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:
รามาดารีสอร์ทฯตระหนั กว่าการดาเนินงานธุรกิจขององค์กรจะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมและชุมชน ดังนัน
้ เราจึงจัดทา
นโยบายเกีย
่ วกับชุมชนและสิง่ แวดล ้อมขึน
้ มาดังนี้
1.

COMMUNITY POLICY

นโยบายเกีย
่ วก ับชุมชน

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.
ทีมบริหารและพนักงานของรามาดารีสอร์ทฯให ้สัญญาว่าเราจะรักษาสัมพันธภาพอันดีงามระหว่างชุมชนและโรงแรมของ
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.
รามาดารีสอร์ทฯให ้สัญญาว่าเราจะสร ้างผลกระทบในทางทีด
่ ไี ม่วา่ ในด ้านสังคมและเศรษฐกิจและให ้ประโยชน์กับชุมชน
เท่าทีโ่ อกาสจะเอือ
้ อานวยให ้ เราจะพยายามลดผลกระทบในด ้านลบให ้กับชุมชน และพยายามอย่างดีทส
ี่ ด
ุ ทีจ
่ ะรักษา
วัฒนธรรมและประเพณีของท ้องถิน
่ ไว ้
Our Community Policy and primary goals are as follows:
นโยบายเกีย
่ วกับชุมชนและเป้ าหมายหลักของเรา คือ
1)

The Promotion of Responsible and Sustainable Tourism in the Area
ส่งเสริมการท่องเทีย
่ วอย่างยง่ ั ยืนและร ับผิดชอบ
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.
โรงแรมรามาดารีสอร์ทฯเป็ นสมาชิกของสมาคมพังงาการท่องเทีย
่ ว โรงแรมฯ ได ้ร่วมมือทางานกับองค์กรและ
ชุมชนในท ้องถิน
่ ด ้วย โดยความร่วมมือร่วมกับองค์กรต่างๆ เหล่านี้จะทาให ้เราสามารถทาสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ไม่
ว่าจะเป็ นด ้านเศรฐกิจและด ้านสังคมให ้กับชุมชนทีอ
่ ยูอ
่ าศัยและทาธุรกิจใน บริเวณนี้

2)

Purchases
้
การจัดซือ
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.

้ และส่งเสริมสินค ้าทีม
รามาดารีสอร์ทฯจะสัง่ ซือ
่ าจากในชุนชน ในขณะเดียวกันเรายังคงรักษาคุณภาพ ของ
อาหารทีใ่ ห ้บริการกับแขก การทาเช่นนี้ก็เพือ
่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทม
ี่ าจากการขนส่งจาก
ต่างประเทศ ลดขยะมูลฝอยจากการบรรจุหบ
ี ห่อ และเอือ
้ ประโยชน์ให ้กับชุมชนในท ้องถิน
่
3)

Employment
การว่าจ้างงาน
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.
รามาดารีสอร์ทฯเห็นถึงความสาคัญว่าควรพิจารณารับคนในท ้องถิน
่ เข ้ามาทางานก่อนคนต่างถิน
่ เพือ
่ เป็ นการ
เพิม
่ โอกาสให ้มีการกระจายรายได ้ในชุมชน และส่งเสริมให ้คนในชุมชนทางานอยูใ่ นชุมชนท ้องถิน
่ มากกว่าจะ
ไปหางานจากทีอ
่ น
ื่ นโยบายนี้จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ทด
ี่ เี พือ
่ ให ้แขกกลับมาพักกับเราอีก

4)

Donations and Charity
การบริจาคและการกุศล
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.
ิ หรืออุปกรณ์ในการทางานทีโ่ รงแรมฯ ไม่ได ้ใช ้งานแล ้วให ้กับองค์กรและ
รามาดารีสอร์ทฯจะบริจาคทรัพย์สน
ิ หรืออุปกรณ์เหล่านี้มาใช ้ประโยชน์ได ้ โดยโรงแรมฯ จะพิจารณาอย่าง
ชุมชนในท ้องถิน
่ ซึง่ อาจจะนาทรัพย์สน
ละเอียดว่าโรงแรมฯจะมีสว่ นช่วยชุมชนได ้อย่างไรบ ้าง อย่างเช่น ให ้การสนั บสนุนด ้านอาหารเมือ
่ มีการจัดงาน
ของชุมชน

5)

Preserving Local Culture and Traditions
การร ักษาว ัฒนธรรมประเพณีของท้องถิน
่
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.
รามาดารีสอร์ทฯเคารพและให ้การสนั บสนุนในวัฒนธรรมประเพณีของท ้องถิน
่ โรงแรมจะพยายามให ้ข ้อมูลที่
ถูกต ้องเหมาะสมเกีย
่ วกับมารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี การประพฤติปฏิบัตเิ วลาไปเยืย
่ มเยียนชุมชนใน
ท ้องถิน
่ และวัด และการเข ้าร่วมงานเทศกาลทีจ
่ ัดขึน
้ ในท ้องถิน
่ ให ้กับแขก
Our Vision:
ั ัศน์ของโรงแรมฯ
วิสยท
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.

รามาดารีสอร์ทฯมีจุดมุง่ หมายทีจ
่ ะช่วยพัฒนาชุมชนโดยให ้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น ประเพณีกน
ิ
ผัก งานกีฬา งานวันเด็ก เราต ้องการสร ้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงแรมกับชุมชนและแขก โดยให ้ความรู ้
เกีย
่ วกับเรือ
่ งโรงแรมให ้กับทางโรงเรียน และให ้ข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์กับทางชุมชน เราอนุญาตให ้คนใน
ท ้องถิน
่ และสานั กงานปกครองส่วนท ้องถิน
่ มาใช ้หรือเดินผ่านชายหาดของโรงแรม และใช ้ห ้องประชุมของ
โรงแรม เราเชิญชวนร ้านค ้าในชุมชนมาจัดแสดงและขายสินค ้าให ้กับแขกของเรา รวมทัง้ เชิญชวนโรงเรียนใน
ท ้องถิน
่ มาจัดการแสดงวัฒนธรรมท ้องถิน
่ ให ้แขกได ้รับชม
2.

ENVIRONMENTAL POLICY
นโยบายสิง่ แวดล้อม
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.
รามาดารีสอร์ทฯ ตระหนั กดีว่าการดาเนินธุรกิจของทางโรงแรมจะมีผลกระทบต่อโลกและทรัพยากรต่างๆ ทีม
ผู ้บริหารและพนั กงานของรามาดารีสอร์ทฯให ้สัญญาว่าเราจะจะพยายามให ้เกิดการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อมให ้ดี
ทีส
่ ด
ุ ในแต่ละวัน เราจะพยายามรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ป้ องกันไม่ให ้เกิดมลพิษ รับผิดชอบในการจัดการขยะ
มูลฝอย เพิม
่ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเท่าทีเ่ ราจะทาได ้ และสร ้างความรู ้ความเข ้าใจให ้กับแขก และให ้แขกมา
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมเพือ
่ ลดผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อมเมือ
่ แขกมาพักอยู่ทโี่ รงแรม
Our primary goals relate to environmental management as the following:
เป้ าหมายหลักเกีย
่ วกับการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม มีดังนี้
1)

Energy Supply and Management
การจ ัดการและการจ ัดหาพล ังงาน
The Hotel ’s electricity consumption does not exceed 52 kilowatt hour per night for all guest
rooms. Operationally The Hotel will do the followings:
รามาดารีสอร์ทฯจะพยายามใช ้ไฟไม่ให ้เกิน 52 กิโลวัตต์ตอ
่ คืนสาหรับห ้องพัก โดยจะปฏิบัตด
ิ ังนี้
-

-

2)

Ensure that all heavy and light equipment purchased in the future are rated as energy star
certified.
้ อุปกรณ์เครือ
จัดซือ
่ งมือเครือ
่ งใช ้เป็ นแบบประหยัดพลังงาน
Ensure all staff is well trained as appropriate in the area of “energy conservation”.
จัดให ้มีการอบรมพนักงานเกีย
่ วกับการอนุรักษ์พลังงานตามความเหมาะสม
Energy saving initiatives

การริเริม
่ เกีย
่ วก ับการประหย ัดพล ังงาน
The Hotel will ensure optimal energy efficiency by undertaking the following:
รามาดารีสอร์ทฯจะรณรงค์ให ้มีการใช ้ไฟให ้เกิดประสิทธิภาพทีส
่ ด
ุ โดยจะปฏิบัตด
ิ ังนี้
-

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

โรงแรมฯใช ้หลอดประหยัดพลังงานหรือหลอดแอลอีดใี นห ้องพัก, พืน
้ ทีส
่ ว่ นรวม บริเวณทีพ
่ ักอาศัยและ
บริเวณส่วนหลังของโรงแรม และใช ้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ในพืน
้ ทีบ
่ างส่วนทีเ่ ป็ นพืน
้ ทีส
่ ว่ นรวม
-

-

-

3)

All rooms are equipped with electronic key cards and some room will have sensor system for
energy saving.
ห ้องพักแขกทุกห ้องมีการใช ้ระบบการ์ดอิเล็คทรอนิค และบางห ้องมีระบบเซนเซอร์เพือ
่ การประหยัด
พลังงาน
All accommodation will feature flat screen TV’s with low standby consumption (maximum
25 W/h) and low energy refrigerators.
ห ้องพักแขกทุกห ้องมีทวี จ
ี อแบนซึง่ ตัง้ ไฟแสตนด์บายไว ้ในอัตราทีต
่ ่า(ไม่เกิน 25 วัตต์ตอ
่ ชั่วโมง) และ
มีตู ้เย็นแบบประหยัดไฟ
We use VRV/VRF air conditioner systems in some guestrooms and outlets for energy
saving.
โรงแรมใช ้เครือ
่ งปรับอากาศแบบระบบรวมศูนย์เพือ
่ การประหยัดพลังงานจากเดิมในห ้องพักบางห ้อง
และห ้องอาหาร

Water management
การจ ัดการนา้
The Hotel, without compromising guest comfort or health and safety, further incorporates water
saving devices and procedures to minimize overall water consumption.
รามาดารีสอร์ทฯจะพยายามใช ้อุปกรณ์ประหยัดน้ าควบคุมไปกับวิธป
ี ฏิบัตต
ิ ่างๆเพือ
่ ลดการใช ้น้ าในภาพรวม โดย
ยังคงคานึงถึงความสะดวกสบาย สุขภาพ และความปลอดภัยของแขก

4)

General Water saving initiatives
การริเริม
่ การประหย ัดนา้

5)

-

Use water from on-site waste water treatment system for garden watering.
ใช ้น้ าจากระบบกาจัดน้ าเสียทีม
่ อ
ี ยูใ่ นพืน
้ ทีส
่ าหรับการรดน้ าต ้นไม ้

-

All toilets are to be fitted with dual-flush systems, and saving water model.
มีการติดตัง้ ระบบชาระแบบสองระบบในห ้องน้ า และใช ้รุ่นประหยัดน้ า

-

The hotel follow the water saving models with the following specifications:
โรงแรมใช ้อุปกรณ์ประหยัดน้ าทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ ังนี้
•

5 liters per minute for taps
5 ลิตรต่อนาทีสาหรับน้ าทีอ
่ อกมาจากก๊อก

•

10 liters10 liters per minute for showers
10 ลิตรต่อนาทีสาหรับน้ าทีอ
่ อกมาจากฝั กบัว

Heated water supply
การจ ัดหานา้ ร้อน
All hot water for the accommodation, wherever possible, is produced from:
น้ าร ้อนทีใ่ ช ้ในทีพ
่ ักอาศัย หากเป็ นไปได ้จะผลิตจากระบบน้ าร ้อนด ้วยระบบไฟฟ้ า

-

The hotel uses heat pump systems to produce hot water in some guestrooms for energy saving.
โรงแรมใช ้ระบบปั๊ มความร ้อนสาหรับผลิดน้ าร ้อนในห ้องพักบางห ้องเพือ
่ การประหยัดพลังงาน

6) Waste Management
การจ ัดการขยะมูลฝอย

7)

-

Recycles or composts; glass, paper, cardboard, oil, plastic and food waste
รีไซเคิลหรือทาเป็ นปุ๋ ย เช่น แก ้ว กระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก เศษอาหาร

-

Minimizes the use of paper and plastic for every guest and all staff
ลดการใช ้กระดาษและพลาสติกไม่วา่ จะใช ้สาหรับแขกหรือพนักงาน

Chemical use
้ ารเคมี
การใชส
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.
รามาดารีสอร์ทฯจะพยายามหลีกเลีย
่ งการใช ้สารเคมีตามประกาศขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติและจะพยายามทิง้ สารเคมีทใี่ ช ้อยู่อย่างปลอดภัย

8)

Expanding Green Area in hotels
้ ทีส
การเพิม
่ พืน
่ เี ขียวในโรงแรม
The hotel will try to expand green area to reduce green house effect.
รามาดารีสอร์ทจะพยายามเพิม
่ พืน
้ ทีส
่ เี ขียวเพือลดปรากฎการณ์เรือนกระจก
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.
รามาดารีสอร์ทฯจะจัดให ้มีการอบรมพนักงานเกีย
่ วกับผลดีของการรีไซเคิลต่อการดาเนินงานในแต่ละวันใน
โรงแรม รวมทัง้ การดาเนินชีวต
ิ ของพนักงานเอง ตลอดทัง้ ในชุมชนทีอ
่ าศัยอยู่
Our Target
1) Water consumption for the overall operation in 2021 will be reduced by 5% compared to 2020.
โรงแรมตัง้ เป้ าหมายลดการใช ้น้ 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

