกับ
พันธมิตรอย่าง PARLEY และ Secure Bag ในการรับขยะไปแปรรูป
หรือก�าจัดอย่างเหมาะสม

Environment
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ความร่วมมอืกบัพันธมิตร – PARLEY สาธารณรฐัมลัดฟีส์
นับเป็นโอกาสอันย่ิงใหญ่ที่โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ
มลัดฟีส์ ได้มส่ีวนในความร่วมมอืกับ PARLEY องค์กรไม่หวังผลก�าไร
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ท�างานร่วมกับแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียง 
ในการน�าขยะพลาสตกิจากทะเลไปแปรรปูเพ่ือใช้ประโยชน์ในรปูแบบ
ต่าง ๆ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�าส่งขยะพลาสติก
จากทะเลให้ PARLEY แล้ว 1,280 กิโลกรัม

โรงแรมแต่ละแห่งจะมีแผนงานและการบริหารจัดการขยะอย่างมี
ประสทิธิภาพในทุกโรงแรม โดยขยะเศษอาหารจะถูกคดัแยกเป็นขยะ
อินทรีย์ที่สามารถน�าไปท�าปุ๋ยหมักหรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตั้งเป้าหมายการลดปริมาณ
ขยะเศษอาหารลงในอนาคต

การมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางถือเป็นส่ิงส�าคัญท่ีสุด 
ทั้งมีส่วนช่วยในเรื่องของการบริโภคทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ
ลดต้นทุนการด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการตั้งเป้าลด
ปรมิาณขยะเศษอาหาร (Food Waste) และการสญูเสยีอาหารระหว่าง
การผลติ (Food Loss) ยังสะท้อนความมุง่มัน่ต่อเป้าหมายการพัฒนา
อย่างย่ังยืนในระดบัสากล และสร้างการมส่ีวนร่วมระหว่างโรงแรมและ
ลูกค้าของโรงแรมได้อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการขยะในแต่ละโรงแรม 

โรงแรมภายใต้การบรหิารจดัการและด�าเนินการของ SHR ในแต่ละพ้ืนที ่
มีรายละเอียดการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่าง
ออกไปตามแต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีลักษณะพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะและต้องพึ่งพิงการ
บรหิารจดัการขยะด้วยตนเอง โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ มต้ีนมะพร้าว
อยู่จ�านวนมากท�าให้เกิดขยะจากต้นมะพร้าว และโรงแรมทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ ท่ีต้องการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและ 
ร่วมรบัผดิชอบต่อธรรมชาตใินวงกว้าง จงึอนญุาตให้ชมุชนโดยรอบน�า 
ขยะมาคัดแยกตามถุงขยะท่ีโรงแรมจัดไว้ ณ โรงขยะของโรงแรม
เพ่ือช่วยลดการท้ิงขยะลงสู่แหล่งธรรมชาติ เป็นการสร้างประโยชน์
ด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างย่ังยืน อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าการบริหารจัดการขยะจะแตกต่างกันในแต่ละลักษณะของ
พ้ืนท่ี แต่ยังคงมแีนวทางการบรหิารจดัการขยะเรือ่งขยะพลาสตกิและ 
เศษอาหารร่วมกัน

พลาสตกิใช้คร้ังเดยีวทิง้เป็นศนูย์
SHR ได้ยกเลิกการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-use 
Plastic) อาทิ ขวดน�้าพลาสติก พลาสติกห่อสิ่งอ�านวยความสะดวก
ภายในห้องพัก (Room Amenities) ในทุกโรงแรมที่ SHR บริหาร
จัดการและด�าเนินการเอง ระมัดระวังอย่างย่ิงในการจัดซื้อสินค้า 
ทีม่บีรรจภัุณฑ์หรือมส่ีวนผสมของพลาสตกิท่ีไม่สามารถน�าไปก�าจดัได้ 
อย่างถูกวธีิ พร้อมท้ังคัดแยกขยะพลาสติกทีอ่าจเกิดข้ึนจากนักท่องเทีย่ว 
หรือบุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ยังได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกในโครงการ “โรงแรมไทยร่วมใจลดพลาสติก” หรือ Thai 
Hotels Plastic Free Project โดยสมาคมโรงแรมไทย เพื่อแสดงให้
เห็นถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการยกเลิกการใช้ Single-use Plastic 
เน่ืองจากตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกท่ีอาจพัดพาลงสู่ทะเลและ
กลายเป็นปัญหาในระดับโลก

ขยะเศษอาหารเป็นศนูย์
จากการด�าเนินธุรกิจของ SHR การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นสิ่งหน่ึงในการบริการที่ส�าคัญในทุกโรงแรม และสอดคล้องต่อ 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน เป้าหมายที่ 12 : แผนการบริโภค 
ที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายของ SHR ที่สนับสนุนการบริโภค
อย่างย่ังยืน พอเพียง และค�านงึถึงกลุม่คนทีอ่าจไม่ได้รบัโอกาสในการ
มีโภชนาการอาหารที่สมบูรณ์

โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ นบัเป็นโครงการน�าร่อง 
ในการลดขยะเศษอาหารเป็นศูนย์ โดยได้ด�าเนินการวัดและค�านวณ
ปริมาณขยะเศษอาหารที่เกิดขึ้นตลอดปี 2564 พร้อมตั้งเป้าหมายใน 
การลดขยะเศษอาหารที่เป็น “ขยะเศษอาหารที่หลีกเลี่ยงได้” หรือ 
Avoidable food waste ซึ่งมีปริมาณร้อยละ 20 ของขยะเศษอาหาร
ทั้งหมด โดยตั้งเป้าลดปริมาณขยะเศษอาหารประเภทดังกล่าว 
ลงร้อยละ 10

ขยะพลาสติกจากทะเลให้ PARLEY

ปี 2563

780 กิโลกรัม
ปี 2564

250 กิโลกรัม

ขยะเศษอาหารทีห่ลีกเล่ียงไมไ่ด้ 
(Unavoidable food waste) 

80%
อาทิ เปลือกหอย เปลือกปู 

ก้างปลา กระดูกสัตว์ 
ลูกมะพร้าว ฯลฯ

ขยะเศษอาหารที่หลีกเลี่ยงได้ 
(Avoidable food waste) 

ตั้งเป้าลด Food waste
ลง 10% ภายในปี 2565

20%
เศษอาหารและวัตถุดิบ 

ที่รับประทานได้ อาทิ วัตถุดิบ
เหลือทิง้จากการประกอบอาหาร 

บุฟเฟต์ ห้องอาหาร ฯลฯ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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โรงแรมสันติบรีุ เกาะสมุย
นอกจากการคดัแยกขยะแล้ว โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ มแีนวปฏบิตัิ
ในการลดปรมิาณขยะโดยได้มแีผนการลดปรมิาณการจดัเก็บอาหาร 
(Par Stock) ให้ส่งมาเท่าทีจ่�าเป็น เช่น ของสด ของแห้ง เพ่ือลดการใช้ 
ห้องเย็น ลดปริมาณอาหารเหลือท้ิง และใช้ให้หมดอย่างเพียงพอ
ในแต่ละเดือน จัดให้มีการบริจาคเครื่องใช้ภายในห้องพัก (Room 
Amenities) ที่ยังไม่ได้ใช้ให้แก่ชุมชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
บริจาคผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ที่ยังมีสภาพการใช้งานที่ดีให้แก่
มูลนธิต่ิาง ๆ  ทีย่งัสามารถใชป้ระโยชน์จากสิ่งเหล่านีไ้ด้อยู่ นอกจากนี้ 
โรงแรมฯ ยังได้มีการจัดท�าน�้า EM จากเศษอาหารเพ่ือใช้ภายใน
โรงแรม และยังถ่ายทอดความรู้การแยกขยะและท�าปุ๋ยหมักให้แก่
โรงเรียนวัดภูเขาทองอีกด้วย

โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
โรงแรมฯ มีศูนย์จัดการขยะและได้คัดแยกขยะท่ีสามารถน�ากลับไป
รไีซเคลิใหม่ได้ไว้อย่างละเอยีด พร้อมทัง้ใช้ประโยชน์จากขยะอนิทรย์ี
อย่างสงูสดุ โดยน�ามาท�าปุย๋หมกั เลีย้งไส้เดอืน ท�าน�า้ส้มควันไม้เพือ่ใช้
ภายในโรงแรม ฯลฯ นอกจากนี ้ ยังมแีนวปฏิบตัใินการใช้กระดาษและ 
พรนิต์เอกสารเท่าทีจ่�าเป็นเพ่ือลดการใช้ทรพัยากร

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์
ศูนย์บริหารจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน (Waste to Wealth Centre)  
เป็นศนูย์รวมการจดัการขยะของโครงการ CROSSROADS สาธารณรฐั 
มัลดีฟส์ เนื่องจากข้อจ�ากัดทางลักษณะภูมิประเทศที่เป็นหมู่เกาะ 
ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านพ้ืนที่รองรับขยะ อีกทั้งยังตั้งอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติทางทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก จึงท�าให้ 
รูปแบบการบริหารจัดการขยะของโครงการ CROSSROADS เป็นไป
อย่างครบวงจร มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะเพ่ือความย่ังยืน 
เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการขยะของท้ังโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ จับมือกับพันธมิตรอย่าง PARLEY และ Secure Bag 
ในการรับขยะไปแปรรูปหรือก�าจัดอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องเป็น 
ต้นแบบต่อเป้าหมาย “Zero-waste to landfill, zero-waste to ocean” 
ให้โรงแรมอื่น ๆ ด้วย

กิจกรรมเพ่ือรักษาความสะอาดของทะเล
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
ปริมาณขยะท่ัวโลกเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ โดยเฉพาะจากการ
ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นไปในลักษณะของการใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วย
เหตุผลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และปัจจุบันผลกระทบ 
ดังกล่าวเริ่มปรากฏเด่นชัดในท้องทะเล เศษพลาสติกและหน้ากาก
อนามัยเริ่มถูกพัดพาลงสู่ทะเลจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ หรือปลิดปลิว
จากแหล่งขยะบนพื้นดิน

การบริหารจัดการขยะของโรงแรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
เน่ืองจากขยะหลายชนดิถูกพัดพามาจากทุกพ้ืนท่ีของโลกใบน้ี และใน 
ฐานะท่ีโรงแรมแต่ละแห่งของเราเปรียบเสมือนประตูสู่ธรรมชาติท่ี
เชื่อมระหว่างทะเลและพ้ืนดินไว้ด้วยกัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณหน้าบ้านของเราให้สวยงามอยู่เสมอ 
ในปี 2564 โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ได้จัดกิจกรรมดูแล
รกัษาความสะอาดจดัเก็บขยะทะเลและชายฝ่ังร่วมกับผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่างต่อเนื่องจ�านวน 29 ครั้งตลอดทั้งปี โดยสามารถเก็บขยะทะเล
ได้ 8,347 กิโลกรัม หากนับรวมกับขยะพลาสติกจากทะเลที่โครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จัดเก็บและน�าส่ง PARLEY  
อีก 500 กิโลกรัมแล้ว นับได้ว่าในปี 2564 บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ขยะไม่ให้เล็ดลอดลงสู่ทะเลได้ถึง 9,047 กิโลกรัม

สับปะรด
เปลือกและเนื้อสับปะรดน�ามาท�าน�้ายา
อเนกประสงค์ น�้าหมักชีวภาพ (น�้ายา EM) 
ใช้ในแผนกแม่บ้าน

เปลือกผลไม้
ใช้ส�าหรับการเลี้ยงไส้เดือน

เศษอาหารและขยะเปียกอินทรีย์อื่น ๆ
น�าเข้าเครื่องหมักเพ่ือผลิตก๊าซมีเทน 
ส�าหรับใช้ภายในโรงแรม

กากจากเครื่องหมัก
น�าไปตากแห้งเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยบ�ารุงดิน

กิ่งไม้และใบไม้ที่เกิดจากการตัดแต่ง
เผาในเตาเผาถ่านเพ่ือผลิตน�้าส้มควันไม้ 
(Wood Vinegar) ส�าหรับไล่แมลงบริเวณ
โรงแรมและโรงคัดแยกขยะ และคัดแยกถ่าน
จากการเผาไว้ให้พนักงานใช้ประโยชน์

กิ่งไม้และใบไม้ที่เกิดจากการกวาด
ท�าความสะอาด
ย่อยผ่านเครื่องบดแล้วหมักเพ่ือน�ามาเป็น
ปุ๋ยบ�ารุงดิน

ปริมาณขยะทะเลและชายฝ่ังที่ลดได้

ปี 2562

500 กก.
ปี 2563

7,992 กก.
ปี 2564

9,047 กก.

EnvironmentEnvironment
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กิจกรรมอนุบาลปะการัง

กิจกรรมเก็บขยะ ณ อ่าวโละลานะ

กิจกรรมเก็บขยะบริเวณป่าโกงกาง

ทุก ๆ วันที่ 18 ของเดือน (1 ครั้ง)
ร่วมมือกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์
ธารา-หมู่เกาะพีพี พนักงานโรงแรมและ
ชาวบ้าน ดแูลรักษาทะเลและเกบ็ขยะทะเลได้ 

60 กิโลกรัม

ทุกวันอาทิตย์ (18 ครั้ง)
รว่มมอืกบัพนักงาน 310 คน อทุยานแห่งชาติ 
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และชาวบา้น
หมูบ่า้นโละบาเกา รว่มกันเก็บขยะได้ 

8,098.50 กิโลกรัม

ทุกช่วงเวลาน�้าลงในแต่ละเดือน (10 ครั้ง)
ร่วมมอืกับพนกังาน 59 คน อทุยานแหง่ชาติ 
หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และชาวบ้าน
ร่วมกันเก็บขยะได้ 

188.50 กิโลกรัม

ปริมาณและสัดส่วนขยะแต่ละประเภท 

ธุรกิจโรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ CROSSROADS Maldives 1

2562
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563
(กก.)

2563
(ร้อยละ)

2564
(กก.)

2564
(ร้อยละ)

2562 
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563 
(กก.)

2563 
(ร้อยละ)

2564
(กก.)

2564
(ร้อยละ)

2562
(กก.)

2562
(ร้อยละ)

2563
(กก.)

2563
(ร้อยละ)

2564
(กก.)

2564
(ร้อยละ)

ขยะที่สามารถ
น�าไปรีไซเคิลได้ 
(1+2+3+4+5)

12,349 11.75 4,325.50 9.00 3,244.50 13.11 68,170 12.82 10,335 19.83 7,692 216.86 23,451 32.28 128,400.48 29.37  282,116 29.41

1. กระดาษ - - - - - - - - - - 2,041 57.54 3,487 4.80 47,079.56 10.77  78,180 8.15

2. แก้ว - - - - - - - - - - 4,581 129.15 15,671 21.57 56,988.54 10.04  152,145 15.86

3. พลาสติก - - - - - - - - - - 698 19.68 1,858 2.56 9,884.89 2.26  20,171 2.10

4. โลหะ/  
 อะลูมิเนียม

- - - - - - - - - - 372 10.49 2,435 3.35 13,216.29 3.02  1,975 0.21

5. โฟม 2 - - - - - - - - - - - - - - 1,231.20 0.28  29,645 3.09

ขยะทั่วไป/
ขยะเปียก 3

77,364 73.59 41,120 85.52 20,065 81.05 381,399 71.72 23,669 45.42 68,836 1,940.68 49,189 67.72 29,665.32 6.79 436,626 45.51

ขยะอินทรีย ์4 15,416 14.66 2,635 5.48 1,447.50 5.85 81,403 15.31 17,882 34.32 3,547 100.00 - - 279,113.30 63.84  104,017 10.84

ขยะเศษอาหาร - - - - - - - - - - 8,536 9.63 - - - -  109,156 11.38

ขยะอันตราย - - - - - - 833 0.16 221 0.42 68,836 1,940.68 - - - -  27,451 2.86

รวม 105,129 100.00 48,080.50 100.00  24,757 100.00 531,805 100.00 52,107 100.00 3,547 100.00 72,640 100.00 432,962.38 100.00 959,366 100.00

หมายเหตุ :
1 เริ่มเก็บข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2562
2 โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมัลดีฟส์ จะน�าโฟมทัง้หมดเข้าเครือ่งย่อย (Shredder) เพ่ือแปรรปูเป็นเบาะรองน่ังแบบ Bean Bag ผสมกับซเีมนต์เพ่ือท�าอฐิบลอ็กปพ้ืูน หรือใช้ซ�า้หรือขายต่อเพือ่ประโยชน์อืน่ ๆ
3 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะน�าขยะทั่วไปส่วนหนึ่งเข้าเครื่องเผาขยะ (Incinerator) และอีกส่วนหนึ่งส่งไปก�าจัดที่ Thilafushi
4 สามารถน�าไปท�าเป็นปุ๋ยหมักต่อได้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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ก๊าซเ รือนกระจก
และสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และความนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเลือกจุดหมายปลายทางในการ
เดินทาง และส่งผลโดยตรงต่อโรงแรมที่ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะและชายฝ่ังซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มัก
เป็นตัวเลือกล�าดับต้น ๆ ส�าหรับการพักผ่อน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยดังกล่าว

การท่องเที่ยวและโรงแรมในพ้ืนที่ที่เป็นหมู่เกาะและชายฝ่ังยังเป็นที่นิยมและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม  
ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมเหลา่นีค้วรตระหนักถงึความเสีย่งในอนาคตอนัเกดิจากสภาพภมิูอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง รวมไปถงึ 
ฤดูกาลที่เริ่มแปรปรวน ท�าให้กระทบต่อช่วงเวลาของฤดูท่องเที่ยวที่อาจมีระยะเวลาสั้นลง หรือแม้กระทั่งความนิยมของ
นักท่องเที่ยวที่ต่างมองหาโรงแรมที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมากขึ้น เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ การเดินทาง
นอกจากนี้ ประเด็นความรับผิดชอบต่อก๊าซเรือนกระจกและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงยังเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
ของนักลงทุน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงต่อโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

หมายเหตุ : 1 BCG Model หมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพ : Bioeconomy, เศรษฐกิจหมุนเวียน : Circular Economy, เศรษฐกิจสีเขียว : Green Economy

Environment
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เป้าหมาย

ลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกลงร้อยละ 20 ตามข้อตกลง
ปารีส (The Paris Agreement) 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวชาวยุโรป นักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ฯลฯ ท�าให้โรงแรมสามารถมโีอกาสต้อนรบันักท่องเท่ียวกลุม่ใหม่ ๆ  
จากท่ัวโลก หรือแม้กระท่ังกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่ต้องการเลือกโรงแรม
ทีค่�านงึถงึประเดน็ดงักล่าวในการจดัการประชมุหรอืกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณต�่า (Low-carbon Meeting) 
เป็นต้น

• ธรรมชาตบิริเวณโรงแรมท่ีมคีวามงดงามสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียว
ได้ในระยะยาว

• เพ่ิมโอกาสทางธุรกิจในการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าที่สนใจหรือมี
เงื่อนไขด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ้น อาทิ ผู้ให้บริการการท่องเท่ียวออนไลน์ 
(Online Travel Agency: OTA) สายการบิน ตัวแทนการท่องเที่ยว 
ฯลฯ เพ่ือสอดรับกับความต้องการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
ที่เพิ่มสูงขึ้น

• เป็นท่ีสนใจของนักลงทุนและเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินท่ีให้ความส�าคัญต่อเรื่อง ESG 
และน�าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา

• ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสอดคล้องต่อแนวทางขับเคล่ือนเศรษฐกิจตามทฤษฎี
เศรษฐกิจ BCG Model1 และเศรษฐกิจคาร์บอนต�่า (Low-carbon 
Economy) จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจท่ีจะปรับตัวให้สอดคล้องกับ
แนวทางของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเส่ียง
• เป็นสาเหตขุองความแปรปรวนของฤดกูาล ส่งผลต่อช่วงระยะเวลา

การท่องเที่ยวที่อาจลดน้อยลงจนกระทบต่อรายได้ของโรงแรม
• ระดับน�้าทะเลที่สูงขึ้น สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง 

ส่งผลต่อการก่อสร้างโรงแรมบรเิวณหมูเ่กาะและแนวชายฝ่ัง ให้ต้อง
ค�านึงถึงความเสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่งของน�้าทะเลเพิ่มมากขึ้น

• อุณหภูมิน�้าทะเลท่ีเปล่ียนแปลง ส่งผลให้เกิดปะการังฟอกขาว 
และอาจส่งผลกระทบต่อความสวยงามของแหล่งท่องเท่ียวใน
บริเวณนั้น ๆ ในระยะยาว



ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Direct GHG Emissions)

762 
ตันคาร์บอนเทียบเท่า

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Indirect GHG Emissions)

1,743
ตันคาร์บอนเทียบเท่า

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ 
(Other Indirect GHG Emission)

753 
ตันคาร์บอนเทียบเท่า

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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แนวการบริหารจัดการ

• จัดท�าข้อมูลปีฐานและขอบเขตการประเมินที่ครอบคลุม
 ด�าเนนิการประเมนิการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไปให้ครอบคลมุ

ครบทุกโรงแรมท่ีบริษัทฯ บริหารและด�าเนินการเอง เพ่ือจัดท�า
เป็นข้อมูลปีฐาน (Base Year) ของโรงแรมแต่ละแห่งและติดตาม
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

• เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสัดส่วนพลังงาน
 ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 พลังงานเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่ถูกใช้ปริมาณมากในธุรกิจการ

ให้บริการ และต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกอย่างความร่วมมือจาก
แขกที่เข้าพัก การลดใช้พลังงานเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ
และไม่สอดรับต่อลักษณะการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงให้ความ
ส�าคัญต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด 
และยังมีเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนพลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ในทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารและด�าเนินการเอง

• ชดเชยคาร์บอนและร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ
 บรษิทัฯ มแีนวทางทีจ่ะชดเชยคาร์บอนและด�าเนนิงานตามแนวทาง

ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
(อบก.) เพ่ือให้การจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon 
Footprint for Organization: CFO) เป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้อง
กับเป้าหมายและแนวทางการลดคาร์บอนของประเทศ นอกจากนี้ 
ยังท�างานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ข้อมูล
และการด�าเนินงานถูกต้องน่าเชื่อถือ

• อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นตัวชี้วัดส�าคัญต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

 ทรัพยากรทางทะเลอย่างปะการังเป็นตัวชี้วัดที่ส�าคัญต่อความ
เปลีย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศ โดยหากอณุหภูมนิ�า้ทะเลมคีวาม
เปลี่ยนแปลงมากเกินไป ก็จะส่งผลต่อความอยู่รอดของปะการัง
และสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อการรักษา
ทรพัยากรดงักล่าว เพ่ือรบัผดิชอบต่อผลกระทบจากสภาพภูมอิากาศ 
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน

ผลการด�าเนินงาน 



เจตนารมณ์ต่อการแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิสมาคมเครอืข่ายโกลบอล
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand: 
GCNT) ซึ่ง GCNT ได้มีการประกาศเจตนารมณ์และให้ค�ามั่นสัญญา
ขององค์กรสมาชิกต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท้ังนี้ บริษัทฯ ในฐานะองค์กรสมาชิก
ตั้งใจที่จะด�าเนินธุรกิจให้สอดรับกับเจตนารมณ์ดังกล่าวด้วยเช่นกัน

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก
อย่างครอบคลุม

บรษิทัฯ ได้เริม่ตดิตามประเมนิปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ตัง้แต่ปี 2562 โดยรเิริม่ให้โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ จงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 
เป็นโรงแรมน�าร่องแห่งแรกทีป่ระเมนิและชดเชยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 
เป็นศนูย์ (Carbon Neutral) โดยได้เข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิจกรรม
ชดเชยคาร์บอน เพ่ือสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายใน
ประเทศ ปีที่ 6” ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม คณะสิง่แวดล้อม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO) และได้ขยายขอบเขต
การประเมินให้ครอบคลุมโรงแรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ บริหารจัดการและ
ด�าเนินการเอง โดยโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ จังหวัดกระบี่ 
เป็นโรงแรมถัดมาท่ีได้ประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในโครงการ
เดียวกันในปี 2563 

ในปี 2564 บริษทัฯ ได้ขยายขอบเขตการประเมนิคาร์บอน ณ ส�านักงาน
ใหญ่ของ SHR ท�าให้การประเมินคาร์บอนองค์กรในปีที่ผ่านมาครบ
ครอบคลุมทุกการด�าเนินธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทย และแน่นอนว่า
ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนการประเมินคาร์บอนส�าหรับโรงแรมใหม่
ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการและด�าเนินการของบริษัทเองเช่นกัน

จัดท�าแผนงานคาร์บอนองค์กร 
(Carbon Kick-off Plan)

ประเมินและชดเชยคาร์บอน 
ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย เป็นแห่งแรก

ขยายขอบเขตการประเมินและชดเชยคาร์บอน 
มา ณ โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 

ขยายขอบเขตการประเมินคาร์บอน 
มา ณ ส�านักงานใหญ่ ท�าให้การประเมิน 
การปลดปล่อยคาร์บอน ครอบคลุม 
การด�าเนินงานทั้งหมดของ SHR 

บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนลง 10%

บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอน 
ลง 20% ตาม Paris Agreement 

Carbon Kick-off Plan

1st Carbon Neutral Hotel 

Offset carbon 
for SAii Phi Phi Island Village 

Achieve 100%
carbon assessment coverage

Achieve 10% 
carbon reduction target 

Achieve 20% 
carbon reduction target

ปี 
2561

ปี 
2562

ปี 
2563

ปี 
2564

ปี 
2568

ปี 
2573
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แนวทางและขอบเขต (Scope) ในการประเมิน

แนวทางการประเมนิ แนวทางการประเมินคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององค์กร 
โดยองค์การบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) 
ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่4 (ธันวาคม 2561)

กา๊ซเรอืนกระจกทีพิ่จารณา คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2) มีเทน (CH4) ไนตรสัออกไซด์ (N2O) 
ไฮโดรฟลูออโรคารบ์อน (HFCs) เพอรฟ์ลูออโรคารบ์อน (PFCs) 
ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6) ไนโตรเจนไตรฟลอูอไรด์ (NF3)

กา๊ซเรอืนกระจกทีพิ่จารณาอืน่ ๆ เพ่ิมเตมิ HCFC-22, CFC-12

การอ้างองิคา่ Global Warming Potential 
(GWP)

รายงานการตรวจประเมนิของ The Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) ฉบบัที ่5 (AR5)

Scope 1: การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง
(Direct GHG Emissions)

ค�านวณจากกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิจากกจิกรรมต่าง ๆ 
ขององค์กรโดยตรง เชน่ การเผาไหมข้องเครือ่งจกัร การใช้
พาหนะขององค์กร (ทีอ่งค์กรเป็นเจา้ของเอง) การใชส้ารเคมี 
ในการบ�าบดัน�า้เสยี/การท�าความเยน็ การรัว่ซมึ/รัว่ไหล 
จากกระบวนการหรือกจิกรรมกา๊ซหงุตม้ สารดบัเพลิง ฯลฯ

Scope 2: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม 
(Indirect GHG Emissions)

ค�านวณจากกา๊ซเรอืนกระจกท่ีเกดิจากการซือ้พลังงานมาใช้
ในองค์กร อาท ิการใชพ้ลังงานไฟฟา้

Scope 3: การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกอืน่ ๆ
(Other Indirect GHG Emission)

ค�านวณจากกจิกรรมสนบัสนุนอืน่ ๆ ทีเ่กดิจากการใชท้รัพยากร
ทีเ่กีย่วขอ้งนอกเหนอืจากทีร่ะบใุนประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี 2 
อาท ิการเดนิทางของพนกังาน การเช่าเรอืทอ่งเทีย่ว ของเสยี
จากเศษอาหาร ปริมาณการเกดิของเสยีประเภทขยะจากสวนและ
การตดัแตง่ตน้ไม้ ฯลฯ

ในปี 2564 ทั้งโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย และโรงแรมทราย 
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ มีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน 
ลดลงอย่างมนียัส�าคญัโดยมปีรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ขอบเขตท่ี 1 และ 2 จ�านวน 744 ตันคาร์บอนเทียบเท่า  
และ1,702 ตันคาร์บอนเทียบเท่าตามล�าดับ ซึ่งส�าหรับ
โรงแรมสันติบุรีเกาะสมุย ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน 
น้อยกว่าปี 2561 (ปีฐาน) ร้อยละ 73.30 ในขณะที่โรงแรม 
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ มีปริมาณการปลดปล่อย 
คาร์บอนน้อยกว่าปี 2562 (ปีฐาน) ร้อยละ 58.72 ซึง่ปรมิาณ 

การปลดปล่อยคาร์บอนท่ีลดลงอย่างมนียัส�าคญัน้ี เกิดจาก 
การชะลอตัวของการท่องเที่ยวและการหยุดให้บริการ 
ชั่วคราวในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
อย่างไรก็ตาม ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย
ผู้ใช้งาน (GHG Intensity) มีปริมาณสูงขึ้นทั้งสองโรงแรม 

ส�าหรับการปลดปล่อยคาร์บอนของส�านักงานใหญ่ของ 
บริษัทฯ มีปริมาณ 59 ตันคาร์บอนเทียบเท่า โดยสามารถ
สรุปผลได้ดังนี้

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

65



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SHR

การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ของ SHR 
(ตันคาร์บอนเทียบเท่า)

ปี 2561 1 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สันติบุรี 
เกาะสมุย

สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ

รวม สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ

รวม สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ

รวม ส�านักงาน
ใหญ่

รวมทั้งสิ้น

ขอบเขตที่ 12  700  772  1,989  2,761  308  837  1,145  159  589  748  14  762 

ขอบเขตที่ 2  2,086  1,829  2,134  3,963  990  1,090  2,080  585  1,113  1,698  45  1,743 

ขอบเขตที่ 1 และ 2  2,786  2,601  4,123  6,724  1,298  1,927  3,225  744  1,702  2,446  59  2,505 

ขอบเขตที่ 3  2,453  846  364  1,210  554  178  732  569  183  752  1  753 

ขอบเขตการด�าเนินงาน
ประเภทที่รายงาน
แยกเพ่ิมเติม

 328  319  198  517  89  395  484  143  198  341  -    341 

คารบ์อนทีช่ดเชย
ผา่นการซือ้คารบ์อนเครดติ3  2,786  -  413  1,192  -  -  -  -  -  -  -  - 

การรับรองข้อมูล
จากหน่วยงานภายนอก  มี4  ไม่มี  มี 4  N/A  มี 5  มี 5  มี  อยู่ระหว่างการตรวจประเมิน 

ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผู้ใช้งาน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

สันติบุรี 
เกาะสมุย

สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี  
ไอส์แลนด์  
วิลเลจ

สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี  
ไอส์แลนด์ 
 วิลเลจ

สันติบุรี 
เกาะสมุย

ทราย พีพี  
ไอส์แลนด์ 
วิลเลจ

ส�านักงานใหญ่

ขอบเขตที่ 1 และ 2  2,786  2,601  4,123  1,298  1,927  744  1,702  59 

ผู้ใช้งาน  19,919  18,838  59,573  6,908  20,269  2,348  14,296  591 

 (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (ห้อง/ปี)  (คน/ปี) 

ปริมาณการปล่อยคาร์บอน
ต่อหน่วยผู้ใช้งาน 
(ตันคาร์บอนเทียบเท่า/
หน่วย/ปี)

 0.14  0.14  0.07  0.19  0.10  0.32  0.12  0.10 

การด�าเนินงานในอนาคต

ในปี 2565 บริษัทฯ มีความคิดริเริ่มในการประเมินปริมาณการ 
ปลดปล่อยคาร์บอนส�าหรับโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐ 
มัลดีฟส์ และมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar) โดย 
จะติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและ 
ด�าเนินการเอง เพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายคาร์บอนสทุธิเป็นศนูย์ภายในปี 2573

หมายเหตุ :
1 เริ่มเก็บข้อมูลเองในปี 2562
2 โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะน�าขยะทั่วไปส่วนหนึ่งเข้าเครื่องเผาขยะ (Incinerator) และอีกส่วนหนึ่งส่งไปก�าจัดที่ Thilafushi
3 สามารถน�าไปท�าเป็นปุ๋ยหมักต่อได้
4 ค�านวณจากขยะพลาสติกจากโครงการ “ส่งพลาสติกกลับบ้าน” ณ สิงห์ คอมเพล็กซ์
5 เป็นปริมาณขยะติดเชื้อจ�าพวกขยะจากห้องน�้าและหน้ากากอนามัยทั้งหมด
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SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้น�า และเยาวชน รวมพลังต้านวิกฤตโลกร้อน”

บริษัทฯ ได้ร่วมกับ บมจ. สิงห์ เอสเตท จัดโครงการ SeaYouTomorrow Camp: Fighting Climate Crisis “ค่ายผู้น�า และเยาวชน รวมพลังต้าน
วิกฤตโลกร้อน” ณ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เมื่อวันที่ 14-16 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวได้พาผู้บริหาร พนักงาน 
และเยาวชนในพ้ืนท่ีรวม 25 คน ร่วมเรยีนรูเ้ก่ียวกับสภาพภูมอิากาศเปลีย่นแปลง บนสภาวการณ์จรงิในห้องเรยีนธรรมชาติ พร้อมท้ังแลกเปลีย่น
มุมมองในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาผู้น�าการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agent ที่จะน�าความรู้ไปต่อยอดในชีวิตประจ�าวัน และเป็นส่วนหนึ่ง
ในการร่วมแก้ไขวิกฤตโลกร้อน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เป้าหมาย

ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อคน (Energy Intensity) ลงร้อยละ 10 
และเพ่ิมสดัส่วนการใช้พลงังานหมนุเวยีนท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมใน 
ทกุโรงแรมท่ีบรษิทัฯ บรหิารจดัการและด�าเนนิการเอง เพ่ือให้สอดคล้อง 
ต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• ลดต้นทุนการบริโภคพลังงานในระยะยาว 
• ลดปัญหาขาดแคลนพลงังานในพ้ืนทีห่่างไกลหรอืพ้ืนท่ีทีเ่ป็นหมูเ่กาะ
• สามารถวางแผนใช้พลงังานทดแทนอืน่ ๆ  ได้อย่างแม่นย�ามากย่ิงข้ึน 

เช่น พลงังานหมนุเวียนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพ่ือตอบสนองต่อ
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

• เป็นที่สนใจของลูกค้า นักลงทุน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจต่อเรื่อง
การด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรือ่งการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

ความเส่ียง
• พลงังานไฟฟ้า น�า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ต่างล้วนเป็นพลงังานทีก่ระทบ

ต่อปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนอย่างมีนัยส�าคัญ การเพิกเฉย
ต่อการบรหิารจดัการพลงังานดงักล่าวย่อมกระทบต่อเป้าหมายการ
ลดปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แผนงานทีเ่กีย่วข้องกบั
สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงความคาดหวงั 
ของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ความไม่เพียงพอทางพลังงานในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนท่ีที่เป็น 
หมู่เกาะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีมีความต้องการใช้พลังงานสูง
อย่างฤดูกาลท่องเที่ยว

• การบริหารจัดการพลังงานท่ีขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนการด�าเนินงานที่อาจสูงขึ้น 

แนวการบริหารจัดการ

• สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
 การสร้างความเข้าใจและความตระหนกัรูต่้อการประหยัดพลงังาน

ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะท�าให้การด�าเนินงานต่าง ๆ ของโรงแรม
ส�าเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แขกของโรงแรมและพนักงานเป็นกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสยีท่ีส�าคญัท่ีมส่ีวนอย่างมากต่อการบรหิารจดัการพลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ก�าหนดเป้าหมาย แผนงาน และติดตามประเมินผล
 ทุกโรงแรมได้ก�าหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานท่ีชัดเจน รวมท้ัง

แผนการจัดการพลังงาน โดยน�ามาตรฐานสากลการใช้พลังงานท่ี
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการจัดการพลังงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน และมีการ
ประเมินผลเป็นระยะเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของการบริหาร
จัดการพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวอย่าง 
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยข้อจ�ากัดในการเดินทางตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐและความไม่มั่นใจในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดดังกล่าว ท�าให้นักท่องเที่ยวชะลอการเดินทางออกไป โรงแรมบางแห่งจ�าเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราว
หรือเปิดให้บริการเพียงบางส่วน ซึ่งน่ันเป็นสาเหตุท่ีท�าให้การใช้พลังงานของโรงแรมในภาพรวมลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ  
ถงึแม้ว่าการใชพ้ลงังานจะลดลงในปีทีผ่า่นมา แต ่SHR ยังไดใ้หค้วามส�าคัญต่อการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในระยะยาว 
ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องต่อการบริหารจัดการพลังงานและคาร์บอน
ในภาพรวมของบริษัทฯ และสิงห์ เอสเตท
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ค่าพลังงานรวมทั้งหมด 

262,061.72 GJ/ปี

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟา้ทั้งหมด 

22,264,790 kWh/ปี

ผลการด�าเนินงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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สร้างการมีส่วนร่วมกับแขกผู้เข้าพัก

แขกของโรงแรมมีส่วนส�าคัญต่อปริมาณการบริโภคพลังงาน ตลอด
ระยะเวลาทีเ่ข้าพักและใช้สิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ภายในโรงแรม
และห้องพัก การสือ่สารให้ตระหนกัรูผ่้านช่องทางต่าง ๆ  เพ่ือร่วมลดใช้
พลังงานจึงเป็นสิ่งส�าคัญ

อุปกรณ์ภายในห้องพักอย่างคีย์การ์ดมีส่วนต่อการลดใช้พลังงาน 
เช่นกัน โดยโรงแรมจะสื่อสารผ่านทางเอกสารภายในห้องพัก  
ป้ายแขวนหน้าห้อง แอปพลิเคชันท่ีใช้ภายในโรงแรม ฯลฯ ให้แขก 
ผู ้เข้าพักไม่ละเลยต่อการใช้พลังงานแต่พอดี ไม่เสียบคีย์การ์ด 
หรือเปิดระเบียงหน้าต่างทิ้งไว้เมื่อไม่จ�าเป็น หรือหลักการและเหตุผล
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประหยัดพลังงานเพ่ือให้แขกผู้เข้าพักได้มี 
ส่วนร่วมไปกับเป้าหมายของโรงแรม และได้เรียนรู้ความส�าคัญของ 
การประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน

ส่ือสารและฝึกอบรมพนักงาน

พนักงานของโรงแรมเป็นก�าลังส�าคัญในการให้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่แขกผู้เข้าพัก ดังน้ันบริษัทฯ จึงจัดให้มีการฝึก
อบรมพนักงานรวมถึงจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงาน

การปฏิบัติด�าเนินงานตามมาตรฐานสากล

SHR น�ามาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียวและโรงแรมทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลมาปรบัใช้ใน
การบรหิารจดัการพลงังาน พร้อมการน�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาเพ่ือใช้
ในการอนรุกัษ์พลงังาน เช่น แนวทางในการเลอืกซือ้อปุกรณ์ไฟฟ้าหรอื
ติดตั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ใช้พลังงานต�่า เป็นต้น โดยให้วิศวกร
ประจ�าโรงแรมเป็นผู้พิจารณานอกเหนือจากราคาของสินค้าดังกล่าว 
โดยที่ผ่านมา โรงแรมในการบริหารจัดการและด�าเนินการของ SHR 
ได้ใช้ทั้งมาตรฐานโรงแรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Hotel) 
ของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม มาตรฐานใบไม้เขียวของมูลนิธิใบไม้เขียว รวมถึง
มาตรฐานสากลอย่าง Green Globe Certification Standard มาปรบั
ใช้ในการด�าเนินงาน

นอกจากนี้ยังได้จัดท�าสถิติปริมาณการใช้พลังงานประจ�าปี การ
วางแผนการประหยัดพลังงาน และประเมินผลการด�าเนินงานอย่าง
สม�่าเสมอ เพื่อติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินงาน

สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ทกุครัง้ทีม่กีารปรบัปรงุห้องพักและพ้ืนทีข่องโรงแรม บรษิทัฯ ได้ค�านึง
ถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและออกแบบให้เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่อยู่เสมอ ค�านึงถึงทิศทางลม แสงแดด วัสดุ
ที่ไม่กักเก็บความร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ เป็นโรงแรมที่เน้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของสภาพภูมิอากาศ 
มีดีไซน์ห้องพักที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
อาทิ หลังคามุงจาก การใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้าง และใช้ไม้ไผ่
สาน นอกจากน้ีพ้ืนท่ีให้บริการจุดต่าง ๆ ของโรงแรมยังเป็นแบบ
โปร่งอากาศถ่ายเทได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ รวมถึงมีการ
ออกแบบห้องครัวแบบเปิด (Open Kitchen) ท�าให้มีปริมาณการใช้
พลังงานที่เหมาะสม

พิจารณาใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

SHR อยู่ระหว่างการน�าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ใน
รปูแบบของพลงังานแสงอาทติย์ (Solar) ซึง่เป็นพลงังานท่ีเป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม มาใช้ในทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนิน
การเอง เพื่อลดสัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นพลังงานดั้งเดิม
ที่ปลดปล่อยคาร์บอนในปริมาณที่สูงกว่าและมีนัยส�าคัญต่อสภาพ
ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง โดยนอกจากจะเป็นส่วนหน่ึงในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมแหล่งพลงังาน
ให้แก่โรงแรม ท�าให้มพีลงังานเพียงพอต่อความต้องการ คุม้ค่าต่อการ
ลงทุนในระยะยาว

กจิกรรมและหลกัสูตรดา้นการประหยดัพลงังาน 
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

กิจกรรม Earth Hour 
ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร้อน

 

การอบรมเรื่อง 
“มาตรฐานการประหยัดพลังงาน”

 

การอบรมเรื่อง 
“แนวทางการประหยัดพลังงาน

ส�าหรับห้องอาหาร”

Environment
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ปริมาณการใช้พลังงานของ SHR

ผู้ใช้งาน ปริมาณการใช้พลังงาน (จิกะจูล/ปี) พลังงานต่อหน่วยที่ใช้

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ทราย พีพี  
ไอสแ์ลนด์ วลิเลจ

59,573
ห้อง/ปี

20,269
ห้อง/ปี

14,296
ห้อง/ปี

23,975.56
ห้อง/ปี

12,885.69 10,035.73 402.46
ห้อง/ปี

635.73
(เมกะจูล/ห้อง/ปี)

702
(เมกะจูล/ห้อง/ปี)

สันติบุรี 
เกาะสมุย

18,838
ห้อง/ปี

6,908
ห้อง/ปี

1,088
ห้อง/ปี

22,039.05
ห้อง/ปี

10,936.82 5,094.07 1,169.93
ห้อง/ปี

1,583.21
(เมกะจูล/ห้อง/ปี)

4,682.05
(เมกะจูล/ห้อง/ปี)

CROSSROADS
Maldives

- 58,134
คน/ปี

182,043
คน/ปี

- 189,093.76 246,931.92 - 3,252.72
(เมกะจูล/คน/ปี)

1,356.45
(เมกะจูล/คน/ปี)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

พลังงานไฟฟา้ (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง)

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 4,118,328 4,216,644 2,327,958 2,071,566

สันติบุรี เกาะสมุย 3,534,090 3,643,830 1,974,240 1,117,980

CROSSROADS Maldives - - 14,416,560 19,075,244

รวม 7,652,418 7,860,474 18,718,758 22,264,790

น�้ามันดีเซล (ลิตร)
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 174,000 144,000 67,000 42,400
สันติบุรี เกาะสมุย 5,000 5,000 5,000 -
CROSSROADS Maldives - - 3,767,000 4,894,592
รวม 179,000 149,000 3,839,000 4,936,992

ก๊าซหุงต้ม LPG (กิโลกรัม)
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 57,933 70,698 41,109 20,583
สันติบุรี เกาะสมุย 147,898 173,983 72,615 21,289
รวม 205,831 244,681 113,724 41,872

ค่าพลังงานรวม (จิกะจูล)

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 24,073.04 23,975.56 12,885.69 10,035.73

สันติบุรี เกาะสมุย 20,333.74 22,039.05 10,936.82 5,094.07

CROSSROADS Maldives - - 189,093.76 246,931.92

รวม 44,406.78 46,014.61 212,916.27 262,061.72

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การบริหารจัดการน�้ าและน�้ า ทิ้ง

ทรัพยากรน�้ามีความส�าคัญต่อธุรกิจโรงแรมและการให้บริการเป็นอย่างมาก และโรงแรมหลายแห่งของ SHR ก็ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ที่ใกล้กับแหล่งน�้าและชุมชน บริษัทฯ จึงใส่ใจต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควบคู่ไปกับ 
การรักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าในระดับสากล ค�านึงถึงแหล่งน�้าธรรมชาติ การใช้น�้าของชุมชน โดยมีการตรวจสอบ 
ผลกระทบต่อพ้ืนที่หรือแหล่งน�้าธรรมชาติโดยรอบอย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังถือว่าการใส่ใจต่อผลกระทบ 
ต่อแหล่งน�้ายังเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จากกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ที่ได้พิจารณาให้ “น�้า” เป็นประเด็น
ความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญเสมอมา

เป้าหมาย

ทุกโรงแรมของบริษัทฯ (ร้อยละ 100) ต้องมีค่าคุณภาพน�้าทิ้งสูงกว่า
ค่ามาตรฐานน�า้ทิง้ทีก่ฎหมายก�าหนด ลดปรมิาณการใช้น�า้และน�า้ทิง้
ให้ได้มากท่ีสดุ และปราศจากข้อร้องเรยีนจากชมุชนต่อประเดน็เรือ่งน�า้

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• การบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ท�าให้โรงแรมสามารถมี

น�้าใช้เพ่ือให้บริการธุรกิจโรงแรมตลอดทั้งปีโดยไม่ท�าให้ธุรกิจหยุด
ชะงัก และไม่ท�าให้โรงแรมถูกร้องเรียนจากชุมชนหรือหน่วยงาน 
ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

• การบูรณาการเรื่องทรัพยากรน�้าเป็นการสานต่อเจตนารมณ์จาก
กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ากัด ซึ่งจะเป็นโอกาสต่อการสร้าง
ความร่วมมือด้านความยั่งยืนในอนาคตได้อย่างเข้มแข็ง 

ความเส่ียง
• การบริหารจดัการน�า้ท่ีขาดประสทิธิภาพอาจท�าให้การให้บรกิารของ

โรงแรมต้องสะดุดลง หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มก�าลัง 
โดยเฉพาะในฤดูแล้งหรือพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้า

• โรงแรมหลายแห่งตัง้อยู่ใกล้แหล่งท่องเทีย่วทางทะเลและอาจต้องใช้ 
แหล่งน�า้ธรรมชาตร่ิวมกบัชมุชน การใช้น�า้ในปรมิาณมากจนเกินไป 
อาจเป็นการเบียดเบียนแหล่งน�้า ท�าให้ชุมชนขาดแคลนน�้า เช่น
เดยีวกันหากบรษิทัฯ ไม่ตดิตามตรวจสอบคณุภาพน�า้ทีอ่าจกระทบ
ต่อพื้นที่หรือแหล่งน�้าธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง บริษัทฯ อาจไม่ได้
รับการยอมรับจากชมุชนจนขาดใบอนญุาตทางสังคม (License to 
Operate) หรือผิดต่อกฎหมายและกฎระเบียบในบางพื้นที่

แนวการบริหารจัดการ

• ก�าหนดเป้าหมาย แผนงาน และติดตามประเมินผล
 น�ามาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมของโรงแรม โดยเฉพาะเรื่อง

การจดัการทรพัยากรน�า้ ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลต่าง ๆ  
มาปรับใช้ภายในหน่วยงาน พร้อมท้ังจัดท�าสถิติปริมาณการใช้น�้า
ภายในพื้นที่ และการใช้น�้าจากแหล่งต่าง ๆ และตั้งเป้าหมายการ
บริหารจัดการเพิ่มเติมนอกเหนือกว่าที่กฎหมายก�าหนด

• ตรวจสอบคุณภาพน�้าและน�้าทิ้งอย่างสม�่าเสมอ
 ติดตามคุณภาพน�้าทิ้ง โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

ก�าหนด บ�ารุงรักษาระบบบ�าบัดน�้าเสียให้มีประสิทธิภาพ ใช้
เทคโนโลยี และจัดให้มีการรับรองคุณภาพน�้าท้ิงโดยหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้การบริหารจัดการน�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด

• สร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานและลูกค้า
 อบรมให้ความรูแ้ก่พนักงานและเชญิชวนให้แขกของโรงแรมร่วมกัน 

ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า
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ผลการด�าเนินงาน

ปริมาณการใช้น�้าต่อหน่วย*

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ 
 ลดลง

33.36%

สันติบุรี 
เกาะสมุย
 ลดลง

8.19%

CROSSROADS 
Maldives
 ลดลง

61.96%

ปริมาณน�้ารีไซเคิล

ทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ 

23.96%

สันติบุรี 
เกาะสมุย

81.79%

CROSSROADS 
Maldives

43.98%

หมายเหตุ : * ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และสันติบุรี เกาะสมุย ค�านวณจากหน่วย (ลบ.ม./ห้อง/ปี) CROSSROADS Maldives ค�านวณจากหน่วย (ลบ.ม./คน/ปี)

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การใช้น�้า แหล่งน�้า และการบ�าบัด

โรงแรมแต่ละแห่งของบริษัทฯ มีการใช้น�้าจากแหล่งน�้าที่แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ โดยในปี 2564  
ที่ผ่านมา โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ใช้น�้าจากแหล่งน�้า
ธรรมชาตโิดยการขดุบ่อดนิและบ่อปนูเพ่ือกักเก็บน�า้ดบิและรองรบัน�า้ 
โดยน�้าจะถูกดูดข้ึนมาผ่านระบบสโลแซนด์ ก่อนจะส่งเก็บในถังเก็บ
ขนาด 200 ลกูบาศก์เมตร ถังปนู 2 ถัง และถังขนาด 30 ลกูบาศก์เมตร 
1 ถัง โดยน�า้ทีไ่ด้จะถูกจ�าแนกการใช้งานออกเป็น 2 ประเภท คอื ปล่อย
เป็นน�้าดิบใช้ประโยชน์โดยตรง และส่งเข้าระบบ Reverse Osmosis 
(RO) เพื่อแปรรปูเป็นน�า้จืดส�าหรบัระบบบ�าบัดน�า้เสียของโรงแรมนัน้ 
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนด ซึ่งประกอบด้วย ถังเกรอะ-แยกกาก 
ถังกรองชีวภาพแบบเติมอากาศ และถังตะกอน โดยน�้าเสียท่ีผ่าน
การบ�าบัดแล้วจะถูกกักเก็บไว้ในถัง ทั้งนี้ SHR ได้น�าน�้าเสียที่ผ่าน
การบ�าบัดแล้วทั้งหมด (ร้อยละ 100) น�ามาใช้ในการรดน�้าต้นไม้
บริเวณโรงแรม

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ พึ่งพิงน�้าทะเลมา
ใช้ในการอุปโภคบริโภคทั้งหมด (ใช้น�้าทะเลร้อยละ 100) เน่ืองจาก 
มลีกัษณะทางภูมศิาสตร์เป็นแบบหมูเ่กาะ ซึง่ห่างจากจดุทีน่�า้ประปา 
จะส่งถึง ดังน้ันการบริหารจัดการน�้าบนโครงการ CROSSROADS 
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ จะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการและต้องอาศัย
ความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม Hard Rock Hotel 
Maldives, โรงแรม SAii Lagoon Maldives, Curio Collection by 
Hilton และพื้นที่ Township ส่วนอื่น ๆ  เนื่องจากการบริหารจัดการน�้า 
ตั้งแต่การดึงน�้าจากแหล่งน�้า กระบวนการแปรรูปน�้าจืด การพักน�้า 
แจกจ่ายน�า้ ตลอดจนการบ�าบดัน�า้เสยีไปจนถึงการใช้น�า้แบบหมนุเวียน 
จะด�าเนินการโดยหน่วยงานส่วนกลางทั้งหมด

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย
โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ใช้น�้าจากแหล่งน�้าใต้ดินในการอุปโภค 
บรโิภคภายในโรงแรม และได้ก�าหนดให้เป้าหมายการลดใช้น�า้เป็นหน่ึง 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI) ของพนักงานเพื่อให้แน่ใจว่า 
การใช้น�า้ภายในโรงแรมเป็นไปอย่างคุ้มค่าและไม่เป็นการดงึแหล่งน�า้ 
ธรรมชาติที่จะกระทบต่อชุมชน

นอกจากการบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้แล้ว โรงแรมฯ ยังม ี
ฝายชะลอตะกอนอีกชั้นหน่ึงเพ่ือไม่ให้มีสิ่งปฏิกูลเล็ดลอดลงสู่ทะเล 
และยังบ�าบัดน�้าเสียในคลองสาธารณะท่ีไหลผ่านโรงแรมก่อนปล่อย
ลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติอีกด้วย

แม้ในปี 2564 จะมีจ�านวนแขกผู้เข้าพักน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผล 
ให้การปริมาณการใช้น�้าในภาพรวมนั้นลดลง อย่างไรก็ตามเมื่อ
ค�านวณปรมิาณการใช้น�า้ต่อหน่วยแล้ว พบว่าอตัราการใช้น�า้ต่อหน่วย
ในแต่ละโรงแรมลดลงเช่นกัน โดยโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วลิเลจ 
ลดลงร้อยละ 33.36 โรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ ลดลงร้อยละ 8.19 และ 
CROSSROADS Maldives ลดลงร้อยละ 61.96

การสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงานและลูกค้า

แต่ละโรงแรมไม่เพียงแต่จะจัดให้มีระบบการจัดการน�้าที่เหมาะสม 
เพ่ือการใช้น�้าอย่างคุ ้มค่า แต่ยังได้เชิญชวนให้ผู ้มีส่วนได้เสีย 
ที่ส�าคัญอย่างแขกของโรงแรม มีส่วนร่วมในการลดการใช้น�้าอีกด้วย 
โดยโรงแรมได้จัดให้มีป้ายรณรงค์ภายในห้องพักและแอปพลิเคชัน
ของโรงแรม ให้ร่วมกันลดการใช้น�้าด้วยวิธีง่าย ๆ เช่น ลดการเปลี่ยน
ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนหรือผ้าลินิน เป็นต้น 

นอกจากน้ี พนักงานทุกคนยังได้ร่วมกันเรียนรู้ความส�าคัญของการ
ประหยัดทรพัยากรน�า้ พลงังาน และรกัษาสิง่แวดล้อม ผ่านการอบรม 
พนักงานตั้งแต่การปฐมนิเทศอีกด้วย เพ่ือสร้างให้เกิดวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าตั้งแต่วันแรกที่เข้าปฏิบัติงาน
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ปริมาณการใช้และการรีไซเคิลน�้าของโรงแรม

ปริมาณการบริโภคน�้าและแหล่งน�้า (ลบ.ม.)

น�้าทะเล
CROSSROADS Maldives
241,083

แหล่งน�้าธรรมชาติ
ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ
92,032

น�้าใต้ดิน
สันติบุรี เกาะสมุย
18,176

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ สันติบุรี เกาะสมุย CROSSROADS Maldives

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

การบริโภคน�้า

ผู้ใช้งาน 59,573 
(ห้อง/ปี)

20,269 
(ห้อง/ปี)

14,296 
(ห้อง/ปี)

18,838 
(ห้อง/ปี)

6,098 
(ห้อง/ปี)

2,348 
(ห้อง/ปี) 

- 58,134 
(คน/ปี)

182,043 
(คน/ปี) 

ปริมาณการบริโภค
น�้ารวม (ลบ.ม.) 92,279 60,372 28,375 107,338 51,418 18,176 - 202,398 241,083 

ปรมิาณการบรโิภค
น�า้ตอ่หน่วย

1.55 
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

2.98 
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

1.98 
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

5.70
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

8.43
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

7.74
(ลบ.ม./ห้อง/ปี)

- 3.48
(ลบ.ม./คน/ปี)

1.32
(ลบ.ม./คน/ปี)

การทิ้งน�้า

ปริมาณน�้าทิ้ง 
(ลบ.ม.) - 31,624 22,048 61,785 41,132 14,866 - 55,530 106,033

การรีไซเคิลน�้า

ปริมาณน�้ารีไซเคิล 
(ลบ.ม.) - 31,624 22,048 - - 14,866 - 55,530 106,033

สัดส่วนน�้ารีไซเคิล - 52.38% 23.96% - - 81.79% - 27.44% 43.98%

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การจ้างงานและจัดซื้อสินค้าชุมชน

การพัฒนาบคุลากร

การอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมของทอ้งถิน่
และการมสีว่นรว่มกบัชมุชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ความเป็นอยูข่องพนกังาน

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั

The Marina @ CROSSROADS Maldives
-The enchanting heart of activity-
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การดูแลพนักงานและบุคลากร

SHR เชื่อว่าพนักงานคือหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ การดูแลพนักงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรนอกจาก
จะสอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทแล้ว ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน การแข่งขัน สร้างความผูกพันต่อ
องค์กรและเพ่ิมแรงจูงใจให้พนักงาน เราจึงพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามแบบฉบับของ SHR และรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และรูปแบบ Online ทั้ง
ในช่วงเวลาการท�างานปกติที่ส�านักงานและขณะที่ปฏิบัติหน้าที่จากทางบ้าน (Work From Home) ในหลักสูตรที่เหมาะสม 
กับอายุงาน สายอาชีพ และความรับผิดชอบ

เป้าหมาย

ชั่วโมงฝึกอบรมปี 2564 และ 2565 จ�านวน 48 ชั่วโมง/คน/ปี  
พัฒนาและฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค 

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสร้างให้ SHR เป็นบริษัทฯ ที่มี 

ศักยภาพสูงและส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 
เน่ืองจากทักษะความสามารถและบริการท่ีเป็นเลิศจะสามารถ
สร้างจุดแตกต่าง

• การดูแลพนักงานที่ดีเป็นจุดแข็งในการดึงดูดพนักงานท่ีมีความ
สามารถในตลาดแรงงาน เป็นองค์กรท่ีน่าร่วมงานด้วยและรักษา
ทรพัยากรบคุคลจากการสร้างความท้าทายใหม่ ๆ  ควบคูไ่ปกับความ
ก้าวหน้าในการท�างาน 

ความเส่ียง
• การไม่พัฒนาศกัยภาพพนกังานส่งผลให้บรษิทัฯ ขาดความสามารถ

ในการแข่งขันจากการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและธุรกิจการให้บริการ

• เสียโอกาสในการรักษาพนักงานเดิมที่มีอยู่ และไม่อาจที่จะดึงดูด
บุคลากรท่ีมีความสามารถและชอบความท้าทายใหม่ ๆ เข้ามา
ร่วมงานกับบรษิทัฯ ในอนาคตจากการท่ีบคุลากรขาดโอกาสในการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และความท้าทาย

• การละเลยต่อการดูแลพนักงานที่ดีอาจส่งผลต่ออัตราการลาออก
ของพนักงานท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่ออัตราก�าลังคนและขาด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงค่าเสีย
โอกาสต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

แนวการบริหารจัดการ

• S Hotels & Resorts Employee Value Proposition
 แนวทางท่ีใช้ก�าหนดโครงสร้างของงานทรัพยากรบุคคลและ

วัฒนธรรมองค์กรของบรษิทัฯ เพ่ือให้เป็นทีรู่จ้กัในฐานะองค์กรท่ีน่า
ร่วมงานด้วยในอุตสาหกรรมการบริการ 

• Our PRIDE Moments
 น�าเอาค่านิยม PRIDE (PRIDE Value) ของสิงห์ เอสเตท มาพัฒนา

เป็น Our PRIDE Moment ตามแบบฉบับของ SHR เพ่ือสร้าง
บรรยากาศและองค์กรท่ีน่าอยู่ให้กับพนักงานผ่านการวางระบบ
กิจกรรม

Social
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จ�านวนพนักงานทั้งหมด

2,273 คน

พนักงานชาย 

1,521 คน 
คิดเป็น 66.92%

พนักงานหญิง 

752 คน 
คิดเป็น 33.08%

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมด 

1,112 ชั่วโมง
เฉลี่ย 27.80 ชั่วโมง/คน/ปี*

งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรม 

155,216 บาท*
หลักสูตรด้านความสะอาด ปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย จ�านวน 

25 หลักสูตร

ผลการด�าเนินงาน 

หมายเหตุ : * เฉพาะส�านักงานใหญ่เท่านั้น

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การจ้างงานและความเป็นอยู่ของพนักงาน

• การจ้างงาน
 บริษัทฯ ยึดมั่นเจตนารมณ์ที่เชื่อว่าปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกิจมาจากการสรรหา “คนดท่ีีเหมาะสม และพัฒนาคนทีม่ี
ศกัยภาพให้อยูก่บัองค์กรอย่างย่ังยืน” โดยได้ใช้ระบบการกลัน่กรอง
บุคลากรที่มีมาตรฐานสากลมาคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น และได้
พัฒนาระบบการสัมภาษณ์งานให้ตรงตามค่านิยมหลัก “PRIDE”  
เพ่ือเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นบรษิทัฯ ให้เติบโต บรรลเุป้าหมาย 
ทางธุรกิจที่ได้ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกัน
ยังสร้างแผนการพัฒนาอาชพีรายบคุคลให้กับพนกังานทีม่ศัีกยภาพ
ให้อยู่กับองค์กรอย่างย่ังยืน โดยได้พยายามถ่ายทอดและปลูกฝัง 
ค่านิยมดังกล่าวให้แก่พนักงาน ณ ส�านักงานใหญ่ และพนักงาน 
โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง

พนักงานชั่วคราว 
292 คน 

คิดเป็น 12.85%

ปฏิบัติงานอยู่ที่
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 

885 คน 
คิดเป็น 38.94%

ปฏิบัติงานอยู่ที่
ประเทศไทย
579 คน 

คิดเป็น 25.47%

ปฏิบัติงาน
อยู่ในพ้ืนที่อื่น ๆ 

801 คน 
คิดเป็น 35.59%

พนักงานประจ�า
1,981 คน คิดเป็น 87.15%

พนักงานชั่วคราว 
6 คน 

คิดเป็น 0.41%

ปฏิบัติงานอยู่ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ 
885 คน คิดเป็น 60.45%

ปฏิบัติงานอยู่ที่
ประเทศไทย
579 คน 

คิดเป็น 39.55%

พนักงานประจ�า
1,458 คน คิดเป็น 99.59%

พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
รวม 2,273 คน

พนักงานเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการและด�าเนินการเอง  

รวม 1,464 คน

ในจ�านวนนี้เป็นพนักงานในพ้ืนที่
ซึ่งเป็นพนักงานระดับบริการ  
3.51%

Social
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เพศ

เชื้อชาติ

ช่วงอายุ

ชาย 1,521 คน 
คิดเป็น 66.92%

ไทย 
ร้อยละ 25.38

อายุต�่ากว่า 30 ปี 815 คน

อายุ 30-50 ปี 1,339 คน

อายุมากกว่า 50 ปี 119 คน

มลัดฟีส์ 
ร้อยละ 24.55

อื่น ๆ 
ร้อยละ 50.07

หญิง 752 คน 
คิดเป็น 33.08%

• ความหลากหลายของพนักงาน
 SHR มีการด�าเนินธุรกิจในหลากหลายพ้ืนที่ท่ัวโลก โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในโรงแรมทีบ่รษิทัฯ บรหิารจดัการและด�าเนนิการเองอย่าง
โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งการจ้างงาน 
ที่หลากหลาย ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย 
พนักงานในพ้ืนที่ และช่วงวัยที่แตกต่าง สามารถบูรณาการเพ่ือ
สร้างความสามารถทางการแข่งขันและการอยู่ร่วมกันได้อย่างย่ังยืน 

 ทั้งน้ี ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มี
ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและงบการเงินของบริษัทฯ อย่าง 
มีนัยส�าคัญ

เพศ

เชื้อชาติ

ช่วงอายุ

ชาย 1,079 คน 
คิดเป็น 74.36%

ไทย 
ร้อยละ 39.41

อายุต�่ากว่า 30 ปี 580 คน

อายุ 30-50 ปี 838 คน

อายุมากกว่า 50 ปี 46 คน

มลัดีฟส์ 
ร้อยละ 38.11

อื่น ๆ 
ร้อยละ 22.47

หญิง 385 คน 
คิดเป็น 26.53%

พนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 
รวม 2,273 คน

พนักงานเฉพาะส่วนที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการและด�าเนินการเอง  

รวม 1,464 คน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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• ความผูกพัน การมีส่วนร่วมของพนักงาน  
การดูแลพนักงาน สวัสดิการ

 บริษัทฯ ได ้จัดให ้มีช ่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงานผ่านการส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากร (Employee 
Engagement Survey – EOS) ตั้งแต่ที่บริษัทฯ เริ่มเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2562 เพ่ือเปิดรับ 
ความคิดเห็นท่ีเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความเข้าใจต่อความ 
คาดหวังของบุคลากร และพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตใน
ระดับประเทศและสากลอย่างเต็มตัว 

 การด�าเนินงานดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ ได้รับทราบประเด็นปัจจัยท่ี
องค์กรควรพัฒนาปรบัปรงุให้ดขีึน้ให้บคุลากรมคีวามสขุในทีท่�างาน 
และสามารถสร้างความผูกพันแก่องค์กรได้ 

 จากผลการส�ารวจของปีนี้ ผู้บริหารในแต่ละสายงานได้ให้ความ
ส�าคญัและเป็นผูน้�าในการก�าหนดแผนงานเพ่ือการปรบัปรงุองค์กร
และบรรยากาศในการท�างานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ
ความผกูพันของบคุลากร (Employee Engagement) ท่ีมต่ีอบรษิทัฯ 
ให้สูงขึ้นและสามารถเทียบเคียงองค์กรชั้นน�าในอนาคต

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ใช้แนวทาง S Hotels & Resorts Employee Value Proposition เพื่อเชิญชวนบุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสมผ่านกระบวนการ
สรรหาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ และมุง่สร้างความผกูพันระหว่างพนักงานกับองค์กรอย่างยัง่ยืนผ่านการพัฒนาสายอาชพีของพนักงานแต่ละบคุคล และ
สร้างบรรยากาศในการท�างานทีย่กย่องการสร้างสรรค์สิง่ด ีๆ  ให้กับองค์กร เพ่ือเป็นแรงบนัดาลใจในการขบัเคลือ่นให้พนกังานท่านอืน่ปฏิบตัติาม
ซึ่งประกอบด้วย Recognition, Celebration, Survey & Feedback, Well Being of our Employees, Training & Support, Team Activities, 
Community Event and Rewards.

 ผลคะแนน EOS ย้อนหลัง อัตราการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลง
ของจ�านวนพนักงาน และสถิติเก่ียวกับพนักงานอื่น ๆ สามารถดู 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า 108-113 ท้ายเล่ม

คะแนนความผูกพันของพนักงาน ปี 2564

ส�านักงานใหญ่ SHR 
64%

SAii Lagoon 
Maldives 
79%

CROSSROADS 
Maldives 
83%

Hard Rock Hotel 
Maldives  
74%

• กิจกรรมการฉลองวันเกิด 
• กิจกรรมวันครบรอบการท�างาน 
• การแสดงความคิดเหน็ผา่นการส�ารวจในทกุกจิกรรมทีบ่ริษทัฯ จดัขึน้ 
• การฝึกอบรมและพัฒนา 
• นโยบายเปิดรับฟงัความคิดเห็นโดยผู้บริหาร

OUR
PRIDE
MOMENTS

1
RECOGNITION

5
TRANING &
SUPPORT

2
CELEBRATION

8
REWARDS

4
WELL-BEING

6
TEAM 

ACTIVITIES

3
SURVEY &
FEEDBACK

7
COMMUNITY 

EVENT

Social
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• การอบรมพนักงาน
 ในปี 2564 มกีารจดัอบรมและสนบัสนุนให้พนกังานได้รบัการอบรม

ด้วยหลากหลายหลักสูตร ครอบคลุมทั้งความรู้ด้านเทคนิคและ
ทักษะต่าง ๆ ในการท�างาน (Technical Skills and Soft Skills) 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตามค่านิยมองค์กร รวมถึงนโยบาย
ที่ทางบริษัทฯ เน้นย�้าในเรื่องการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
ความย่ังยืน การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนั การบรหิารจัดการความเสีย่ง 
มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ผ่านการ 
ท�าแบบทดสอบความรูค้วามเข้าใจและมกีารวัดผลตามหลกัเกณฑ์
ที่บริษัทฯ ก�าหนด

 นอกจากนี้ ในช่วงการท�างานแบบ Work from Home บริษัทฯ 
ยังจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ในรูปแบบ 
e-Learning ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตังิาน ท้ังท่ีจดัขึน้ภายใน
และสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก

 ส�าหรับพนักงานใหม่ บริษัทฯ ได้บรรจุองค์ความรู ้ที่เก่ียวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของบริษัทฯ เข้าไว้ในหลักสูตร 
การฝึกอบรมพนักงานใหม่ (Familiarization Program / Company 
Overview) โดยทุกครั้งจะมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับการดูแลรักษา
สงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ทีไ่ด้ด�าเนนิผ่านงาน เพ่ือเป็นการ
สร้างความตระหนกัรูแ้ละสนบัสนนุให้มจีติส�านกึร่วมกันในการดแูล
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม

ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมพนักงาน

รวม
40,724 ชั่วโมง
เฉลี่ย 
28.07 ชัว่โมง/คน/ปี

ส�านักงานใหญ่
1,112 ชั่วโมง
เฉลี่ย 
27.80 ชั่วโมง/คน/ปี

โรงแรมที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการและด�าเนินการเอง
39,611.52 ชั่วโมง 
เฉลี่ย 
28.07 ชั่วโมง/คน/ปี

หลักสูตรบังคับ
ส�าหรับพนักงานทุกคน
• การหนีไฟและซ้อมหนีไฟ
• นโยบายและแนวปฏิบัติ 

ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
• นโยบายจรรยาบรรณ 

และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน  
(Code of Conduct) 

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
• การรักษามาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
• นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรส�าหรับพนักงานโรงแรม
• โปรแกรมสร้างความตระหนักรู้ 

ต่ออัคคีภัย
• การเอาตัวรอดจากพิบัติภัย
• การช่วยชีวิตเบื้องต้นแบบ CPR
• การปฐมพยาบาลจากแมงกะพรุน
• การตรวจสอบอปุกรณ์ออกก�าลงักาย 

และกีฬาทางน�้า
• ความปลอดภัยทางน�้า
• การป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส

โควิด-19 ในห้องอาหารและสปา
• อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจหา

เชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย ATK
• กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล

และความเป็นส่วนตัว

หลักสูตรความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน
• การฝึกอบรมพนักงานใหม่
• โครงการอบรมและ Workshop 

หลักสูตรการรายงานความยั่งยืน 
ตามกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มบริการ

• การเตรียมพร้อมการจัดท�า 
Sustainability Disclosure 
ตาม One Report

• แนวทางการประหยัดพลังงาน 
ส�าหรับห้องอาหารพนักงาน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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• โอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียม
 บรษิทัฯ มุง่เน้นสร้างโอกาสในการเรยีนรู ้พัฒนาศกัยภาพและความ

ก้าวหน้าของบคุลากรให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกับทิศทางของธุรกิจ
ในอนาคต รวมทั้งพิจารณาถึงความจ�าเป็นในการสร้างความรู้และ
ทักษะของแต่ละสายงานเป็นหลัก บริษัทฯ จึงได้มีขั้นตอนในการ
ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล ผ่านการส�ารวจความต้องการในการเรียนรู้จาก 
ทุกสายงาน เพ่ือน�ามาก�าหนดแผนพัฒนาของแต่ละต�าแหน่งงาน 
รวมถึงสร้างแผนฝึกอบรมประจ�าปี ร่วมกับการพัฒนาบุคลากร
ผ่านช่องทางอืน่ ๆ  เพ่ือรองรบัการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต และ 
สร้างแผนพัฒนาสายอาชพีของพนักงานแต่ละบคุคลด้วยการพัฒนา 
ศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน

 SHR เป็นบรษิทัฯ ท่ีมกีารด�าเนนิงานในหลายประเทศท่ัวโลก เราให้
ความส�าคัญต่อโอกาสและความเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติและ
ไม่แบ่งแยกเพศ

วิธีการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพของพนักงานให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ส�ารวจความต้องการ 
ในการเรยีนรูจ้ากทกุสายงาน 

ก�าหนดแผนพัฒนา
ของแต่ละต�าแหน่งงาน

สร้างแผนฝึกอบรม
ประจ�าปี 

สร้างแผนการ
พัฒนาบุคลากรผ่าน
ช่องทางอื่น ๆ 

สร้างแผนพัฒนา 
สายอาชีพของ
พนักงานแต่ละบุคคล 

1

2

3
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• การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
 บรษิทัฯ ปลกูฝังจติส�านกึของพนกังานผ่านการสือ่สาร กิจกรรม และ

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยเน้นท้ังการสร้างความ
ตระหนักรู้และลงมือปฏิบัติจริง 

 กิจกรรมเก็บขยะชายหาด

 กิจกรรมวิ่งเพ่ือทะเล เนื่องในวันทะเลโลก

 กิจกรรมวิ่งเพ่ือทะเล เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมสากล

 กิจกรรมประหยัดพลังงาน เนื่องในวัน Earth Hour

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรม

รวม

พนักงานชายเฉลี่ย 
25.60 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานหญิงเฉลี่ย 
38.45 ชั่วโมง/คน/ปี

ส�านักงานใหญ่

พนักงานชายเฉลี่ย 
26.97 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานหญิงเฉลี่ย 
28.30 ชั่วโมง/คน/ปี

โรงแรมที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการและด�าเนินการเอง

พนักงานชายเฉลี่ย 
25.58 ชั่วโมง/คน/ปี
พนักงานหญิงเฉลี่ย 
35.30 ชั่วโมง/คน/ปี

• การพัฒนา ประเมินผล และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงาน โดยผลักดันผ่าน

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของพนกังานแต่ละคน นอกจากนี ้ยังได้ 
มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองค์กร ด้วยตวัชีวั้ด 
ผลงาน KPI (Key Performance Indicator) และขีดความสามารถ 
(Competency) โดยมีการประเมินกลางปีและปลายปี และน�าผล
การประเมินมาใช้ในการบริหารจัดการ การปรับค่าจ้างประจ�าปี
อย่างเป็นธรรม การจ่ายเงินโบนัส รวมไปถึงการปรับต�าแหน่งเพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

 ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่  
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส  
เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 865.24 ล้านบาท

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้ดูแลความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างานเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพกายใจที่ดี และมีความปลอดภัย
ในการท�างานผ่านโครงการกิจกรรม การสื่อสาร การฝึกอบรม และ
กฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ
• การปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการปฏบิติังานให้ถูกสขุลกัษณะและ

ปลอดภัย
• การสือ่สารท่ีเก่ียวกับแนวปฏิบตัด้ิานความปลอดภยั การก�าหนดให้

บุคลากรทุกคนดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน และสุขอนามัยพื้นที่ส่วนกลาง

• การตรวจสุขภาพประจ�าปี
• การจดัการฝึกอบรมให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนักรูใ้นการดแูล

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• ระเบียบและสิทธิประโยชน์ด ้านการรักษาพยาบาลส�าหรับ

บุคลากรที่เจ็บป่วย และสิทธิประโยชน์คุ้มครองส�าหรับบุคลากรซึ่ง
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

• การแสดงความคิดเห็นในการปรบัปรงุสภาพการท�างานและวิธีการ
ท�างานให้ปลอดภัย

• การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ในปี 2564 ต่อเนื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19 นี้ นอกจากหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย เช่น 
การหนไีฟ หรอืการอบรมด้านความปลอดภยัท่ัวไปทีจ่ดัให้พนกังาน
ได้เรียนรู้ตั้งแต่วันปฐมนิเทศพนักงานแล้วนั้น ในปีนี้ บริษัทฯ ยังให้

ความส�าคัญต่อหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความสะอาด การปฏิบัติตัว 
ให้ถูกสขุอนามยั และการดแูลตัวเองให้ปลอดภยัจากการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสดังกล่าว ด้วยธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บริการ
และอาจกระทบต่อผู้ใช้บริการท่ีหลากหลาย เราจึงจ�าเป็นต้อง
เน้นย�้าในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรมที่ให้บริการ
ท่ีพักแก่นักท่องเท่ียว ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพนักงานโรงแรม แม่บ้าน 
สปา ฯลฯ จะต้องได้เรียนรู ้ในหลักสูตรด้านอาชีวอนามัยท่ีตน
เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ส�าหรับการฝึกอบรมของพนักงาน SHR ในปี 2564 มีทั้งหมด 25 
หลักสูตร พบว่าพนักงานทุกคน (ร้อยละ 100) ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มจี�านวนชัว่โมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยคิดเป็น 1.71 ชั่วโมง/คน/ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

100% 
พนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มีจ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย
1.71 ชั่วโมง/คน/ปี

ตัวอย่างหลักสูตร เป้าหมาย และผลการฝึกอบรม

หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงาน ผู้เข้าฝึกอบรม

ความปลอดภัยในที่ท�างาน พนักงานทุกระดับ ส�านักงานใหญ่ 40 คน (ร้อยละ 100)

การตรวจสอบอุปกรณ์ออกก�าลังกายและกีฬาทางน�้า พนักงาน Recreation Team ทุกระดับ สันติบุรี เกาะสมุย 3 คน

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง พนกังานแผนกวศิวกรรมทุกระดบั สันติบุรี เกาะสมุย 9 คน

การเป็นผู้ช่วยชีวิต (Lifeguard) ทราย ลากูน่า ภูเก็ต 8 คน

กลยศาสตร์ (Ergonomics) พนักงานทุกระดับ ทราย พีพี เกาะสมุย 90 คน

• ความสะอาดปลอดภัยในโรงแรม
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ยังทวี 

ความรุนแรงความต่อเนื่อง ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจ�าเป็นจะ
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA: 
Amazing Thailand Safety and Health Administration) ซึ่งจะ
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเท่ียว 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามมาตรการการผ่อนคลายกิจกรรม 
และกิจการต่าง ๆ  โดยให้ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรมในพ้ืนทีท่่องเท่ียว
ต้องได้รับตราสัญลักษณ์ตามโครงการมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัย

Social
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�างานของพนักงาน ณ ส�านักงานใหญ่

 โดยในปัจจบัุนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสขุอนามยั 3 กลุม่ ได้แก่ 

1. SHA ผูป้ระกอบการทีจ่ะได้รบัตราสญัลกัษณ์จะต้องผ่านเง่ือนไข 
ของกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสขุลกัษณะอาคาร และ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร มีการจัดอุปกรณ์ท�าความ
สะอาด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  
ทั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และก�าหนดการ
ป้องกันส�าหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงาน

2. SHA+ หรือ SHA Plus เป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยกระดับ
จากมาตรฐาน SHA ซึง่ผูป้ระกอบการท่ีต้องการตราสญัลกัษณ์ 
SHA Plus จะต้องผ่านเกณฑ์ SHA และมีเง่ือนไขพนักงาน
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ไม่ต�่ากว่า 70% 
ของพนักงานทั้งหมด โดยพนักงานท่ีอยู่ในส่วนต้อนรับ หรือ 

โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเองทั้งหมด 
100% ได้รับมาตรฐาน SHA+ และ SHA++

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนครั้ง อัตราการเกิด1 จ�านวนครั้ง อัตราการเกิด1 จ�านวนครั้ง อัตราการเกิด1

Recordable work-related injuries 0 0.00 0 0.00 0 0.00

High-consequence work-related 
injured (excluding fatalities)2

0 0.00 0 0.00 0 0.00

การบาดเจ็บจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต 0 0.00 0 0.00 0 0.00

การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

การเจ็บป่วยจากการท�างาน 0 0.00 0 0.00 0 0.00

หมายเหตุ : 
1 หน่วยต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน
2 อุบัติเหตุเน่ืองมาจากการท�างานที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือไม่สามารถท�าให้ร่างกายฟื้นฟูกลับมาอยู่ใน

สภาพเหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้

ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
และการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน 

รวมถึงไม่มีพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการท�างานแต่อย่างใด

Frontline จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

3. SHA++ หรือ SHA Extra Plus เป็นโรงแรมที่ไม่เพียงตรงตาม
มาตรฐาน SHA+ แต่ยังเป็นโรงแรมท่ีมโีรงพยาบาลคูป่ฎิบติัการ 
ที่ผ่านการรับรองส�าหรับการตรวจโควิด-19

 ปัจจุบันโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเองของ 
SHR ในประเทศไทยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
ด้านสุขอนามัยท้ังหมด (ร้อยละ 100) โดยได้รับมาตรฐาน SHA+ 
จ�านวน 1 แห่ง คือ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และ SHA++ 
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ  
โรงแรมทราย เกาะสมุย เชิงมน และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การมี ส่วนร่วมและความเป็นอยู่ของชุมชน

สังคมที่เข้มแข็งเริ่มต้นจาก “ความอยู่ดีมีสุข” SHR มุ่งเน้นในการที่จะสนับสนุนให้คนในสังคมทุกพ้ืนที่ที่ SHR เข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ พัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ SHR อย่างยั่งยืน โดยจะสร้างให้คนในสังคมมีความมั่นคงทางอาชีพที่สามารถดูแล
ตนเองและครอบครัวได้อย่างมีความสุข ผ่านการจ้างงานคนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงและพัฒนาทักษะความสามารถ
ให้แก่ชุมชนและพ้ืนที่นั้น ๆ

เป้าหมาย

ปราศจากข้อร้องเรียนร้ายแรงจากชุมชนรอบข้าง

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือ “License to Operate” ท�าให ้

การด�าเนนิธุรกิจของโรงแรมเป็นไปอย่างราบรืน่ปราศจากการหยุด
ชะงกัจากการร้องเรยีนของชมุชน รวมถึงโครงการต่าง ๆ  ของโรงแรม
ทีต้่องอาศยัความร่วมมอืจากชมุชนก็จะบรรลเุป้าหมายเป็นอย่างดี

• สร้างโอกาสจากการจ้างพนักงานที่เป็นคนในพ้ืนท่ีมากข้ึน ซึ่ง
พนักงานเหล่านี้จะเข้าใจวัฒนธรรม ประเพณี และข้อมูลของพื้นที่
เป็นอย่างด ีส่งผลต่อการให้บรกิารและการพัฒนาธุรกิจของบรษิทัฯ

• ได้รับการต้อนรับจากชุมชนและคนในพ้ืนท่ีเมื่อบริษัทฯ ขยาย 
การด�าเนินธุรกิจไปยังภูมิภาคอื่น ๆ

ความเส่ียง
• เป็นอุปสรรคต่อการขยายธุรกิจในอนาคต เนื่องจากอาจไม่ได้รับ 

การต้อนรับจากพ้ืนที่หรือประเทศท่ีบริษัทฯ ต้องการเข้าไปลงทุน  
หากบริษัทฯ เคยเสียชื่อเสียงในเรื่องนี้

• เกิดความขัดแย้งจนด�าเนินธุรกิจด้วยความยากล�าบากหรือไม่
สามารถด�าเนินธุรกิจต่อได้จากการไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
หรือชุมชนและเสียชื่อเสียงในระยะยาว

แนวการบริหารจัดการ

• เคารพในภมูสิงัคมทีแ่ตกต่าง
 การเคารพในภมูสิงัคมท่ีแตกต่างคอืหวัใจของการได้รบัการยอมรบั

จากชุมชน การแสดงออกซึ่งความเคารพและให้เกียรติต่อชุมชน
และเจ้าของพ้ืนท่ีดั้งเดิมสามารถแสดงให้เห็นในหลายรูปแบบการ
ด�าเนินงาน เช่น การมคีนในพ้ืนท่ีมาร่วมท�างานกบัโรงแรม สนบัสนุน
สินค้าจากชุมชน และร่วมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดย
ดึงการด�าเนินงานทั้งหมดเหล่านี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรม

 ทั้งหมดน้ีคือตัวอย่างของการสร้างการมีส่วนร่วมและท�าให้ชุมชน
เหน็ว่าบรษิทัฯ ยอมรบั เคารพ และให้เกียรตผิูค้น วฒันธรรม ประเพณี 
ฯลฯ อันเป็นส่ิงดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมา ควบคู่ไปกับการพัฒนา 
โรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Social

88



ผลการด�าเนินงาน

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า 

7.2 ล้านบาท/ปี 
จากการให้บริการเรือหางยาว

แก่นักท่องเที่ยวของ  
โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

0 กรณี 
ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน

ที่มีนัยส�าคัญต่อการให้บริการ
ของโรงแรม

เผยแพร่วัฒนธรรมมัลดีฟส์
ผ่านศูนย์ Maldives Discovery 

Centre แก่นักท่องเที่ยว

4,029 คน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564

89



ในการด�าเนินธุรกิจของ SHR จะค�านงึถึงผลกระทบทีม่ต่ีอผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีม โดย SHR เลง็เห็นว่าหากบรษิทัฯ สามารถเข้าไป 
มส่ีวนช่วยต่อการสนบัสนุนเศรษฐกิจชมุชนผ่านการจ้างงานในชมุชน  
สนบัสนนุสนิค้าและผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี รวมถึงพัฒนาและร่วมอนรุกัษ์ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชน การรับฟังเสียงสะท้อนจากชุมชน 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ พร้อมก�าหนดแผนงานเพ่ือป้องกันการเกิด 
ผลกระทบจากโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ ลด และป้องกัน
การเกิดข้อร้องเรียนต่าง ๆ

การจ้างงานในพ้ืนที่

SHR มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างงานต่อคนในชุมชนทุกพ้ืนที่ท่ี SHR 
เข้าไปด�าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับ 
SHR ได้อย่างย่ังยืน การจ้างพนักงานในพ้ืนที่มีประโยชน์ในแง่ของ 
การสร้างรายได้ท่ีมั่นคงและพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่ชุมชน
และพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ในปัจจุบัน SHR มีการจ้างพนักงานประจ�าและ
พนักงานชัว่คราวท้ังการด�าเนินงานในประเทศไทยและในสาธารณรฐั 
มัลดีฟส์ เฉลี่ยการจ้างงานคนในพื้นที่ในภาพรวมร้อยละ 53.22

โรงแรมในประเทศไทย

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

มพีนักงานเป็นคนในชุมชน 
751 คน 
คดิเป็น 34.69%

มีพนักงานเป็นชาวมัลดีฟส์ 
564 คน คิดเป็น 64.68% 
(ไม่รวมโคนอตตา มัลดีฟส์ รีสอร์ท)

เป็นชาวสรุาษฎร์ธานี 
71 คน 
คดิเป็น 42.26 % 
ณ โรงแรมสนัตบุิร ีเกาะสมุย
และโรงแรมทราย เกาะสมยุ เชงิมน

เป็นชาวกระบี่ 
6 คน 
คิดเป็น 3.31% 
ณ โรงแรมทราย พีพี 
ไอส์แลนด์ วิลเลจ

เป็นชาวภเูกต็ 
110 คน 
คดิเป็น 57.89 % 
ณ โรงแรมทราย ลากนูา่ ภเูกต็
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การจัดซื้อสินค้าจากชุมชน

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่กระจายตัวอยู่ในหลายพ้ืนท่ีทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ การมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ินจะช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีช่องทางการกระจายสินค้า 
เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจในชุมชน และ
สร ้างการมีส ่วนร ่วมกับชุมชนได้อย ่างย่ังยืน อย ่างโครงการ 
CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทาง 
การจ�าหน่ายสนิค้าชมุชนท่ีเป็นงานฝีมอืจากชาวบ้านผ่านร้านจ�าหน่าย
สินค้าที่ระลึกภายใน The Marina @ CROSSROADS

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย 

โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

99.28% 
ของสินค้าประเภทอาหาร
และเครือ่งดืม่ทัง้หมดของโรงแรม 
จัดซื้อจากกิจการในพ้ืนที่

คิดเป็นมูลค่า 
1.73 ล้านบาท

วตัถดุบิส�าหรับประกอบอาหาร
ทัง้หมด 100% 
มาจากกจิการ ชมุชน 
และชาวประมงในพ้ืนที่

คิดเป็นมูลค่า 
3.78 ล้านบาท

คู่ค้าในพ้ืนที่
261 ราย 
63.35%

คู่ค้าภายนอก
151 ราย 
36.65%

คู่ค้าในพ้ืนที่
50.09 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
45.99%

คู่ค้าภายนอก
58.83 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
54.01%

จ�านวนคู่ค้าในพ้ืนที่ มูลค่าการซื้อสินค้าในพ้ืนที่

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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• สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเรือหางยาว
 โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็น

พ้ืนท่ีทีม่ชีือ่เสยีงในเรือ่งของเรอืหางยาว อนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ�าถ่ิน 
นักท่องเที่ยวที่มาเย่ียมเยือนจังหวัดกระบี่ต่างก็ต้องการท่องเที่ยว
ด้วยเรือหางยาวเพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางของตนเอง

 โรงแรมฯ ได้พูดคุยกับชาวบ้านผู้ประกอบการเรือหางยาวเพ่ือ
สนับสนุนให้คนกลุ่มนี้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นและยังเป็นการอนุรักษ์
มรดกและเอกลักษณ์ของท้องถ่ินอีกทางหนึ่ง จึงได้ร่วมกันบริหาร
จัดการการให้บริการเรือหางยาวแก่นักท่องเที่ยวและว่าจ้าง 
ชาวบ้านอย่างทั่วถึง

 โดยในปี 2564 โรงแรมฯ มีส่วนสนับสนุนอาชีพให้แก่ชุมชนกว่า  
30 ครอบครัว คิดเป็นรายได้มากกว่า 7.2 ล้านบาท

การร่วมอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ในทกุพ้ืนทีก่ารด�าเนนิธุรกิจของ SHR มุง่หวังให้เกิดการสร้างคณุภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับทุกพื้นที่ที่ SHR ด�าเนินการ และยังคงไว้ซึ่งความเคารพ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ผ่านการเคารพต่อวฒันธรรมพ้ืนถ่ินทีส่บืทอด
ต่อกันมาเป็นส�าคัญ เพ่ือรักษาความงดงามและความเจริญรุ่งเรือง 
ในแบบฉบับของพื้นที่นั้น ๆ ให้ยังคงอยู่ต่อไป

• การมีสถาปัตยกรรมหรือศิลปะพ้ืนถิ่นในโรงแรม
 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 

เราได้อนุรักษ์หัวเรือโทง อีขลุบ1 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการเตรียมดิน นอกจากนี้ ตัวอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ภายในโรงแรมยังสะท้อนให้เหน็ถึงสถาปัตยกรรมของภาคใต้ มกีาร
จ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมชุมชน เช่น กระเป๋าสาน
พัทลุง เป็นต้น

หมายเหตุ : 
1 ขลุบหมุนหรืออีขลุบ เป็นอุปกรณ์เตรียมดินชนิดหน่ึงท่ีท�าหน้าที่กด 

เศษหญ้าหรือฟางข้าวให้จมดินหรือใช้ในการปรับหน้าดินให้สม�่าเสมอ
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• ศูนย์เรียนรู้เชิงวัฒนธรรม
 (Maldives Discovery Centre)
 โครงการ CROSSROADS สาธารณรฐัมลัดฟีส์ ได้จดัตัง้ศนูย์เรยีนรู ้

เชงิวฒันธรรม เป็นอกีหน่ึงการลงทนุทีเ่ป็นไปเพ่ือประโยชน์ทางสงัคม 
ที่ SHR ตั้งใจพัฒนาขึ้นเพ่ือรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน น�าเสนอ 
วิถีชวิีตของคนในพ้ืนทีแ่ละมส่ีวนช่วยในการรกัษาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
และวิถีชีวิตของชาวมัลดีฟส์ น�าเสนอผ่านโซนการเรียนรู้ 5 ห้อง  
บนพื้นที่จัดแสดงขนาด 500 ตารางเมตร โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา 
มีผู้เข้าชมในศูนย์การเรียนรู้จ�านวน 4,029 คน อย่างไรก็ตามม ี
บางช่วงทีศ่นูย์การเรยีนรูวั้ฒนธรรมมลัดฟีส์หยุดให้บรกิารเน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการหยุด 
ให้บริการของโรงแรม

• การรับฟงัเสียงจากชุมชน
 แต่ละโรงแรมของบรษิทัฯ มกีารท�างานและสนับสนนุการด�าเนนิงาน 

และพ่ึงพากันอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชน อาทิ งานบุญ การแข่งฟุตบอลหมู่บ้าน เป็นต้น 
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการอยู่ร่วมกัน

 นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้ร ่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน โดย 
โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ได้รับประเด็นจากชุมชน 
ที่มีต่อเรื่องการบ�าบัดน�้าเสียและขยะที่เกิดจากชุมชน

 ในการนีบ้รษิทัฯ จงึได้มส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาและลดข้อกังวล
ดังกล่าวด้วยการเข้าหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีถึงประเด็น 
ทีเ่กิดขึน้ ถึงแม้โรงแรมจะไม่ได้ส่งผลกระทบในเรือ่งน�า้เสยีและขยะ 
แต่เราตระหนกัดว่ีาสิง่แวดล้อมและทรพัยากรอนังดงามน้ีเป็นเรือ่ง
ของทุกคน

 ทั้งน้ี การด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึนเป็นการท�างานร่วมกันท้ัง 3 ฝ่าย 
ระหว่างชมุชน โรงแรม และหน่วยงานภาครฐัในพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปี 2562 
9,048

คน

ปี 2563 
5,507

คน

ปี 2564 
4,029 คน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การเคารพสทิธมินุษยชน

การต่อต้านการทุจริต

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ

ความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ำกัด (มหำชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

SHR ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance Principles) อันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งการด�าเนินกิจการตามแนวทาง
ดังกล่าวนับเป็นหัวใจส�าคัญท่ีจะน�าพาองค์กรไปสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถปรับตัวได้ภายใต้ 
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง พร้อมไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้าหมาย

กรณีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการเกิดทุจริตและ
ประพฤติผิดเป็นศูนย์

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการให้บรกิารทีต้่อง

อาศยัความร่วมมอืทางธุรกิจทีห่ลากหลาย 
ไม่ว่าจะเป็นพันธมติรทางธุรกิจ (Business 
Partner) การร่วมลงทุน (Joint Venture)  
คูค้่าธุรกิจ (Vendor/ Suppliers) ฯลฯ ดงันัน้ 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจึงเป็นโอกาสใน
การสร้างความน่าเชือ่ถือ สร้างความเชือ่มัน่ 
แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีว่าการท�าธุรกิจร่วมกันจะ
เป็นไปอย่างโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
บนพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ความเส่ียง
• ความไม่เพียงพอในการก�ากับดูแลกิจการ

อาจน�าไปสูปั่ญหาทจุรติคอร์รปัชนั ซึง่อาจ
กระทบต่อต้นทนุการด�าเนินธุรกิจ ความไม่ 
น่าเชือ่ถือ ความไม่โปร่งใส และภาพลกัษณ์ 
ของ SHR นอกจากนี้ ยังอาจส่งผลไปสู่
บริษัทอื่น ๆ ในเครือของสิงห์ เอสเตท 

แนวการบริหารจัดการ

• ก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย

จัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละต�าแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุล 
อ�านาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส 

• นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและทบทวนให้เป็น

ปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้

• ก�าหนดหลักปฏิบัติ 8 ประการ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดหลกัปฏบิติัเพ่ือให้การด�าเนนิงานเป็นไปเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ 

ให้แก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่าย และมัน่ใจว่าสทิธิผูถื้อหุน้ รวมถึงความรบัผดิชอบ 
ทีม่ต่ีอผูถื้อหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษิทัฯ จะได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม ได้รบัข้อมลู
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

• การสื่อสารและฝึกอบรม
 เพ่ือสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแก่พนักงาน  

ผู้บริหาร และกรรมการ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
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ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม
จากโครงการประเมินคุณภาพ 
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน 
(AGM Assessment Program)
ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

100%
ทุกหน่วยงานได้รับการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

ได้รบัการประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการ 
บริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน
คะแนนระดับ “ดีเลิศ” หรือ 
ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors – IOD)

100% 
กรรมการและพนักงานทุกคน 
ได้รับการสื่อสารแนวปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

0 กรณี  ไม่มีข้อร้องเรียนและ
กรณีการทุจริตใด ๆ  ที่เกิดจากบุคคล
ภายในและบุคคลภายนอกองค์กร

ผลการด�าเนินงาน 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

SHR จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาต้ังแต่ปี 2562 ซึ่ง
ครอบคลุมเนื้อหาที่ส�าคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จนถึงหลักการในการบริหาร
งานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ โดยอาศัย
หลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารองค์กรท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการด�าเนินงานของ SHR 
จะด�าเนินไปด้วยความเป็นธรรม และค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมี 8 หลักปฏิบัติตามสาระส�าคัญของ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

การปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัฯ ยังได้ปฏิบตัติามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการ ดังนี้

• ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 อาศัยหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับ

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ของคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาแนวปฏิบัติที่ยังไม่ได้น�า
มาปรับใช้ เพ่ือยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของ SHR ให้ดีข้ึน 
ภายใต้บรบิทและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจบุนั มุง่เน้นความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืน ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล (ESG)

• ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

 พิจารณาให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระเบียบ 
ข้อบังคับ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป มีมติ
อนุมัติให้ปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ โดยก�าหนดให้มีวาระ
การด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

• สนับสนุนและส่งเสริมการส่ือสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and 
Corruption Practices) 

 มุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับรับทราบเพ่ือตระหนักถึงความส�าคัญ 
และปลกูจติส�านกึในการร่วมต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั จดัการอบรม 
ในรปูแบบ e-Learning รวมท้ังจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต การรับ หรือให้สินบนในทุกรูปแบบ 

• สนับสนุนและส่งเสริมการส่ือสารการทบทวนแนวปฏิบัติ
ที่ดีในจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 

 มุ ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน

8 หลักปฏบิตัิ

บทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น�าองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1

ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน2

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล3

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
และการบริหารบุคลากร4

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ5

มีระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เหมาะสม6

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
และการเปิดเผยข้อมูล7

สนับสนุนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น8
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นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

SHR ตระหนักถึงความส�าคัญและจ�าเป็น และมีความมุ่งม่ันในการ
ต่อต้านคอร์รปัชนัทกุรปูแบบไม่ว่าจะเป็นการให้ค�ามัน่สญัญา การขอ 
การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระท�าพฤติกรรมที่ส่อไป
ในทางคอร์รปัชนั เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดแีละ 
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย 
และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของบุคลากรของ SHR ได้ก�าหนด
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจในทุกประเทศ
และทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง บุคลากรทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  
(Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด ห้ามเข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่อง
คอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

SHR ยังได้เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบตัเิรือ่งการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รัปชันบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.shotelsresorts.com ใน
หวัข้อนกัลงทนุสมัพันธ์ และรายงานประจ�าปี บรษิทั เอส โฮเทล แอนด์ 
รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) หน้า 138-139 

• สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดอบรมเรื่องเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงาน
ทุกระดับ 

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
และทบทวนการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบท
ทางธุรกิจ และจะยังคงมุง่มัน่ในการปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูล 
กิจการท่ีดีให้ครบถ้วน อีกทั้งได้ท�าการประเมินการปฏิบัติตาม  
CG Code ในภาพรวม เพื่อทราบถึงข้อที่ SHR จะน�ามาปรับปรุง
และแก้ไขการด�าเนนิงาน เพ่ือยกระดบัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีอง 
SHR ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดแูลกิจการทีด่ใีนบางเรือ่ง ได้อธิบายไว้ในหวัข้อ “การประเมนิ
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ CG Code”  
ของหัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ ที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี  
(แบบ 56-1 One Report)

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
(Code of Conduct)

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (Code of Conduct) 
เป็นกรอบแนวทางในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 
ทุกระดับ พนักงานทุกคน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบและ 
พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และรกัษาชือ่เสยีงของบรษิทัฯ ตลอดจนประพฤตตินให้อยู่ในแนวทาง
ที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการเปิดเผย 
ข้อมูล การรับเงิน ของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด ตลอดจน 
ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า

ท้ังน้ี SHR ยังได้เผยแพร่จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
(Code of Conduct) บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี www.shotelsresorts.
com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติ
ในการท�างาน (Code of Conduct)

ข้อพึงปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ

ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหารบริษัทฯ

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัทฯ

ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ

100%
ทุกกระบวนการธุรกิจได้รับการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชันตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างครอบคลุม

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด
“Code of Conduct”

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด “นโยบายและแนวปฏิบตัิ 
เรือ่งการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชัน”

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การส่ือสารและอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

SHR ได้สื่อสารแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจบริษัทฯ ผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้

• การอบรม
 กรรมการและพนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับทราบและส่ือสาร

ข้อมูลเก่ียวกับ Code of Conduct และ Anti-corruption และ
สื่อสารผ่านงานอบรมหรือสัมมนาประจ�าปีของบริษัทฯ เป็นระยะ 
สื่อสารให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันต่าง ๆ ความเสี่ยง
จากการมีส่วนเก่ียวข้องในการทุจริตคอร์รัปชัน และวิธีการแจ้ง
เบาะแส นอกจากน้ี ได้ส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความ 
รับผิดชอบ มีความเข้าใจท่ีถูกต้องร่วมกัน เก่ียวกับการให้และรับ 
ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด การเลีย้งรบัรองทีเ่ป็นไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือตามประเพณีนิยม การให้เงินสนับสนุน 
การบริจาคเพ่ือสาธารณกุศล การช่วยเหลือและสนับสนุนทาง 
การเมืองด้วย

• การทดสอบ Code of Conduct และ Anti-corruption
 พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของ SHR ทุกคน (คิดเป็นร้อยละ 

100) ต้องศกึษาและท�าแบบทดสอบผ่านระบบ e-Learning ให้ผ่าน
เกณฑ์คะแนนเต็ม ร้อยละ 100

• การลงนามรับทราบ
 นอกจากการอบรมและการทดสอบความรู้แล้ว SHR ได้ก�าหนดให้

พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและท�าความเข้าใจ เพื่อที่จะยึดถือ
เป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินงาน

• การส่ือสารไปยังสาธารณชน
 บริษัทฯ สื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึง 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร ้องเรียนไปยังสาธารณชน  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ 
ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) เป็นต้น เพื่อ
สร้างความเข้าใจและสนบัสนุนให้ยึดมัน่ในมาตรฐานการรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมในเร่ืองการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัเช่นเดยีวกับบรษิทัฯ

• ช่องทางอื่น ๆ
 การติดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ระบบอินทราเน็ต อีเมล 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศในระบบการสื่อสารภายใน  
(Intranet) สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน อีเมล เว็บไซต์ ฯลฯ

การอบรมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 หลักสูตร e-Learning “Anti-Fruad and 
Corruption” Online Learning

 หลักสูตร 3 ชั่วโมงส�าหรับพนักงานทุกคน

 เอกสารลงนาม “Compliance Form 
 for Employee to declare relationship with 

Supplier/Vendor”
 พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในแบบแสดงข้อมูล

ความสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ และ
 ความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่สัญญาของบริษัทฯ 

ความเส่ียง

 หลักสูตร e-Learning 
 “Enterprise Risk Management: ERM”
 หลักสูตร 3 ชั่วโมงส�าหรับพนักงานทุกคน

 หลักสูตร e-Learning 
 “Business Continuity Management: BCM”
 หลักสูตร 3 ชั่วโมงส�าหรับพนักงานทุกคน

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 “Risk Management Workshop”
 หลักสูตร 4 ชัว่โมงส�าหรับผู้บริหาร
 ระดับ AVP - SVP

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 หลักสูตร e-Learning “Code of Conduct”
 หลักสูตร 3 ชั่วโมงส�าหรับพนักงานทุกคน

 หลักสูตร e-Learning 
 “Personal Data Protection Act: PDPA”
 หลักสูตร 3 ชั่วโมงส�าหรับพนักงานทุกคนที่เข้าใหม่

ตั้งแต่ในปี 2564

การเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเส่ียง 
(Risk culture)

วัฒนธรรมด้านการบรหิารความเสีย่งเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ส่ีวนเสรมิสร้าง 
ให้การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างครบถ้วนรัดกุม 
มากย่ิงขึน้ บรษิทัฯ ได้ผนวกเรือ่งการบรหิารความเสีย่งเข้าเป็นส่วนหน่ึง 
ของค่านิยมองค์กร (Core values) และมีแผนงานท่ีสอดคล้องกับ 
ค่านยิมดงักล่าวอย่างชดัเจน โดยได้จดัให้มกีารฝึกอบรม e-Learning 
การบริหารความเส่ียงองค์กรเบื้องต้นให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึง 
การจดักิจกรรม Risk Management Workshop ให้แก่พนกังานระดบั
ผูบ้รหิารเพ่ือฝึกการประยุกต์ใช้หลกัเกณฑ์และเครือ่งมอืในการบรหิาร
ความเสี่ยง
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D – DYNAMIC คือส่วนหน่ึงของค่านิยม PRIDE ของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) การคิดบวกพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ 2) มุ่งมั่น
พัฒนาตนเองและผู้ร่วมงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจ กล้าคิดนอกกรอบ เสนอมุมมองท่ีแตกต่าง และ 3)  
เพ่ิมประสทิธิภาพคณุภาพให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ซึง่คณุลกัษณะ 
ดังกล่าวเหล่านี้จ�าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการความเส่ียงและ 
ค�านึงถึงปัจจยัความเสีย่งอย่างรอบด้านอยู่อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือพร้อมรบั 
ความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่ก�าลังจะมาถึงในอนาคต

นอกจากน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้ก�าหนดให้ความเสี่ยงเป็นหน่ึง
ในเกณฑ์การพัฒนาหรืออนุมัติผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่โดยกรอบ
การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ก�าหนดให้การลงทนุโครงการธุรกิจ
ใหม่จะต้องประเมินความเสี่ยงและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นก่อนน�าเสนอโครงการต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการลงทุน

ทั้งนี้  ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ได้ก�าหนดให้มี  
“Risk Coordinator” เป็นผู้ประสานงานความเสี่ยงประจ�าหน่วยงาน
เพ่ือการด�าเนินงานท่ีเชือ่มโยงกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของความเสีย่ง 
(Risk owner) และฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

การรับและช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
และการกระท�าผิด

SHR ได้จัดท�านโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการ 
กระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) โดยก�ากับดูแลให้มีกลไกใน 
การรับข้อร้องเรียนซึ่งครอบคลุมถึง

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดท�ากระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและได้
ก�าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะ
เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
และบุคคลท่ีเก่ียวข้องจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม ไม่เปิดเผย
ต่อบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้องเว้นแต่จ�าเป็นจะต้องเปิดเผยตามข้อก�าหนด
ของกฎหมาย และเป็นหน้าท่ีของผู้ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนว่าจะ
ต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ โดยหากมีการจงใจฝ่าฝืน
น�าข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะด�าเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ
ด�าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี 

บุคคลที่บริษัทฯ ตรวจสอบแล้วพบว่าได้กระท�าผิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รปัชนั กฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) จะต้องได้รบั 
การพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และหาก
การกระท�าผดินัน้เป็นการกระท�าทีผ่ดิต่อกฎหมาย ผูก้ระท�าผดินัน้อาจ
จะต้องได้รับโทษทางกฎหมายไม่ว่าในทางแพ่งและทางอาญา หรือ
ตามกฎหมายเกี่ยวข้องด้วย 

รายละเอยีดนโยบายการรบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติและการกระท�าผดิ 
(Whistle Blowing Policy) รวมถึงกระบวนการตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีน 
สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี 
www.shotelsresorts.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และรายงาน
ประจ�าปี บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) หน้า 
118-119

ปัจจุบันช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ 
มีทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้
1) ทางไปรษณีย์ 
 น�าส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 
123 อาคารซันทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 ฝ่ายเลขานุการบริษัท : comsec-shr@shotelsresorts.com
3) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 www.shotelsresorts.com 
 ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ติดต่อเรา > 
 กล่องรับข้อร้องเรียน 
4) กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน 

ข้อร้องเรียนตาม Whistle Blowing Policy

 1 ) กรณีการประพฤติผิด
2) กรณีการทุจริต โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
2.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียน
2.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน
2.4 ผู้ถูกร้องเรียน
2.5 ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
2.6 ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
2.7 ผู้มีอ�านาจตัดสินผลสรุปเรื่องร้องเรียน 

และสั่งลงโทษ

รายละเอียดการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
สามารถศกึษาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ีรายงานประจ�าปีและเอกสารเผยแพร่ 
บนเว็บไซต์ของ SHR

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีด 
“นโยบายการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน”

สแกนเพ่ือศกึษารายละเอยีดนโยบายอืน่ ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฎิบัติพ้ืนฐานที่บุคคลทุกคนย่อมต้องได้รับการเคารพ การปฏิบัติ และการปกป้องสิทธิอย่าง 
เท่าเทียมกัน บริษัทฯ ในฐานะที่มีการด�าเนินธุรกิจอยู่ในหลากหลายพ้ืนที่ทั่วโลกย่อมต้องเผชิญกับความหลากหลายและ 
ความแตกต่างของแต่ละภูมิสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนจึงเป็นประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของ SHR 

เป้าหมาย

กรณีข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์

โอกาสและความเส่ียงทางธุรกิจ

โอกาส
• การเคารพต่อสทิธิมนษุยชนเป็นหลกัปฏิบตัสิากลและเป็นส่วนหน่ึง

ของการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีการทีบ่รษิทัฯ ตระหนกัและเคารพต่อ
เรื่องดังกล่าว ย่อมเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ รวมถึงได้รับการยอมรับจากคนในพื้นที่ที่
บริษัทฯ เข้าด�าเนินธุรกิจโรงแรม

ความเส่ียง
• บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศในภูมิสังคมที่

แตกต่างกัน การไม่เข้าใจต่อวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ความหลากหลาย
และความแตกต่าง หรือการไม่เคารพต่อคนพื้นเมือง (Indigenous 
people) ย่อมอาจท�าให้บรษิทัฯ ไม่ได้รบัการยอมรบัในพืน้ท่ีน้ันๆ จน 
ขาดใบอนุญาตทางสังคม (License to operate) ได้ 

• การเยียวยาในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ประเมินมูลค่า
ทางการเงินได้ยาก จึงอาจกระทบต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ หรือ
เป็นต้นทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว

• สิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นสากลที่ทั่วโลกต่างให้ความส�าคัญ หาก 
บริษัทฯ หรือโรงแรมของบริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชนที่
ไม่อาจยอมรับได้ อาจท�าให้เสียโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากหลาย ๆ 
บรษิทัในปัจจบุนัน้ีเลอืกทีจ่ะไม่ด�าเนนิธุรกิจกับบรษิทัทีม่คีวามเสีย่ง
ต่อประเดน็ด้านสทิธิมนษุยชน หรอือาจท�าให้เสยีลกูค้าบางกลุม่จาก
การไม่สนับสนุน (Banned) การใช้บริการจากโรงแรม

• พนักงานของบริษัทฯ มีความหลากหลายท้ังเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 
ในต่างพ้ืนท่ีทั่วโลก การไม่เคารพต่อความแตกต่างอาจกระทบ 
ต่อการดึงดูดพนักงานและการขยายอัตราก�าลังในอนาคต

ผลการด�าเนินงาน

0 กรณี
ไม่พบประเด็นข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนท่ีสอดคล้องกับ 
สิงห์ เอสเตท ในฐานะที่ SHR เป็นบริษัทในเครือ โดยได้ด�าเนินงาน
ภายใต้กรอบเจตนารมณ์ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (the United Nations Universal Declaration 
of Human Rights) และยังได้กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการ 
สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลดังกล่าว 

ทั้งนี้ การเคารพสิทธิมนุษยชนยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างเคารพต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียท่ีหลากหลายทุกกลุ่ม ครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ  
ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของ SHR 

• การเคารพและให้เกียรติ
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าจะต้องเคารพต่อชีวิตและศักด์ิศรีความเป็น

มนุษย์ของทกุคนซึ่งนบัเป็นรากฐานของการบริหารและการพฒันา
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลกัการสทิธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐานและความเสมอภาค โดยไม่ค�านึง
ถึงความแตกต่างในเรือ่งเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชือ่
ทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพ้ืนเพทาง
สังคม ทรัพย์สิน ก�าเนิด หรือสถานะ 

• หลีกเลี่ยงและไม่สนับสนุน
 บรษิทัฯ หมัน่ตรวจตรา และดแูลไม่ให้ธุรกจิของบรษิทัฯ เข้าไปมส่ีวน 

เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) 
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนับถือ
และปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐาน
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ

• การรับฟงัและเยียวยา
 บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานใน 

การแสดงความคดิเห็น หรอืร้องเรยีนเก่ียวกับการถูกละเมดิสทิธิของ
แต่ละบุคคลตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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มูลค่าการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ในแต่ละโรงแรม

การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย

Hard Rock Hotel Maldives
1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 
3.64 ล้านบาท

 ฉลากเขียว

 ประหยัดไฟเบอร์ 5

 ประหยัดพลังงาน

 มาตรฐานอื่น ๆ

การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในห่วงโซ่ธุรกิจเป็นอย่างมาก ด้วยธุรกิจโรงแรมกระจายตัวอยู่ในหลากหลาย
พ้ืนที่ท�าให้การประกอบธุรกิจของโรงแรมสามารถสร้างผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ บริษัทฯ จึงท�างาน
อย่างเข้มแข็งร่วมกับชุมชนใกล้เคียง ชาวบ้าน คนในพ้ืนที่ นักวิชาการ คู่ค้าธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่ง
การร่วมมือภายในห่วงโซ่ธุรกิจจะท�าให้การขับเคลื่อนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนส�าเร็จผลได้ดียิ่งขึ้น

การจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกคู่ค้า

ส�าหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจในผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นคู่ค้านั้น 
สามารถจ�าแนกออกเป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ด�าเนินโดยส�านักงานใหญ่ และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ด�าเนิน
โดยโรงแรม ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ด�าเนินโดยส�านักงานใหญ่น้ันจะมี
การคัดเลือกคู่ค้าเบ้ืองต้น (Pre-qualification) เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ใน
การประเมินและคัดกรองคู่ค้าโครงการ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ของสิงห์ เอสเตท

ส�าหรบักระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท่ีด�าเนนิโดยโรงแรมนัน้ยังคงด�าเนนิ
อยู่ภายใต้นโยบายหลักของกลุ่มบริษัทฯ แต่อาจมีรายละเอียดที่ 
แตกต่างกันออกไปเพ่ือความเหมาะสมของการด�าเนนิงานในแต่ละพ้ืนท่ี 
อย่างไรก็ตามทุกโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและด�าเนินการเอง
มีแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการ
จัดซื้อสินค้าจากท้องถ่ินเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การซื้อวัตถุดิบ
จากชาวประมง เป็นต้น

• การจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 นอกจากบริษัทฯ จะดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติผ่าน 

การลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบโดยตรงท่ีเกิดจาก 
การด�าเนนิงานแล้ว แต่ละโรงแรมยังเลอืกจดัซือ้ผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมติร 
ต่อสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้ในโรงแรมเพื่อสร้างห่วงโซ่ธุรกิจที่ยั่งยืน

 ส�าหรบัโรงแรมสนัตบิรุ ีเกาะสมยุ ได้มแีนวปฏบิตัใินการคดัเลอืกจดัซือ้ 
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ในคู่มือปฏิบัติงานของโรงแรม

Governance
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การบริหารความเส่ียงที่เกิดจากคู่ค้า

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีกระบวนการเพ่ือระบุความเสี่ยงท่ีเกิดจากคู่ค้า
ของบรษิทัซึง่ครอบคลมุประเดน็ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ส�าหรับงานโครงการซึ่งด�าเนินโดยส�านักงานใหญ่ โดยคู่ค้าจะต้อง 
ท�าแบบประเมินตนเองในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

• ด้านการควบคมุคณุภาพสนิค้า บรกิาร การส่งมอบ และการบรหิาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• ด้านธรรมาภิบาลในการด�าเนินธุรกิจ และเศรษฐกิจ
• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้สื่อสารเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าเบ้ืองต้นให้แก่คู่ค้า 
รายเดมิและคูค้่ารายใหม่ และคะแนนจากการประเมนิ ถอืเป็นส่วนหนึง่ 
ในเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า (Pre-Qualification) ของบริษัทฯ เพ่ือลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้า

แนวการบริหารจัดการ

“คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
ระหว่างการก่อสร้าง” หรือ Environment and Biodiversity 
Management Handbook during Construction Phase – 
CROSSROADS Maldives ท่ีบรษิทัฯ ได้จดัท�าขึน้ในปี 2564 ถูกบรรจ ุ
เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและ/หรือสัญญาการก่อสร้างที่ผู้รับเหมา
จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะถูกใช้เพ่ือตรวจประเมิน 
(Sustainability On-site Audit) ผูร้บัเหมาในสาธารณรฐัมลัดฟีส์อย่าง
สม�่าเสมอ ตามขั้นตอนของการก่อสร้างแต่ละระยะ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

ความเส่ียงด้านความยั่งยืนภายในห่วงโซ่ธุรกิจ

• ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
 เนือ่งจากบรษิทัฯ มโีรงแรมและรสีอร์ทกระจายอยู่ในหลายภมูภิาค

ทั่วโลก การด�าเนินงานบางอย่างต้องอาศัยความร่วมมือหรือการ
ด�าเนินงานของคู่ค้ากระท�าในนามบริษัทฯ อาทิ โครงการก่อสร้าง
ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ที่ประกอบด้วยผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
ในพ้ืนท่ี ซึง่หากคูค้่าขาดความระแวดระวังในการประกอบการแล้ว 
อาจเป็นความเส่ียงต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งเป็นสิ่งท่ี 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกเสมอมา

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ อาจต้องระวงัมใิห้การสนับสนนุสนิค้าจากชมุชน
นั้น เป็นการได้มาซึ่งการท�าลายสิ่งแวดล้อมหรือกระทบต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพทางทะเล อาทิ ชาวประมงท่ีจับสัตว์ทะเล
หายากหรอืพ้ืนท่ีในเขตอทุยาน หรอืผูร้บัเหมาทีใ่ช้พืชต่างถ่ินรกุราน
ในโครงการ ซึ่งไม่เหมาะสมกับโรงแรมหรือโครงการนั้น ๆ เป็นต้น

• ความเส่ียงด้านสังคมและชุมชน
 เช่นเดียวกันกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยบริษัทฯ มีโรงแรม

และรีสอร์ทกระจายอยู่ในหลายพ้ืนท่ี ดังนั้นการเคารพในความ
หลากหลาย สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน รวมถึงการ
เคารพสทิธิมนษุยชนจงึเป็นประเดน็ทีส่�าคัญเพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้เกิด 
ความเสี่ยงด้านสังคมและชุมชนภายในห่วงโซ่ธุรกิจ

 นอกจากนี้ ประเด็นการทุจริตและคอร์รัปชันยังเป็นประเด็น 
ความเสีย่งด้านสงัคมทีอ่าจเกิดขึน้ได้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจของบรษิทัฯ 
จึงจ�าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการและการระแวดระวังเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

ระหว่างการก่อสร้าง และลดความเสีย่งภายในห่วงโซ่ธุรกจิของบรษิทัฯ 
โดยคูม่อืดงักล่าวครอบคลมุประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจกระทบต่อ
ความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล อาทิ การลดการใช้บรรจภุณัฑ์ 
ส�าหรับวัสดุก่อสร้างเพ่ือลดการเล็ดลอดของของเสียกลายเป็น 
ขยะทะเล การแยกและท้ิงขยะให้ถูกท่ี การทิ้งน�้าท่ีบ�าบัดแล้วโดย 
ไม่กระทบต่อปะการัง การเก็บท�าความสะอาดแนวชายฝั่ง เป็นต้น 

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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โรงแรมสันติบุรี 
เกาะสมุย

โรงแรมทราย 
พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 

โรงแรมทราย 
ลากูน่า ภูเก็ต 

โรงแรมทราย 
เกาะสมุย เชิงมน 

โรงแรมทราย 
ลากูน มัลดีฟส์ 

โรงแรมฮาร์ดร็อค
โฮเทล มัลดีฟส์ 

ReviewPro TrustYou TripAdvisor Google

หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 2564 ยกเว้นโรงแรมทราย เกาะ สมุย เชิงมน ที่มีข้อมูลเฉพาะของเดือน ธ.ค. 2564 หลังจากโรงแรมเปิดท�าการ
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ระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ส�าหรับโรงแรมของบริษัทฯ ปี 2564 (ร้อยละ)

การสร้างประสบการณ์
ทุกการเดินทางให้แก่ลูกค้า

ความพึงพอใจและความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์และความประทับใจที่ดีท่ีสุดให้แก่
ลูกค้า เติมเต็มทุกประสบการณ์การเดินทางผ่านการบริการที่ใส่ใจ 
ทุกรายละเอียด และที่ส�าคัญคือการรับฟังเสียงสะท้อนจากลูกค้า 
ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญที่สุดของบริษัทฯ 

SHR ได้จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที ่
หลากหลายในทกุโรงแรม และได้น�าความคดิเหน็เหล่านัน้มาปรบัปรงุ 
พัฒนาคณุภาพการให้บรกิารอย่างสม�า่เสมอ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้แต่ละ 
โรงแรมจัดท�าสรุปผลตอบรับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ�า 
ทกุเดอืน เพ่ือตดิตามเสยีงสะท้อนจากลกูค้าอย่างใกล้ชดิและต่อเน่ือง 
โดย ณ สิ้นปี 2564 มีรายงานการส�ารวจการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้าส�าหรับโรงแรมของบริษัทฯ ที่ให้บริการในประเทศไทยและ
สาธารณรฐัมลัดฟีส์ จดัท�าโดย TrustYou, Google, TripAdvisor และ 
ReviewPro ดังนี้

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บรษิทัฯ ค�านงึถึงความเป็นส่วนตวัของลกูค้าและได้พิจารณาด�าเนนิงาน 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาอย่างสม�่าเสมอ โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดท�า
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection 
Policy) เพ่ือให้การปฏิบตังิานของบรษิทัฯ เป็นไปตามพระราชบญัญัต ิ
คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสากลใน 
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงก�าหนดหลักเกณฑ์ในการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลและมาตรการ 
รักษาความมั่นคงปลอดภัยท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกันการสูญหาย  
การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลโดยไม่มีอ�านาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย รวมถึงมีการ
ทบทวนมาตรการเมื่อมีความจ�าเป็นหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากน้ี ยังมีการจัดอบรมเพ่ือให้พนักงานทุกคนไม่ว่าจะเป็น
พนักงาน ณ ส�านักงานใหญ่ หรือพนักงานโรงแรมได้ตระหนักรู้ถึง 
ความส�าคญัของข้อมลูส่วนบคุคล มคีวามเข้าใจในความเสีย่งท่ีเก่ียวข้อง 
กับข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอาจเกิดข้ึน และร่วมมือในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติฯ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากการที่ข้อมูลส่วนบุคคล
รั่วไหลหรือถูกผู้ไม่ประสงค์ดีน�าไปใช้ และลดโอกาสท่ีบริษัทฯ ต้อง
สญูเสยีทรพัยากรหรอืทรพัย์สนิไปจากการเป็นคดคีวาม และส่งผลให้ 
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความน่าเชื่อถือตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ทั้งน้ี ณ ส้ินปี 2564 ยังไม่มีกรณีการร้องเรียนเก่ียวกับการละเมิด
กฎหมายหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

Governance
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บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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บริษัท หน่วย
พนักงานประจ�า พนักงานชั่วคราว/สัญญาจ้าง พนักงานรวม รวม

ทั้งหมดชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

ส�านักงานใหญ่และโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

Head Office
จ�านวน (คน) 15 25 40 - - - 15 25 40

ร้อยละ (%) 37.50% 62.50% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.50% 62.50% 100.00%

SAii Lagoon Maldives, 
Curio Collection  
by Hilton

จ�านวน (คน) 199 34 233 - - - 199 34 233

ร้อยละ (%) 85.41% 14.59% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 85.41% 14.59% 100.00%

Hard Rock Hotel 
Maldives

จ�านวน (คน) 283 44 327 - - - 283 44 327

ร้อยละ (%) 86.54% 13.46% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 86.54% 13.46% 100.00%

Marina @ 
CROSSROADS

จ�านวน (คน) 280 32 312 - - - 280 32 312

ร้อยละ (%) 89.74% 10.26% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 89.74% 10.26% 100.00%

SAii Phi Phi Island 
Village

จ�านวน (คน) 99 82 181 - - - 99 82 181

ร้อยละ (%) 54.70% 45.30% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 54.70% 45.30% 100.00%

Santiburi Koh Samui
จ�านวน (คน) 66 64 130 6 - 6 72 64 136

ร้อยละ (%) 48.53% 47.06% 95.59% 4.41% 0.00% 4.41% 52.94% 47.06% 100.00%

SAii Laguna Phuket
จ�านวน (คน) 190 - 190 - - - 190 - 190

รอ้ยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SAii Koh Samui 
Choengmon

จ�านวน (คน) 17 15 32 - - - 17 15 32

ร้อยละ (%) 53.13% 46.88% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 53.13% 46.88% 100.00%

Konotta Maldives 
Resort

จ�านวน (คน)  13  -   13 - - - 13 - 13

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

รวม
จ�านวน (คน)  1,162  296  1,458  6  -    6  1,168  296  1,464 

ร้อยละ (%) 79.37% 20.22% 99.59% 0.41% 0.00% 0.41% 79.78% 20.22% 100.00%

โรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก

Outrigger
จ�านวน (คน)  302  221 523  140  146 286 442 367 809

ร้อยละ (%) 57.74% 42.26% 100.00% 48.95% 51.05% 100.00% 54.64% 45.36% 100.00%

รวมทั้งหมด
จ�านวน (คน)  1,464  517  1,981  146  146  292  1,610  663  2,273 

ร้อยละ (%) 64.41% 22.75% 87.15% 6.42% 6.42% 12.85% 70.83% 29.17% 100.00%

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามสัญญาจ้างและเพศ

สถิติพนักงาน

สถิติพนักงาน
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บริษัท หน่วย
พนักงานประจ�า พนักงานชั่วคราว/สัญญาจ้าง  รวมทั้งหมด 

ประเทศไทย มัลดีฟส์  รวม ประเทศไทย มัลดีฟส์ รวม ประเทศไทย มัลดีฟส์ รวม

ส�านักงานใหญ่และโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

Head Office
จ�านวน (คน)  40.00  -    40.00  -    -    -    40.00  -    40.00 

ร้อยละ (%) 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

SAii Lagoon Maldives, 
Curio Collection  
by Hilton

จ�านวน (คน)  -    233.00  233.00  -    -    -    -    233.00  233.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Hard Rock Hotel 
Maldives

จ�านวน (คน)  -    327.00  327.00  -    -    -    -    327.00  327.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

Marina @ 
CROSSROADS

จ�านวน (คน)  -    312.00  312.00  -    -    -    -    312.00  312.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%

SAii Phi Phi Island 
Village

จ�านวน (คน)  181.00  -    181.00  -    -    -    181.00  -    181.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00%

Santiburi Koh Samui
จ�านวน (คน)  130.00  -    130.00  6.00  -    6.00  136.00  -    136.00 

ร้อยละ (%) 95.59% 0.00% 95.59% 4.41% 0.00% 4.41% 100.00% 0.00% 100.00%

SAii Laguna Phuket
จ�านวน (คน)  190.00  -    190.00  -    -    -    190.00  -    190.00 

รอ้ยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 104.97%

SAii Koh Samui 
Choengmon

จ�านวน (คน)  32.00  -    32.00  -    -    -    32.00  -    32.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 23.53%

Konotta Maldives 
Resort

จ�านวน (คน)  -    13.00  13.00  -    -    -    -    13.00  13.00 

ร้อยละ (%) 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 9.56%

รวมทั้งหมด
จ�านวน (คน)  573  885  1,458  6  -    6  579  885  1,464 

ร้อยละ (%) 39.14% 60.45% 99.59% 0.41% 0.00% 0.41% 39.55% 60.45% 100.00%

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้างและพ้ืนที่ปฏิ บัติงาน

หมายเหตุ : ไม่รวมพนักงาน Outrigger เนื่องจากเป็นโรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการและอยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงาน

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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เกณฑ์องค์ประกอบพนักงาน
หน่วย ระดับ

ปฏิบัติการ/
บริการ

พนักงาน
บริหาร

พนักงาน
ส�านักงานใหญ่

รวม รวม
ทั้งหมด

%

ส�านักงานใหญ่
และโรงแรม 
ที่บริษัทฯ บริหาร
จัดการเอง

เพศ เพศชาย จ�านวน (คน)  991  78  10  1,079  1,464 100.0%

ร้อยละ (%) 67.69% 5.33% 0.68% 73.70%

เพศหญิง จ�านวน (คน)  317  45  23  385 

ร้อยละ (%) 21.65% 3.07% 1.57% 26.30%

อายุ ต�่ากว่า 30 ปี  จ�านวน (คน)  571  3  6  580  1,464 100.0%

ร้อยละ (%) 39.00% 0.20% 0.41% 39.62%

อยูใ่นช่วง 30-50 ปี  จ�านวน (คน)  708  103  27  838 

ร้อยละ (%) 48.36% 7.04% 1.84% 57.24%

มากกว่า 50 ปี  จ�านวน (คน)  28  18  -    46 

ร้อยละ (%) 1.91% 1.23% 0.00% 3.14%

เชื้อชาติ ไทย  จ�านวน (คน)  471  73  33  577  1,464 100.0%

ร้อยละ (%) 32.17% 4.99% 2.25% 39.41%

มัลดีฟส์  จ�านวน (คน)  538  20  -    558 

ร้อยละ (%) 36.75% 1.37% 0.00% 38.11%

อื่น ๆ  จ�านวน (คน)  297  32  -    329 

ร้อยละ (%) 20.29% 2.19% 0.00% 22.47%

รวมทั้งหมด เพศ เพศชาย จ�านวน (คน)  1,398  113  10  1,521  2,273 100.0%

ร้อยละ (%) 61.50% 4.97% 0.44% 66.92%

เพศหญิง จ�านวน (คน)  672  57  23  752 

ร้อยละ (%) 29.56% 2.51% 1.01% 33.08%

อายุ ต�่ากว่า 30 ปี  จ�านวน (คน)  805  3  6  814  2,273 100.0%

ร้อยละ (%) 35.42% 0.13% 0.26% 35.81%

อยูใ่นช่วง 30-50 ปี  จ�านวน (คน)  1,176  137  27  1,340 

ร้อยละ (%) 51.74% 6.03% 1.19% 58.95%

มากกว่า 50 ปี  จ�านวน (คน)  88  31  -    119 

ร้อยละ (%) 3.87% 1.36% 0.00% 5.24%

เชื้อชาติ ไทย  จ�านวน (คน)  471  73  33  577  2,273 100.0%

ร้อยละ (%) 20.72% 3.21% 1.45% 25.38%

มัลดีฟส์  จ�านวน (คน)  538  20  -    558 

ร้อยละ (%) 23.67% 0.88% 0.00% 24.55%

อื่น ๆ  จ�านวน (คน)  1,059  79  -    1,138 

ร้อยละ (%) 46.59% 3.48% 0.00% 50.07%

ความหลากหลายของพนักงาน

สถิติพนักงาน
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บริษัท

จ�าแนกตามระดับพนักงาน จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

ระดบัปฏบิตักิาร/
บรกิาร

พนักงาน
บริหาร2

พนักงาน
ส�านักงานใหญ่ รวม

พนักงาน
ประจ�า

พนกังาน
ชัว่คราว รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

SAii Lagoon 
Maldives, Curio 
Collection
by Hilton
(ชาวมัลดีฟส์)

พนักงานทั้งหมด  187  30  12  4  -    -    233  199  34  -    -    233 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  140  12  9  -    -    -    161  149  12  -    -    161 

ร้อยละ (%) 60.09% 5.15% 3.86% 0.00% 0.00% 0.00% 69.10% 63.95% 5.15% 0.00% 0.00% 69.10%

Hard Rock 
Hotel Maldives 
(ชาวมัลดีฟส์)

พนักงานทั้งหมด  273  41  10  3  -    -    327  283  44  -    -    327 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  179  11  3  -    -    -    193  182  11  -    -    193 

ร้อยละ (%) 54.74% 3.36% 0.92% 0.00% 0.00% 0.00% 59.02% 55.66% 3.36% 0.00% 0.00% 59.02%

Marina @ 
CROSSROADS
(ชาวมัลดีฟส์)

พนักงานทั้งหมด  269  29  11  3  -    -    312  280  32  -    -    312 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  189  13  8  -    -    -    210  197  13  -    -    210 

ร้อยละ (%) 60.58% 4.17% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00% 67.31% 63.14% 4.17% 0.00% 0.00% 67.31%

Konotta 
Maldives 
Resort
(ชาวมัลดีฟส์)

พนักงานทั้งหมด  11  -    2  -    -    -    13  13  -    -    -    13 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  10  -    1  -    -    -    11  11  -    -    -    11 

ร้อยละ (%) 76.92% 0.00% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00% 84.62% 84.62% 0.00% 0.00% 0.00% 84.62%

SAii Phi Phi 
Island Village
(ชาวกระบี่)

พนักงานทั้งหมด  90  72  9  10  -    -    181  99  82  -    -    181 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  3  2  1  -    -    -    6  4  2  -    -    6 

ร้อยละ (%) 1.66% 1.10% 0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 3.31% 2.21% 1.10% 0.00% 0.00% 3.31%

Santiburi  
Koh Samui
(ชาวสรุาษฎรธ์านี)

พนักงานทั้งหมด  54  51  16  15  -    -    136  64  66  6  -    136 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  26  17  7  6  -    -    56  27  23  6  -    56 

ร้อยละ (%) 48.15% 31.48% 12.96% 11.11% 0.00% 0.00% 103.70% 50.00% 42.59% 11.11% 0.00% 103.70%

SAii Koh Samui 
Choengmon
(ชาวสรุาษฎรธ์านี)

พนักงานทั้งหมด  15  13  2  2  -    -    32  17  15  -    -    32 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  6  7  1  1  -    -    15  7  8  -    -    15 

ร้อยละ (%) 18.75% 21.88% 3.13% 3.13% 0.00% 0.00% 46.88% 21.88% 25.00% 0.00% 0.00% 46.88%

SAii Laguna 
Phuket
(ชาวภูเก็ต)

พนักงานทั้งหมด  92  81  11  6  -    -    190  103  87  -    -    190 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  52  45  8  5  -    -    110  60  50  -    -    110 

ร้อยละ (%) 27.37% 23.68% 4.21% 2.63% 0.00% 0.00% 57.89% 31.58% 26.32% 0.00% 0.00% 57.89%

เฉพาะโรงแรม
ในประเทศไทย
เท่านั้น

พนักงานทั้งหมด  251  217  38  33  -    -    539  283  250  6  -    539 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  87  71  17  12  -    -    187  98  83  6  -    187 

ร้อยละ (%) 16.14% 13.17% 3.15% 2.23% 0.00% 0.00% 34.69% 18.18% 15.40% 1.11% 0.00% 34.69%

เฉพาะโรงแรมใน
มัลดีฟส์เท่านั้น

พนักงานทั้งหมด  740  100  35  10  -    -    885  775  110  -    -    885 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  518  36  21  -    -    -    575  539  36  -    -    575 

ร้อยละ (%) 58.53% 4.07% 2.37% 0.00% 0.00% 0.00% 64.97% 60.90% 4.07% 0.00% 0.00% 64.97%

โรงแรมที่บริษัทฯ 
บริหารจัดการ
ทั้งหมด

พนักงานทั้งหมด  991  317  73  43  -    -    1,424  1,058  360  6  -    1,424 
พนักงานที่เป็น

คนในพ้ืนที่  605  107  38  12  -    -    762  637  119  6  -    762 

ร้อยละ (%) 42.49% 7.51% 2.67% 0.84% 0.00% 0.00% 53.51% 44.73% 8.36% 0.42% 0.00% 53.51%

การจ้างพนักงานในพ้ืนที่ 1

หมายเหตุ : 
1 พนักงานที่เป็นคนในพื้นที่ หมายถึง พนักงานที่มีถิ่นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเป็นที่เดียวกับพื้นที่ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ ส�านักงานใหญ ่  
2 พนักงานบริหารเป็นพนักงานระดับสูงตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายงานขึ้นไป       

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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บริษัท
ระดับปฏิบัติการ/บริการ พนักงานบริหาร พนักงานส�านักงานใหญ่

รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ส�านังานใหญ่และโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

Head Office  -  -  5  2  10  23  40 

SAii Lagoon Maldives,  
Curio Collection by Hilton

 187  30  12  4  -  -  233 

Hard Rock Hotel Maldives  273  41  10  3  -  -  327 

Marina @ CROSSROADS  269  29  11  3  -  -  312 

SAii Phi Phi Island Village  90  72  9  10  -  -  181 

Santiburi Koh Samui  54  51  16  15  -  -  136 

SAii Laguna Phuket  92  81  11  6  -  -  190 

SAii Koh Samui Choengmon  15  13  2  2  -  -  32 

Konotta Maldives Resort  11  -  2  -  -  -  13 

 รวม  991  317  78  45  10  23  1,464 

โรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก       

Outriggers 407 355 35 12  -    -   809

 รวมทั้งหมด  1,398  672  113  57  10  23  2,273 

พนักงานแต่ละบริษัทจ�าแนกตามระดับพนักงานและเพศ

ความหลากหลายของกรรมการ

ชาย
8 คน 88.89%

51-60 ปี
4 คน 44.44%

30-40 ปี
1 คน 20.00%

ชาย
3 คน 60.00%

หญิง
1 คน 11.11%

61-70 ปี
5 คน 55.56%

41-50 ปี
2 คน 40.00%

มากกว่า 70 ปี
0 คน

มากกว่า 50 ปี
2 คน 40.00%

หญิง
2 คน 40.00%

กรรมการบริษัทฯ หญิงและชาย

ช่วงอายุของกรรมการ ช่วงอายุของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงหญิงและชาย

สถิติพนักงาน

112



กรณีของการลา
ปี 2563 ปี 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�านวนพนักงานทั้งหมด  800  306  1,066  385 

จ�านวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลาคลอดได้  800  306  1,066  385 

จ�านวนพนักงานที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด  -    8  -    7 

จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด  -    8  -    7 

จ�านวนพนักงานทีก่ลบัมาท�างานหลังจากสิน้สดุระยะการลาคลอด และยงัท�างานตอ่หลังจากนัน้ไป 1 ปี  -    8  -    3 

อัตรากลับมาท�างาน (Return-to-Work Rate) ที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว 1 - 100.00%  -   100.00%

การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) ที่กลับมาท�างานหลังจากระยะการลาสิ้นสุดลงแล้ว2 - 100.00%  -   42.86%

การเปลี่ยนแปลง ปี 2563 ปี 2564

พนักงานใหม่ พนักงานลาออก1 พนักงานใหม่ พนักงานลาออก1

เกณฑ์องค์ประกอบ
พนักงาน 

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ2 จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ2 จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ2 จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ2

จ�านวนทั้งหมด3  1,127 100.00% 1,127 100.00%  1,451 100.00%  1,451 100.00%

จ�านวนการเปลี่ยนแปลง  271 24.05% 374 33.19%  663 45.69%  529 36.46%

เพศ
ชาย  206 18.28% 257 22.80%  550 37.90%  396 27.29%

หญิง  65 5.77% 117 10.38%  113 7.79%  133 9.17%

ชว่งอายุ

< 30  175 15.53% 158 14.02%  418 28.81%  237 16.33%

30-50  94 8.34% 195 17.30%  235 16.20%  242 16.68%

> 50  2 0.18% 21 1.86%  10 0.69%  50 3.45%

พ้ืนที่ 
ปฏิบัติงาน

ประเทศไทย  41 3.64% 169 15.00%  88 6.06%  133 9.17%

มัลดีฟส์  230 20.41% 205 18.19%  575 39.63%  396 27.29%

การใช้สิทธิ์ลาเ พ่ือเลี้ยงดูบุตร

การเปลี่ยนแปลงพนักงาน      

หมายเหตุ : 
1 อัตรากลับมาท�างาน (Return-to-Work Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด/จ�านวนพนักงานตามเพศที่ได้ใช้สิทธิ์ลาคลอด) x100    
2 การคงอยู่ของพนักงาน (Retention Rate) = (จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอดและยังท�างานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี/จ�านวนพนักงานที่กลับมาท�างานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาคลอด) x 100

หมายเหตุ : 
1 เป็นจ�านวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ
2 ร้อยละของจ�านวนพนักงานทั้งหมด 
3 เฉพาะโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองแต่ไม่นับรวม Konotta Maldives Resort เนื่องจากยังไม่เปิดให้บริการในปี 2564 และไม่อยู่ในขอบเขตการรายงาน

EOS Score ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

Head Office 77.77% 50.00% 68.00% - 64.00%

Santiburi Koh Samui 64.10% 69.23% 68.42% - -

SAii Phi Phi Island Village 76.13% 79.71% 83.46% - -

SAii Laguna Phuket - - - - -

SAii Koh Samui Choengmon - - - - -

CROSSROADS Maldives - - 80.26% - 82.87%

SAii Lagoon Maldives - - 78.09% - 79.17%

Hard Rock Hotel Maldives - - 73.68% - 74.47%

คะแนนความผูกพันของพนักงาน

หมายเหตุ : ไม่มีการส�ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการให้ความส�าคัญต่อการน�าผลการประเมินที่ได้รับในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาเป็นการด�าเนินงานให้เกิดขึ้นจริงและสัมฤทธิ์ผลในปี 2563

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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พนักงานทั้งหมด
(คน)

ชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด
(ชั่วโมง) 

ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ย 
(ชม./คน/ปี) 

การฝึกอบรมทั้งหมด

จ�านวนพนักงานทั้งหมด  1,451  40,724  28.07 
เพศ หญิง  385  13,416  34.85 

ชาย  1,066  27,286  25.60 
ระดับพนักงานและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติการ/บริการ  1,297  35,205  27.14 
ระดับบริหาร  121  4,688  38.74 
ส�านักงานใหญ่  33  831  25.18 

การฝึกอบรมของส�านักงานใหญ่

จ�านวนพนักงานทั้งหมด 40  1,112.0  27.80 
เพศ หญิง 25  707.5  28.30 

ชาย 15  404.5  26.97 
ระดับพนักงานและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติการ/บริการ 0  -   0
ระดับบริหาร 7  281.0  40.14 
ส�านักงานใหญ่ 33  831.0  25.18 

การฝึกอบรมของโรงแรม

จ�านวนพนักงานทั้งหมด  1,411  39,611.52  28.07 
เพศ หญิง  360  12,708.83  35.30 

ชาย  1,051  26,881.08  25.58 
ระดับพนักงานและพ้ืนที่
ปฏิบัติงาน

ระดับปฏิบัติการ/บริการ  1,297  35,204.62  27.14 
ระดับบริหาร  114  4,406.89  38.66 
ส�านักงานใหญ่  -    -    -   

การฝึกอบรมประจ�าปี  2564

หมายเหตุ : จ�าแนกระหว่างการฝึกอบรมของพนักงานส�านักงานใหญ่และโรงแรม เนื่องจากมีลักษณะการท�างานที่แตกต่างกัน  

หมายเหตุ : ไม่รวมพนักงาน Outrigger เนื่องจากเป็นโรงแรมที่บริหารจัดการภายใต้สัญญาบริหารจัดการและอยู่นอกเหนือขอบเขตการรายงาน

บริษัท
ปี 2563 ปี 2564

จ�านวนพนักงาน รวม งบประมาณเฉลี่ย/คน จ�านวนพนักงาน รวม งบประมาณเฉลี่ย/คน

Head Office  36 464,152.07 12,893.11 40  155,216.00 3,880.40 
Santiburi Koh Samui  159  74,340.73  467.55 136  24,505.00  180.18 
SAii Phi Phi Island Village  205 141,195.21  688.76 181 5,694.00  31.46 
SAii Laguna Phuket  N/A  N/A  N/A 190  11,316.00  59.56 
SAii Koh Samui Choengmon  N/A  N/A  N/A 32  27,047.20  845.23 
CROSSROADS Maldives  727 277,629.49  381.88 312 600,204.30  1,923.73 
รวมทั้งหมด  1,127 957,317.50  849.44 891.00 823,982.50 924.78

งบประมาณการฝึกอบรมปี 2564

ช่วงอายุของกรรมการ

Head Office
19%

Santiburi 
Koh Samui
3%

SAii Phi Phi 
Island Village
1%

SAii Laguna 
Phuket
1%

SAii Koh Samui 
Choengmon
3%

CROSSROADS 
Maldives
73%

สถิติพนักงาน
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การตรวจสอบคุณภาพน�้ า
ของแต่ละโรงแรม

หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน�้าเสีย 
ที่ได้รับการบ�าบัด

ลบ.ม. 3,166 1,946 2,936 2,411 1,251 1,170 984 1,021 872 1,862 2,201 2,228

BOD Mg./L  - 12.57 14.29  - 7.5 16 8.75 6.59 9.75 15.45 6.67  -

COD Mg./L  - - -  - - - - - - - -  -

PH Mg./L  - 8.21 8.34  - 7.49 8.21 8.2 8.5 8.33 8.62 9.14  -

TDS Mg./L - 869.5 504  - 838.5 2090.5 804 477.5 594.5 386 456  -

Oil and grease Mg./L  - 3.6 2.4  - 0 0 3.2 2.4 4.4 5.6 1.6 - 

TN Mg./L  - 0 0.56  - 13.44 0 10.64 22.4 5.6 5.04 3.92  -

TP Mg./L  - - - - - -  -  - -  - - - 

หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปริมาณน�้าเสีย 
ที่ได้รับการบ�าบัด

ลบ.ม. 8,471 7,594 8,547 9,276 9,716 8,538 8,952 8,908 8,486 8,381 9,298 9,866

BOD Mg./L 19 27 - - - - - - - - - -

COD Mg./L 72 98 - - - - - - - - - -

PH Mg./L 7.3 7 - - - - - - - - - -

TDS Mg./L 15.4 - - - - - - - - - - -

Oil and grease Mg./L <01 <01 - - - - - - - - - -

TN Mg./L 2.8 4.61 - - - - - - - - - -

TP Mg./L - - - - - - - - - - - -

ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ

CROSSROADS Maldives

คุณภาพน�้ า เ สียที่ ไ ด้รับการบ�าบัดแล้วปี  2564

หมายเหตุ : ไม่ได้มีการวัดคุณภาพน�้าทิ้ง ณ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงแรมจึงไม่ได้เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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GRI Content Index

This report has been prepared in accordance with the GRI Standard: Core Option

GRI Standards Disclosures Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

GRI 102 
General Disclosures 
2016

Organizational Profile

102-1 Name of the organization SD: Front cover

102-2 Activities, brands, products, and services SD: p.10-15 

102-3 Location of headquarters SD: p.9

102-4 Location of operations SD: p.9-11

102-5 Ownership and legal form SD: p.9

102-6 Markets served SD: p.12

102-7 Scale of the organization SD: p.8, 79

102-8 Information on employees and other workers SD: p.79, 108-113 

102-9 Supply chain SD: p.16-17

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain SD: p.12, AR: p.22-23

102-11 Precautionary principle or approach AR: p.150-153

102-12 External initiatives SD: p.22-23

102-13 Membership of associations SD: p.22-23

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker SD: p.4-5 

102-15 Key impacts, risks, and opportunities SD: p.42, 56, 62, 68, 72, 
79, 88, 96, 102, 104

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior SD: p.98, AR: p.20-21, 
100

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics SD: p.101, AR: p.118-119

Governance

102-18 Governance structure SD: p.31, AR: p.90 

102-19 Delegating authority SD: p.31, AR: p.91-95

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and 
social topics

SD: p.30-31 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and 
social topics

SD: p.36-39, 50  

102-22 Composition of the highest governance body and its 
committees

SD: p.31, AR: p.90

102-23 Chair of the highest governance body SD: p.31, AR: p.90-91

102-24 Nominating and selecting the highest governance body AR: p.105, 115, 131-133

102-25 Conflicts of interest -

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, 
and strategy

AR: p.124-131 

102-27 Collective knowledge of highest governance body AR: p.131-133

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance AR: p.111-112

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and 
social impacts

SD: p.28-29 

GRI 102: General Disclosures

GRI Content Index
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GRI Standards Disclosures Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

GRI 102
General Disclosures 
2016

Governance (Cont.)

102-30 Effectiveness of risk management processes AR: p.150-153

102-31 Review of economic, environmental, and social topics SD: p.32-33

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting Board of Directors

102-35 Remuneration policies AR: p.95-98

102-36 Process for determining remuneration AR: p.95-98

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration - Shareholders’ 
approval at 
AGM

102-38 Annual total compensation ratio AR: p.96, 98

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups SD: p.36-39

102-41 Collective bargaining agreements -

102-42 Identifying and selecting stakeholders SD: p.36-39

102-43 Approach to stakeholder engagement SD: p.36-39

102-44 Key topics and concerns raised SD: p.36-39

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements AR: p.46-47

102-46 Defining report content and topic boundaries SD: p.32-35

102-47 List of material topics SD: p.33

102-48 Restatements of information - 1st SD report

102-49 Changes in reporting - 1st SD report

102-50 Reporting period SD: p.32 Jan-Dec 2021

102-51 Date of most recent report SD: p.32 Year 2021

102-52 Reporting cycle SD: p.32 Annually

102-53 Contact point for questions regarding the report SD: p.35

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI standards SD: p.32

102-55 GRI content index SD: p.116-121

102-56 External assurance SD: p.34 On process

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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GRI Standards Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

Market Presence

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.80 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 202  
Market Present 2016

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community

SD: p.80

Indirect Economic Impact

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.54, 93 Marine and 
Maldives 
Discovery 
Centre  
for educational 
purposes, 
Boccia Training 
Center for 
disabilities

SDG 11

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 203 
Indirect Economic 
Impact 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported SD: p.54, 93

Procurement Practices

GRI 103
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.91 SDG 11

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 204  
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers SD: p.91

Anti-corruption

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.99-100 SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 205  
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 
procedures

SD: p.99-100

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

Energy

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.68-71 SDG 12, SDG 
13

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 302
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization SD: p.68-71 

302-2 Energy consumption outside of the organization

302-4 Reduction of energy consumption

302-5 Reduction in energy requirements of products and services

Water and Effluents

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.72-75 SDG 12

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 303 
Water and 
Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource SD: p.72-75

303-2 Management of water discharge-related impacts

303-5 Water consumption

Material Topics

GRI Content Index
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GRI Standards Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

Biodiversity

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.42-55 SDG 14

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 304  
Biodiversity 2016

304-1 Operational sites owned, leased, managed in, or adjacent to,
protected areas and areas of high biodiversity value outside 
protected areas

SD: p.44

304-3 Habitats protected or restored SD: p.43, 48

304-4 IUCN Red List species and national conservation list species with 
habitats in areas affected by operations

SD: p.52-53

Emissions

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.62-67 SDG 12, SDG 13, 
SDG 14

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 305  
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions SD: p.62-67

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions

Effluents and Waste

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.56-61 SDG 12

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 306 
Waste 2020

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts SD: p.56

306-2 Management of significant waste-related impacts SD: p.56-61

306-3 Waste generated SD: p.58, 61

306-4 Waste diverted from disposal SD: p.58, 61

306-5 Waste directed to disposal SD: p.58, 61

Environmental Compliance

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary - Adhering to  
Good 
Governance 
practices

SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 307  
Environmental 
Compliance 2016

307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations SD: p.119 No legal 
dispute that 
significantly 
affect the 
Group’s 
business 
operations 

Supplier Environmental Assessment

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.104 SDG 12, SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 308
Supplier
Environmental 
Assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria SD: p.104

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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GRI Standards Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

Employment

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.78-87 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 401 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover SD: p.113

401-3 Parental leave SD: p.113

Occupational Health and Safety

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.86-87 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 403  
Occupational 
Health and  
Safety 2018

403-5 Worker training on occupational health and safety SD: p.86 

403-6 Promotion of worker health SD: p.86-87

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and safety 
impacts directly linked by business relationships

SD: p.86

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

SD: p.120 All SHR 
employees

403-9 Work-related injuries SD: p.87

Training and Education

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.83 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 404
Training and 
Education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee SD: p.83

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs

SD: p.83

404-3 Percentage of employees reviewing regular performance and 
career development reviews

SD: p.120 100% of 
employees 
received regular 
performance 
review

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.78-81 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 405
Diversity and 
Equal Opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees SD: p.112

Child Labor

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.102-103 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 40
Child Labor 2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of 
child labor

SD: p.120 No child Labor

Forced or Compulsory Labor

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.102-103 SDG 8

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 409
Forced or 
Compulsory Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for incidents of 
forced or compulsory labor

SD: p.120 No forced or 
compulsory 
labor

GRI Content Index

120



Abbreviation : • AR = S Hotels and Resorts Public Company Limited Annual Report 2021  
  • SD = S Hotels and Resorts Public Company Limited Sustainable Development Report 2021 

GRI Standards Sources
Omission/
Additional
Information

Relation
to SDGs

Local Communities

GRI 103  
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.88-93 SDG 1

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 413 
Local communities 
2016

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

SD: p.121 All operational 
sites

413-2 Operations with significant actual and potential negative 
impacts on local communities

SD: p.88-93

Socioeconomic Compliance

GRI 103 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary SD: p.88-93 SDG 16

103-2 The management approach and its components

103-3 Evaluation of the management approach

GRI 419  
Socioeconomic 
Compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and  
economic area

SD: p.121 No legal dispute 
that significantly 
affect the 
Group’s 
business 
operations 

UN Global Compact: The 10 Principles Source/Explanation

Human Rights

Principle 1 Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights. SD: p.102-103, 120

Principle 2 Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Labor

Principle 3 Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the 
right to collective bargaining.

SD: p.78-87, 102-103, 120

Principle 4 The elimination of all forms of forced and compulsory labour.

Principle 5 The effective abolition of child labour.

Principle 6 The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

Environment

Principle 7 Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges. SD: p.40-75

Principle 8 Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

Principle 9 Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.

Anti-corruption

Principle 10 Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery. SD: p.96-101

UNGC Progress Report

Source: GRI Standards 2020 (except: Water & Effluence 2018, Occupational Health & Safety 2018), GRI G4 Construction and Real Estate Sector Disclosure 2008

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
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แบบสอบถามความคิดเห็น
ผู้มี ส่วนได้เสีย
ของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท

สแกนเพ่ือท�าแบบสอบถาม
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