
 

 

RAMADA RESORT BY WHNDHAM KHAO LAK 

COMMUNITY AND ENVIRONMENT POLICIES STATEMENT 

   

Ramada Resort by Wyndham Khao Lak understands that its business impacts the community and 
environment therefore we have implemented environmental policies as bellow: 

รามาดารสีอรท์ฯตระหนักวา่การด าเนนิงานธรุกจิขององคก์รจะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชมุชน ดังนัน้เราจงึจัดท า
นโยบายเกีย่วกับชมุชนและสิง่แวดลอ้มขึน้มาดังนี้ 

1. COMMUNITY POLICY  นโยบายเกีย่วกบัชุมชน 

The Management and staff of The Hotel share the commitment to ensure the positive relationship 
between The Hotel and the local community and its businesses.  

ทมีบรหิารและพนักงานของรามาดารสีอรท์ฯใหส้ญัญาว่าเราจะรักษาสมัพันธภาพอันดงีามระหวา่งชมุชนและโรงแรมของ
เรา  

The Hotel ensures its social and economic impacts are positive and beneficial to the local community 
wherever possible. The hotel pursues to minimize and eliminate instances of negative impacts. The Hotel 
will try its best to preserve local culture and its traditions. 

รามาดารสีอรท์ฯใหส้ญัญาวา่เราจะสรา้งผลกระทบในทางทีด่ไีมว่า่ในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิและใหป้ระโยชนกั์บชมุชน
เทา่ทีโ่อกาสจะเอือ้อ านวยให ้เราจะพยายามลดผลกระทบในดา้นลบใหกั้บชมุชน และพยายามอย่างดทีีส่ดุทีจ่ะรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่ไว ้

Our Community Policy and primary goals are as follows: 

นโยบายเกีย่วกับชมุชนและเป้าหมายหลักของเรา คอื 

 1) The Promotion of Responsible and Sustainable Tourism in the Area 

  สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนืและรบัผดิชอบ 

The Hotel is a member of the Phang Nga Tourism Association and we are also partnering with the 
Local Government Offices and Local Communities on varies projects and initiatives. Through this 
forum we are able to promote and improve greater economic and social benefits for the 
residential and business community. 

The Hotel also works with local schools and colleges upon request, to provide accommodation and 
where possible, work experience opportunities. 

โรงแรมรามาดารสีอรท์ฯเป็นสมาชกิของสมาคมพังงาการท่องเทีย่ว โรงแรมฯ ไดร้่วมมอืท างานกับองคก์รและ
ชมุชนในทอ้งถิน่ดว้ย โดยความร่วมมอืร่วมกับองคก์รต่างๆ เหลา่นี้จะท าใหเ้ราสามารถท าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ไม่
วา่จะเป็นดา้นเศรฐกจิและดา้นสงัคมใหกั้บชมุชนทีอ่ยูอ่าศัยและท าธรุกจิใน บรเิวณนี้ 

 2) Purchases  

  การจัดซือ้ 

The Hotel purchases and promotes products from the local area, whilst ensuring the quality of 
food does not adverse quality expectations of our guests. This will help to reduce CO2 emissions 
of international products shipped to us and further reduce packaging waste. 



 

 รามาดารสีอรท์ฯจะสัง่ซือ้และสง่เสรมิสนิคา้ทีม่าจากในชนุชน  ในขณะเดยีวกันเรายังคงรักษาคณุภาพ ของ
 อาหารทีใ่หบ้รกิารกับแขก การท าเชน่นี้ก็เพือ่ลดการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดท์ีม่าจากการขนสง่จาก 
 ตา่งประเทศ  ลดขยะมูลฝอยจากการบรรจุหบีหอ่ และเอือ้ประโยชนใ์หกั้บชมุชนในทอ้งถิน่ 

 3) Employment 

  การวา่จา้งงาน 

 The Hotel acknowledges the importance of recruiting local people as the preferred employees. 
This increases the potential of money to be spent in the local community and to further 
encourage local residents to stay within the community, rather than seeking employment outside 
of the community/ region. The policy preserves our destination which is the bases for prospective 
and repeat guest business. 

  รามาดารสีอรท์ฯเห็นถงึความส าคัญว่าควรพจิารณารับคนในทอ้งถิน่เขา้มาท างานกอ่นคนตา่งถิน่ เพือ่เป็นการ
เพิม่โอกาสใหม้กีารกระจายรายไดใ้นชมุชน และสง่เสรมิใหค้นในชมุชนท างานอยูใ่นชมุชนทอ้งถิน่มากกว่าจะ
ไปหางานจากทีอ่ืน่ นโยบายนี้จะชว่ยสง่เสรมิภาพลักษณ์ทีด่เีพือ่ใหแ้ขกกลับมาพักกับเราอกี 

 4) Donations and Charity 

  การบรจิาคและการกุศล 

The Hotel donates items such as assets and operating equipment that is no longer suitable for use 
within The Hotel, to local administrations and the local community that may benefit from them. 
The Hotel also carefully considers how it may help the local community by the provision of goods 
and wares-support and meal donations for local events etc. 

  รามาดารสีอรท์ฯจะบรจิาคทรัพยส์นิหรอือปุกรณ์ในการท างานทีโ่รงแรมฯ ไม่ไดใ้ชง้านแลว้ใหกั้บองคก์รและ
ชมุชนในทอ้งถิน่ซึง่อาจจะน าทรัพยส์นิหรอือุปกรณ์เหลา่นี้มาใชป้ระโยชน์ได ้โดยโรงแรมฯ จะพจิารณาอย่าง
ละเอยีดวา่โรงแรมฯจะมสีว่นชว่ยชมุชนไดอ้ย่างไรบา้ง อยา่งเชน่  ใหก้ารสนับสนุนดา้นอาหารเมือ่มกีารจัดงาน
ของชมุชน 

 5) Preserving Local Culture and Traditions 

  การรกัษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิน่ 

  The Hotel respects and promotes local culture and tradition. The Hotel provides appropriate and 
suitable information guidelines on Thai etiquette, customs and behaviors, i.e.; when visiting the 
local communities and temples or when participating in local festivals. 

  รามาดารสีอรท์ฯเคารพและใหก้ารสนับสนุนในวัฒนธรรมประเพณีของทอ้งถิน่  โรงแรมจะพยายามใหข้อ้มูลที่
ถกูตอ้งเหมาะสมเกีย่วกับมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี การประพฤตปิฏบัิตเิวลาไปเยืย่มเยยีนชมุชนใน
ทอ้งถิน่และวัด  และการเขา้ร่วมงานเทศกาลทีจ่ัดขึน้ในทอ้งถิน่ใหกั้บแขก 

 Our Vision: 

 วสิยัทศันข์องโรงแรมฯ 

 The Hotel aims to improve its local community by being a sponsor of local events i.e. the 
vegetarian festival, sports day, children day, etc. We also ensure about the better understanding 
between the local communities, our hotel and our guests, by providing knowledge to schools and 
giving useful information to community groups. We also provide use and access to the beach and 
our onsite meeting rooms to local people and local government offices. We occasionally invite 
local crafts people to showcase their products to our guests and give them the opportunity to sell 
their products in The Hotel. We also support local school to do cultural show for our guests. 

  



 

  

 รามาดารสีอรท์ฯมจีุดมุง่หมายทีจ่ะชว่ยพัฒนาชมุชนโดยใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมของชมุชน เชน่ ประเพณีกนิ
ผัก งานกฬีา งานวันเด็ก เราตอ้งการสรา้งความสมัพันธอั์นดรีะหวา่งโรงแรมกับชมุชนและแขก โดยใหค้วามรู ้
เกีย่วกับเรือ่งโรงแรมใหกั้บทางโรงเรยีน และใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชนกั์บทางชมุชน เราอนุญาตใหค้นใน
ทอ้งถิน่และส านักงานปกครองสว่นทอ้งถิน่มาใชห้รอืเดนิผ่านชายหาดของโรงแรม และใชห้อ้งประชมุของ
โรงแรม เราเชญิชวนรา้นคา้ในชมุชนมาจัดแสดงและขายสนิคา้ใหกั้บแขกของเรา รวมทัง้เชญิชวนโรงเรยีนใน
ทอ้งถิน่มาจัดการแสดงวัฒนธรรมทอ้งถิน่ใหแ้ขกไดร้ับชม 

2. ENVIRONMENTAL POLICY 

 นโยบายสิง่แวดลอ้ม 

 The Hotel understands that its business activities impacts natural resources. The Management 
and staff of The Hotel share the commitment to ensure the optimal environment management in 
its daily operation. We will continue our efforts to conserve natural resources, prevent pollution, 
proper waste management, increase of energy saving devices where possible and to make our 
guests aware and participate in our efforts to minimize the environmental impacts while staying in 
our resort. 

 รามาดารสีอรท์ฯ ตระหนักดวี่าการด าเนนิธรุกจิของทางโรงแรมจะมผีลกระทบตอ่โลกและทรัพยากรต่างๆ  ทมี
ผูบ้รหิารและพนักงานของรามาดารสีอรท์ฯใหส้ญัญาวา่เราจะจะพยายามใหเ้กดิการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มใหด้ี
ทีส่ดุในแตล่ะวัน เราจะพยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิป้องกันไมใ่หเ้กดิมลพษิ รับผดิชอบในการจัดการขยะ
มลูฝอย เพิม่อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเท่าทีเ่ราจะท าได ้และสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหกั้บแขก และใหแ้ขกมา
มสีว่นร่วมในกจิกรรมเพือ่ลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเมือ่แขกมาพักอยู่ทีโ่รงแรม 

Our primary goals relate to environmental management as the following: 

เป้าหมายหลักเกีย่วกับการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม มดัีงนี้ 

 1) Energy Supply and Management  

  การจดัการและการจดัหาพลงังาน 

The Hotel ’s electricity consumption does not exceed 52 kilowatt hour per night for all guest 
rooms. Operationally The Hotel will do the followings: 

  รามาดารสีอรท์ฯจะพยายามใชไ้ฟไมใ่หเ้กนิ 52 กโิลวัตตต์อ่คนืส าหรับหอ้งพัก โดยจะปฏบัิตดิังนี้ 

  -  Ensure that all heavy and light equipment purchased in the future are rated as energy star  
    certified.                                                              
   จัดซือ้อุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชเ้ป็นแบบประหยัดพลังงาน 

  -  Ensure all staff is well trained as appropriate in the area of “energy conservation”.  
         จัดใหม้กีารอบรมพนักงานเกีย่วกับการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม 

 2)  Energy saving initiatives 

           การรเิร ิม่เกีย่วกบัการประหยดัพลงังาน 

  The Hotel will ensure optimal energy efficiency by undertaking the following: 

  รามาดารสีอรท์ฯจะรณรงคใ์หม้กีารใชไ้ฟใหเ้กดิประสทิธภิาพทีส่ดุ โดยจะปฏบัิตดิังนี้ 

  -  We use low energy light bulbs or LED lights in guestrooms,  all public areas, accommodation 
    and back of the house areas. We use solar lights in some public areas   



 

    โรงแรมฯใชห้ลอดประหยัดพลังงานหรอืหลอดแอลอดีใีนหอ้งพัก, พืน้ทีส่ว่นรวม บรเิวณทีพ่ักอาศัยและ 
    บรเิวณสว่นหลังของโรงแรม และใชไ้ฟจากพลังงานแสงอาทติยใ์นพืน้ทีบ่างสว่นทีเ่ป็นพืน้ทีส่ว่นรวม    

  -  All rooms are equipped with electronic key cards and some room will have sensor system for 
    energy saving.                      
    หอ้งพักแขกทกุหอ้งมกีารใชร้ะบบการด์อเิล็คทรอนคิ และบางหอ้งมรีะบบเซนเซอรเ์พือ่การประหยัด 
    พลังงาน             
  -  All accommodation will feature flat screen TV’s with low standby consumption (maximum      
    25  W/h) and low energy refrigerators.       
    หอ้งพักแขกทกุหอ้งมทีวีจีอแบนซึง่ตัง้ไฟแสตนดบ์ายไวใ้นอัตราทีต่ ่า(ไมเ่กนิ 25 วัตตต์อ่ชั่วโมง) และ 
    มตีูเ้ย็นแบบประหยัดไฟ 

  -  We use VRV/VRF air conditioner systems in some guestrooms and outlets for energy  
    saving.           
    โรงแรมใชเ้ครือ่งปรับอากาศแบบระบบรวมศนูยเ์พือ่การประหยัดพลังงานจากเดมิในหอ้งพักบางหอ้ง 
    และหอ้งอาหาร 

 3) Water management 

  การจดัการน า้ 

 The Hotel, without compromising guest comfort or health and safety, further incorporates water 
saving devices and procedures to minimize overall water consumption.  

  รามาดารสีอรท์ฯจะพยายามใชอ้ปุกรณ์ประหยัดน ้าควบคมุไปกับวธิปีฏบัิตติ่างๆเพือ่ลดการใชน้ ้าในภาพรวม โดย
  ยังคงค านงึถงึความสะดวกสบาย สขุภาพ และความปลอดภัยของแขก    

 4) General Water saving initiatives  

  การรเิร ิม่การประหยดัน า้ 

  -  Use water from on-site waste water treatment system for garden watering.     
    ใชน้ ้าจากระบบก าจัดน ้าเสยีทีม่อียูใ่นพืน้ทีส่ าหรับการรดน ้าตน้ไม ้

  -  All toilets are to be fitted with dual-flush systems, and saving water model.   
    มกีารตดิตัง้ระบบช าระแบบสองระบบในหอ้งน ้า และใชรุ้่นประหยัดน ้า 

  -  The hotel follow the water saving models with the following specifications:    
    โรงแรมใชอ้ปุกรณ์ประหยัดน ้าทีม่คีณุสมบัตดัิงนี้ 

• 5 liters per minute for taps      
 5 ลติรต่อนาทสี าหรับน ้าทีอ่อกมาจากก๊อก 
 

• 10 liters10 liters per minute for showers             
10 ลติรตอ่นาทสี าหรับน ้าทีอ่อกมาจากฝักบัว 

 5) Heated water supply 

  การจดัหาน า้รอ้น 

  All hot water for the accommodation, wherever possible, is produced from: 

  น ้ารอ้นทีใ่ชใ้นทีพ่ักอาศัย หากเป็นไปไดจ้ะผลติจากระบบน ้ารอ้นดว้ยระบบไฟฟ้า 

-   The hotel uses heat pump systems to produce hot water in some guestrooms for energy saving. 

  โรงแรมใชร้ะบบป๊ัมความรอ้นส าหรับผลดิน ้ารอ้นในหอ้งพักบางหอ้งเพือ่การประหยัดพลังงาน 



 

    6) Waste Management 

  การจดัการขยะมลูฝอย 

- Recycles or composts; glass, paper, cardboard, oil, plastic and food waste          
รไีซเคลิหรอืท าเป็นปุ๋ ย เชน่ แกว้ กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสตกิ เศษอาหาร 

  -     Minimizes the use of paper and plastic for every guest and all staff          
        ลดการใชก้ระดาษและพลาสตกิไมว่า่จะใชส้ าหรับแขกหรอืพนักงาน 

7) Chemical use 

  การใชส้ารเคม ี

Wherever possible, The Hotel will avoid the use of chemicals blacklisted by the United Nations 
Food and Agricultural Organization. It will ensure safe disposal of all chemicals that are in use. 

 รามาดารสีอรท์ฯจะพยายามหลกีเลีย่งการใชส้ารเคมตีามประกาศขององคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่
 สหประชาชาตแิละจะพยายามทิง้สารเคมทีีใ่ชอ้ยู่อยา่งปลอดภัย 

8)    Expanding Green Area in hotels 

 การเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวในโรงแรม 

 The hotel will try to expand green area to reduce green house effect. 

  รามาดารสีอรท์จะพยายามเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวเพอืลดปรากฎการณ์เรอืนกระจก 

  Our Vision 

The Hotel arranges all staff to attend environment training courses for better understanding about 
the positive impacts recycling can have during the daily operation in The Hotel, in their lives and 
community.   

  รามาดารสีอรท์ฯจะจัดใหม้กีารอบรมพนักงานเกีย่วกับผลดขีองการรไีซเคลิต่อการด าเนนิงานในแตล่ะวันใน 
  โรงแรม รวมทัง้การด าเนนิชวีติของพนักงานเอง ตลอดทัง้ในชมุชนทีอ่าศัยอยู ่ 

  Our Target 

  1) Water consumption for the overall operation in 2021 will be reduced by 5% compared to 2020. 
   โรงแรมตัง้เป้าหมายลดการใชน้ ้าในปี 2564 ลงจากปี 2563  5%. 

  2) The target for electric consumption in 2021 is to not exceed 52 kilowatt hour per night for all  
     guest rooms. 

 3) The overall yearly waste produce per guests will be reduced by 2% in 2021 compared to 2020.  

  4) 75% of our staff must pass Environmental Training within 2021.  

           5) The hotel will have community & environmental activities 12 times per year .  

   

 

   Anupong Sanguannam 

  Managing Director 


