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ภาพรวม
การท่องเที่ยวมีพลังที่สำาคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในการเผชิญกับความไม่เท่าเทียมกันและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 ได้ทำาลายชีวิตความเป็นอยู่ไปทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน   ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นที่จะดำาเนินการตามค่านิยมหลักของความยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ ผู้คน และสิ่งแวดล้อม
จะสามารถฟื้นสภาพได้อย่างทันท่วงที

บริษัทฯ มิได้เพียงจัดให้มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ แต่เราได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในทุกๆ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสร้าง
ประสบการณ์อันน่าประทับใจของแขก เพื่อสร้างสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และสร้างผลกระทบที่สามารถวัดผลได้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

สิ่งแวดล้อมของเรา
13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
14 การใช้ทรัพยากรและของเสีย
15 พลังงานและมลพิษ
16 ขยะจากพลาสติกและเศษอาหาร
17 ความหลากหลายทางชีวภาพ

ชุมชนของเรา
19 ความพึงพอใจ ความเป็นอยู่ที่ดีและ
 การพัฒนาพนักงาน
20 ส่งเสริมการศึกษา
22  ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
24  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความรับผิดชอบของเรา
26 ความเป็นผู้นำา จริยธรรม
27 การคุ้มครองข้อมูล ความหลากหลาย 
 ความแตกต่าง
28 ห่วงโซ่อุปทาน
29 การกำากับดูแลกิจการ
30 ทิศทางในอนาคต                                                                        

ภาพรวม
3 สารจากผู้บริหาร   
4 ค่านิยมหลัก 
5 ข้อมูลบริษัท และข้อมูลพนักงาน 
6 สรุปภาพรวม 2564
7 กิจกรรมและโครงการเพื่อความยั่งยืน 
8 Brand for Good 
9 การออกแบบและก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน
10 กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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นายชานคราร์ ชานดราน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  สารจากผู้บริหาร
เป็นเวลา 2 ปีที่บริษัทฯ ได้เผชิญช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยในขณะนี้เริ่ม
เห็นสัญญาณในการดำาเนินธุรกิจที่ดีขึ้น แม้ว่าอาจจะยังเกิดความไม่แน่นอนได้ทุกเมื่อ แต่เราได้เห็น
ความสามารถในการฟื้นตัวและมีอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเป้าหมายในการ
โอบกอดธรรมชาติและสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

เราได้เห็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความยั่งยืนไปทั่วโลก แต่สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำาหรับเรา แต่ได้เป็น
ค่านิยมหลักของบริษัทฯ มาตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ

เรากำาลังพบกับความท้าทายระดับโลกครั้งใหม่ รายงานล่าสุดของการประชุมภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 รวมถึง
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้เปิดเผย
ข้อมูลอันน่าเป็นห่วงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำาเสนอแนวทางที่ต้องร่วมกัน

ปฏิบัติ การลดการปล่อยมลพิษยังคงต้องดำาเนินต่อไปดังจะเห็นว่าในช่วงล็อกดาวน์นั้นปริมาณ
มลพิษทั่วโลกลดลงอย่างมีนัยยะสำาคัญ และเราจะเตรียมแผนงานที่สอดคล้องกับ Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) สำาหรับการลดการปล่อยคาร์บอน

ด้วยความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท พนักงานที่มีความมุ่งมั่น และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำาให้การดำาเนินการต่างๆ นั้นสำาเร็จลงได้ และด้วยความมีวินัย มีความโปร่งใส 
และรับผิดชอบ บริษัทฯ จะท้าทายเพื่อสร้างวิถีทางใหม่สำาหรับการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคมที่ดียิ่งขึ้น
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รวมไปถึง

การสร้างประสบการณ์อันน่าจดจำาสำาหรับแขกและลูกค้าผ่านบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

การจ้างงานที่เป็นธรรมแก่พนักงาน ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของพนักงาน และมีความเจริญ
ก้าวหน้าในอาชีพควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัท   

สร้างความเจริญในระยะยาวให้แก่ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบกิจการและช่วยเหลือในการบริหารจัดการ
ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชุมชน

จัดให้มีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ และมีบทบาท
สำาคัญในการป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศ

ดำาเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการสินค้าและบริการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคม
ร่วมกัน

สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

  ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำาในธุรกิจโรงแรมและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในระดับ
นานาชาติ ที่มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และทำาาให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด  โดย 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว

พันธกิจ

ในฐานะที่เป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นด้วย
ค่านิยมหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวคิดของ
ความยั่งยืนที่จะสร้างมูลค่าระยะยาวสำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แนวคิด triple bottom line ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของ
บริษัท ช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านทางพนักงาน ลูกค้า
และคู่ค้า เพื่อนำาไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในระยะยาวเมื่อทำาการ
ตัดสินใจใดๆ ทางธุรกิจ 

บริษัทฯ จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อลดผลกระทบไปพร้อมกับการ
ปกป้องและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมสำาหรับผู้คนในปัจจุบันและ
อนาคต
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ข้อมูลพนักงาน พ.ศ.2564

  ข้อมูลบริษัท
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ก่อตั้งในปี 2526 ได้ซื้อที่ดินขนาด
ใหญ่ ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งเหมืองดีบุกร้างแห่งหนึ่งบนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยต่อมา
ได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรม ลากูน่า ภูเก็ต ในรูปแบบรีสอร์ทพักตากอากาศครบวงจร  

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัทฯ) คือ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์  นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขายสินค้า
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารสำานักงานและรีสอร์ท และธุรกิจขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศ

ในปี 2564 นั้น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลก ยังคงส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงปกป้องและให้การสนับสนุนด้านสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ตลอดจนลงทุนในการฝึกอบรม การเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อ
สร้างความเชื่อมโยงและกำาหนดเป้าหมายร่วมกันในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้

 ระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารระดับสูง

เพศ      

หญิง 51.1% 57.3% 50.6%

ชาย 48.9% 42.7% 49.4%

อายุ      

ต่ำากว่า 30 ปี 22.8% 5.6% 0.5%

30 ถึง 50 ปี 66.6% 81.1% 68.7%

มากกว่า 50 ปี 10.7% 13.3% 30.8%

การศึกษา      

ต่ำากว่าประถมศึกษา 0.3% 0.0% 0.0%

ประถมศึกษา 5.0% 0.3% 0.0%

มัธยมศึกษาตอนต้น 9.6% 0.0% 0.0%

มัธยมศึกษาตอนปลาย 19.6% 6.0% 0.0%

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 9.2% 1.7% 0.0%

อนุปริญญา 14.2% 7.3% 8.1%

ปริญญาตรีขึ้นไป 42.2% 84.6% 91.9%
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สรุปภาพรวม พ.ศ.2564

สิ่งแวดล้อมของเรา
ปลูกต้นไม้

157 ต้น
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวลง

82%
จากปี 2561

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
เก็บขยะ

1,758 กิโลกรัม
ผู้เข้าร่วม

931 คน

ชุมชนของเรา
การพัฒนาพนักงาน

12,915
ชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมด

10.3
ชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี

โครงการซี้ดลิ้งส์

เยาวชนในโครงการ

29 คน

ให้คำาปรึกษา

363 ชั่วโมง

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้เข้าร่วม

7,006 คน

สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม

4,436 ชุด

ความรับผิดชอบของเรา

19,784 ดอลลาร์สหรัฐ

1,340,553 บาท
ใช้ในโครงการเพื่อความยั่งยืน ปี 2564

733
คู่ค้าร่วมโครงการจรรยาบรรณธุรกิจ

12,431
ชั่วโมงอาสาสมัครของพนักงาน
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2560
กองทุนเพื่อเด็ก
ซีเอฟเอฟ

2535 
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

2536 
งานวันเด็กแห่งชาติ

2537
งานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

2539
งานแห่เทียนเข้าพรรษา

2540
ประเพณีถือศีลกินผัก

2544
เริ่มก่อตั้งกองทุน 
กรีน อิมพาราทีฟ ฟันด์ (GIF)

2545
งานประเพณีลอยกระทง

2546 
บริจาคโลหิต

2550
- โครงการร่วมสร้างชุมชน
 สีเขียว
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 จากกองทุนช่วยเหลือ
 ผู้ประสบภัยสึนามิ

2553
สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานลากูน่า ภูเก็ต

2557 
- ได้รับการรับรอง   
 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม   
 เอิร์ธเช็ค
- ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่   
 หนังสือเต็มรถห้องสมุดติดล้อ
- โครงการซี้ดลิ้งส์

2558
งานสารทเดือนสิบ

2561
ประกาศเจตนารมย์
งดการใช้พลาสติก

2563 
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระดับทอง จากเอิร์ธเช็ค 
และโครงการจรรยาบรรณ
ธุรกิจสำาหรับคู่ค้า

กิจกรรมและโครงการเพื่อความยั่งยืน
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  Brand for Good
บริษัทฯ ได้สร้างกรอบแนวคิด “for good” เพื่อเป็นการสร้างแนวทางในการทำาสิ่งที่ดีเพื่อสังคมในทุก
กิจกรรมที่ดำาเนินการ ได้แก่ การออกแบบและก่อสร้าง (Build for good) การใช้บริการของลูกค้าที่
โรงแรมและรีสอร์ท (Stay for good, Meet for good, Eat for good), การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
(Buy for good) รวมถึงสปาและร้านค้า (Spa for good & Gift for good)

กิจกรรม Stay for Good ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากกองทุน กรีน อิมพาราทีฟ ซึ่งทาง
โรงแรมจะสมทบเงินในจำานวนเท่ากันกับที่ได้รับบริจาคจากแขกที่เข้าพัก โดยมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล 
ฟาวเดชั่น จะเป็นผู้จัดสรรเงินดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ได้รับ
ประโยชน์ภายนอกต่อไป

การเข้าพัก (Stay for Good)

การดำาเนินงานของโรงแรม
มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับชุมชน

กิจกรรมประจำาปี
ปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour), วันคุ้มครองโลก, 

วันสิ่งแวดล้อมโลก, วันท่องเที่ยวโลก

กองทุน กรีน อิมพาราทีฟ
การบริจาคจากลูกค้าและโรงแรม

กิจกรรมเพื่อความยั่งยืนร่วมกับลูกค้า
สร้างการมีส่วนร่วมด้านสังคม

และสิ่งแวดล้อม

การก่อสร้าง (Build for Good) • การออกแบบโดยใช้แนวคิดสถาปัตยกรรมและ
วัสดุในท้องถิ่น • การป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ก่อสร้าง • การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก

การจัดซื้อจัดจ้าง (Buy for Good) 
• ห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม • การรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก

อาหารและเครื่องดื่ม (Eat for Good) • ร้านอาหารธุรกิจเพื่อสังคม
• การฝึกอบรมด้านการบริการอาหารเครื่องดื่มสำาหรับเยาวชนผู้ขาดแคลนโอกาส

สปา (Spa for Good) 
• นำาเสนอส่วนผสมในท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ • การฝึกอบรมเพื่อสร้างอาชีพด้านสปา

ของขวัญ (Gift for Good) • นำาเสนองานฝีมือจากชุมชน
 • ค้าปลีกด้วยความแตกต่าง

การประชุม (Meet for Good)
• สถานที่จัดกิจกรรมและการประชุมอย่างยั่งยืน
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บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในระหว่างการพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดยจะทำาให้เกิดการรบกวนให้น้อยที่สุดอีกทั้งจะปกป้องภูมิทัศน์
และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ใน
การดำารงชีวิตของชุมชน

การออกแบบและก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน

1. มวีสัิยทศันท์ีจ่ะเพิม่รายได้ไปยังพืน้ทีท่ีจ่ะก่อสรา้งโรงแรมและรสีอรท์  
 โดยนำาความงดงามทางวัฒนธรรมและทางกายภาพมาเป็นจุดเด่น

2. ออกแบบโดยใช้หลักการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปกป้องระบบนิเวศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. ขอรับการรับรองมาตรฐานการก่อสร้างอย่างยั่งยืนโดยการ
 รองรับจากสถาบันภายนอก เช่น LEED, BREAM, EarthCheck  
 Building.

4. ใช้ผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความชำานาญและสามารถนำาสิ่งที่ออกแบบ 
 อย่างยั่งยืนมาก่อสร้างได้จริง

5. สร้างทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นก่อนการเปิดให้บริการ
 สร้างศักยภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

6. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการโดยการนำาเอาค่านิยมด้านความ 
 ยั่งยืนมาใช้ในทุกกิจกรรมที่ดำาเนินการ

7. เปรียบเทียบข้อมูลและขอการรับรองมาตฐานเปรียบเทียบกับผล 
 การดำาเนินงานเฉลี่ย และผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการออกแบบและพัฒนาการก่อสร้างโรงแรมและรีสอร์ท ดังต่อไปนี้
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  กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กระบวนการระบุประเด็นสาระสำาคัญ 

ประเด็นสาระสำาคัญที่นำาเสนอในรายงานนี้ได้รับการจัดลำาดับความสำาคัญผ่านกระบวนการการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำาหนดกรอบและมุ่งเน้นผลการดำาเนินงาน ขยายผลกระทบเชิงบวก 
และลด หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ เพื่อเป็นการสนับสนุนความยั่งยืนและการฟื้นสภาพในระยะยาว

ประเด็นสาระสำาคัญจำานวน 7 หัวข้อได้ถูกนำามารายงานตามการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษและของเสีย ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความพึงพอใจของพนักงาน ความเป็นผู้นำา การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และ การคุ้มครอง
ข้อมูล บริษัทฯ ได้รายงานประเด็นสาระสำาคัญเพิ่มเติมอีก 4 หัวข้อ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำาคัญและ
สอดคล้องกับค่านิยมด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาพนักงาน มรดกทางวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และห่วงโซ่อุปทาน

รายงานฉบับนี้ได้นำาเสนอขอบเขตและความสำาคัญของแต่ละประเด็น แนวทางการจัดการ ภาระผูกพันธ์ 
ความรับผิดชอบ เป้าหมายและวิธีดำาเนินการ แต่ละประเด็นสาระสำาคัญสอดคล้องไปกับเป้าหมายเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลงสังคมและมีผลกระทบ
มากมายที่คาดไม่ถึง ด้วยเหตุนี้ การปรับปรุงแก้ไขการประเมินประเด็นสาระสำาคัญจำาเป็นต้องมีการ
เลื่อนออกไปภายหลังเสร็จสิ้นการระบาด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมระดมความคิดเห็น จัดลำาดับ
ความสำาคัญ กำาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และกำาหนดกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมาถึงใน พ.ศ. 2573



  ความสอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมระดับโลกที่เติบโตเร็วที่สุดและ
มีสัดส่วนถึง 80% ของ GDP ในหลายประเทศของกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและกลุ่ม
ประเทศกำาลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ นอกเหนือจากมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว การท่องเที่ยวยัง
เชื่อมโยงกับมรดกทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยังยืนซึ่งตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำาเร็จในปี 2573 นั้น ย่อมต้องการ
การมีส่วนร่วมจากภาคการบริการและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป้าหมายที่ 8: การจ้างงาน
ที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน และเป้า
หมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล องค์การการท่องเที่ยวโลก ได้ให้คำา
นิยามของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า “การท่องเที่ยวที่คำานึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่ง
แวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน อุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยว สิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เป็นเจ้าบ้าน” ซึ่งจากคำานิยามดังกล่าว เราเชื่อว่าการท่องเที่ยวสามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมได้และสามารถทำาได้มากกว่าเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นนักลงทุนในประเทศที่ บริษัทฯ เข้าไปดำาเนินธุรกิจ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดทำาแผนการดำาเนินงานของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อช่วยระบุความต้องการและสนับสนุนผู้คน โลก สันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความร่วมมือ 
ธุรกิจต้องมีบทบาทสำาคัญในการตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 
แต่การวัดและประเมินผลกระทบยังคงเป็นความท้าทายและต้องได้รับคำาแนะนำาจากรัฐบาล บริษัทฯ จะ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อที่จะร่วมกันสร้างผลกระทบเชิงบวกที่วัดผลได้ผ่าน
การเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การรับใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการยอมรับในวัตถุประสงค์เป็นหัวใจสำาคัญของการทำางานของบริษัทฯ 
ความร่วมมือเป็นสิ่งสำาคัญในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสร้างขึ้นจากความไว้
วางใจที่ได้รับการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำาเสมอ หากไม่มีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บริษัทฯ จะไม่สามารถฟื้นตัวและเติบโตได้อีกครั้งภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาด

เราสนับสนุนให้มีการสื่อสารสองทางเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำาเสมอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงผู้
พนักงาน ลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า ผู้จำาหน่ายสินค้าและบริการ และชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เราดำาเนินงาน
อยู่  ซึ่งการสื่อสารดังกล่าว เกิดขึ้นได้จากการประชุมแบบไม่เป็นทางการ การฝึกอบรมและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ การนำาเสนอการอภิปราย และการรับฟังข้อเสนอแนะจากแขก และการประกาศปรัชญา
ความยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านการพูดคุยและอภิปรายทั้งในแวดวงการเดินทาง การท่องเที่ยว และธุรกิจ
อื่นๆ  จัดให้มีแนวทางการทำางานร่วมกันข้ามภาคส่วนทำาให้บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจ องค์กรพัฒนา
เอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วโลกได้มีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม
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สิ่งแวดล้อมของเรา

การเดินทางและการท่องเที่ยวมักเกี่ยวข้องกับมรดกทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เริ่มต้นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2527 ดัง
แนวคิดที่ว่า “โอบกอดสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้คน” นอกเหนือจากแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิด
ผลกระทบแล้ว บริษัทฯ อนุรักษ์ทรัพยากรผ่านการดำาเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพโดยใช้แนวทางที่อิงวิทยาศาสตร์ การ
สร้างความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อน
รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคาม สนับสนุนการดำาเนินการด้าน
สภาพภูมิอากาศและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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กระแสไฟฟ้าที่ประหยัด
 (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 1,377

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 83

ปลูกต้นไม ้ 33,638 ต้น 

ตั้งแต่ปี 2550

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และ การประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26 ได้เน้นย้ำาถึงประเด็นสำาคัญในปัจจุบัน และความจำาเป็นในการสร้างความโปร่งใสด้านสภาพภูมิอากาศ
และการดำาเนินเศรษฐกิจเพื่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์
การเดินทางและการท่องเที่ยวมีส่วนทำาให้เกิดและได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการเดิน
ทางและการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสภาพอากาศอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มากขึ้นในจุดหมายปลายทางที่มีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว งานวิจัยที่ได้รับมอบหมายจาก International Tourism Partnership (ITP, 2018) ระบุว่า
อุตสาหกรรมโรงแรมทั่วโลกจำาเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 66% ภายในปี 2573 และ 90% ภายในปี 2593 เพื่อให้ยังคงรักษาระดับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส

บริษัทฯ มีแนวทางในการลดการปล่อยคาร์บอนและชะลอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างความตระหนักและกิจกรรมที่นำามาซึ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเพิ่มความแพร่หลายของพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้นำาในโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
บริษัทฯ ได้บรรจุการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ  โดยสร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่
คุณค่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การถูกจำากัดการเดินทางของนักท่องเที่ยว และการปิดกิจการชั่วคราวส่งผลให้การใช้ทรัพยากร และการก่อให้เกิดของเสียลดลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด อย่างไรก็ตาม เมื่อทั่วโลกกลับมาเดินทางระหว่างประเทศอีกครั้ง รวมถึงการเติบโตของธุรกิจที่วางแผนไว้นั้น
จำาเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการลดคาร์บอนและการทำาให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593
ดังนั้นในปี 2564 เราจึงได้กำาหนดขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) โดย
จัดให้มีการตรวจสอบด้านพลังงานในโรงแรมที่ได้ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน และจัดให้มีแนวทางสำาหรับการใช้หรือติดตั้งอุปกรณ์เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้มีมากขึ้นในปี 2565

ได้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งสามารถทดแทนพลังงานไฟฟ้ากว่าครึ่งจากที่ใช้อยู่เดิม และกำาลังศึกษา
เรื่องข้อตกลงการซื้อขายไฟฟ้าเพื่อนำาไปปฏิบัติในโรงแรมหรือหน่วยงานตามปริมาณการปล่อยมลพิษ สถานที่ตั้ง และการออกแบบ 
มีการทำางานร่วมกับเอิร์ธเช็คในการคำานวณเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยคำานึงถึงการเติบโตของธุรกิจจนถึงปี 2593 ภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งแยกแผนการดำาเนินงานออกเป็นส่วนย่อยเพื่อการลดคาร์บอนและการทำาให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว

โครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียวเป็นการสร้างจิตสำานึกให้ตระหนัก
ถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและยังช่วยดูดซับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งแม้ว่า
จะมีการปิดกิจการชั่วคราวแต่บริษัทฯ ก็ยังได้มีการปลูกต้นไม้ทั้ง
สิ้น 157 ต้น โดยตั้งแต่ปี 2550 บริษัทฯ ได้ปลูกต้นไม้สะสมแล้วทั้งสิ้น
กว่า 33,638 ต้น สามารถดูดซับคาร์บอนได้ถึง 11,668 ตัน (ต้นไม้
หนึ่งต้นสามารถดูดซับคาร์บอนได้ถึง 40 กิโลกรัมต่อปีและคิดอัตรา
การรอดที่ 100%) ซึ่งในจำานวนนี้เป็นการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน
จำานวน 5,500 ต้นในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีส่วนช่วยในการสร้าง
ระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงการปกป้องการกัดเซาะชายฝั่ง สร้างแหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ำา และส่งเสริมการดำารงชีวิตของคนในท้องถิ่น

ปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour)

ในทุกๆ ปี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำานึกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศโลกโดยการจัดกิจกรรมปิดไฟให้โลกพัก (Earth Hour) โดยการปิดไฟในส่วนที่ไม่
จำาเป็นเป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมงในทุกโรงแรมและหน่วยงาน ซึ่งในปี 2564 แม้ว่าช่วงเวลาในการ
จัดกิจกรรมจะอยู่ในช่วงของการปิดเมืองเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แต่ก็
มี 7 โรงแรมและหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าลงได้ 1,377 
กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเทียบเท่าได้กับปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของบ้านเรือนขนาดเล็กของ
ประเทศไทยเป็นเวลาถึง 11 เดือน

 2564 2563 2562
จำานวนต้นไม้ที่ปลูก 157 655 7,261
ผู้เข้าร่วม (คน) 29 96 916
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  การใช้ทรัพยากรและของเสีย
การอนุรักษ์ทรัพยากรและการลดของเสียมิใช่เป็นแค่การดำาเนิน
งานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนการดำาเนิน
การเพื่อปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

บริษัทฯ ใช้หลักการในการลดการใช้ การนำากลับมาใช้ใหม่ และ
การรีไซเคิลมาใช้ในทุกหน่วยงาน ทรัพยากรต่างๆ จะได้รับ
การอนุรักษ์ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
การนำาแนวทางหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และจัดให้มีกิจกรรม
หรือโครงการที่จะสร้างจิตสำานึกเพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม และสนับสนุนการนำาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้

บริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายในการจัดทำาโครงการด้านการลดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่องต่อปี โดยมีเป้าหมาย
ในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ เช่น อากาศ น้ำา 
และขยะ ลงอย่างน้อย 5% ต่อปี โดยการลดการปล่อยมลภาวะยัง
คงมุ่งเน้นที่ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 
1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) โดยยังอยู่ใน
ขอบเขตที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้

บริษัทฯ ได้ทำาการเปรียบเทียบข้อมูลด้านการใช้พลังงาน การ
ปล่อยมลภาวะ เช่น อากาศ น้ำา และขยะ กับฐานข้อมูลผลการ
ดำาเนินงานของผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
กับบริษัทฯ โดยเอิร์ธเช็ค ข้อมูลสำาหรับปี 2564 ถูกรวบรวมจาก
แต่ละโรงแรมและหน่วยงาน และได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง
ผ่านการสื่อสารทางไกลโดยเอิร์ธเช็ค เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาดและข้อจำากัดด้านการเดินทาง ทำาให้ไม่สามารถมาทำาการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริงได้

รายงานการใช้ทรัพยากรทั้งหมด เป็นผลรวมของโรงแรม รีสอร์ท 
สำานักงานและสนามกอล์ฟ โดยข้อมูลของโรงแรมและรีสอร์ทได้
ทำาการเปรียบเทียบทรัพยากรที่ใช้ต่อการเข้าพักของแขกจำานวน 
1 คนใน 1 คืนที่เข้าพัก อัตราการเข้าพักที่ลดลงเนื่องจากข้อจำากัด
ด้านการเดินทาง ส่งผลให้อัตราทรัพยากรที่ใช้ต่อแขกต่อคืนเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากยังคงต้องใช้ทรัพยากรสำาหรับพื้นที่สาธารณะอยู่
แม้ว่าจะไม่มีผู้เข้าพักก็ตาม ด้วยเหตุนี้ ในปี 2564 เอิร์ธเช็คจึงไม่
สามารถเปรียบเทียบเชิงลึกกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
หรือข้อมูลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเนื่องด้วยเหตุผลดังกล่าว

ความคืบหน้าของการรับรองโดยเอิร์ธเช็ค

ณ สิ้นปี 2564 มี 9 โรงแรม / หน่วยงาน ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการ
รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมกับเอิร์ธเช็ค โดยโรงแรมบันยันทรี 
กรุงเทพ และ 8 โรงแรม / หน่วยงานที่ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับการ
รับรองระดับทอง



2564 105,439

2563 101,070

2562 187,836

2564 817,512
2563 710,868
2562 1,189,153

2564 494

2563 593

2562 1,339

2564 2.813

2563 2,328

2562 1,425

 363

 271

 195

 53.6

 37.5

 26.7

 1.82

 1.42

 1.13

  พลังงาน และ การปล่อยมลพิษ
การใช้พลังงานรวมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้พลังงาน 
(Scope 1 & 2) เพิ่มขึ้น 4% เนื่องจากปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้นในปี 2564 การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
เป็น 105,439 กิกะจูล และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเป็น 28,906.37 ตัน

  พลังงานที่ใช้รวม (กิกะจูล)

น้ำาและขยะ

ปริมาณการใช้น้ำาต่อปีเพิ่มขึ้น 15 % เป็น 817,512 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 106,644 ลูกบาศก์
เมตร จากปี 2563 ขยะทั้งหมดลดลง 17 % เหลือ 494 ลูกบาศก์เมตร ของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น หน้ากากอนามัยถูกกำาจัดตามกฎข้อบังคับด้านสุขภาพของท้องถิ่น

ปริมาณน้ำาใช้รวม (ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณขยะ (ลูกบาศก์เมตร)

การใช้พลังงาน การใช้น้ำา การปลดปล่อยมลพิษและของเสียต่อแขก 1 คนต่อคืน

การใช้น้ำา (ลิตร)  การใช้พลังงาน (เมกะจูล)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ขยะที่ส่งไปฝังกลบ (ลิตร)
  (กิโลกรัมของคาร์บอนไดออกไซด - เทียบเท่า) 

15บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำากัด (มหาชน)
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ลดการใช้

82%
จากปี 2560

2563: 80% 2562: 40% 2561: 13%

  อาหารและสิ่งแวดล้อม

การเลือกอาหารมีผลต่อสุขภาพและอนาคตของทุกคน แต่การผลิตและบริโภคอาหารได้ปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกกว่าหนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลก การจัดการอาหารอย่างยั่งยืนจึงต้อง
พิจารณาไปถึงแหล่งที่มาและวิธีการผลิตด้วย 

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ จะต้องลดปริมาณขยะจากอาหารลง 30% และลดการนำาไปฝังกลบลง 
50% ภายในปี 2568 และลดปริมาณขยะจากอาหารลง 50% และลดการนำาไปฝังกลบ 100% ภายใน
ปี 2573 

การลดการบริโภคเนื้อสัตว์และยกเลิกการฝังกลบขยะจากอาหารสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างมาก ในปี 2564 มี 5 โรงแรมและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการวันอาหารปลอดเนื้อสัตว์
เพื่อสร้างความตระหนักในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและร่วมลดการปล่อยมลพิษ

การนำาอาหารที่ไม่ใช้แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ ซึ่งในปี 2564 
ทางลากูน่าภูเก็ตและโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ได้ร่วมบริจาคอาหารที่ทางโรงแรมไม่ได้บริโภคแล้ว
จำานวน 6.8 ตัน ผ่านทางมูลนิธิ Scholars of Sustenance Thailand และยังสามารถลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 12.9 ตัน 

จนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือนี้ได้เปลี่ยนอาหารที่ทางโรงแรมไม่ได้บริโภคแล้ว เปลี่ยนไปเป็นอาหารสำาหรับ
ผู้ยากไร้จำานวน 40,868 หน่วยบริโภค สามารถลดการนำาขยะไปฝังกลบได้กว่า 10 ตัน อีกทั้งยังช่วยลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ถึง 16.9 ตัน

การลดและยกเลิกการใช้พลาสติก
ขยะจากพลาสติกเป็นหนึ่งในภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ พลาสติก
ประเภทใช้ครั้งเดียว (Single Use Plastic) ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการผลิต ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่
มนุษย์นำาไปใช้งาน แต่กลับต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย

ตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำามั่นสัญญาที่จะลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวในวัน
คุ้มครองโลกปี 2561 ซึ่งเราได้รวบรวมและติดตามการลดปริมาณการใช้พลาสติกทั้งสิ้น 31 
ประเภท โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลพื้นฐานในปี 2560 เราได้ลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้ง
เดียวลง 82% โดยมีการใช้พลาสติกน้อยลงกว่า 80,000 ชิ้นในปี 2564 และป้องกันไม่ให้พลาสติก
จำานวน 4.95 ล้านชิ้นถูกส่งไปฝังกลบหรือนำาไปทิ้งและทำาลายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2561

บริษัทฯ ได้ลดปริมาณการใช้ และยกเลิกการใช้พลาสติก ซึ่งหากยังไม่สามารถหาวัสดที่มาทดแทน
ได้ก็จะเลือกใช้ประเภทที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพทดแทน ซึ่งจาก 3 ประเภทที่ให้ความสำาคัญนั้นพบ
ว่า เราได้ลดการใช้หลอดลง 1.1 ล้านชิ้น หรือลดลง 100% ลดการใช้ขวดพลาสติกลง 3.5 แสนชิ้น
หรือ 89% และลดการใช้ถุงลง 6.2 แสนชิ้นหรือ 68%

แม้ว่าบางส่วนของปริมาณที่ลดลงในปี 2564 เกิดจากการใช้งานที่ลดลงเนื่องจากการปิดกิจการ
ชั่วคราว แต่ก็มีบางรายการที่มีการใช้เพิ่มขึ้นเนื่องจากความจำาเป็นในการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด อย่างไรก็ตามพบว่าแนวโน้มของการใช้พลาสติกประเภทใช้
ครั้งเดียวโดยรวมนั้นยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมการทำาความสะอาดชุมชนร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา ทำาความ
สะอาดและฟื้นฟูธรรมชาติ รวมถึงให้ความรู้เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้
พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
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  ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองหรือมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ดังนั้น เราจึงต้องทำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพื่อปกป้องและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่แข็งแรง 
ยืดหยุ่น และยั่งยืน โปรแกรม Stay for Good ของเราเชิญชวนแขกให้เชื่อมต่อและมีส่วนร่วมกับมรดก
ทางธรรมชาติเพื่อเพิ่มจิตสำานึก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาว การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ลากูน่า ภูเก็ต ได้สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใน
จังหวัดภูเก็ตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 โดยส่งเสริมการระดมทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนารวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเลร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
อันดามันตอนบน รวมถึงกองทัพเรือภาค 3 

นับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ลากูน่า ภูเก็ต ได้ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่
ธรรมชาติไปแล้วทั้งสิ้น 2,145 ตัว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 
4,700 คน 

การทำาความสะอาดชุมชน

เป้าหมาย: แต่ละโรงแรม / หน่วยงาน จะต้องจัดกิจกรรมการทำาความสะอาดชุมชน 4 ครั้งต่อปีเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในชุมชน
ผล: ในปี 2564 พนักงานได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดหรือเข้าร่วมในกิจกรรมการทำาความสะอาด
ชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำาความสะอาดชายหาด จำานวน 54 ครั้ง สามารถเก็บขยะได้กว่า 1.7 
ตัน โดยมีผู้เข้าร่วมจำานวน 931 คน

 โรงแรม / หน่วยงาน จำานวนขยะ ผู้เข้าร่วม
   
2564 7 1,758 931
2563 7 3,467 1,799
2562 7 3,517 2,682
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ชุมชนของเรา

การสร้างค่านิยมร่วมกับชุมชน  ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ลูกค้า ชุมชน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ แสดงให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรับผิดชอบต่อสังคม

สำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในนั้น บริษัทฯ มี
แนวทางในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความหลาก
หลาย ความพึงพอใจ สุขภาพและความปลอดภัย 
ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิตอีกทั้ง
ปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของพนักงาน
และลูกค้า

สำาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บริษัทฯ ใช้วิธี
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการระบุประเด็นที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมการเดินทาง
ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และมุ่งไปสู่วาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2573



  ความพึงพอใจและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความสุข สุขภาพ ความปลอดภัย และ
ความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ครอบครัวพนักงานของเรา โดยสนับสนุน
แนวทางที่สมดุล ยั่งยืน และมีพลวัตเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี  ยอมรับ
ในพลวัตและการเชื่อมโยงกับโลกที่เราอยู่อาศัยซึ่งทุกคนปรารถนา
ที่จะมีชีวิตที่ดี

สถานการณ์โรคระบาดและการปิดการดำาเนินงานเป็นการชั่วคราว
ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งความสนใจไปที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย โดยเน้นที่ปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมต่อผ่านการเรียน
รู้ออนไลน์และการพัฒนาทักษะพนักงานในช่วงเวลาที่ท้าทาย
นี้ มากกว่าการสำารวจความพึงพอใจของพนักงานประจำาปีซึ่งจะ
กลับมาดำาเนินการอีกครั้งในปี 2565 เมื่อสถานการณ์โรคระบาด
บรรเทาลง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย
และจิตใจของพนักงาน มีการให้คำาแนะนำาด้านสุขภาพเป็นประจำาทุก
สัปดาห์แก่พนักงานผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทฯ ซึ่งมีพนักงาน
กว่า 80% ได้ลงทะเบียนเข้าใช้งาน

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากการใช้แผนการจ้างงาน
แบบยืดหยุ่นเพื่อให้พนักงานยังสามารถได้รับการจ้างงานจาก
บริษัทฯ ต่อไปได้ อีกทั้งยังมีแอพพลิเคชั่นในการจ้างงานเพื่อช่วย
ให้พนักงานค้นหาบทบาทใหม่และเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะต่างๆ 
ได้อย่างเหมาะสม มีการให้คำาปรึกษาและบำาบัดทางไกลโดยใช้ผู้
เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน 
และจัดให้มีการฝึกอบรมการเรียนรู้ภายในเพื่อส่งเสริมความ
ตระหนักในตนเองและการดูแลตนเอง

การพัฒนาพนักงาน

การศึกษาและการพัฒนาอาชีพเป็นการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยมุ่งขจัดความยากจนและเป็นส่วนประกอบสำาคัญของความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ การพัฒนาและให้ความเอาใจใส่ต่อ
พนักงานเป็นการสร้างให้เห็นถึงความสำาคัญอันจะสามารถรักษา
พนักงานให้อยู่กับบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ และพนักงานได้ระบุความ
ต้องการและสร้างแผนในการพัฒนาพนักงานร่วมกันในระหว่างการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี โดยได้มีแผนการฝึกอบรมทั้งแบบ
รายบุคคล รายกลุ่ม และผ่านศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ

ในปี 2564 พนักงานได้รับการฝึกอบรมรวม 12,915 ชั่วโมงโดยมีค่า
เฉลี่ยที่ 10.3 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
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 ปี จำานวนเด็กในโครงการ จำานวนชั่วโมงที่ให้คำาปรึกษา

 2564 29  363 
 2563 35  246 
 2562 39 1,190

โครงการซี้ดลิ้งส์

โครงการซี้ดลิ้งส์ ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยงโดย
สนับสนุนการให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านอาชีพ อันเป็นการสร้างผล
กระทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ได้ให้ทุนการศึกษาและให้
คำาปรึกษา (Mentorship) แก่เด็ก
และเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปี โดยมี
พนักงานของบริษัทฯ ทำาหน้าที่เป็น
พี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา โดยมีหัวข้อใน
การแนะนำาและปรึกษาทั้งด้านสังคม 
วัฒนธรรม ศิลปะ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และการศึกษา

ในปี 2564 ได้มีการฝึกอบรมด้านการ
ให้คำาปรึกษาแก่พี่เลี้ยงของโครงการ
ซี้ดลิ้งส์ โดยวิทยากรจากมูลนิธิดอกบัว
สีชมพู (Pink Lotus Foundation)  ทั้งนี้
แม้ว่าการพบปะและให้คำาปรึกษาแก่เด็ก
จะถูกจำากัดด้วยมาตรการการป้องกัน
โรคระบาด แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยัง
คงจัดให้มีกิจกรรมและการให้คำาปรึกษาแก่เด็กในโครงการรวม 29 คน รวม 
363 ชั่วโมงคิดเป็น 45 วันทำางาน โดยมี 4 โรงแรมเข้าร่วมกิจกรรมนี้

การศึกษาสามารถขจัดความยากจนและทำาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทฯ ได้สรุปความต้องการของชุมชนและจัดให้มีโครงการด้านการศึกษาที่หลากหลายเหมาะกับทุกกลุ่มอายุเพื่อสนับสนุนชุมชนที่ยั่งยืนผ่าน
การจัดศึกษาที่มีคุณภาพ จึงได้สนับสนุนการศึกษาผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพและการฝึกงาน ตลอดจนการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาอื่นๆ แก่คนในชุมชน

  ส่งเสริมการศึกษา

การฝึกงานของนักศึกษา

การฝึกงานของนักศึกษาเป็นการให้ประสบการณ์อันมีค่าในการพัฒนา
ทักษะเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในภายภาคหน้า ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาจำานวน 52 คนได้เข้ามาฝึกงานกับบริษัทฯ คิดเป็น
ระยะเวลาในการฝึกงานรวมถึง 15 ปี

การฝึกงานของบุคคลทั่วไป

เพื่อเป็นการต่อยอดจากโครงการซี้ดลิ้งส์ – 
ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้เปิดตัว
โครงการฝึกงานใหม่สำาหรับบุคคลทั่วไปในปี 
2564 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ 

บันยันทรีโกลบอลฟาวเดชั่น ซึ่งโครงการนี้
เป็นการพัฒนาทักษะการค้า การบริการ และ
ทักษะชีวิต รวมถึงให้โอกาสในการทำางานและ
จ้างงานกับประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพ
ในอุตสาหกรรมการบริการ

ในรุ่นแรกนั้น บริษัทฯ ได้รับใบสมัครมากกว่า 
900 รายและสามารถรับเข้าฝึกงานจำานวน 25 
คนในห้าแผนก ได้แก่ การบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ครัว แม่บ้าน ต้อนรับ และช่างทั่วไป

โครงการซี้ดลิ้งส์ – ธุรกิจร้านอาหารเพื่อสังคม

โครงการซี้ดลิ้งส์ เป็นโครงการธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบของร้านอาหาร 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสทาง
สังคมและการศึกษา ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำาทักษะและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้และ
ฝึกฝนมาพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ความสำาเร็จในธุรกิจการบริการและการ
โรงแรมต่อไป

สำาหรับในปี 2564 นั้นทางร้านอาหารซี้ดลิ้งส์ได้หยุดการดำาเนินกิจการ
ชั่วคราวเนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 ปี จำานวนนักศึกษาฝึกงาน จำานวนเดือนที่ฝึก
 2564 52 180
 2563 184 501
 2562 542 2,627 
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  ส่งเสริมการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต

เป้าหมาย: สนับสนุนการพัฒนาทางอารมณ์
และสติปัญญาในวัยเด็กเพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีอิสระ

โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต เริ่มก่อตั้งในปี 
พ.ศ. 2535 แรกเริ่มเปิดเป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ระดับประเทศ ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงเรียน
อนุบาลลากูน่า ภูเก็ต โดยจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปี พ.ศ. 2551 ให้การศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าแก่
บุตรพนักงานและบุตรของประชาชนในตำาบล
เชิงทะเล ปัจจุบันมีนักเรียนอายุระหว่าง 

3 ถึง 6 ปี เข้าเรียนทั้งสิ้น 144 คน และมี
บุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยจำานวน 12 คน 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีนักเรียน 1,724 คนลง
ทะเบียนเรียนกับโรงเรียนอนุบาล ลากูน่า ภูเก็ต

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต

เป้าหมาย: สนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพและ
การสร้างงานให้แก่คนในชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ลากูน่า ภูเก็ต (CLC) 
ก่อตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2550 จากกองทุน
ฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะยาว เปิด
สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และทักษะอาชีพ
โดยไม่คิดมูลค่าแก่คนในชุมชน โดยได้รับการ
สนับสนุนด้านอาคารสถานที่จากเทศบาล
ตำาบลเชิงทะเล

โดยในปี 2564 มีผู้เข้าเรียนหลักสูตรพัฒนา
ทักษะอาชีพเบื้องต้นด้านการประกอบอาหาร 

ได้แก่ การทำาซาลาเปา ขนมจีบ สลัดโรลล์ ซูชิ 
และขนมบราวนี่ จำานวน 41 คน โดยสามารถ
นำาทักษะและความรู้ที่ได้รับดังกล่าวไปประกอบ
อาชีพและสร้างรายได้ต่อไป ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้ง
ศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าเรียนตามหลักสูตร
ต่างๆ แล้วเป็นจำานวน 8,774 คน

ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” (MLC)

เป้าหมาย: เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้แก่นักเรียนที่ขาดโอกาส
ในการเข้าถึงหนังสืออย่างเพียงพอ

โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างนิสัย
รักการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้แก่นักเรียนที่ต้องการโอกาสในการได้อ่านหนังสือ
ต่างๆ ที่หลากหลายและพัฒนาครูผู้สอนในการจัดแผนการเรียนการสอนไปร่วมกัน  โครงการนี้ได้เริ่ม
ต้นขึ้นในเดือนเมษายน 2557 โดยศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ  ทำาหน้าที่เป็นทั้งห้องสมุดและห้องเรียน มี
เป้าหมายในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
นำาร่องของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

งบประมาณในการดำาเนินโครงการมาจากการระดมทุนผ่านกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นโดย ลากูน่า ภูเก็ต 
เป็นจำานวนเงิน 2.2 ล้านบาท และได้รับการสนับสนุนอีก 2.2 ล้านบาทจากมูลนิธิ บันยัน ทรี โกลบอล 
ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ออกจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การ
เรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน ในปี 2564 มีนักเรียน 201 คนและครู 17 คนเข้าร่วม โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ มี
นักเรียน 9,870 คนและครู 480 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้
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กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ
กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 30 ปีของการก่อตั้งลากูน่า ภูเก็ต โดยให้ความช่วยเหลือด้าน
โภชนาการและปัจจัยพื้นฐานที่จำาเป็นและสำาคัญในการดำารงชีวิตของเด็ก
และเยาวชนอายุระหว่างแรกเกิดจนถึง 18 ปี จำานวนกว่า 400 คนจาก 7 
สถานรับเลี้ยงเด็กกำาพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ในจังหวัด
ภูเก็ต

“เติมฝัน...ให้เต็มอิ่ม” คือปณิธานของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ  จาก
แนวคิดที่ให้ความสำาคัญต่อการส่งเสริมเกื้อกูลด้านจิตใจควบคู่ไปกับด้าน
ร่างกายซึ่งโภชนาการที่ดีมีความจำาเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการที่เหมาะสม 

ในปี 2564 ลากูน่า ภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนอาหารและสิ่งของจำาเป็นทั้ง
หลายเป็นประจำาทุกเดือน รวมทั้งสิ้น 933,745 บาท

งานวันเด็กแห่งชาติ ลากูน่า ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ลากูน่า ภูเก็ต ได้เยี่ยมเยียนและจัดกิจกรรม
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่บ้านเยาวชนฟุตบอลภูเก็ต หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย 
และบ้านเด็กฮอลแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการกองทุนเพื่อ
เด็กซีเอฟเอฟ โดยมีการมอบของขวัญ ขนม ไอศครีม และอุปกรณ์การ
เรียนให้เด็กกว่า 200 คน รวมมูลค่ากว่า 31,000 บาท

ซึ่งการจัดงานวันเด็กนี้เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ มีความ
พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตอีกทั้งยังสะท้อนถึงบทบาทของ
เด็กและเยาวชนที่มีความสำาคัญต่อสังคมของเราอีกด้วย

กิจกรรมการเลี้ยงอาหารแก่คนในชุมชน

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
เสมอมา และในปี 2564 ได้ให้การสนับสนุนอาหารทั้งสิ้น 4,436 ชุดให้แก่ 17 
กิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต

กลุ่มลากูน่า ภูเก็ต ได้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลากูน่า ภูเก็ต 
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการ
เงินที่มั่นคง เชื่อถือได้ มีกำาไรและเป็นธรรมแก่สมาชิก ซึ่งสมาชิก ทุกคนเป็น
เจ้าของสหกรณ์ร่วมกันโดยการถือหุ้น ซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ อันได้แก่เงิน
กู้ดอกเบี้ยต่ำา และเงินปันผลดอกเบี้ยสูง ปัจจุบันมีสามาชิก 485 คน และมี
ทุนเรือนหุ้นรวม 41 ล้านบาท

  ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน
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  ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

ส่งเสริมสุขภาพ
การบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ลากูน่า ภูเก็ต เป็นหนึ่งในองค์กรหลักที่บริจาค
โลหิตให้แก่สภากาชาดไทยมากเป็นลำาดับ
ต้นๆ ของประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง
ปัจจุบัน ลากูน่า ภูเก็ต ร่วมบริจาคโลหิตแล้ว
ทั้งสิ้น 2,089,350 ซีซี จากพนักงานที่เข้าร่วม
โครงการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 4,643 คน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

เป้าหมาย: ร่วมให้การบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงทีต่อภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเสริมสร้างการฟื้นสภาพทางสังคม

กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดปี 2564 นั้น 
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ชุมชนโดยรอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 
435,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. ลากูน่า ภูเก็ต มอบถุงยังชีพกว่า 600 ชุด และน้ำาดื่มกว่า 7,200 ขวด
 รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
 โควิดในบริเวณโดยรอบลากูน่า ภูเก็ต

2. ลากูน่า ภูเก็ต มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่โรงพยาบาลสนาม 
 จังหวัดภูเก็ต และ แรงงานก่อสร้างที่ได้รับเชื้อโควิดในเขตอำาเภอถลาง  
 จังหวัดภูเก็ต รวมเป็นมูลค่า 35,000 บาท

3. ลากูน่า ภูเก็ต มอบนมกล่องจำานวน 900 กล่อง คิดเป็นเงินกว่า
 10,000 บาท ผ่านทางสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ  
 มนุษย์จังหวัดภูเก็ตเพื่อแจกจ่ายให้แม่และเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
 โควิด

4. โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต อนุญาตให้ใช้สถานที่สำาหรับฉีดวัคซีน  
 ป้องกันโควิดจำานวน 83 วัน คิดเป็นจำานวนกว่า 150,000 เข็ม

5. โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ ส่งมอบอาหารให้แก่ศูนย์ให้บริการวัคซีน 
 โรงพยาบาล และชุมชน จำานวน 12 แห่ง เป็นจำานวน 2,616 กล่อง 
 คิดเป็นเงิน 240,000 บาท
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  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ลากูน่า ภูเก็ต ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยการเผยแพร่และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนในชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตอันสมดุลระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิม
และวัฒนธรรมต่างชาติที่เริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม  ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาและงานเทศกาลถือศีลกินผัก แต่เนื่องด้วยมาตรการทาง
สาธารณสุขในการป้องกันโรคระบาด ทำาให้เทศกาลลอยกระทงและเทศกาลสารทเดือนสิบได้งดการจัดงานในปีนี้

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา 

ผู้บริหารและพนักงานของ ลากูน่า ภูเก็ตกว่า 50 คน เข้าร่วมงานเทศกาล
แห่เทียนพรรษา ณ วัดเชิงทะล อำาเภอถลาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 
โดยในปีนี้ทาง ลากูน่า ภูเก็ต ได้ถวายเงินบริจาคทำาบุญจากบริษัทฯ และ
เพื่อนพนักงานรวมเป็นเงิน  28,089 บาท มอบให้กับวัดเชิงทะเล ซึ่ง ลากูน่า 
ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษานี้ติดต่อกันมายาวนานเป็นปีที่ 26 แล้ว

งานเทศกาลถือศีลกินผัก (เทศกาลกินเจ)

เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นเป็นประจำาทุกๆ ปีในเดือน 9 ตาม
ปฏิทินจีนโดยผู้เข้าร่วมการถือศีลกินผักจะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์
อย่างเคร่งครัดรวมถึงรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์  สำาหรับปีนี้เทศกาลถือศีล
กินผักได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 14 ตุลาคม 2564  โดยลากูน่า ภูเก็ต ได้
บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง รวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคมูลค่  37,530 บาท 
ให้แก่ 3 ศาลเจ้าในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อนำามาซึ่งความโชคดีมีสุขและความเป็น
สิริมงคลในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักประจำาปีนี้
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ความรับผิดชอบของเรา

ในฐานะธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีค่านิยม
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวล้วนพึ่งพา
ความสงบและอิสระจากสิ่งรบกวน แต่การท่องเที่ยวก็ยังมีพลังแห่ง
การเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกด้วยเช่นกัน

ความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ
กำากับดูแลที่รอบคอบ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบโดยมีการมี
ส่วนร่วมจากทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งมีการเปรียบเทียบและ
การรับรองจากภายนอกด้วย



  ความเป็นผู้นำา
การฟื้นสภาพจากการเผชิญกับความวุ่นวายทั่วโลก ดังเช่น
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในขณะนี้ ต้องการความเป็นผู้นำา
เชิงรุกและสามารถปรับตัว รวมเอาแนวทางการปฏิบัติและสามารถ
เชื่อมต่อในระดับบุคคลได้ การมีเป้าประสงค์ คือแนวทางสู่การ
ฟื้นสภาพ ซึ่งสะท้อนกลับไปยังเป้าหมายทั้งระดับบุคคลและองค์กร 
ซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำาหนดความเป็นจริงร่วมกันของการทำางาน
ในระหว่างการแพร่ระบาด และเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดทั่วโลก

บริษัทฯ ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่รวม
เป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่ง
นี่คือหน้าที่ของความเป็นผู้นำาซึ่งไม่ใช่การบริหารจัดการ  อีกทั้ง
ไม่ใช่เป็นคำาสั่งจากระดับบนเพื่อให้ระดับล่างปฏิบัติ แต่เป็นนำาเสนอ
ความคิดจากพนักงานระดับล่างเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณา 
การให้พนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มทำาให้บริษัทฯ สามารถเชื่อม
โยงไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ บริษัทฯ เชื่อว่าในช่วงเวลาแห่ง
ความตึงเครียดนั้น ความเป็นผู้นำาที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่พนักงานถือเป็นกุญแจสำาคัญ

ในฐานะบริษัทจำากัด คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดของการกำากับดูแลกิจการตาม
คำาแนะนำาของจรรยาบรรณการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาให้ประเด็นด้านความยั่งยืน
เป็นส่วนหนึ่งของการกำาหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติ
การคัดเลือกและตรวจสอบข้อมูลแนวคิดการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนที่มีอยู่ในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการประชุมกัน
ทุกไตรมาสโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบันยันทรี โกลบอล 
ฟาวเดชั่น (www.BanyanTreeGlobalFoundation.com) ซึ่ง
แต่ละโรงแรม / หน่วยงานจะมีผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการใน
การดำาเนินกิจกรรมและทำาการประชุมเป็นประจำาทุกเดือน

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และ การป้องกันการทุจริต
บริษัทฯ พยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างมูลค่าด้วยความซื่อสัตย์  บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจ
ด้วยจริยธรรมระดับสูงสุดและปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น กฎหมายต่อต้านการติดสินบน ปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ 
คาดหวังให้คู่ค้าของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับดังกล่าว
เช่นเดียวกัน

บริษัทฯ สนับสนุนหลักการสากลทั้งสิบประการเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริตอีกทั้ง
สนับสนุนหลักจรรยาบรรณขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่ง
สหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนปกป้องมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การรวมกลุ่มคนในท้องถิ่นและ
สนับสนุนสิทธิของพนักงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานความยั่งยืน
ของบริษัทฯ จะได้รับการประเมินเป็นประจำาทุกปีด้วยการตรวจ
สอบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคม การปฏิบัติงาน และการกำากับดูแล
กิจการ ทั้งการประเมินแบบออนไลน์หรือประเมิน ณ สถานที่จริง
โดย EarthCheck

หลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทำาให้พนักงานของบริษัทฯ 
ตระหนักถึงการปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ควบคุมไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าวได้ทำาการฝึกอบรมให้แก่พนักงานในปี 2564 
พนักงานทุกคนจะต้องลงนามในเอกสารจรรยาบรรณเป็นประจำา
ทุกปี  บริษัทฯ ส่งเสริมความหลากหลายและให้โอกาสคนทุกกลุ่ม 
มีการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้เสรีภาพในการรวมกลุ่ม
ตามความสนใจของพนักงาน  บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการแจ้ง
เบาะแส (whistle-blower policy) เพื่อร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
การกระทำาที่ไม่ถูกต้อง โดยเก็บความลับของผู้ให้ข้อมูลและดำาเนิน
การสืบสวนสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนที่ได้รับ
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การคุ้มครองและปกป้องข้อมูลเป็นความท้าทายทางธุรกิจที่สำาคัญ
และเป็นความรับผิดชอบของทั้งองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการจัดการ
แบบองค์รวมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบการปฏิบัติงาน
อันจะนำาไปสู่การสร้างวัฒนธรรมของความตระหนักในการเคารพ
และรับรองความเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่ง
นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดทำานั้น เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการตั้งคณะผู้ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการภายในเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติที่
ดีที่สุดและบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและ
สนับสนุนการกำากับดูแลนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ด้านการตรวจสอบมีการตั้งเป้าหมายในการควบคุมการเข้าถึง
ข้อมูลดิจิตอลและลดความเสี่ยงของการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวรวม
ถึงความรวดเร็วในการดำาเนินการ มีการติดตั้งโปรแกรมความ
ปลอดภัยที่สำาคัญและไฟร์วอลล์ มีการตรวจสอบโดยบริษัทที่
ปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่างประเทศเพื่อประเมิน
ความเสี่ยงและการตอบสนองเป็นประจำาทุกปี  บริษัทฯ จัดให้มี
ประกันภัยที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์ และสำาหรับข้อมูลคลาวด์ จะถูกจัดเก็บไว้กับผู้ให้
บริการชั้นนำาซึ่งมีมาตรการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด

บริษัทฯ ได้สร้างจิตสำานึกและการมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลผ่านนโยบายและการแบ่งปันข้อมูลอย่างสม่ำาเสมอใน
ประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ข้อควรปฏิบัติและการแก้ไข ซึ่งใน
ปีนี้ได้มีกิจกรรมทดสอบการการล้วงข้อมูลความลับ (Phishing) 
เป็นการภายในเพื่อประเมินการรับรู้และจัดการอบรมทบทวนเพิ่ม
เติมให้แก่พนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

มีการจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์สำาหรับบุคลากร
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป ในปี 2564 ไม่มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องการละเมิดและไม่พบว่ามีข้อมูลของลูกค้าถูกเผยแพร่
ไปภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

การคุ้มครองข้อมูล การบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง
สภาพแวดล้อมการทำางานที่หลากหลายสามารถเพิ่มความสามารถในการทำากำาไร สร้างผลผลิต มีความคิดสร้างสรรค์ การร่วมผสม
ผสานกัน การสร้างนวัตกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตามความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างไม่ได้เป็นเพียงแค่
ความจำาเป็นทางธุรกิจเท่านั้นแต่เป็นสิ่งดีงามที่ธุรกิจควรกระทำา ซึ่งทั้งสองแนวคิดนี้ทำาให้บริษัทฯ ให้ความสำาคัญและรวมเอามุมมองที่มา
จากวัฒนธรรมรวมถึงประสบการณ์ที่แตกต่างกันมาผสมผสานเป็นแนวคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรโดยเฉพาะในช่วงของการ
เปลี่ยนแปลงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19

ไม่มีหลักการหรือแนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน สำาหรับบริษัทฯ แล้ว ความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างในที่ทำางานไม่ได้
เกี่ยวกับโควต้า แต่เป็นมากกว่านโยบาย โปรแกรม หรือจำานวนพนักงาน

บริษัทฯ สร้างความแตกต่างให้มีความสำาคัญและเคารพความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความมุ่งมั่น และ
สร้างสถานที่ทำางานที่เอื้อต่อการนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์ แทนที่จะบังคับให้พนักงานต้องปรับตัวเข้าหาวัฒนธรรมองค์กร แต่เรา
มุ่งเน้นที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโต

บริษัทฯ ได้รายงานความหลากหลาย  วิธีสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เป็นมิตร และกระบวนการสรรหาโดยปราศจากอคติและได้
แสดงวิธีที่เราสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีจุดมุ่งหมาย ผ่านการเป็นผู้นำาที่เห็นอกเห็นใจและการมีส่วนร่วมของพนักงานลงในรายงาน
ฉบับนี้แล้ว
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นมากกว่าการบริหารความเสี่ยง แต่ยังเป็นโอกาสในการตัดสินใจเลือกอย่างมี
ความรับผิดชอบและเผยแพร่การดำาเนินธุรกิจที่เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้สื่อสารความมุ่งมั่นนี้แก่ผู้ให้บริการสินค้าและบริการได้รับทราบ รวมถึงเลือกใช้บริการและ
ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่ปฏิบัติและมีค่านิยมที่เป็นไปในทางเดียวกันกับบริษัทฯ 

ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ให้บริการสินค้าและบริการทำาการประเมินการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณด้านห่วงโซ่อุปทานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ตั้งเป้าหมายให้ผู้ให้บริการสินค้าและบริการ
ในกลุ่มที่ 1 (tier 1) ที่มีมูลค่าขายของทุกรายรวมกันเกิน 80% ของยอดทั้งหมดที่บริษัทฯ ซื้อ จะต้องร่วม
ประเมินดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินการให้แล้วเสร็จครบ 100% ต่อปี ภายในปี 2568 
สำาหรับผู้ที่มีผลการประเมินไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายใต้การให้คำาแนะนำา
ของทางบริษัทฯ  

ห่วงโซ่อุปทาน

ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน น้ำา พลังงาน วัสดุอุปกรณ์ 
อาหารและเครื่องดื่ม การบริการ เช่น ที่พัก การจัดเลี้ยง สถานที่ท่องเที่ยว และการเดินทาง

หลังจากการหยุดชะงักทางธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ ได้ผลักดันการมีส่วนร่วมและความตระหนักของผู้ให้
บริการสินค้าและบริการ ในปี 2564 โดยมีผู้ให้บริการสินค้าและบริการร่วมประเมินและลงนามในเอกสาร
แสดงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทั้งสิ้น 2,079 ราย คิดเป็น 82% ของมูลค่าที่บริษัทฯ ได้ทำาการซื้อหรือ
ใช้บริการจากผู้ให้บริการสินค้าและบริการเหล่านั้น

มูลนิธิ บันยันทรี โกลบอลฟาวเดชั่น ได้ร่วมมือกับ Pew Charitable Trust ในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อ
ศึกษาด้านห่วงโซ่อุปทานสำาหรับอาหารทะเล - IUU (Illegal, Unreported and Unregulated) ที่จังหวัด
ภูเก็ตเพื่อที่จะได้นำาผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับโรงแรมอื่นในกลุ่มบันยันทรีต่อไป

บริษัทฯ จะค้นหาวิธีการอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อนักท่องเที่ยวกับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร การส่งเสริมการจัดซื้อในท้องถิ่น ทำาความเข้าใจและจัดทำาแผนที่ของผู้ให้
บริการสินค้าและบริการเพื่อระบุความเสี่ยงและเสริมสร้างโอกาสในการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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 เงินสมทบ (ดอลลาร์สหรัฐ)  

  จากแขกที่เข้าพัก 10,722 

  จากโรงแรมและรีสอร์ท 10,722 

 รวมเงินสมทบ  21,443 

 ค่าใช้จ่าย  19,784 

 เงินสมทบ (บาท)  
 จากโรงแรมและรีสอร์ท  1,410,000
   
 ค่าใช้จ่าย 
  โครงการความยั่งยืน 105,416
  โครงการด้านชุมชนสัมพันธ์ 69,495
  โครงการเฉพาะกิจ 36,897
 รวมค่าใช้จ่าย  211,808

 เงินบริจาค (บาท)  

 แขกที่เข้าพักและผู้บริจาค  166,000
   
 ค่าใช้จ่าย
  กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ 933,745
  ความช่วยเหลือช่วงการระบาด โควิด-19 195,000

 รวมค่าใช้จ่าย  1,128,745

กองทุน กรีน อิมพาราทีฟ

กลไกการสร้างความมั่นคงทางการเงินนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2544 เพื่อ
นำาเงินไปสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเพื่อ
ชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะถูกเชิญ
ชวนให้ร่วมบริจาคในอัตราคืนละ 2 เหรียญสหรัฐสำาหรับการเข้า

การกำากับดูแลกิจการ

งบประมาณ รีสอร์ท ออโตโนมัส

แต่ละโรงแรมจะได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำาปีในอัตรา 20% 
ของเงินที่สมทบเข้ากองทุน กรีน อิมพาราทีฟในปีก่อนหน้านั้น ซึ่ง
ทางผู้จัดการทั่วไป และตัวแทนด้านความรับผิดชอบขององค์กร
ต่อสังคม สามารถนำางบประมาณนี้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่งาน
ด้านชุมชน หรือสิ่งแวดล้อมโดยมีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ได้ หรือนำาไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาองค์
ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะได้

ค่าใช้จ่ายสำาหรับการบริหารโครงการถูกกำาหนดไว้ไม่เกิน 20% 
ของงบประมาณที่ได้รับ และไม่สามารถนำาไปใช้เพื่อเป็นของขวัญ
สำาหรับแขก ค่าจ้างหรือค่าบริการสำาหรับพนักงานได้

พักที่โรงแรมบันยันทรี และอัตราคืนละ 1 เหรียญสหรัฐสำาหรับการ
เข้าพักที่โรงแรมอังสนา แคสเซียและดาหวา โดยเงินบริจาคจาก
แขกดังกล่าวจะถูกสมทบในอัตราที่เท่ากันจากทางโรงแรม

กองทุนลากูน่า ภูเก็ตเพื่อสังคม

เป็นเงินกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจาก 7 โรงแรม / หน่วยงาน 
ในลากูน่า ภูเก็ต เพื่อดำาเนินกิจกรรมประจำาปีด้านความยั่งยืน

มูลนิธิลากูน่า ภูเก็ต

ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 เพื่อบริหารจัดการเงินบริจาคที่ได้รับจาก
กิจกรรมระดมทุนและผู้บริจาคภายนอก ซึ่งเป็นช่องทางให้แขกได้
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ 
ศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ “หนังสือเต็มรถ ห้องสมุดติดล้อ” และ
โครงการเพื่อความช่วยเหลืออื่นๆ  
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เนื่องจากผลกระทบที่คาดไม่ถึงมากมายของโควิด-19 บริษัทฯ จึงจะทำาการวิเคราะห์ประเด็นสาระสำาคัญ
เสียใหม่ โดยในปีที่จะถึงนี้จะต้องจัดให้มีการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เป็นอย่างมาก โดยต่อยอดจากการดำาเนิน
การในปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดการกับความท้าทายใหม่ๆ 
จะมีการกำาหนดเป้าหมายและกำาหนดฐานอ้างอิงเพื่อใช้วัดความคืบหน้าสำาหรับแต่ละหัวข้อประเด็นสาระ
สำาคัญ
จะมีการปรึกษากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพื่อกำาหนดขอบเขตของผลกระทบที่จะพัฒนากลยุทธ์
หัวข้อที่เป็นสาระสำาคัญแต่ละหัวข้อ เพื่อตอบสนองความต้องการของระดับท้องถิ่นและให้สอดคล้องกับ
ประเด็นระดับโลก

ทิศทางในอนาคต
บริษัทฯ จะเริ่มใช้นโยบายและแนวปฏิบัติใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพอย่างโปร่งใส โดยจะรวมประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล
การปฏิบัติงานส่วนบุคคลประจำาปี เพื่อให้พนักงานแต่ละคนได้มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันต่อไป
ในอนาคตอันใกล้ จะมีโอกาสใหม่ๆ มากมายในการสนับสนุนความท้าทายเร่งด่วนที่ชุมชนและสภาพ
แวดล้อมต้องเผชิญ  บริษัทฯ จะดำาเนินการ พลิกโฉมธุรกิจ และลดผลกระทบของเรา ดึงดูดนักท่องเที่ยว
และส่งเสริมการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบโดยแนวคิดที่ว่า “โอบกอดสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้คน”

โอบกอดสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การท่องเที่ยวมีส่วนสำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศผ่านการใช้พลังงานและทรัพยากรที่สูง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และห่วงโซ่อุปทานที่ซับ
ซ้อน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศทั่วโลกและ
คุณภาพของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่น
การพัฒนากลยุทธ์ด้านการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างครอบคลุมถือเป็นเรื่องที่
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในปี 2565
จากการตรวจสอบการใช้พลังงานโดยเอิร์ธเช็คซึ่ง
ครอบคลุมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) และทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 
2) ในปัจจุบัน บริษัทฯ จะดำาเนินการประเมินความเสี่ยง
ที่สอดคล้องกับ Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) ภายใต้สถานการณ์
สภาพอากาศที่หลากหลายเพื่อทำาแผนที่ความเสี่ยง
และแนวทางในการดำาเนินงานเพื่อเป็นรากฐานในการ
กำาหนดเป้าหมายและพัฒนาแผนงานด้านการลด
คาร์บอน
บริษัทฯ จะศึกษาโครงการด้านสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทน จัดให้มีการประเมินพื้นที่สีเขียว 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ก่อ
กำาเนิดโดยตรง (Scope 3) และโครงการทางธรรมชาติ
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

การลดปริมาณของเสีย
การบรรลุเป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์จะเป็น
ไปไม่ได้หากไม่มีการจัดการและกำาจัดของเสียอย่าง
ระมัดระวัง

จะมีการกำาหนดขั้นตอน วิธีการในการติดตามการ
จัดการของเสียเพื่อการวัดผลที่ดีขึ้นและขับเคลื่อน
เรื่องการลดปริมาณของเสีย

บริษัทฯ จะวัดปริมาณผลกระทบต่อสภาพอากาศ
อันเนื่องมาจากขยะ เพื่อสนับสนุนความพยายามใน
การลดการก่อกำาเนิดขยะ และเชิญชวนให้ผู้ให้บริการ
สินค้าและบริการได้หลีกเลี่ยงของเสียส่วนเกินในขั้น
ตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

แม้ว่าขณะนี้บริษัทฯ จะติดตามปริมาณการใช้น้ำา แต่
เราจะพัฒนากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดหา
น้ำาและผลกระทบของการเคลื่อนย้าย และสำารวจ
โครงการที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์น้ำาและปกป้อง
สิทธิการเข้าถึงของชุมชน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

กิจกรรมการท่องเที่ยวส่งผลต่อสุขภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของพนักงาน แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยการเพิ่มการแพร่กระจายโรคข้ามประเทศดังจะเห็น
ได้จากกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาด
โควิด-19

บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและ
ความพึงพอใจของพนักงาน

 และจะพัฒนาเป้าหมายเชิงปริมาณเพื่อให้บริษัทฯ 
สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและความเป็น
อยู่ที่ดีของคนในชุมชนด้วย และจะดำาเนินโครงการเพื่อ
สนับสนุนชุมชนและประเด็นสุขภาพของสตรีด้วยเช่นกัน

ความหลากหลาย ความเสมอภาค 
และการไม่แบ่งแยก
การเคารพและชื่นชมในความหลากหลายและความ
เท่าเทียมกันในทุกรูปแบบเป็นสิ่งที่จำาเป็นในการเสริม
สร้างฐานความคิดและทัศนคติแก่พนักงาน จัดให้มี
การส่งเสริมความร่วมมือ และปรับปรุงการบริการ
ลูกค้า

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมและเท่า
เทียมจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมถึงขจัดความยากจน โดยให้มีการจ้างงานที่
ทำาให้เกิดรายได้ในระยะยาวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในท้องถิ่น

บริษัทฯ เลือกที่จะดำาเนินการในประเด็นนี้เนื่องจาก
สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทฯ โดยจะปรับปรุง
แนวทางเชิงกลยุทธ์และพัฒนาดัชนีชี้วัดความสำาเร็จ
โดยเจาะลึกถึงความเท่าเทียมทางเพศในองค์กร  
ใช้ประโยชน์จากการฝึกอบรมและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมด้วยแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ร่วมงานและชุมชนที่บริษัทฯ 
ประกอบกิจการอยู่

เสริมสร้างศักยภาพของผู้คน
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คำาสงวนสิทธิ์
ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหลายในรายงานฉบับนี้ ข้อมูลบาง
ส่วนในรายงานนี้ถือเป็นการแถลงการณ์เชิงคาด
การณ์ล่วงหน้าที่สะท้อนความตั้งใจ แผนการ ความ
คาดหวัง สมมติฐาน และความเชื่อของบริษัทฯ ซึ่ง
อาจมีความเสี่ยงและสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ห้ามทำาซ้ำาข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
รายงานฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากบริษัทฯ ข้อมูลที่แสดงในรายงานฉบับนี้
ถูกต้อง ณ เวลาที่ได้มีการเผยแพร่
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