Business Sustainability Development
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำ�ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ตระหนักถึงบทบาทสำ�คัญต่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวว่าการประกอบธุรกิจการลงทุนพัฒนาและบริหารโรงแรม นั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งเชิง
บวกและเชิงลบด้วยเหตุนี้ เราจึงนำ�หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานโดยให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีและมุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์และเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้
1 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจรวมถึงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบทั้งในประเทศไทยและ
		 ประเทศที่มีหน่วยธุรกิจ
2 ยึดมั่นดำ�เนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส มีจริยธรรมที่ดีโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก
3 มุง่ เน้นพัฒนาและบริหารจัดการอย่างรับชอบตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทุกส่วนอย่างต่อเนือ่ งและส่งเสริมการจัดซือ้ จัดหาอย่างรับผิดชอบ
4 ดำ�เนินงานโดยเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล ความเสมอภาคเป็นธรรมและไม่แบ่งแยก
5 มุ่งพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังจิตอาสาในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6 สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ประกอบธุรกิจ และชุมชน สังคมโดยทั่วไป
7 ดำ�เนินธุรกิจโดยให้ความสำ�คัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุล โดย คำ�นึงถึงการลดผลกระทบใน
		 การสร้างก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ทัง้ นี้ นโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนถือเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการทีจ่ ะร่วมกันขับเคลือ่ นอย่างเป็นรูปธรรม
และเป็นหน้าที่ขอพนักงานทุกคนที่จะนำ�ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในทุกกระบวนการทำ�งานและการประเมินผลงานทั้งนี้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางที่วางไว้

นายเพชร ไกรนุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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Together for The Better
ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้น

Innovating Exceptional Experience to Deliver Happiness for All
สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดี เพื่อส่งมอบความสุขให้ทุกฝ่าย
เราชาวเอราวัณพร้อมยึดถือวัฒนธรรมขององค์กรเป็นแนวทางดำ�เนินงานร่วมกัน
เพื่อขับเคลื่อนพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน
สร้างความเป็นหนึ่งเดียว ก้าวไปยังเป้าหมายพร้อมกัน
ด้วยวัฒนธรรมขององค์กรของเรา
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เข้าใจลูกค้า

คิดต่างสร้างสรรค์

คิดต่างสร้างสรรค์

ใส่ใจ รับรู้และเข้าใจ
ความต้องการ ความ
จำ�เป็น หรือปัญหา
ของผู้อื่น เพื่อนำ�มา
พัฒนาสิ่งใหม่หรือ
นวัตกรรมให้กับ
องค์กร

คิดต่างเพือ่ สร้างสรรค์
สิ่งใหม่ที่ท้าทาย
และนำ�ไปสูน่ วัตกรรม
กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
เพื่อให้เป้าหมาย
บรรลุ โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรค์
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สำ�เร็จด้วยกัน

ยึดมั่นความดี

ทำ�งานมีประสิทธิภาพ

ร่วมกันทำ�งานเป็นทีม
และสร้างเครือข่าย
พันธมิตรไปสูเ่ ป้าหมาย
ด้วยกัน

ทำ�งานด้วยสำ�นึกใน
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ธุรกิจ

ทำ�งานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดย
ใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า เพื่อส่งมอบ
ผลงานที่มีคุณภาพ
และพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง

กลยุทธการดำ�เนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน
เศรษฐกิจ

สังคม

สร้างเครือข่ายคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อนำ�เสนอสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้า

ยกระดับความสามารถเชิงพลวัต
ของพนักงานในการจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ให้คุ้มค่าทั้งในการก่อสร้างและ
การดำ�เนินการ

แนวทางดำ�เนินงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพกระบวนการดำ�เนินงาน
พร้อมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อ
เติบโตไปด้วยกัน
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เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ยกระดับกระบวนการทำ�งาน เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน
ลูกค้า และชุมชน

มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วย
การปรับปรุงกระบวนการทำ�งานรวมถึง
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
เพื่อให้ธุรกิจดำ�รงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลจากกระบวนการทำ�งานที่สร้างผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบใน 3 มิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เราจึงศึกษากระบวนการภายในตั้งแต่ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� เพื่อวิเคราะห์เชื่อมโยง และระบุผู้มีส่วนได้เสียใน
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของบริษัท สื่อสารทำ�ความเข้าใจ และตอบสนองความคาดหวัง เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียและการเติบโต
ไปด้วยกัน
ห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
การพัฒนาความ
พึงพอใจของลูกค้า

การวิเคราะห์
โอกาสทางธุรกิจ
การออกแบบ
และการก่อสร้าง

การบริหารสินทรัพย์

การบริหารและการจัดการ

การตลาดและการขาย

การวิเคราะห์และดูแลผู้มีส่วนได้เสียในระบบห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการสร้างคุณค่าร่วมกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุม่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยระบุกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียครอบคลุม 8 กลุม่ หลัก
ได้แก่ (1) พนักงาน (2) ลูกค้า (3) พันธมิตรธุรกิจ (4) คูค่ า้ (5) ผูถ้ อื หุน้
/เจ้าหนี้ (6) หน่วยงานภาครัฐ (7) ชุมชน (8) สิ่งแวดล้อม

โดยมีการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ และ
ตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยนำ�ข้อมูลจากทุกส่วน
ปรั บ เข้ า ไปเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการทำ � งานเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ในการดำ�เนินธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง / ความสนใจ

การตอบสนอง

พนักงาน

• การดูแลและปฎิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพและ		
ความก้าวหน้าตามสายอาชีพ
• สุขภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำ�งาน
• การสื่อสารที่ชัดเจนถึงสถานการณ์และผลการ		
ดำ�เนินงานของบริษัท

• เปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน
ผ่านกระบวนการสรรหาและว่าจ้าง
• พิจารณาค่าตอบแทนจากผลงานและความสามารถ
ตามนโยบายบริษัท
• จัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้พนักงาน
• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ERW
Digital Learning Center เพื่อให้พนักงานเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา
• จัดตั้ง “HOP INN Learning Club” สำ�หรับการ
พัฒนาพนักงานโรงแรมฮ็อป อินน์ ทั่วประเทศ
• ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรผ่านการอบรม
กิจกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• ส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพผ่านการหมุนเวียน
งาน การโอนย้ายและเลื่อนตำ�แหน่ง
• ดูแลสุขภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อมในสถานที่ทำ�งานในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19
• จัด Townhall เพื่อสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
สถานการณ์และผลการดำ�เนินงาน เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นประจำ�ทุกเดือน
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง / ความสนใจ

การตอบสนอง

ลูกค้า

• มาตรการด้านสุขภาวะอนามัยความปลอดภัย
• สินค้าและบริการที่คุ้มค่าและตรงตามความ		
ต้องการของลูกค้า
• การเปิดเผยข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่าง 		
ครบถ้วนและถูกต้อง ทันเวลา
• มีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าและ		
สามารถนำ�เสนอบริการที่มากกว่าความคาดหวัง
โดยที่ลูกค้าไม่ร้องขอ
• การแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียน ได้อย่างทันท่วงที
และไม่นิ่งเฉย
• การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า
• เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างสูงสุด

• ปฎิบัติตามนโยบายสุขภาวะอนามัยของกระทรวง
สาธารณสุขและเครือโรงแรมพร้อมทั้งดำ�เนินมาตรการ
เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าในเรื่องของความสะอาด SHA
PLUS
• พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการใช้บริการ
ให้ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
• นำ�เอาปัญหาร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของลูกค้ามา
ปรับปรุงหรือก่อให้เกิดการบริการใหม่ๆ อย่างสม่�ำ เสมอ
• มีการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในการบริการ
ลูกค้าสำ�หรับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
• ออกแบบโรงแรมและการบริการที่มีมาตรฐาน เพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าทุกระดับ
• ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• สื่อสารกับลูกค้าผ่านสื่อออนไลน์ และอัพเดทข้อมูล
อย่างสม่ำ�เสมอ

คู่ค้า

• การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและปฏิบัติต่อคู่ค้า 		
อย่างเป็นธรรม
• ให้ความสำ�คัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 		
กำ�หนดขั้นตอนที่โปร่งใสเป็นธรรม
• สร้างคุณค่าของธุรกิจร่วมกัน
• พร้อมให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงทีเมื่อ
คู่ค้าแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากธุรกรรมที่		
เกี่ยวเนื่องกัน

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ยุติธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้
• มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
• ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ลดผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ร่วมมือต่อต้านการทุจริต
• จัดลำ�ดับแบ่งประเภทกลุ่มคู่ค้า เพื่อบริหารความเสี่ยง
ห่วงโซ่อุปทาน

พันธมิตรธุรกิจ

• การดำ�เนินธุรกิจร่วมกันเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกัน
อย่างยั่งยืน
• สร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดีในระยะยาว

• กำ�หนดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
• ร่วมมือกันพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
• ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ผู้ถือหุ้น/เจ้าหนี้

• กำ�หนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม
ตามแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• สร้างผลตอบแทนทางการลงทุนที่เหมาะสม 		
และยั่งยืน
• มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน
• มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส 		
และยึดมั่นในจรรยาบรรณทีี่ครอบคลุมทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
• การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

• ดำ�เนินธุรกิจตามการกำ�กับดูแลกิจการอย่างโปร่งใส
และมีจริยธรรม
• แสดงผลการดำ�เนินงานของบริษัท เป้าหมาย แผนงาน
และการบริหารความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
• รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียม
• สร้างความสัมพันธ์ มีกิจกรรมพบปะนักลงทุน
ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน อย่างสม่ำ�เสมอ
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น หรือมีช่องทางให้สอบถามในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจได้โดยสะดวก

หน่วยงานรัฐ

• ไม่ดำ�เนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย, ปฏิบัติตามข้อบังคับ • ไม่ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย พร้อมแจ้งเบาะแสหาก
เห็นการกระทำ�ที่ไม่ถูกต้อง และสนับนุนการต่อต้าน
และ/หรือ นโยบายของภาครัฐ อย่างดีและถูกต้อง
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนภาครัฐ และหน่วยงาน ทุจริตทุกรูปแบบ
• ดำ�เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในหลักบรรษัท
กำ�กับดูแล ในการแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์
ภิบาล และจริยธรรมธุรกิจ
• การมีส่วนร่วมและสนับสนุนนโยบายและโครงการ
• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐ 		
ของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง / ความสนใจ

การตอบสนอง

ชุมชน

• การอยู่ร่วมกันโดยปราศจากข้อขัดแย้ง
• การจ้างงานและการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชน
• การรับฟังข้อร้องเรียน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที
• ความร่วมมือในระยะยาว
• อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

• สร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
• สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน
• สนับสนุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนใกล้เคียง
และชุมชนโดยทั่วไป
• ส่งเสริมและพัฒนาแบ่งปันความรู้เพื่อประโยชน์ของ
ชุมชนโดยรวม
• จ้างงานในท้องถิ่นและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
• สนับสนุนการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น
• รับฟังปัญหาและร่วมหาทางแก้ไข

สิ่งแวดล้อม

• การลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจาก		
การดำ�เนินธุรกิจ

• จัดเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาวิธีการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• วางแผน ตรวจสอบ ปรับปรุงการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อลดผลกระทบเชิงลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
• ทบทวนการทำ�งานเพืื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
• การบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
• การจัดงานกิจกรรมต่างๆ ภายในบริษัทต้องคำ�นึงถึง
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญและการระบุประเด็นที่สำ�คัญด้านความยั่งยืน
บริษัทให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้ปรัชญาที่ว่า “ความสำ�เร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม” ในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ จึงต้อง
คำ�นึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เราจึงได้กำ�หนดประเด็นที่สำ�คัญเพื่อความยั่งยืนดังนี้

Enviroment

Society

Economic

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
การวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน
นำ�ความสนใจ ความคาดหวังของผู้มีส่วน นำ�ประเด็นด้านความยั่งยืน มาพิจารณา
ได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยวิ เ คราะห์ จ ากผลกระทบทั้ ง เชิ ง บวก
มาวิเคราะห์สรุปประเด็นด้านความยั่งยืน และเชิงลบที่มีต่อการดำ�เนินธุรกิจและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำ�นึงถึงมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คั ด กรองประเด็ น ที่ มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ ความ
ยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเรียงประเด็นสำ�คัญ
ตามลำ�ดับ

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564
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4
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การทวนสอบ
คณะทำ�งานเพื่อความยั่งยืนดำ�เนินการทวน
สอบความครบถ้ ว นของประเด็ น สำ � คั ญ ต่ อ
ความยั่งยืนขององค์กร นำ�เสนอให้กรรมการผู้
จั ด การใหญ่ แ ละคณะผู้ บ ริ ห ารร่ ว มกั น
พิจารณาทวนสอบการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
และอนุมัติประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืนนำ�
ประเด็นต่างๆ ในด้านสังคม-สิง่ แวดล้อมเข้ามา
สูใ่ นกระบวนการทำ�งานทุกฝ่าย โดยมีดชั นีชว้ี ดั
การทำ�งานBSCเพือ่ ติดตามตามประเมินผลงาน

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
การบริหารความเสี่ยง
นวัตกรรมทางธุรกิจและการปรับตัวทางเทคโนโลยี
ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
สิทธิมนุษยชน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น และชุมชนโดยรอบ

11 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
12 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
13 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
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การส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ

นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

นวัตกรรมในการให้บริการ
สำ�หรับการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ บริษัทมุ่งเน้นการนำ�
เทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำ�งาน
สำ�หรับปี 2564 โรงแรมในกลุ่ม ฮ็อป อินน์ ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ
และบริหารด้วยตนเอง ได้มีการพัฒนาระบบ Chatbot เพื่อเพิ่ม
ช่องทางการจองห้องพักของโรงแรมกลุ่มนี้ เนื่องจากปัจจุบัน
สัดส่วนช่องทางการจองหลักอยู่ที่ระบบ Call center ของโรงแรม
ฮ็อป อินน์ โดยมีทมี พนักงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ไว้บริการลูกค้าตลอด
24 ชั่วโมง แต่ภายหลังจากการเปิดโรงแรมที่มีจำ�นวนสาขาเยอะขึ้น
และความต้องการของลูกค้าในการจองห้องพักผ่านระบบ Call
center ที่สูงขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบ Chatbot ร่วมกับ
ZWIS.AI ในแพลตฟอร์มของ Facebook และ Line Official ซึ่ง
เป็นระบบที่มีการตอบโต้กับลูกค้าอัตโนมัติสำ�หรับการจองห้องพัก
ซึ่งส่งผลให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาระหว่างรอ
สายเพื่อติดต่อกับพนักงาน และลดขั้นตอนในการจองห้องพัก โดย
สัดส่วนของลูกค้าที่มีการจองผ่านช่องทาง Chatbot กับโรงแรม
ฮ็อป อินน์ ในปี 2564 มีสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ตาม
ตารางด้านล่าง ขณะที่การพัฒนาระบบ Chatbot ดังกล่าว ได้ช่วย
ให้ลดความจำ�เป็นของพนักงานในการเข้าทำ�งานในเวลากลางคืน
และลดขัน้ ตอนในการทำ�งาน รวมทัง้ มีเวลาในการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทำ�งานด้านอื่นๆ มากขึ้น บริษัทมีความมุ่งมั่นในการรับฟัง
ความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงานเพื่อนำ�ข้อมูลมาปรับปรุงการ
ให้บริการ อีกทั้งการส่งเสริมให้พนักงานได้นำ�เสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อปรับปรับการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
จำ�นวน HOP INN Membership
2563
76,034
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2564
97,444

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดซึ่งเป็นอุปสรรค์ต่อการเดินทางใน
การตรวจสอบมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนความคืบหน้าของโครงการ
เราได้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารทำ�งาน ทำ�ให้สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบ การดำ�เนินงานของธุรกิจโรงแรม และโครงการ
ก่อสร้างทัว่ ประเทศไทย ด้วยการนำ�แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชัน่ บ
นมือถือมา สูก่ ระบวนการทำ�งาน ซึง่ สามารถลดค่าใช้จา่ ยในด้าน
ต่างๆ และทำ�งานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดการเดินทาง ลด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาในการทำ�งาน รวมถึงเพิม่ ความปลอดภัยสุข
ภาวะอนามัยของพนักงาน นอกจากนีเ้ พื่อรองรับแผนธุรกิจที่มีเป้า
หมายขยายเครือข่ายโรงแรมฮ็อป อินน์ สายพัฒนาและบำ�รุงรักษา
ทรัพยสิน ได้ออกแบบระบบจัดเก็บข้อมูล (Power BI) รวบรวม
ข้อมูลการซ่อมบำ�รุงต่างๆ นำ�มาประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อแก้
ปัญหาในการซ่อมบำ�รุงและลดค่าใช้จ่ายซ้ำ�ซ้อน จนนำ�ไปสู่การ
วางแผน ลดค่าใช้จ่ายในอนาคต หาทางเลือกใหม่ๆ ในการใช้วัสดุที่
อายุการใช้งานนานขึ้น และง่ายต่อการบำ�รุงรักษา

ความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ
บริษัทและบริษัทในเครือ ได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เพือ่ รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ การจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ รวมถึงมาตรการรองรับในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินควบคู่
ไปกับการจัดการรองรับการทำ�งาน Work from Home เพื่อการ
ทำ�งานไปได้อย่างต่อเนื่อง เราใช้ซอฟต์แวร์ทำ�การตรวจสอบระบบ
รักษาความปลอดภัยอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้
แก่พนักงานถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน การจัดการและ
ความปลอดภัยทางข้อมูล และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบ
รู้เท่าทันภัยต่างๆ ทางอีเมล์ อินทราเน็ต โซเซียลมีเดีย ถึงตัวอย่าง
กรณีความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นระยะๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบริษัท

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า
สำ�หรับปี 2564 โรงแรมทุกแห่งของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและ
ฟิลปิ ปินส์เปิดให้บริการทุกแห่งตามปกติ โดยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
แพคเกจการขายต่างๆ ทัง้ ห้องพักและร้านอาหาร รวมถึงการบริการ
อื่นๆ ให้เข้ากับสถานการณ์และพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้โรงแรมทุกแห่งของบริษัทได้ให้ความสำ�คัญ
ในการเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
และมาตรการของทางภาครัฐอย่างใกล้ชดิ อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
รวมถึงให้ความสำ�คัญสูงสุดต่อมาตรฐานด้านความสะอาดและความ
ปลอดภัยในโรงแรมทุกแห่ง ซึง่ โรงแรมทุกระดับของบริษทั ได้รบั การ
รับรองผ่านมาตรฐาน “SHA Plus” (Amazing Thailand Safety
and Health Administration) มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข
อนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว ตามเกณฑ์กำ�หนดในการ
เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำ�หรับการสำ�รวจความพึงพอใจของลูกค้า โรงแรมทุกแห่งของบริษทั
จะจัดทำ�ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามาพักและใช้บริการ
ในโรงแรมอยู่ตลอดเวลา และโรงแรมทุกแห่งจะมีการนำ�ส่งสรุป
รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหารระดับสูง ณ สิ้นเดือน
เพือ่ นำ�เสนอและวิเคราะห์โอกาสและปัญหาเพือ่ พัฒนาความต้องการ
ของลูกค้าต่อไป โดยการกำ�หนดเป้าหมายคะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค้าของโรงแรมทุกแห่งจะใช้คะแนนของปีกอ่ นหน้าเป็นเกณฑ์
ในการวัดระดับและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
โดยบริษัทจะวัดความพึงพอใจของลูกค้าจาก 2 ช่องทางดังนี้
• Customer Satisfaction Survey ซึ่งเป็นแบบประเมิน
ความพึงพอใจและแบบสำ�รวจความคิดเห็นของลูกค้าที่ครอบคลุม
ทั้งในเรื่องความสะอาด คุณภาพการบริการ รวมถึงสถานที่สิ่ง
อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ภายในโรงแรม โดยแต่ละโรงแรมจะส่ง
แบบประเมินไปให้ลูกค้าผ่านอีเมลล์ภายหลังจากการเข้าพัก
• Social Review Index ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ทำ�ผ่านช่องทางออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น OTAs
หรือ Google Review หรือ TripAdvisor เป็นต้น และนำ�คะแนน
ดังกล่าวเทียบกับคะแนนของคูแ่ ข่งในตลาด ซึง่ แต่ละโรงแรมสามารถ
ดูผลการประเมินได้จากช่องทางนั้นๆ หรือผ่านระบบ

ผลคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลีย่ ของปี 2564 ปรับตัวสูงขึน้ ร้อยละ
1 จากปี 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้มีการปรับ
แบบประเมินเพื่อให้สะท้อนความต้องการและความเห็นจากลูกค้า
ที่มีต่อสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครอบคลุมมาตรการสุขอนามัยและ
ความปลอดภัยของโรงแรม เช่น ความสะอาด หรือการบริการ
อาหาร เป็นต้น ซึ่งตลอดปี 2564 โรงแรมทุกแห่งของบริษัทยังคงได้
รั บ ผลกระทบจากมาตรการจากภาครั ฐ ในการควบคุ ม การแพร่
ระบาดของโรคโควิด ส่งผลให้โรงแรมอาจไม่สามารถให้บริการได้
ตามความต้องการลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และแม้ว่าโรงแรมจำ�เป็นต้อง
ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดต่างๆ จากภาครัฐ โรงแรมยังคงให้ความสำ�คัญ
กับการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าตลอดเวลาและปรับเปลี่ยน
รูปแบบการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองลูกค้าได้มากขึ้น
ในขณะที่ยังมีข้อจำ�กัดจากภาครัฐ
ทั้งนี้ บริษัทไม่เพียงแต่พิจารณาคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
แต่ยังพิจารณาความคิดเห็นของลูกค้าอีกด้วยซึ่งแต่ละความคิดเห็น
จะถู ก นำ � มาวิ เ คราะห์ ว่ า เป็ น เรื่ อ งของการบริ ก ารหรื อ สิ่ ง อำ�นวย
ความสะดวก เพื่อนำ�มาหารือร่วมกันกับทีมพัฒนาและทีมบริหาร
ว่าจะปรับปรุงได้อย่างไรต่อไป

ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
โดยเฉลี่ยจากโรงแรมทุกแห่งของบริษัท
				
2020
2021
Customer Satisfaction Survey

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

79%

80%
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การจัดการผลกระทบต่อคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทให้ความสำ�คัญในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรมและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เรามีช่องทางร้องเรียนและสำ�รวจ
ความพึงพอใจของคู่ค้า รวมถึงรวมรวมข้อมูลวิเคราะห์บริบทและจัดกลุ่มประเภทคู่ค้าตามห่วงโซ่อุปทานเพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแบ่งกลุ่มหลัก 2 กลุ่ม ดังนี้
1 กลุ่มคู่ค้าในโครงการที่กำ�ลังพัฒนา Project Development
2 กลุ่มคู่ค้าในกระบวนการดำ�เนินงานทั่วไป Operation & Assessment
ในกลุ่มโรงแรมที่บริหารโดยแบรนด์ต่างๆ นั้น มีการตรวจสอบประเมินคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าโดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร
เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยอยู่เสมอ เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับคู่ค้า ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการส่งมอบต่อให้แก่ลูกค้า
ด้วยการกำ�กับดูแลอย่างโปร่งใส ผ่านการบริหารจัดการ เพื่อให้ลดผลกระทบในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราได้กำ�หนด
คู่มือจริยธรรมคู่ค้าเพื่อให้ คู่ค้ารับทราบและปฏิบัติตามแนวทางร่วมกัน
เราได้จัดลำ�ดับกลุ่มคู่ค้าของบริษัทในเครือ เพื่อนำ�ไปประเมินคู่ค้า และติดตามผลในปี 2565
การจัดกลุ่มความสำ�คัญของคู่ค้า
จำ�นวนคู่ค้าทั้งหมด (ราย)
จำ�นวนคู่ค้าหลัก (ราย)
จำ�นวนคู่ค้ารอง (ราย)
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กลุ่มโรงแรมในเครือ

โครงการก่อสร้าง

สำ�นักงาน

27
3564

4056
8
100

277

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม BETTER PEOPLE
Escalate Dynamic Capability for Sustainable Growth
บุคลากรของบริษัทฯทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุดในการ
ดำ�เนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” รวมถึงมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้
พนักงานเป็นกลไกหลักในการร่วมขับเคลื่อน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ให้
ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน และก้าวทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
การดูแลพนักงาน
ท่ามกลางความท้าทายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด 19 ซึ่งในช่วงภาวะวิกฤตดังกล่าว บริษทั ไม่เคยลดทอนความ
สำ�คัญและยังคงมุง่ มัน่ ในการดูแพนักงาน แบบองค์รวม เพื่อให้
พนักงานทำ�งานได้อย่างปลอดภัย มีความสุข พร้อมเดินหน้า ปรับ
ตัว อยู่กับองค์กรได้ยาวนาน ร่วมกันสร้างผลงานเพื่อขับเคลื่อน
องค์กรไปข้างหน้าและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
รวมทัง้ การปฎิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ด้วยหลักปฏิบัติ
สากลด้านสิทธิมนุษยชน โดยในปี 2564 จำ�นวนพนักงานทั้งหมด
ของบริษัท เท่ากับ 3,000 คน และมีการจ้างงาน ผู้พิการร้อยละ 4
ของจำ�นวนพนักงานทั้งหมด
		
ชาย
หญิง
พนักงานในเครือ
44.1%
55.9%
ผู้บริหารระดับสูง
53%
47%
การสรรหาพนักงาน
บริษัทดำ�เนินการสรรหาบุคลากรโดยยึดถือการปฎิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชน ในเรื่องของความเสมอภาค ศักดิ์และสิทธิในการได้
รับการปฎิบัติต่อมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ
สีผิว เพศ อายุ ศาสนาและความเชื่อ เปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติ
สามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยคำ�นึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะกับกับ
ตำ�แหน่งงานเป็นหลัก โดยพนักงานใหม่ทกุ คนจะได้รบั การปฐมนิเทศ
และโปรแกรมการเรียนรูง้ าน Orientation & Onboarding Program
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พนักงานภายในสามารถหมุนเวียนงาน
โอนย้ า ยหรื อ ได้ รั บ การเลื่ อ นตำ � แหน่ ง ตามความเหมาะสมเพื่ อ
พัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
การขับเคลื่อนค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร
บริษทั สร้างการรับรูค้ วามเข้าใจ และเสริมสร้าง DNA ความเป็นหนึง่
เดียวกันของพนักงานผ่านค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กร โดย
รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

การสื่อสาร การดำ�เนินงานโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น
Townhall, Friday Talk, Ex-Sharing, Digital Showcase, Idea
Board และ Erawan Virtual Run Together เป็นต้น เพื่อกระตุ้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานให้แสดงออกถึงพฤติกรรมตามที่องค์กร
คาดหวังอย่างต่อเนื่อง
การสำ�รวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
บริษทั มีการจัดทำ�แบบสำ�รวจความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร
เป็นประจำ�ทุกปี เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำ�มาวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การดู แ ลพนั ก งานแบบองค์ ร วมเพื่ อ ยกระดั บ ความเป็ น อยู่ ที่ ดี
ให้กับพนักงานและสร้างความผูกพันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2564 ผลสำ�รวจความผูกพันของพนักงานอยู่ที่ 80%
การพัฒนาศักยภาพและทักษะพนักงาน
บริษทั ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนือ่ ง
โดยในปี 2564 ได้มกี ารยกระดับศูนย์การเรียนรูผ้ า่ นช่องทางออนไลน์
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ ERW Digital Learning Center ที่มี
โปรแกรมการเรียนสมัยใหม่และเน้นการเพิ่มทักษะ (Re/Up Skills)
ให้กับพนักงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Learn from Anywhere)
ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น Virtual, Website, Share Point,
Podcast และ Learning Platform จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ�
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 เริม่ ผ่อนคลาย บริษทั ยังได้มกี ารจัดโปรแกรม
แบบผสมผสาน Hybrid Learning ทั้งในรูปแบบ Classroom ร่วม
กับ Virtual โดยในปี 2564 มีจำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น
88,371 ชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 33 ชั่วโมง/คน/ปี ผ่านการอบรมที่
ครอบคลุม 5 โปรแกรมหลัก กว่า 200 หลักสูตร ดังนี้
1 โปรแกรมการเรียนรู้ธุรกิจและการบริหารจัดการโรงแรม
		 “ERW Core Program (ECP)”
2 โปรแกรมการพัฒนาผู้นำ�ในทุกระดับ 			
		 “Leadership Development Program (LDP)”
3 โปรแกรมการพัฒนาตามสายอาชีพและเสริมศักยภาพ
		 “Functional Development Program (FDP)”
4 โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลและเทคโนโลยี
		 “Digital Development Program (DDP)”
5 โปรแกรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 		
		 “English Development Program (EDP)”
10

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทได้มีการสำ�รวจความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับสำ�หรับโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยประโยชน์
ที่ได้รับที่พนักงานได้ให้คะแนนสูงที่สุด 3 ลำ�ดับ ได้แก่
• แนวคิดแบบ Growth Mindset รวมทัง้ การวางแผนเพือ่ การ
		 ปรับตัวพร้อมรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ COVID-19
• ทักษะการประยุกต์กระบวนการงานให้เป็นรูปแบบ 		
		 Digitalization
• ทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโลยีมากขึ้นเพื่อรองรับ		
		 นโยบาย Hybrid Workplace
สำ�หรับสิ่งที่บริษัทได้รับจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ในปีนี้ คือ พนักงานสามารถคิดค้นกระบวนการทำ�งานที่มีการนำ�
Digitalization มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน เช่น การ
เข้าไปตรวจสอบคุณภาพโรงแรมผ่านแอพพลิเคชัน่ ซึง่ ช่วยให้พนักงาน
ประหยัดเวลา และลดการเดินทาง และช่วยให้บริษัทสามารถดำ�เนิน
การขยายการโรงแรมใหม่พร้อมทั้งควบคุมคุณภาพของโรงแรมเดิม
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการสำ�รวจเรื่องที่พนักงานต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติมในปีต่อไปเช่นกัน ซึ่งได้แก่การปรับตัวเพื่อรองรับการทำ�งาน
ในยุค Digitalization การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาการ
ทำ�งาน การปรับทัศนคติเพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้นำ�
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health & Safety)
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดูแลเรื่อง สุขภาพ ความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ใ นการปฎิ บั ติ ง านของพนั ก งานโดยในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีการจัดอบรมให้
ความรู้สำ�หรับพนักงานในการดูแลตนเองผ่าน Doctor Online,
การเพิม่ ทางเลือกพบแพทย์ในรูปแบบ Telemedicine, การประกาศ
แนวทางการทำ�งานจากที่บ้าน Work From Home และการแบ่ง
ทีมเข้าทำ�งานเพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน, การจัดหาช่องทาง
และสนับสนุนการฉีดวัคซีนเพือ่ ป้องกันโรคโควิด 19 ให้กบั พนักงาน,
การตรวจสุขภาพประจำ�ปี, มาตรการดูแลสุขอนามัยและการฉีดพ่น
ฆ่าเชื้อในสำ�นักงานอย่างสม่ำ�เสมอ และการให้พนักงานเข้าร่วม
อบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำ�ปีเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564
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จำ�นวนและอัตราการจ้างงานใหม่ (New Hires)
จําแนกตามสถานที่ทำ�งาน (By Workplace)
สำ�นักงานใหญ่		

โรงแรม

โรงแรม

สำานักงานใหญ่
14

58

222

395 173

44

จำ�แนกตามประเทศการปฎิบัติงาน (By Country)
ประเทศไทย
ฟิลิปฟปิลนิปส์ปนส์
ประเทศไทย

286

493 207

5

8

3

จำ�นวนและอัตราการลาออก (No. of Turnover)
จําแนกตามสถานที่ทำ�งาน
จำ�แนกตามประเทศการปฎิบัติงาน (By Country)
Total Turnover by Country

Total Turnover by Workplace

Philippines
5

Head Office
59

740

740

Hotels
681

Thailand
735

พนักกงานที่เกษี
พนั
กษียยณณ
12

2562

13

14

2563

15

2564

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

2562

การลาคลอดบุตร
พนักงานที่ได้รับสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร/ ลาคลอดบุตร
2563

2564
ชาย
124

ชาย
129

ชาย
186
หญิง
757

หญิง
1034

หญิง
872

พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร / ลาคลอดบุตร
2562

2564

2563

ชาย
5

ชาย
2

ชาย
4

หญิง
42

หญิง
30

หญิง
38

พนักงานที่กลับมาทำ�งานหลังสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร / ลาคลอดบุตร
2563

2562
ชาย
5

2564
ชาย
2

ชาย
4

หญิง
37

หญิง
28

หญิง
20

อัตราการการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาทำ�งาน
หลังระยะการลาหยุดสิ้นสุดลง
2562

2563

2564

ชาย
5

ชาย
4

ชาย
2

หญิง
120

พนักงานที
งานที่ใ่ใช้ช้สสิทิทธิธิปประกั
ระกันนสุสุขขภาพ
ภาพผูผู้ป้ป่ว่วยนอก
ยนอก
340
238

หญิง
80

หญิง 99

สวัสดิการอื่นๆ
		

320

71

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

2563

54

64

36

171

2562

66

54

245

230

พนั
พนักกงานที
งานที่ใช้่ใช้สสิทิทธิธิปประกั
ระกันนสุขสุภาพ
ขภาพผู้ปผู่ว้ปยใน
่วยใน

2562

2564

ชาย

หญิง

2563

2564

14

ข้อมูลด้านการฝึกอบรมและพัฒนา : ปี 2564 จำ�นวนหลักสูตรที่มีการจัดอบรม >200 หลักสูตร
จํานวนพนักงานทีเ� ข ้าร่วมอบรม จําแนกตามเพศ

จำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วมอบรม จำ�แนกตามเพศ

จำ�นวนชั่วชัโมงการอบรมทั
่วโมงทั้งหมดต่อปี้งหมดต่อปี

2028

129,478.25

1712

110,294.05

1595

1560

88,370.89

1259

1240

ชาย
หญิง
2562

2563

2562

2564

จำ�นวนชั่วโมงการอบรม
เฉลี่ย่ยต่ต่ออคนต่
เฉลี
คนต่ออปีปี

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงาน
คนต่ออปีปี
เฉลีเฉลี่ยต่่ยอต่อคนต่

2563

2564

ความพึงพอใจของพนักงาน

ความพึงพอใจของพนั
กงานที่เข้าร่วมอบรม
ที่เข้าร่วมอบรม
95.9%

33.6

40.8
32.8

19.2
87%

2563

2564

2563

2564

การจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล
สำ�นักงานใหญ่

		

2563
2563

2564
2564

27

การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพ

22

ชาย
หญิง

โรงแรม

2562
2562

2563
2563

1,852

1,462

1,452

1,300

2564
2564

477

434

597

พนักงานที่ได้รับการประเมินผลงาน
และให้ข้อมูลป้อนกลับ

พนักงานที่ได้รับการประเมินผลงานและให้ข้อมูลป้อนกลับ

69

72

558

2563

2564

406

2563

ชาย

2564

หญิง

กงานที่ได้่ได้รับรับการเลื
การเลื่อ่อนตำ
นตำ�าแหน่
แหน่งง
พนัพนั
กงานที

พนักงานที่ได้รับการหมุนเวียนงานหรือโอนย้าย
116

1,079

445

2562

พนักงานที่ได้รับการหมุนเวียนงานหรือโอนย้าย

1,365

172
115

71
39

15

59

42

39

2562

68

2563

2564

2562

37

2563

49

25

2564

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การส่งเสริมการจ้างงาน

อัตราการบาดเจ็บทั่วไป
อัตราการบาดเจ็บทั่วไป

นวนการจ้างงานผู้พิกการ
จำจำ�านวนการจ้
าร

15

14

16

20

14

16

16

13
5

4

2562

39

2563

2564

2562

นวนวันนหยุหยุดดงานทั
งานทั้งหมด
้งหมด
จำจำา�นวนวั

2563

5

2564

จำจำ�านวนการรั
นวนการรับบนันักกศึกษาฝึกงาน
195

194

24
99

84
6

8

6
2562

ชาย

2564

2564

การร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
จำ�นวนข้อพิพาทร้องเรียนของพนักงาน
ปี 2562		
ไม่มี
ปี 2563		
1 ราย
ปี 2564		
1 ราย

56 วัน

จำ�นวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านแรงงาน
ปี 2562		
1 ราย
ปี 2563		
4 ราย
ปี 2564		
1 ราย

อัตราการเสียชีวิต
ปี 2562		
ปี 2563		
ปี 2564 		

2563

ไม่มี
ไม่มี
2 ราย

จำ�นวนวันหยุดงานทั้งหมด
ปี 2564		

2562

หญิง

อัตราการบาดเจ็บรุนแรง (ไม่รวมการเสียชีวิต)
ปี 2562		
ปี 2563		
ปี 2564		

48

4

2563

95

1 ราย
1 ราย
ไม่มี

จำ�นวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
ปี 2562		
1 ราย
ปี 2563		
4 ราย
ปี 2564		
1 ราย
จำ�นวนข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำ�เนินการ: ไม่มี

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทให้ความสำ�คัญและมีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาชุมชนภายใต้
แนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาคน โดยใช้ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญของ
บริ ษั ท ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนเกิ ด การเรี ย นรู้ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
ตนเอง สร้างงานให้กบั แรงงานท้องถิน่ และสามารถรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เราสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมและ
อาสาสมัครทำ�งานในโครงการเพือ่ สังคมของบริษทั นอกจากนีเ้ รายัง
ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการเพื่อร่วม
กันทำ�งานที่จะส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างสังคมแห่ง
ความยั่งยืน
จากปัญหาการบริหารจัดการที่ยังไม่ได้มาตรฐานของโฮมสเตย์ใน
ชุมชนเราจึงได้เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ให้
เติบโตไปด้วยกันจึงได้จัดโครงการ” HAPPY HOME HAPPY STAY
พักสบายกายเที่ยวสบายใจ” ซึ่งเป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ
และความชำ�นาญของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาและยกระดับ
โฮมสเตย์ในชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในการบริการและ
การจัดการ เราได้เข้าไปทำ�งานร่วมกับชุมชนเพือ่ นำ�องค์ความรูด้ า้ น
การจัดการที่พักและบริการตามมาตรฐานของโรงแรมมาประยุกต์
ใช้กับโฮมสเตย์ในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการบริหาร
จัดการที่พักทั้งด้านสุขอนามัย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย
มีการบริการที่ดีแต่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ขอบเขตของการ
พัฒนาจะเป็นการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างทักษะการ
บริการ การจัดการแบบโรงแรม เช่น การปูที่นอน การทำ�ความ
สะอาดต่างๆ การต้อนรับ การลงทะเบียน การทำ�บัญชี ให้กับชาว
บ้านโดยเบื้องต้นจัดให้พนักงานจากโรงแรม HOP INN อาสาเป็น
วิทยากร นอกจากนี้เรายังสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จำ�เป็นโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของที่ปลดระวางจากโรงแรมในเครือและนำ�มา
recycle ในโฮมสเตย์ หรือในบางชุมชนจะช่วยเหลือทางการเงินใน
รูปแบบกองทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานที่ให้สะดวก
สะอาด ปลอดภัย สม�ำ่ เสมอ เป้าหมายทีค่ าดหวังคือ โฮมสเตย์ใน
ชุมชนมีมาตรฐานการบริการ มีการกระจายผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้ดีขึ้น สิ่งที่สำ�คัญที่สุดที่เราคาดหวังคือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง ดิ เอราวัณ สามารถเป็น
พี่เลี้ยง ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือได้ แต่บทสรุปก็อยู่ที่ชุมชนเองว่า
จะนำ�ความรู้ในการบริหารจัดการ การสนับสนุนต่างๆ ที่ได้รับไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างไร ชุมชนต้องเรียนรู้ที่จะเพิ่ม
ศักยภาพตนเองแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ทรัพยากร ความ
สวยงามของจิตวิญญาณของท้องถิ่นเอาไว้
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โดยสรุปเป้าหมายของ” HAPPY HOME HAPPY STAY
พักสบายกาย เที่ยวสบายใจ”คือ
1 การท่ อ งเที่ ย วและโฮมสเตย์ โ ดยชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นโครงการมี
คุณภาพมีมาตราฐานในการบริหารจัดการซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศ
2 ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการกระจายรายได้
สู่ท้องถิ่นมากขึ้นและชุมชนมีความภาคภูมิใจในพื้นถิ่นและร่วมกัน
รักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวของตนเอง
3 ขยายความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั น ทำ � งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เ กิ ด
ความยั่งยืนไปสู่ชุมชนอื่นๆ มากขึ้น
เราได้ดำ�เนินโครงการ HAPPY HOME HAPPY STAY มาตั้งแต่
ปี 2561 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่
ปี 2563 รูปแบบการดำ�เนินโครงการจึงได้ปรับเปลีย่ นเป็นการอบรม
ออนไลน์ โดยในปี 2564 ได้เข้าร่วมในโครงการบ้านสวยด้วยอัตลักษณ์
กับกรมการท่องเที่ยว และบริษัท โลเคิลอไลท์ จำ�กัด ซึ่งการดำ�เนิน
งานเป็นผลให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ในวงกว้าง ขึ้นโดยมีชุมชน
เข้าร่วม โครงการรวม 20 ชุมชน
ทัง้ นีใ้ นปี 2565 เรามีโครงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิน่ โดยจะสร้าง
ช่ อ งทางที่ จ ะเชื่ อ มโยงให้ ผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ชุ ม ชนกั บ แขกที่ เข้ า พั ก ใน
โรงแรมได้มีความสะดวกในการซื้อขายเป็นการช่วยขยายตลาดให้
กับสินค้าชุมชน
นอกจากนี้ บริษัทร่วมกับอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ สนับสนุนพื้นที่
กว่า 3,000 ตรม. จัดเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล
สำ�หรับ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในโครงการ รวมใจช่วยไทย สู้
ภัยโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 2 ก.ค มิ.ย. รวม 20 วัน ซึ่งเป็น
ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน
สำ�นักงานประกันสังคม โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไท สำ�นักงานเขต
คลองเตย สำ�นักงานเขตวัฒนา โดยสามารถให้บริการประชาชนได้
30,000 ราย นอกจากนีบ้ ริษทั ยังจัดกิจกรรมหารายได้เพือ่ ช่วยเหลือ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทางต่างๆ
สามารถอ่านเพิ่มเติมในเวปไซค์ https://www.theerawan.com/
en/sustainability-projects/231/collective-relief-in-thecovid-19-crisis

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม BETTER PLANET

Enhance eco-efficiency in construction and operation.
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ บริษัทฯจึงมุ่งมั่นบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและคำ�นึงถึง
การลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในส่วนการก่อสร้างและการดำ�เนินการตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยมีแนวทางในการจัดการดังนี้
1
		
2
		
3
		
		
4

ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สนับสนุนภาครัฐ และ ชุมชนที่บริษัทเข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจ ในการอนุรักษ์ และปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
มุง่ มัน่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำ�งานเพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบด้านสิง่ แวดล้อม
จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท และดำ�เนินมาตรการต่างๆ เพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมจิตสำ�นึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แก่บุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าโดยให้เป็นหน้าที่
ของทุกคนที่ต้องถือปฏิบัติ
พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนดไว้เป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง

คณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยตัวแทนจากสายงานต่างๆ ร่วมกันทำ�งานเพื่อผลักดันการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เกิดประสิทธิผลตามนโยบาย
ที่วางไว้ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ�แผนงานและกระบวนการพัฒนา รวมถึงร่างนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์
		
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อนำ�เสนอคณะกรรมการด้านการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2 ติดตามตรวจสอบความคืบหน้า ให้คำ�ปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
		
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
3 สร้างการตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่ง
		
ของการทำ�งานทั่วทั้งองค์กรและสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4 รวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อจัดทำ�รายงานความยั่งยืนขององค์กรประจำ�ปี
โครงสร้างคณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อม

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายพัฒนาและบำ�รุง
รักษาทรัพย์สิน

สายพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน
และสื่อสารองค์กร

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

ฝ่ายบริหารธุรกิจโรงแรม
สายปฎิบัติการกลุ่ม
โรงแรม

ฝ่ายมาตรฐานโรงแรม
สายปฎิบัติการกลุ่ม
โรงแรม

ตัวแทนจาก
โรงแรมในเครือ
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การบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
บริษทั ได้รวบรวมผลการดำ�เนินงานจากโรงแรมในเครือตัง้ แต่ปี 2562 เพื่อวิเคราะห์และกำ�หนดเป้าหมายหลักร่วมกันในการบริหารจัดการ
พลังงานและน้ำ� ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของการสร้างก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจโรงแรม ทั้งนี้โรงแรมในเครือได้ปฏิบัติภายใต้ข้อกำ�หนดและเป้า
หมายของแต่ละแบนด์อย่างสม่ำ�เสมอ
สำ�หรับเป้าหมายหลักของบริษทั อยูใ่ นระหว่างการตัง้ เป้าเพือ่ ลดก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์จาก
กระบวนการดำ�เนินงานทั่วไป Operation โดยมีคณะทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงแรมในเครือที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกำ�หนดเป้าหมายและ
วางแผนการดำ�เนินงานในปี 2565
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดส่งผลให้ตัวเลขการดำ�เนินงานของปี 2563-2564 ลดลงจากจำ�นวนนักท่องเทีย่ วทีล่ ดลง การปิดโรงแรมและ
การคำ�นึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาด
การบริหารจัดการพลังงาน
พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจโรงแรมในปี 2564 อยูใ่ นช่วงศึกษาตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล วางแผนการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในทุกอาคารอย่างสม่�ำ เสมอ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมุ่งเน้น
การออกแบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ให้ประหยัดพลังงาน แต่ยังคำ�นึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำ�คัญ โดยมีโรงแรม แกรนด์ไฮแอท
เอราวัณ กรุงเทพ และ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เป็นโครงการนำ�ร่องในการตรวจสอบการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างละเอียดเพื่อนำ�
ข้อมูลมาศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะขยายโครงการไปยังโรงแรม อื่นๆ ต่อไป
แนวทางปฏิบัติลดการใช้พลังงาน
• ปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED โดยในทุกโรงแรมมีการเปลี่ยนเป็นโซน เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ด้วยสถานการณ์โรคระบาด
		 ทำ�ให้ต้องปิดโรงแรมและจำ�นวนเข้าพักลดลงอย่างมาก ส่งผลให้การปรับเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟในแต่ละโรงแรม หยุดชะงัก
		 ไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
• ติดตั้งและใช้สวิตช์ตั้งเวลาเพื่อควบคุมการใช้ และปิดไฟในโซนที่ไม่เปิดใช้งาน
• ทำ�การตรวจสอบ ประสิทธิภาพเครื่องจักร ระบบต่างๆ ภายในอาคารอย่างสม่ำ�เสมอ
• บริษัท NCH ทำ�การตรวจสอบและประเมินกระบวนการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศ ของโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
		 แทนกลุ่มโรงแรมแอคคอร์ ซึ่งบริษัทได้รับรายงานสรุปแผนการลดพลังงานเพื่อประเมิน วางแผนดำ�เนินการในลำ�ดับถัดไป
ข้อมูลการใช้พลังงาน
รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน ประเภทไฟฟ้า น้ำ�มันดีเซล แก๊สโซลีน ก๊าซหุงต้มที่ใช้ในโรงแรมในเครือ และอาคารสำ�นักงาน ข้อมูลปี 25622564 ไม่รวมโรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย และไอบิส สมุย และปี 2562-2563 ไม่รวมกลุ่มโรงแรมฮ็อปอินน์ ฟิลิปปินส์

19

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในองค์กรทั้งหมด

Gigajoule

Gigajoule

ปริมาณการใช้พลังงานในองค์กรทั้งหมด

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

kWh per sq.m.

ความเข้มข้นของไฟฟ้าต่อพื้นที่ตารางเมตร

kWh per sq.m.

ความเข้มข้นของพลังงานต่อพื้นที่ตารางเมตร

คำ�นวณจาก ข้อมูลพลังงาน หารด้วย พื้นที่ปรับอากาศทั้งหมด ตร.เมตร

ความเข้มข้นของไฟฟ้าต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก

Energy Intensity per occ.room

Electricity Intensity Kwh per occ.room
66.91

63.79
51.09

2019

2020

54.38

48.85

kWh per Occ.room

kWh per Occ.room

ความเข้มข้นของพลังงานต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก

38.03

2021

2019

2020

2021

ปริมาณการใช้พลังงาน แยกตามประเภท
Propane

Gasoline

Diesel
979,064.80

1,536,610.23

24,750,221.51

796,060.45
628,830.00

15,077,227.89

872,776.72

Gigajoule

11,721,780.88
364,276.48

2019

2020

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021
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•
		
•
		
•
•
•
		

รณรงค์ให้ผู้เข้าใช้บริการใช้ผ้าขนหนูและผ้าลินินซ้ำ�เพื่อลด
การใช้น้ำ�ซักผ้า
รณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้
ทรัพยากรน้ำ�อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า
ติดตั้ง Aerator เพื่อลดปริมาณน้ำ�ไหลจากก๊อกน้ำ�
เลือกใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ�
ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบท่อ และมาตรวัดน้ำ� เพื่อตรวจ
เช็คและซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำ�

MegaLitres

ความเข้มข้นของน้ำ�ต่อพื้นที่ตารางเมตร

m3 / m2

แนวทางปฏิบัติลดการใช้น้ำ�

ปริมาณการใช้น้ำ�ในองค์กรทั้งหมด

ความเข้มข้นของน้ำ�ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก
m3 / occ.room

การจัดการทรัพยากรน้ำ�
การจัดการทรัพยากรน้ำ�นอกเหนือจากเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัด
น้ำ�แล้ว เรายังมีการ รณรงค์ส่งเสริม ให้ลูกค้าและพนักงานช่วยกัน
ประหยัดน้ำ� และ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
และในทุกโรงแรม มีการบำ�บัดน้ำ�เสียก่อนปล่อยสู่ลำ�รางสาธารณะ
ให้อยู่ในค่า มาตรฐานด้วยระบบปิด มี Aviator เติมอากาศซึ่ง
ระบบนี้จะไม่ปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการสร้างก๊าซ
เรือนกระจก นอกจากนี้ เรามีระบบบำ�บัดรีไซเคิลน้ำ� เพื่อนำ�น้ำ�
กลับมาใช้รดน�ำ้ ต้นไม้เช่นที่ โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์พทั ยา โรงแรมไอ
บิส หัวหิน โรงแรม เดอะ นาคา ไอแลนด์, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเลคชั่น
รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต และโรงแรมไอบิส สไตล์กระบี่ นอกจาก
นี้โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา มีแท็งค์กัก
เก็บน้ำ�ฝน เพื่อนำ�น้ำ�ฝนมาใช้ประโยชน์

ปริมาณการใช้น้ำ� แยกตามประเภท
ประปา

1,235

บาดาล

793.76

other
49.29

MegaLitres

745

2019

2020

701

46.65

2021

อัตราส่วนการใช้น้ำ�รีไซเคิล
Recycle Water %
2.49%

0.24%
2019

21

0.15%
2020

2021

45.13

130

96.35

2019

2020

2021

2019

2020

2021

ข้อมูลการใช้น้ำ�
รวบรวมจากข้อมูลใช้น้ำ�ทุกประเภท น้ำ�ผิวดิน น้ำ�ใต้ดิน น้ำ�ซื้อจาก
องค์กรอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ในโรงแรมขององค์กร
ปี 2562 -2564 ไม่รวมโรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย และไอบิส สมุย
ปี 2562-2563 ไม่รวมกลุ่มโรงแรมฮ็อปอินน์ ฟิลิปปินส์
ข้อมูลการใช้น้ำ�รีไซเคิล
ปี 2562-2563 ข้อมูลโรงแรมเดอะนาคา ไอแลนด์
ปี 2564 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรมเดอะนาคา
ไอแลนด์
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เข้าใจถึงความสำ�คัญในการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการลดผลกระทบ
เชิงลบจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน การจัดการน้ำ� การจัดการขยะ
การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ แบบ Low Carbon ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ลดผล
กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทได้เริ่มรวบรวมเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำ�มาวิเคราะห์พัฒนา ปรับปรุง
กระบวนการทำ�งาน โดยภายในปี 2565 จะร่วมกันกับทุกโรงแรมในเครือ ตั้งเป้าหมายหลักและวางแผนการดำ�เนินงานเพื่อให้สอดคล้องกัน
และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย
แนวทางปฏิบัติเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก
• วางแผนแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก จากการดำ�เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการใช้พลังงาน การใช้น้ำ�ให้คุ้มค่าและ		
		 การเลือกใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มีความคงทน รวมถึงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบเพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบให้น้อยที่สุด
• กำ�หนดให้การคำ�นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำ�งานและเป็นดัชนีชี้วัดผลงาน
• ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ นำ�เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จัดการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคลากร
		 รวมไปถึงการปลูกฝังค่านิยมในการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า
• กำ�หนดให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรม Low Carbon เช่น พกแก้วน้ำ�ส่วนตัว ลดบรรจุภัณฑ์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
		 เดินทางมาร่วมงาน เป็นต้น
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1)
Total CO2 scope 1
16,212

tCO2e

9,924

2019

2020

7,821

2021

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 2)
Total CO2 scope 2
32,432

33,921

2020

2021

tCO2e

47,229

2019

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 3) การใช้น้ำ�
CO2 Scope 3 (Water)

433

420

2020

2021

tCO2e

744

2019

รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564
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2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 2)
ต่อพื้นที่
CO2 Scope2 per Sq.m

kgCO2e per Sq..m

136.50

2019

83.79

83.80

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 3)
ต่อพื้นที่
CO2 scope 3 (Water) per Sq.m

kgCO2e per Sq..m

2.15

2019

1.12

1.04

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1-2)
ต่อพื้นที่
CO2 scope 1-2 per Sq.m

kgCO2e per Sq..m

183.35

2019

109.43

103.12

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1-2-3)
ต่อพื้นที่
CO2 scope 1-3 per Sq.m

kgCO2e per Sq..m

185.51

23

2019

110.55

104.15

2020

2021

kgCO2e per Occ.room

2019

19.32

8.95
7.81

7.50

2019

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 2)
ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก
CO2 scope 2 per Occ.room

kgCO2e per Occ.room

25.64

CO2 scope 1 per Occ.room

29.24

32.55

22.77

2019

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 3)
ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก
CO2 scope 3 (Water) per occ.room

kgCO2e per Occ.room

CO2 Scope 1 per sq.m

0.40
0.39

0.36

2019

2020

2021

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1-2)
ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก
CO2 scope 1-2 per Occ.room

kgCO2e per Occ.room

kgCO2e per Sq..m

46.85

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1)
ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก

38.19

40.05

2020

2021

30.58

2019

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1-2-3)
ต่อจำ�นวนห้องเข้าพัก
CO2 scope 1+3 per occ.room

kgCO2e per Occ.room

ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1)
ต่อพื้นที่

38.58

40.46

2020

2021

30.94

2019

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

การจัดการขยะ
บริษทั ตระหนักถึงการสร้างขยะจากการดำ�เนินธุรกิจจึงมีการบริหาร
จัดการขยะในขัน้ ตอนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ด้วยการแยกขยะอินทรีย์
วัสดุรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ลดปริมาณขยะที่ส่งไปยังหลุมฝังกลบ และให้ความสำ�คัญกับการ
จัดการขยะปนเปื้อนทางชีวภาพ เพื่อความปลอดภัยกับทุกคนโดย
แยกประเภทขยะจากการดำ�เนินงาน ดังนี้
ขยะจากห้องพักและพื้นที่ส่วนร่วม
มีการคัดแยกขยะต่างๆ และขยะติดเชือ้ ชีวภาพอย่างชัดเจน เพือ่ การ
จัดการอย่างเหมาะสมและเพือ่ ความปลอดภัยของแขกและพนักงาน
ขยะจากอาหาร ปี 2564
• โรงแรมเจดับบลิวแมริออท และโรงแรมคอร์ดยาทโดยแมริออท
เข้าร่วมโครงการ Lightblue เป็นโครงการการบริหารจัดการเพื่อ
ลดปริมาณขยะอาหาร โดยปี 2564 สามารถลดปริมาณขยะจาก
อาหารได้ถึง 107.6 ตัน โดยการส่งมอบอาหารเหลือ จากโรงแรม
ให้ผู้ยากไร้ 219,070 มื้อ และแปรรูปขยะอินทรีย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำ�ไปฝังกลบสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 205.14 ตันคาร์บอนไดออกไซค์ ซึ่งเทียบ
เท่ากับปริมาณการใช้ไฟบ้านถึง 540 วัน
• โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา นำ�ขยะอินทรีย์ มาหมักเป็นน้ำ�
EM เพื่อใช้ ประโยชน์ต่างๆ โดยคิดเป็นปริมาณขยะจำ�นวน 21,023
กิโลกรัม
• โรงแรมในกลุ่มแอคคอร์นำ�อาหารเหลือไปเป็นอาหารสัตว์ รวม
ปริมาณได้ 23,117 กิโลกรัม
ขยะพลาสติก
โรงแรมในเครือมีนโยบายลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้ง
เดียวด้วยการหาผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน แต่หากมีความจำ�เป็นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่นำ�ไปรีไซเคิลได้ โดย
คำ�นึงถึงสุขอนามัยของลูกค้าเป็นสำ�คัญแต่จากสถานการ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ทำ�ให้มีการใช้บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยมีจำ�นวนมากขึ้น
ขยะกระดาษ
บริษัทมีนโยบายและดำ�เนินการคัดแยกกระดาษตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ
นำ�กระดาษที่ได้จากการคัดแยกไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นการ
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด จนครบวงจรการคัดแยกไปสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นการ
สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ
ภาพสูงสุดจนครบวงจรในปี 2564 เนื่องจากการทำ�งานจากที่บ้าน
ส่งผลให้การคัดแยกกระดาษของสำ�นักงานใหญ่และกลุ่มโรงแรมมี
ปริมาณกระดาษ คัดแยก จำ�นวน 790 กิโลกรัมเทียบเท่า ลดการตัด
ต้นไม้ 13 ต้น ลดการปล่อยก๊าซ CO2 537 กิโลกรัม ลดการใช้น้ำ�
20,540 ลิตร ลดการใช้เชื้อเพลิง 1,106 ลิตร ลดการใช้พลังงาน
3,160 กิโลวัตร
รายงานความยั่งยิน ประจำ�ปี 2564

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
บริ ษั ท ดำ � เนิ น งานภายใต้ แ นวคิ ด ในการลดผลกระทบต่ อ ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธุรกิจด้วยการจัดการทรัพยากรอย่าง
มีความรับผิดชอบ ใส่ใจในเรื่องการปรับภูมิทัศน์ โดยใช้พรรณไม้
ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และสนับสนุน
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น เช่น โครงการ
ปลู ก ป่ า ใต้ ท ะเลที่ เราร่ ว มกั น ทำ � กั บ กลุ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นนาเกลื อ
อำ�เภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์น้ำ�
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