การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืน และมีการทบทวนปั จจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุก
กิจกรรมทางธุรกิจโดยคานึงถึงปั จจัยภายในและภายนอก รวมถึงการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการ
ดาเนินธุรกิจทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ และผลักดันให้เป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมการทางานในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียและลดความสูญเสียที่อาจจะ
เกิดขึน้ ซึ่งปั จจัยความเสี่ยงสาคัญที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ได้มีการจัดทาไว้ในรายงานประจาปี 2563 หน้า
51
การบริหารความเสี่ยงภายใต้ภาวะวิกฤติจากสถานการณ์ COVID-19
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบอย่างมากโดยตรงต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการดาเนินการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจในช่วงภาวะวิกฤติ ของบริษัทฯ ได้เริ่มขึน้ ตัง้ แต่ช่วง
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เพื่อตอบสนองทันท่วงทีกับกับสถานการณ์ ทางบริษัทฯ ได้จดั ตัง้ ทีมบริหารในการจัดการภาวะวิกฤติ
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อ เตรียมแผนรับมือและดาเนินมาตรการต่างๆ โดยมีการติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติของบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ได้แก่
(1) การแก้ไขและบรรเทาผลกระทบ (Resolve)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งผลกระทบรุ นแรงต่อ การดาเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ทยอยปิ ด
ให้บริการโรงแรมเป็ นการชั่วคราวในประเทศไทยทัง้ หมดจานวน 66 แห่ง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2563 และโรงแรมใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ทงั้ หมด 5 แห่ง ตัง้ แต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เพื่อเป็ นการบรรเทาผลกระทบระยะสัน้ และได้เริ่ม
ทยอยกลับมาเปิ ดให้บริการโรงแรมบางกลุ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2563 โดยแบ่งออกเป็ น 4 ระยะ
•

•

•

ระยะที่ 1 กลุ่มโรงแรมฮ็อป อินน์ ประเทศไทย เนื่องจากโรงแรมในกลุ่มนีเ้ น้นกลุ่มลูกค้าที่เดินทางใน
ประเทศเป็ นหลัก โดยทยอยเปิ ดให้บริการโรงแรมในกลุ่มนีต้ งั้ แต่วนั ที่ 18 พฤษภาคม 2563 และเปิ ด
ครบ 44 สาขาในวันที่ 1 มิถนุ ายน 2563
ระยะที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ ได้เริ่ม เปิ ดให้บริการโรงแรมในพืน้ ที่พัทยาและหัวหิน
เนื่องจากพืน้ ที่ดงั กล่าวเป็ นพืน้ ที่ท่มี ีสดั ส่วนลูกค้าคนไทยสูงและสามารถเดินทางในระยะเวลาสัน้ โดย
รถยนต์ โดยเปิ ดให้บริการโรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท และ ไอบิส หัวหิน ในวันที่ 12
มิถนุ ายน 2563 และโรงแรม ไอบิส พัทยา ในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2563
ระยะที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม 2563 ได้เริ่มเปิ ดให้บริการโรงแรมในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรม แกรนด์ ไฮ
แอท เอราวัณ กรุ งเทพ และ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุ งเทพ โดยในระยะแรกบริษัทฯ ได้เน้น

กลุ่มลูกค้าคนไทยในส่วนของร้านอาหารในโรงแรมเป็ นหลัก รวมถึงการเปิ ดให้บริการกลุ่มโรงแรม
ราคาประหยัด 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรม ไอบิส กรุงเทพ สาทร และ ไอบิส กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์ และโรงแรม
ในพืน้ ที่พทั ยาเพิ่มอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา
•

ระยะสุดท้าย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิ ดให้บริการโรงแรมที่เหลือทุกแห่งจานวน 14
แห่งในประเทศไทย และโรงแรม ฮ็อป อินน์ 5 แห่งในประเทศฟิ ลิปปิ นส์

สาหรับการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดซึ่งเป็ นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างมากภายใต้สถานการณ์นี ้
บริษัทฯ ได้ดาเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ระยะแรกของสถานการณ์จนถึง
ปั จจุบัน เช่น การเจรจาขอผ่อนผันค่าใช้จ่ายกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การเจรจาเลื่อนการชาระคืนเงินต้นที่ถึง
กาหนดชาระกับธนาคารเจ้าหนีแ้ ละการระงับแผนการลงทุนทัง้ หมดเป็ นการชั่วคราว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมั่นใจ
ว่ามีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่เพียงต่อการดาเนินงานภายใต้ความท้าทายนี ้
การดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเป็ นอีกหนึ่งมาตรการที่เกิดขึน้ ในระยะนีเ้ พื่อบรรเทาผลกระทบให้เกิดขึน้ น้อย
ที่สดุ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยมีการดาเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
พนักงาน – บริษัทฯ ได้จัดทาแนวทางปฏิบตั ิดา้ นสุขอนามัยสาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานในโรงแรมและสานักงาน
ใหญ่และกาหนดให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ออกมาตรการสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานที่บา้ นได้ และให้
เหลื่อมเวลาเข้างานในกรณีท่ีมีความจาเป็ น ต้องเข้าทางานที่สานักงาน และกาหนดให้มีการสื่อสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์เป็ นหลัก เพื่อลดการเดินทางและหลีกเลี่ยงการพบปะระหว่างกัน นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์
ในการป้องกันการแพร่ระบาดให้กบั พนักงานทุกคน เช่น หน้ากากอนามัย เฟซชิลด์ ถุงมือยาง
ลูกค้า – โรงแรมทุกแห่งของบริษัทฯ มีนโยบายในการช่วยเหลือลูกค้าที่เข้าพักหรือใช้บริการส่วนจัดเลีย้ งโดยลูกค้า
สามารถยกเลิกหรือเลื่อนกาหนดการเข้าพักและจัดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้
คู่ค้า – บริษัทฯ ได้ดาเนินมาตรการลดค่าเช่าสาหรับคู่คา้ ที่เป็ นผูเ้ ช่า พืน้ ที่ในธุรกิจพืน้ ที่ให้เช่า เพื่อเป็ นการช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ สาหรับคู่คา้ ของธุรกิจโรงแรม เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีการปิ ด
ให้บริการชั่วคราวในเดือนเมษายนและเริ่มทยอยเปิ ดให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯ จึงได้มีการเจรจาขอ
ผ่อนผันค่าใช้จ่ายกับคู่คา้ บางส่วน และหลังการเจรจาแล้วเสร็จบริษัทฯ ได้ชาระเงินตรงตามข้อตกลงกับคู่คา้ ทัง้ หมด
ผู้ถือหุ้น – บริษัทฯ ได้มีการแจ้งประกาศผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และการปิ ดโรงแรมชั่วคราวในเดือน
มีนาคม 2563 โดยเป็ นการประกาศบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงผูถ้ ื อหุน้ ทุกกลุ่ม และได้
มีการอัพเดทมาตรการบรรเทาผลกระทบและการรับมือในการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกไตร

มาสในคาอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) และการนาเสนอผลการดาเนินงานประจาไตรมาส ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
สั ง คมและชุ ม ชน – ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2563 ซึ่งเป็ นช่วงเวลาที่มีการระบาดของ COVID-19 ค่อนข้างสูงใน
ประเทศไทย บริษัทฯ ได้เสนอสิทธิการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทฯ ที่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ให้แก่บุคคลากรทางการแพทย์ เพื่อช่วยสนับสนุนการทางาน นอกจากนีโ้ รงแรมทุกแห่งของบริษัทฯ ได้มีการจัด
ทาอาหารและถุงอุปกรณ์ดา้ นสุขอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กบั ชุมชนโดยรอบโรงแรม
(2)

การฟื้ นตัวทางธุรกิจ (Recover)

สาหรับการฟื ้ นตัวในระยะสัน้ บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย
ในโรงแรม นับ ตั้ง แต่ ร ะยะแรกของการแพร่ร ะบาด บริษั ท ฯ ได้ก าหนดให้ โรงแรมทุก แห่ งทั้งในประเทศไทยและ
ฟิ ลิปปิ นส์ปฏิบตั ิตามมาตรการการเฝ้าระวังและการป้องกันทางสุขอนามัยขัน้ สูงสุดตามคาแนะนาของภาครัฐ ซึ่งเป็ น
สิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์นี ้ ได้แก่ การกาหนดการเว้นระยะห่าง การตรวจวัด
อุณหภูมิเพื่อคัดกรองพนักงานและลูกค้าก่อนเข้าพืน้ ที่ ติดตัง้ เจลแอลกอฮอล์ลา้ งมือ ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้ ทาความสะอาด
ทุกจุดสัมผัสของพืน้ ที่ส่วนรวม อย่างไรก็ตามหลังจากที่ บริษัทฯ เริ่มทยอยกลับมาเปิ ดให้บริการโรงแรม บริษัทฯ ได้
ยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยในโรงแรมทัง้ หมด เช่น การยกระดับการทาความสะอาดฆ่า
เชือ้ ภายในโรงแรมทุกพืน้ ที่ การกาหนดมาตรการด้านสุขอนามัยในส่วนของร้านอาหารและจัดเลีย้ ง การสนับสนุนการ
ช าระเงิ น ผ่ า น e-payment ทั้ง นี ้โรงแรมทุก แห่ ง ของบริษั ท ฯ ในประเทศไทย ได้ผ่า นการประเมิ น มาตฐาน SHA
มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดทา
ขึน้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
นอกเหนือจากนีก้ ารเพิ่มรายได้จากลูกค้าในประเทศเป็ นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญเช่นเดียวกันในช่วงนี ้ โดยมุ่งเน้น
การทาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เพื่อสร้างการรับรูข้ อ้ มูลที่เท่าเทียมกัน และให้ความร่วมมือกับโครงการ
ของภาครัฐเพื่อช่วยสนับสนุนการฟื ้ นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สาหรับการฟื ้ นตัวในระยะยาว บริษัทฯ ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนเตรียม
ความพร้อมหากสถานการณ์มีการผ่อนปรน และมีการอนุญาตให้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้

(3)
การขับเคลือ่ นมูลค่าในระยะยาว (Drive Long Term Value)
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนายกระดับองค์กรเพื่อการเป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยการเพิ่มความสามารถในการยกระดับ
สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุ ดผ่านการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน
เช่น การพัฒนาทักษะของพนักงานให้มีความหลากหลายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของธุรกิจและ
นาไปสู่การบริหารต้นทุนของบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ การคิคค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนาไป
ยกระดับการบริการของโรงแรมทุก แห่ง และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า ได้ค รอบคลุม ทุกกลุ่ม รวมถึง การ
ยกระดับการมีส่วนร่วมและการอยู่ร่วมกันของผูส้ ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนให้กบั อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

การบริหารห่วงโซ่อุปทานธุรกิจ
บริษัทฯ กาหนดแนวทางในการดาเนินธุรกิจระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ คู่คา้ และผูร้ บั เหมาที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดย
คานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ และการบริการที่ได้รบั เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็ นธรรม รวมถึงการกากับดูแล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆ การจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ
การจัดการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย การจัดการด้านผลกระทบต่อชุมชน และการคานึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยกาหนด
องค์ประกอบเหล่านีใ้ ห้อยู่ในกระบวนการจัดซือ้ ตัง้ แต่ตน้ จนจบ ได้แก่ วิธีสรรหาคู่คา้ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประมูลงาน
วิธีพิเศษ วิธีจัดซือ้ จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นหลังจากการเข้าร่วมประมูลงานจาก
คู่คา้ ที่เข้าร่วมเสนอราคาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานอยู่เสมอ

การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
บริษัทฯ ถือว่าลูกค้าทุกคนมีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกบั ลูกค้าทุกกลุม่
และดูแลลูกค้าทุกรายตัง้ แต่ก่อนเข้าใช้บริการ ขณะเข้าใช้บริการ ไปจนถึงภายหลังการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็ นการเข้าใช้
ห้องพัก ห้องอาหาร หรือบริการอื่นๆของบริษัท โดยในทุกขั้นตอนจะมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ลกู ค้าได้รบั ความประทับใจอย่างสูงสุด นอกจากนีบ้ ริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดย
อาศัยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเป็ นแหล่งข้อมูลสาคัญในการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อการพัฒนาให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จ ริง โดยการพัฒนาการบริการดังกล่าวจะมีการอัพเดทอยู่สม่ าเสมอเพื่ อให้เ ข้า
พฤติกรรมของลูกค้าที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์ใหม่ๆ หรือตามสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ เช่น การยกระดับมาตรฐานความ
สะอาดและสุขอนามัยให้เท่าเทียมกันในโรงแรมทุกระดับชัน้ การปรับปรุงระบบจองห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมให้มีความ
สะดวกสบายมากขึน้ และง่ายต่อการใช้งานของลูกค้า

แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
• การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer clustering) – เนื่องจากบริษัทฯ มีโรงแรมหลายระดับให้ลกู ค้าได้เลือกใช้บริการ จึงมี
ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้า ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกัน อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวผักผ่อน กลุ่มลูกค้าองค์กร กลุ่ม
คนโสด คู่รกั ครอบครัว และเชือ้ ชาติต่างๆ บริษัทฯ จึงเน้นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อศึกษารายละเอียดความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มนัน้ ๆ เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงตามที่ลกู ค้าต้องการมากที่สดุ
● การบริหารจัดการข้อร้องเรียน (Customer complaint management) - บริษัทฯ มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนที่เกิด
จากความบกพร่องในการบริการลูกค้าอย่างหลากหลาย ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เฟสบุ๊ค บัญชี
ทางการของไลน์ ยูทูป ทวิตเตอร์ อีเมล์ หรือ คอลเซ็นเตอร์ เป็ นต้น สาหรับการประเมินผลกระทบและแนวทางการ
จัดการขึน้ อยู่กับแต่ละเหตุการณ์ โดยยึดถื อมาตรฐานการบริการเป็ นสาคัญทั้งนีจ้ ะมีการประเมินผลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายควบคู่กนั ไปด้วย
● การมีส่วนร่วมของลูกค้า (Customers engagement) – บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ กับโรงแรมทุกแห่งของบริษัทฯ
เพื่อส่งมอบประสบการณ์และการมีส่วนร่วมให้กบั ลูกค้าในโรงแรมและการบริการ
o การจัดให้มีการเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลหรือห้องพัก หรือให้พนื ้ ที่ในการ share, post รูปแห่งความทรงจา
ในโอกาสพิเศษต่างๆ ร่วมกันกับพืน้ ที่โรงแรมของเรา
o การนาเทคโนโลยี เพื่อเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ เช่น ใช้ เฟสบุ๊ค บัญชี
ทางการของไลน์ หรือ อินสตาแกรม ในการสื่อสารแบบ 2-ways Communication ตลอด 24 ชั่วโมง
o การจัดทาผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกๆ เดือน เช่น จานวน Follower, Subscription, Online
Reputation ของช่องทางสื่อสารออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการเติบโตของจานวนสมาชิกในส่วนของ Loyalty
Member

การส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ
นับตัง้ แต่ปี 2561 บริษัทฯ ได้จดั ตัง้ แผนกกลยุทธ์และนวัตกรรมองค์กร (Corporate Strategy and Innovation) เพื่อศึกษาและ
ดูแลการนานวัตกรรมใหม่มาเพื่ อพัฒนาการดาเนินธุรกิจรวมถึงการศึกษาปั จจัยต่างๆ กาหนดและปรับทิศทางกลยุทธ์การ
ด าเนิ น งานของบริษั ท ฯ และรองรับ โอกาสและความท้า ทายใหม่ ซึ่ ง จะท าให้บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามพร้อ มที่ จ ะรับ มื อ กับ การ
เปลี่ยนแปลงได้ อย่างรวดเร็วและสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน นอกจากนีย้ งั ได้มีการตัง้ ทีม คณะทางานเฉพาะกิจ โดย
คัดเลือกพนักงานจากฝ่ ายต่างๆ ช่วยกันจัดทาโครงการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อเป็ นการสนับสนุน
วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovative Culture)
สาหรับปี 2563 โรงแรม ฮ็อป อินน์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ ZWIZ.ai ซึ่งเป็ น Startup ที่เชี่ยวชาญด้าน AI Chatbot และ
Analytics tool เพื่อพัฒนาระบบจองห้องพักผ่าน chatbot โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจอง

ห้องพักผ่านทาง Line Official และ Facebook Messenger ซึ่งเป็ นการตอบสนองกับพฤติกรรมของลูกค้าในยุคปั จจุบนั ที่เน้น
ความรวดเร็ว สะดวกสบาย และการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดีย นอกจากนีก้ ารพัฒนาระบบ chatbot นีส้ ามารถช่วย
ให้พนักงานโรงแรมลดขัน้ ตอนในระบบปฏิบตั ิการและมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าได้มากขึน้

การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการด้านแรงงาน
บริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจขององค์กร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน การสนับสนุนความหลากหลายและความแตกต่าง (ไม่ว่าจะเป็ นด้านสีผิว เพศ เชือ้ ชาติ
ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือความพิการใดๆ) สิทธิมนุษยชน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทางาน หลักเกณฑ์
ดังกล่าวนีถ้ ูกนามาใช้ทั้งในการคัดเลือกและสรรหาบุคคลากรเพื่อเข้าทางาน การกาหนดและจัดสรรสวัสดิการ และพัฒนา
บุคลากร ซึ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รบั การปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจวิสยั ทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร รวมทัง้ ระเบียบ
ปฏิบตั ิในการทางานร่วมกัน และบริษัท ฯ ยังได้มอบโอกาสการเรียนรูแ้ ละความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงานผ่านการ
หมุนเวียน การโอนย้าย หรือเลื่อนตาแหน่งงาน ให้กับพนักงานทุกระดับทัง้ ชายและหญิงอย่างเท่า เทียมกัน ทัง้ ภายในบริษัทฯ
หรือในโรงแรมอื่นๆในเครือ โดยคานึงถึงความรู ้ ความสามารถ ที่เหมาะสมเป็ นหลักในการพิจารณา บริษัท ฯ จะเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการในกลุ่มธุรกิจเดียวกันทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของบริษัทฯ ไม่เพียงได้รับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการตามที่กฎหมายกาหนด แต่อยู่ในระดับที่เหมาะสมในตลาด
นโยบายการเสริมสร้างทักษะพัฒนาความรู้
บริษัทฯ มีการจัดทาแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) การสร้างทักษะ (Re Skill) และการเสริมทักษะ (Up Skill) รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
ยุดดิจิตอล (Digital Skills) ควบคู่กับการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยใช้หลักการ
พัฒนาศักยภาพในรูปแบบ 70:20:10 รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
การปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กรและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การสื่อสารที่มีประสิทธิ ภาพ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และการยกย่องชมเชย
พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสาคัญกับบุคคลากรเป็ นอันดับแรกเป็ นอย่างดี ทาง
บริษัทฯ ให้ความสนใจและใส่ใจกับสิ่งเหล่านี ้ จึงได้จดั ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารให้มีความหลากหลาย เพื่อสร้างความอุ่น
ใจและมั่นใจว่าทุกคนจะได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมพนักงาน (Townhall Meeting) เป็ น
ประจาทุกเดือนเพื่ออัพเดทสถานการณ์ธุรกิจและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้
พบและแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยตรงกับผูบ้ ริหารระดับสูง ในการประชุมนีพ้ นักงานจะได้พดู คุยและเสนอแนะความเห็น

ที่มีประโยชน์ต่อองค์กร หรือถามข้อสงสัยที่ตอ้ งการทราบโดยตรงจากผูบ้ ริหาร นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารผ่าน
เฟซบุ๊คของบริษัทฯ ที่เปิ ดให้พนักงานทุกคนเข้าเป็ นสมาชิก เพื่อรับข่าวสารและยังสามารถสร้างโพสต์ และแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ
บริษัทฯ มีการจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อการบริการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็ น
ประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยข้อมูลที่ได้รบั จะนามาวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อกาหนด
นโยบาย และส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนพัฒนา/ปรับปรุงในการให้บริการลูกค้าภายในต่อไป

การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน สังคม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน สังคม โดยมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลทัง้ ชุมชน สังคมในพืน้ ที่โดยรอบธุรกิจของบริษัทฯ และพืน้ ที่อื่นๆ ด้วย
การสร้างสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อการอยู่ร่วมกัน โดยใช้ความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู ม้ ี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสามารถรักษาวัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามของท้องถิ่น นอกจากนีบ้ ริษัท ฯ ยังสนับสนุน
ให้พนักงานซึ่งเป็ นหนึ่งในผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม ด้วยการเปิ ดกว้างรับ
ฟั งความคิดเห็นและเปิ ดโอกาสให้พนักงานร่วมคัดเลือกและอาสาทางานในโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยัง
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ เพื่อร่วมกันทางานที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อสร้าง
สังคมแห่งความยั่งยืน
กิจกรรมเพื่อสังคมในรอบปี 2563
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ และโรงแรมในเครือจัดกิจกรรมพนักงานอาสาโดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของสังคมจากการแพร่ระบาดของ โควิด- 19 ตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่โดย
• โรงแรมในเครือมอบอาหาร เจลแอลกอฮอล์ เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้ชมุ ชนใกล้เคียงและบุคคลทั่วไป
• บริษัทฯ มอบหน้ากาก N95 และกล้วยตากผลิตภัณฑ์จากชุมชนผาปั ง จังหวัดลาปาง แก่โรงพยาบาลมหาราช จังหวัด
นครราชสีมา, โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต , โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานครฯ
• บริษัทฯ มอบ Thank You Bag ให้กบั พนักงานทาความสะอาดเก็บขยะกวาดถนนในเขตพืน้ ที่โดยรอบธุรกิจของบริษทั
ฯ ได้แก่ เขตคลองเตย เขตปทุมวัน เขตสาทร เขตคลองสาน เขตแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอบคุณและเป็ นกาลังใจแก่บุคลากรที่ทางานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 ซึ่งภายในถุงบรรจุดว้ ยกาแฟจากชุมชนดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย ข้าวหอมมะลิภเู ขาไฟ จากชุมชนบ้านโคก

เมือง จังหวัดบุรีรมั ย์ และภาชนะกะลาแปรรูป จากชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทัง้ นีผ้ ลิตภัณฑ์ท่ีบริษัท
ฯ นามามอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ ล้วนมาจากชุมชนในโครงการ “พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ Happy Home
Happy Stay” ซึ่งเป็ นโครงการเพื่อพัฒนายกระดับการให้บริการและการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในชุมชนของบริษัท ฯ
อันเป็ นการช่วยเหลือและกระจายรายได้ส่ทู อ้ งถิ่นเนื่องจากชุมชนท่องเที่ยวเหล่านีล้ ว้ นได้รบั ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ โควิด- 19
• บริษัทฯ มอบรายได้จากการเข้าพักโรงแรมฮ็อปอินน์ท่วั ประเทศทุกสาขาในวันที่ 5 มิถนุ ายน 2563 โดยไม่หกั ค่าใช้จา่ ย
สมทบกับเงินร่วมบริจาคของพนักงานรวมเป็ นเงินจานวน 1 ล้านบาทมอบให้ “โครงการ 63 บาทสูโ้ ควิด-19 พลังนา้ ใจ
63 บาทแปรเปลี่ยนความทุกข์ยากปี 2563” ซึ่งดาเนินการโดยสภากาชาดไทย
กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
โครงการตูเ้ ปิ ดจินตนาการ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในระดับประถมศึกษาด้วยการมอบตู้
เปิ ดจินตนาการซึ่งเป็ นตูท้ ่ีมีทงั้ หนังสือและของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะด้านต่างๆ มีค่มู ือการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตสื่อการเรียนรู ้ บริษัทฯ จะมอบตูเ้ ปิ ดจินตนาการให้กับโรงเรี ยนในจังหวัดที่มีโรงแรม ฮ็อบ อินน์ ประเทศไทย ตัง้ อยู่ ซึ่งจะ
มอบให้ในวันเปิ ดให้บริการโรงแรมเป็ นวันแรกพืน้ ที่ละ 5 แห่ง โดยเริ่มโครงการนีม้ าตัง้ แต่ปี พ.ศ 2557 จนถึงปั จจุบนั มีโรงเรียนที่
ได้รบั ตูเ้ ปิ ดจินตนาการไปแล้วรวม 220 แห่ง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบตูเ้ ปิ ดจินตนาการให้แก่โรงเรียน 5 แห่งในจังหวัด
ภูเก็ต เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิ ดให้บริการโรงแรม ฮ็อป อินน์ ภูเก็ต สาขาที่ 2
โครงการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
โครงการพักสบายกาย เที่ยวสบายใจ Happy Home Happy Stay การท่องเที่ยวชุมชนมีบทบาทและมีความสาคัญ
เพิ่มขึน้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นทัง้ ผูค้ น สังคม วัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม เช่น การปรุง
และการรับประทานอาหารท้องถิ่น การทาหัตถกรรมพืน้ บ้านรวมถึงการอยู่พกั อาศัยแบบบวิถีชีวิตท้องถิ่นกับเจ้ าของบ้าน ด้วย
เหตุนีบ้ ริษัทฯ ในฐานะผูป้ ระกอบการโรงแรมจึงต้องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็ นอุตสาหกรรมที่
สอดคล้องโดยตรงกับบริษัทฯ
ด้วยการยกระดับการบริหารจัดการโฮมสเตย์ในชุมชนผ่านการแบ่งปั นความรูค้ วามเชี่ยวชาญของบริษทั ฯ ให้กบั ชุมชน
ส่งเสริมให้ชมุ ชนเกิดการเรียนรู ้ ได้เห็นมุมมองใหม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดปรับปรุงเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ย่งั ยืนจากภายในชุมชนเอง บริษัท ฯ ริเริ่มโครงการนีใ้ นปี พ.ศ2561ที่ชุมชนบ้านแหลม อาเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และต่อมาในปี 2562 ได้ร่วมกับแอร์เอเซีย จัดอบรมให้ความรูเ้ รื่องการบริการและการบริหารจัดการโฮมสเตย์
ให้กับชุมชนในโครงการ Journey D โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ขยายความร่วมมือกับธนาคารออมสินในโครงการ GSB Smart
Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์ โดยได้เข้าร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล และให้ความรู ้แก่ชมุ ชนในโครงการ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนอง
ขาว อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนบ้านมุงเหนือ อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก และได้สนับสนุนมอบผ้าปู
ที่นอนสภาพดีท่คี ดั เลือกจากโรงแรมในเครือให้แก่ 6 ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ประโยชน์

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
การประกอบธุรกิจโรงแรมนัน้ ต้องอานวยความสะดวกสบายและสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า ซึ่งล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน
และก่อให้เกิดมลภาวะทัง้ ขยะและนา้ เสียสิ่งเหล่านีม้ ีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชนั้ บรรยากาศอันเป็ นสาเหตุห ลักของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กาลังกลายเป็ นวิกฤติดา้ นสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ ของโลก บริษัทฯ
ตระหนักถึงความสาคัญสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อเป็ นการลดผลกระทบทางตรงและ
ทางอ้อม บริษัทฯ จึงได้กาหนดให้โรงแรมทุกแห่งปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและนโยบายในการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิ ภาพสูงที่สุด และหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่เป็ นการทาลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบและปลูกฝั งจิตสานึกให้
บุคคลากรทุกคนตระหนักรู ถ้ ึง การใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบโดยมีการสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงแนวทางปฎิบัติและ
ออกแบบประสบการณ์ลูกค้าเพื่อกระตุน้ ให้ ลูกค้า ปรับพฤติกรรมต่อการประหยัดพลังงาน นอกจากนีย้ ังส่งเสริมการคิดค้น
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการดังกล่าวนีเ้ พื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย

การจัดการพลังงาน
บริษัทฯ และโรงแรมในเครือทุกแห่งมีการตรวจสอบ ดูแลรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ อยู่สม่าเสมอ เพื่อบริหารจัดการให้
การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
•
รณรงค์ปลูกฝั งจิตสานึกให้บุคคลากรใช้ทรัพยากรด้วยความรับผิดชอบ ลดการใช้พลังงานที่สามารถทาได้ทงั้ ที่บา้ น
และที่ทางาน เช่น การใช้ไฟฟ้าเท่าที่จาเป็ น ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การเดินขึน้ -ลงบันไดแทนการใช้
ลิฟต์ การดูแลบารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ใช้หลักการ 3R – การใช้ซา้ การลด
การใช้ และการนากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการทางานประจาวันเพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวม
•
ติดตัง้ Timer ควบคุมสวิตซ์ และ สลับการเปิ ดปิ ดไฟ ให้มีแสงสว่างที่เพียงพอเหมาะสม
•
เปลี่ยนจากหลอดคอมแพ็กต์ฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็ นหลอดไฟ LED-T8,18 วัตต์ ติดตัง้ และใช้สวิตช์ตงั้ เวลาเพื่อ
ควบคุมการใช้พลังงานแสงสว่างภายในอาคาร
•
โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ติดตัง้ VFD (Variable Frequency Drive) เป็ นอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบไฟฟ้า
โดยปรับความเร็วรอบจากการปรับความถี่ มอเตอร์ของระบบปั๊ มเครื่องทานา้ เย็น และเปลี่ยนเครื่องกาเนิดไอนา้
ประสิทธิภาพสูง จานวน 1 เครื่องและเปลี่ยนเครื่องทานา้ เย็นแบบรวมศูนย์ Chiller ที่มีประสิทธิภาพสูงขึน้ เพื่อลด
การใช้พลังงาน
ในปี 2017-2018 เปลี่ยนเครื่องทานา้ เย็นประสิทธิภาพสูง จานวน 2 เครื่อง ส่งผลให้ได้รับรางวัลอาคารประหยัด
พลังงานดีเด่น “MEA Energy Saving Building Award “ ชึ่งจัดขึน้ โดยการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งผลการดาเนินงานการ
เข้าร่วมโครงการนัน้ ทาให้โรงแรมมีผลประหยัดทางไฟฟ้าลดลง 9% จากมาตการนี ้

•

•

โรงแรมคอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ ติดตัง้ ชุดระบบ Chiller Plant Optimization ช่วยบริหารจัดการ ประสาน
การทางานของระบบทาความเย็นทัง้ ระบบได้แก่ Chiller Plant Controls, Chilled Water Pump, Condenser Water
Pump, Cooling Tower Fan Motor, AHU Motor ให้ป รับ เปลี่ ย นความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable Speed) ให้
ทางานสัมพันธ์กันทั้งระบบ และควบคุมการทางานให้เป็ นไปตามความต้องการปริมาณความเย็น (Heat Load) ที่
ต้องการจริงๆ นอกจากนี ้ โรงแรมมีเครื่องทาความเย็น Chiller มากกว่า 1 เครื่อง ระบบซอฟแวร์จะบริหารสั่งงาน การ
ทางานของเครื่อง Chiller ในแต่ละเครื่อง ให้ทางานตามปริมาณความต้องการความเย็นที่เหมาะสม (Efficiency
improving) ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบทาความเย็น ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบลงได้ อย่าง
มาก
กลุ่มโรงแรมในเครือ Accor จัดจ้างบริษัท NCH ซึ่งเป็ นบริษัทรับจ้างดูแล บารุงรักษาและบาบัดนา้ ในระบบ Cooling
tower เข้ามาตรวจสอบ ประเมินกระบวนการทางานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อปรับปรุงให้ระบบเครื่องปรับอากาศ
ทางานมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึน้ Cooling tower เป็ นอุปกรณ์ระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศแบบ Chiller ทา
ให้โรงแรมที่ติดตัง้ ระบบนีไ้ ม่ตอ้ งใช้อปุ กรณ์ ชุดกรองนา้ (Softener) ส่งผลให้การระบายความร้อนได้ดีขึน้ ทาให้เครื่อง
Chiller ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า = 1.5% ต่อ 1 องศา คาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงาน ถึง 2%
ข้อมูลการใช้พลังงานภายในองค์กร
ปี 2561*
ปี 2562
74,449,938.71
82,086,526.64
กิโลวัตต์-ชั่วโมง
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ปี 2563
52,597,885.82
กิโลวัตต์-ชั่วโมง

*ปี 2561 ไม่รวมข้อมูลการใช้พลังงานของโรงแรมฮ็อป อินน์

การจัดการน้าของโรงแรมในเครือ
นา้ เป็ นปั จจัยที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ และโรงแรมในเครือมีแนวทางบริหารจัดการนา้ และส่งเสริมรณรงค์
สร้างจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรนา้ ของพนักงานและผูเ้ ข้าใช้บริการ ดังนี ้ ใช้นา้ อย่างคุม้ ค่า ใช้นา้ อย่างรับผิดชอบ ใช้
นวัตกรรมเพื่อลดการใช้นา้
• รณรงค์ให้ผเู้ ข้าใช้บริการใช้ผา้ ขนหนูและผ้าลินินซา้ เพื่อลดการซักผ้า การใช้นา้
• รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการใช้ทรัพยากรนา้ อย่างเหมาะสมและคุม้ ค่า เช่น ไม่เปิ ดนา้ ทิง้ ใน
ทุกๆ กิจกรรมหรือกดนา้ ดื่มแต่พอดี เป็ นต้น
• ติดตัง้ Aerator เพื่อลดปริมาณนา้ ไหลจากก๊อกนา้
• เลือกใช้สขุ ภัณฑ์รุน่ ประหยัดนา้
• ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อ และมาตรวัดนา้ เพื่อตรวจเช็คและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของนา้
• บันทึกปริมาณการใช้นา้ เปรียบเทียบเพื่อหามาตรการลดการใช้นา้

• การบาบัดนา้ เสีย โรงแรมปฏิบตั ิตามข้อกาหนดกฏหมายอย่างเคร่งครัด และตรวจสอบระบบอย่างสม่าเสมอเพื่อลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ข้อมูลการใช้นา้ ภายในองค์กร
ปี 2561*
1,180,075.30
ลูกบาศก์เมตร

ปี 2562
1,440,465.83
ลูกบาศก์เมตร

ปี 2563
855,642.88
ลูกบาศก์เมตร

**ปี 2561 ไม่รวมข้อมูลการใช้นา้ ของโรงแรมฮ็อป อินน์

การจัดการขยะ
โรงแรมตระหนักถึงการสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินกิจการ โดยแยกประเภทขยะ ดังนี ้
• ขยะจากห้องพัก และพืน้ ที่ส่วนร่วม มีการคัดแยกขยะ เพื่อนาไปรีไซเคิล และสะดวกต่อการจัดการขยะในลาดับถัดไป
• ขยะจากห้องครัว โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุ งเทพ ร่วมกับบริษัท Light Blue ได้ดาเนินโครงการ Light Blue
เพื่อลดขยะที่มาจากอาหารโดยเริ่มตัง้ แต่การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต รวมถึงการจัดการอาหารเหลือทิง้
ปี 2563

ลดปริมาณอาหาร 84 ตัน 99.6 ตัน
ปริมาณอาหารเหลือทิง้ 56.7%

มอบอาหารให้ผยู้ ากไร้ 174,000 มือ้
ลดการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง
189 ตันคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า

• ขยะพลาสติก โรงแรมในเครือ มีนโยบายลดปริมาณการใช้พลาสติก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
เปลี่ยนจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก มาเป็ นขวดแก้ว หลอดกระดาษ ถุงผ้า ถุงกระดาษ รวมถึงจัดตัง้ จุดเติมนา้
ดื่มบริการให้แก่ผเู้ ข้ามาใช้บริการ และรณรงค์ให้พนักงาน ลดการใช้พลาสติกด้วยกิจกรรมต่างๆ การแจกกระบอก
นา้ พกพา ถุงผ้า และกล่องอาหารซิลิโคนพับได้ ให้แก่พนักงาน
นอกจากนี ้ ยังระบุให้ซพั พลายเออร์ ที่จดั ส่งสินค้าให้โรงแรม ส่งสินค้ามาในตะกร้าหรือถัง แทนถุงพลาสติก
• ขยะกระดาษ บริษัทฯ มีนโยบายและดาเนินการเรื่องการคัดแยกกระดาษตัง้ แต่ปี 2551 ในปี 2563 บริษัทฯ โรงแรม
ในเครือ และบริษัทพันธมิตรภายในอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ได้เข้า ร่วมในโครงการ Paper X กับ บมจ. เอสซีจี
แพคเกจจิง้ เพื่อนากระดาษที่ได้จากการคัดแยกนาไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็ นการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนนา
ทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร โดยปริมาณกระดาษที่คดั แยกนับจากเริ่มเข้าโครงการเมื่อ
เดือนตุลาคมมีปริมาณกระดาษที่คดั แยกได้ 1.6 ตัน ซึ่งสามารถลดการตัดต้นไม้ไปได้ 17 ต้น ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 680 คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดการใช้นา้ 7000 แกลลอน ลดการใช้นา้ มัน 380 แกลลอน ลดปริมาณ
การใช้พลังงาน 4000 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
*ที่มา www.fusionwaste.com

การจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ ที่จะส่งเสริมให้ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความเข้าใจในแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ
นามาปรับปรุ งในกระบวนการการทางานต่างๆ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงาน การ
จั ด การขยะ การเลื อ กใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี เ ป็ นมิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่นการเปลี่ยนการใช้สารทาความเย็น ที่มีส่วนผสม CFC ที่ส่งผลกระทบต่อชัน้ บรรยากาศ การจัด
กิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ ยังคานึงถึงรู ปแบบการจัดกิจกรรมที่ ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะจาก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สนับสนุนให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยรถสาธารณะ บริษัทฯ ได้เริ่มรวบรวมเก็บข้อมูลการที่เกี่ยวข้องกับ
การปล่อยก๊ าซเรือนกระจกที่สามารถลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกเพื่อนามาวิเคราะห์แ ละพัฒ นากระบวนการทางานที่
เหมาะสมในลาดับถัดไป

