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Managing Director’s Messages
 
Chongfah resort’s committed to delivering valuable products and services to customers on 
service mind and we focus our efforts in developing people
empowering them to achieve their highest potential and become contributors of positive 
impact to their communities. In addition, we also contribute to the conservation of wildlife 
and their natural habitats and not exploiting the 
employees to be responsible for society, local communities through activities that the hotel 
and the community held. 
ช่องฟ้ารสีอร์ท มุ่งมนัทจีะส่งมอบสินค้าและบริการทีมีคุณค่าให้กับลูกค้าจากใจ และเรายงัมุ่งเน้นในเรื

ทรพัยากรมนุษย ์ ดว้ยการใหก้ารศกึษาและทกัษะ เพอืใหเ้ขาเหล่านันไดบ้รรลุศกัยภาพสูงสุด และเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการ

สรา้งผลกระทบด้านบวกให้กบัชุมชนของเขาเหล่านนั และนอกจากนีเรายงัส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัว์ป่า อนุรกัษ์แหล่งทอียู่

อาศยัตามธรรมชาตขิองสตัว์ป่า และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากป่าไม้

รบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชมทอ้งถนิ ในกจิกรรมต่างๆทจีดัขนึโดยโรงแรมและชุมชน

 
C O R E  V AL U E 

คณุค่าหลกัของช่องฟ้ารีสอรท์

 

 
 
 

Managing Director’s Messages 

Chongfah resort’s committed to delivering valuable products and services to customers on 
service mind and we focus our efforts in developing people with education and skill 
empowering them to achieve their highest potential and become contributors of positive 

In addition, we also contribute to the conservation of wildlife 
and not exploiting the forest. In addition, we encourage our 

employees to be responsible for society, local communities through activities that the hotel 

ช่องฟ้ารสีอร์ท มุ่งมนัทจีะส่งมอบสินค้าและบริการทีมีคุณค่าให้กับลูกค้าจากใจ และเรายงัมุ่งเน้นในเรื

ทรพัยากรมนุษย ์ ดว้ยการใหก้ารศกึษาและทกัษะ เพอืใหเ้ขาเหล่านันไดบ้รรลุศกัยภาพสูงสุด และเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการ

สรา้งผลกระทบด้านบวกให้กบัชุมชนของเขาเหล่านนั และนอกจากนีเรายงัส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัว์ป่า อนุรกัษ์แหล่งทอียู่

ป่า และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากป่าไม ้ เราสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มสี่วนร่วมในการ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชมทอ้งถนิ ในกจิกรรมต่างๆทจีดัขนึโดยโรงแรมและชุมชน 

  
คณุค่าหลกัของช่องฟ้ารีสอรท์ 

Chongfah resort’s committed to delivering valuable products and services to customers on 
with education and skill 

empowering them to achieve their highest potential and become contributors of positive 
In addition, we also contribute to the conservation of wildlife 

In addition, we encourage our 
employees to be responsible for society, local communities through activities that the hotel 

ช่องฟ้ารสีอร์ท มุ่งมนัทจีะส่งมอบสินค้าและบริการทีมีคุณค่าให้กับลูกค้าจากใจ และเรายงัมุ่งเน้นในเรอืงการพัฒนา

ทรพัยากรมนุษย ์ ดว้ยการใหก้ารศกึษาและทกัษะ เพอืใหเ้ขาเหล่านันไดบ้รรลุศกัยภาพสูงสุด และเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการ

สรา้งผลกระทบด้านบวกให้กบัชุมชนของเขาเหล่านนั และนอกจากนีเรายงัส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัว์ป่า อนุรกัษ์แหล่งทอียู่

เราสนับสนุนพนักงานทุกคนให้มสี่วนร่วมในการ

 



2018 Sustainability Report 
รายงานการพฒันาอยา่งยงัยนื 2561 

Chongfah Resort Khaolak 
 
 

 
 
 

We do
• For the finest service experiences
• เพือบริการทีประทบัใจสงูสดุ

We do
• For continuous improving quality
• เพือการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนือง

We do
• For the sustainable environmet and society
• เพือสงัคมและสิงแวดล้อมทียงัยืน

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For the finest service experiences
เพือบริการทีประทบัใจสงูสดุ

For continuous improving quality
เพือการพฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนือง

For the sustainable environmet and society
เพือสงัคมและสิงแวดล้อมทียงัยืน

For the finest service experiences

For continuous improving quality

For the sustainable environmet and society
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Chongfah’s  Responsibility

ความรบัผดิชอบ 

  

 

 

 

 

Communities

ชมุชม

• Engage local 
communities,local 
supplier and offer local 
employment. ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมกบัชุมชมและผู้ผลิตท้องถนิ และ

สร้างงานกบัแรงงานท้องถิน

• Support disadvantaged 
students and community 
memebers. สนบัสนนุนกัเรียนและ

สมาชิกชมุชุนทด้ีอยโอกาส

• Use of enviromental 
friendly products and 
service. เลือกใช้ผลิตภณัฑ์และ

บริการทีคํานงึถงึสงิแวดล้อม

• Effecient waste disposal.d
การกําจดัของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

Responsibility 

Customers

ลกูค้า

• Deliver quality product 
and satisfy customers. ส่ง

มอบผลิตภณัฑ์ทีมีคณุภาพและสร้าง

ความพงึพอใจให้กบัลูกค้า

• Prompt execution after 
customer requests.หากมีข้อ

ร้องเรียนจากลกูค้าจะรีบดําเนินการ

โดยเร็วทีสดุ

• Price-worthy goods and 
services. สินค้าและบริการคุ้มราคา

• Encourage all of our 
operations to responsibly 
manage resource 
consumption, waste and 
effluents according to 
applicable laws. 
การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตแิละ

จดัการของเสียและนําเสีย ให้สอดคล้อง

กบักฎหมายทีเกียวข้อง

• Support wildlife 
portection, and their 
habitats. 
และแหล่งทีอยู่อาศยัตามธรรมชาติชอง

สตัว์เหล่านนั

 

Environment

สงิแวดล้อม

Encourage all of our 
operations to responsibly 
manage resource 
consumption, waste and 
effluents according to 
applicable laws. รับผิดชอบใน

การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตแิละ

จดัการของเสียและนําเสีย ให้สอดคล้อง

กบักฎหมายทีเกียวข้อง

Support wildlife 
portection, and their 
habitats. สนบัสนนุปกปอ้งสตัว์ป่า

และแหล่งทีอยู่อาศยัตามธรรมชาติชอง

สตัว์เหล่านนั
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Government

หน่วยงานรัฐ

• Promote legal and 
regulation 
compliance.สนบัสนนุ

และปฏิบตัิตามกฎระเบียบ

• Support 
government 
activities.สนบัสนนุ

กิจกรรมตา่งๆ ของหนว่ยงาน

รัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

Shareholders

ผู้ ถือหุ้น

• Transparent 
management. บริหารงานอย่าง

โปร่งใส

• Value added to the 
company. สร้างมลูคา่เพิมให้กับ

บริษัท

Media

สือมวลชน

• Transparent 
disclosure of 
information. การ

เปิดเผยข้อมลูอยา่งโปร่งใส

Employees

พนกังาน

• Good benefits and 
remuneration packages. 
คา่ตอบแทนดีสวสัดิการดี

• Employee career 
advancement. มีความเตบิโตใน

หน้าทกีารงาน

• Equal opportunities for 
skill development and 
training. มีโอกาสในการพฒันาและ

เข้าฝึกอบรมเพือเพิมทกัษะอย่างเท่า

เทียมกนั

• Good working 
environment.จดัให้มี

สภาพแวดล้อมทีดีในการทํางาน

• Equal and fair treatment 
to every supplier. 
ค้าอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม

• Clear orders and 
transparent procurement 
process.
เป็นธรรมและโปร่งใส

fair treatment to every 
supplier. 
ธรรมและเท่าเทียม

• Clear orders and 
transparent procurement 
process.
เป็นธรรมและโปร่งใส

• Long
commitment to prduct. 
สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจนะระยะ

ยาว

 

Suppliers

คูค้่า

Equal and fair treatment 
to every supplier. ปฏิบตัติ่อคู่

ค้าอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียม

Clear orders and 
transparent procurement 
process.กระบวนการจดัซือจดัจ้าง

เป็นธรรมและโปร่งใสEqual and 
fair treatment to every 
supplier. ปฏิบตัติอ่คูค้่าอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียม

Clear orders and 
transparent procurement 
process.กระบวนการจดัซือจดัจ้าง

เป็นธรรมและโปร่งใส

Long-term order 
commitment to prduct. 
สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจนะระยะ

ยาว
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การมส่ีวนร่วมในสงัคมถอืเป็นอีกภารกจิหนึงทสีาํคญั  ซงึบริษทัไดจ้ดักจิกรรมและปฏบิตัต่อเนืองเป็นประจาํทกุปี

 การจดัใหพ้นกังานบรจิาคโลหติและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย

 การจดักจิกรรมใหก้บัเดก็ในชมุชนโดยรอบของโรงแรม

 การรณรงคเ์รอืงความสะอาดและทาํความสะอาดในชมุชนรอบโรงแรม

 การรณรงคอ์นุรกัษพ์ลงังานโลก 

 

Contribution in social activities is another importance mission, as such the company 
organizes yearly activities such as 
 

 Blood drives and donations in cooperation with the Thai Red Cross
 Children’s Day activities which organized for children living near hotels
 Campaigns to promote clean hotels and clean community
 Energy saving campaign 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social sustainability

นร่วมในสงัคมถอืเป็นอีกภารกจิหนึงทสีาํคญั  ซงึบริษทัไดจ้ดักจิกรรมและปฏบิตัต่อเนืองเป็นประจาํทกุปี

การจดัใหพ้นกังานบรจิาคโลหติและมอบใหก้บัสภากาชาดไทย 

การจดักจิกรรมใหก้บัเดก็ในชมุชนโดยรอบของโรงแรม 

การรณรงคเ์รอืงความสะอาดและทาํความสะอาดในชมุชนรอบโรงแรม 

Contribution in social activities is another importance mission, as such the company 
organizes yearly activities such as  

Blood drives and donations in cooperation with the Thai Red Cross
’s Day activities which organized for children living near hotels

Campaigns to promote clean hotels and clean community 
 

Social sustainability    
ความยงัยนืทางสงัคม 

นร่วมในสงัคมถอืเป็นอีกภารกจิหนึงทสีาํคญั  ซงึบริษทัไดจ้ดักจิกรรมและปฏบิตัต่อเนืองเป็นประจาํทกุปี 

Contribution in social activities is another importance mission, as such the company 

Blood drives and donations in cooperation with the Thai Red Cross 
’s Day activities which organized for children living near hotels 
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ช่องฟ้ารีสอรท์ถอืเกณฑม์าตรฐานค่าจา้งขนัตาํซงึกาํหนดโดยกฎหมายเป็นแนวทาง

มีการปรบัค่าจา้งและผลตอบแทนใหก้บัพนกังานทุกปีโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบ ั

ประกอบการ ดงันนัพนกังานทุกเพศทกุระดบั จะไดร้บัพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม   นอกจากนียงัไดก้าํหนดโครงสรา้ง

เงนิเดอืนและสวสัดกิารอย่างเหมาะสมโดยเทยีบเคียงกบับริษทัในกลุม่ธุรกจิเดียวกนั  บริษทั ไดจ้ดัใหม้สีวสัดิการต่างใ

ขนมหวาน รวมถงึเครอืงดมื 2 มอืต่อวนั วนัหยุดพกัรอ้น วนัลาป่วย เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพี ประกนัชวีติแบบกลุม่  เงนิช่วยเหลอืและพวง

หรีดแสดงความเสยีใจ เมอืบดิา มารดา หรือบุคคลในครอบครวัเสยีชีวติ  มกีารตรวจสุขภาพประจาํปี ตามกลุม่อายุ เพศ 

Chongfah Resort abides by the minimum wage laws of the countries where hotel located. 
The company reviews salaries of its employees based on their KPIs and the company
performance. Thus, employees of any gender or age receive fair and proper salaries. 
Moreover, the company’s pay structure is appropriate and comparable to other business in 
the same category. We offers many benefits to employees, such as two duty meal per day, 
annual leave, sick leave, provident fund, group life and medical 

Environmental Performance
ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม

จาํนวนพนักงาน ณ 31 ธนัวาคม 256

Total Number of Employees as 31 December 201
 
พนกังานประจํา / Full Time  

พนกังานชวัคราว / Part Time  

พนกังานตามสญัญาจ้าง / Contract 

 
 

ผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั
 

Wage, Salary and Benefit 
การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ

ช่องฟ้ารีสอรท์ถอืเกณฑม์าตรฐานค่าจา้งขนัตาํซงึกาํหนดโดยกฎหมายเป็นแนวทาง ค่าจา้งสาํหรบัพนกังานแรกเขา้ทงัเพศชายและหญิง  ซงึจะ

มีการปรบัค่าจา้งและผลตอบแทนใหก้บัพนกังานทุกปีโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคล  และตามผล

ประกอบการ ดงันนัพนกังานทุกเพศทกุระดบั จะไดร้บัพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม   นอกจากนียงัไดก้าํหนดโครงสรา้ง

เงนิเดอืนและสวสัดกิารอย่างเหมาะสมโดยเทยีบเคียงกบับริษทัในกลุม่ธุรกจิเดียวกนั  บริษทั ไดจ้ดัใหม้สีวสัดิการต่างใ

มอืต่อวนั วนัหยุดพกัรอ้น วนัลาป่วย เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพี ประกนัชวีติแบบกลุม่  เงนิช่วยเหลอืและพวง

หรีดแสดงความเสยีใจ เมอืบดิา มารดา หรือบุคคลในครอบครวัเสยีชีวติ  มกีารตรวจสุขภาพประจาํปี ตามกลุม่อายุ เพศ 

ngfah Resort abides by the minimum wage laws of the countries where hotel located. 
The company reviews salaries of its employees based on their KPIs and the company

. Thus, employees of any gender or age receive fair and proper salaries. 
pay structure is appropriate and comparable to other business in 

offers many benefits to employees, such as two duty meal per day, 
annual leave, sick leave, provident fund, group life and medical  

vironmental Performance 
ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

 

61 
of Employees as 31 December 2017 

  100% 

     0 

     0  

Accident Rates 
ผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั

Wage, Salary and Benefit Management    
การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวสัดิการ 

ค่าจา้งสาํหรบัพนกังานแรกเขา้ทงัเพศชายและหญิง  ซงึจะ

ติงานของแต่ละบุคคล  และตามผล

ประกอบการ ดงันนัพนกังานทุกเพศทกุระดบั จะไดร้บัพจิารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม   นอกจากนียงัไดก้าํหนดโครงสรา้ง

เงนิเดอืนและสวสัดกิารอย่างเหมาะสมโดยเทยีบเคียงกบับริษทัในกลุม่ธุรกจิเดียวกนั  บริษทั ไดจ้ดัใหม้สีวสัดิการต่างใหพ้นกังาน อาหารและ

มอืต่อวนั วนัหยุดพกัรอ้น วนัลาป่วย เงนิกองทุนสาํรองเลยีงชพี ประกนัชวีติแบบกลุม่  เงนิช่วยเหลอืและพวง

หรีดแสดงความเสยีใจ เมอืบดิา มารดา หรือบุคคลในครอบครวัเสยีชีวติ  มกีารตรวจสุขภาพประจาํปี ตามกลุม่อายุ เพศ  

ngfah Resort abides by the minimum wage laws of the countries where hotel located. 
The company reviews salaries of its employees based on their KPIs and the company’s 

. Thus, employees of any gender or age receive fair and proper salaries. 
pay structure is appropriate and comparable to other business in 

offers many benefits to employees, such as two duty meal per day, 

ผลการดาํเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 



2018 Sustainability Report 
รายงานการพฒันาอยา่งยงัยนื 2561 

Chongfah Resort Khaolak 
 
 

 
 
 

พนกังานประจํา / Full Time  

พนกังานชวัคราว / Part Time  

พนกังานตามสญัญาจ้าง / Contract 

 

Accident Rates 
จํานวนครังการเกิดอบุตัเิหตขุองพนกังาน ณ 

The number of accidents of employees as of December 31, 2017

 

Note : 

**Injury Rate – injuries requiring medical treatment excluding first aid.

**อตัราการบาดเจ็บ  นบัเฉพาะการบาดเจ็บทีมีการส่งตวัไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บ

พยาบาล 

 

 

ช่องฟ้ารีสอรท์มคีวามห่วงใยในเรืองสิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากและใหค้วามสาํคญัต่อผลกระทบทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงแรมต่อสิงแวดลอ้ม   โรงแรมดาํเนินกิจกรรมต่างๆ 

กลบัมาใชซ้าํ  โรงแรมใหค้วามสาํคญัในการอนุรกัษพ์นัธุ ์

สงิแวดลอ้มของชมุชน  และไดป้ฎบิตัติามขอ้บงัคบัทเีกยีวกบัสงิแวดลอ้ม แล

นอกจากนีบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการคดัเลอืกวสัดุเครืองใชใ้นโรงแรมและหอ้งพกัทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน  

อาหารทสีดสะอาด ผ่านการคดักรองคุณภาพจกาแผนกจดัซอื  เพอืใหลู้กคา้มนัใจในคุณภาพทกุครั

Chongfah Resort’s deeply concerned , strongly committed to environmental protection  and try to reduce our 

property’s operational impacts on the environment. Resort has started with energy preservation and environment 

protection programme.  Reduce waste , bring back what can be re

  100% 

     0 

     0  

เหตขุองพนกังาน ณ 31 ธนัวาคม 2561 เป็น ศนูย์ 

mployees as of December 31, 2017 is zero. 

injuries requiring medical treatment excluding first aid. 

อตัราการบาดเจ็บ  นบัเฉพาะการบาดเจ็บทีมีการส่งตวัไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บ

Environmental Control Management
การจดัการด้านผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ช่องฟ้ารีสอรท์มคีวามห่วงใยในเรืองสิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากและใหค้วามสาํคญัต่อผลกระทบทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

โรงแรมต่อสิงแวดลอ้ม   โรงแรมดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพืออนุรกัษพ์ลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ  ลดปริมาณขยะ  สนบัสนุนการนํา

วามสาํคญัในการอนุรกัษพ์นัธุพ์ืช และสตัวใ์นระบบนิเวศ รวมถึงสตัวป่์า

และไดป้ฎบิตัติามขอ้บงัคบัทเีกยีวกบัสงิแวดลอ้ม และจะพยายามอย่างทสุีดเพอืมุง่สู่มาตรฐานสากล

นอกจากนีบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการคดัเลอืกวสัดุเครืองใชใ้นโรงแรมและหอ้งพกัทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน  

อาหารทสีดสะอาด ผ่านการคดักรองคุณภาพจกาแผนกจดัซอื  เพอืใหลู้กคา้มนัใจในคุณภาพทกุครงัเมอืมาใชบ้ริการ

Chongfah Resort’s deeply concerned , strongly committed to environmental protection  and try to reduce our 

property’s operational impacts on the environment. Resort has started with energy preservation and environment 

.  Reduce waste , bring back what can be re-used.  Chongfah Resort realized the 

อตัราการบาดเจ็บ  นบัเฉพาะการบาดเจ็บทีมีการส่งตวัไปรักษาภายนอก ไม่รวมการบาดเจ็บระดบัทีต้องการเพียงการปฐม

Control Management  
จดัการด้านผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

ช่องฟ้ารีสอรท์มคีวามห่วงใยในเรืองสิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากและใหค้วามสาํคญัต่อผลกระทบทีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของ

เพืออนุรกัษพ์ลงังานและทรพัยากรธรรมชาติ  ลดปริมาณขยะ  สนบัสนุนการนํา

รวมถึงสตัวป่์า  และร่วมสนบัสนุนกิจกรรมดา้น

ะจะพยายามอย่างทสุีดเพอืมุง่สู่มาตรฐานสากล 

นอกจากนีบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญัในเรืองการคดัเลอืกวสัดุเครืองใชใ้นโรงแรมและหอ้งพกัทีเป็นมิตรกบัสงิแวดลอ้ม ประหยดัพลงังาน  

งเมอืมาใชบ้ริการ 

Chongfah Resort’s deeply concerned , strongly committed to environmental protection  and try to reduce our 

property’s operational impacts on the environment. Resort has started with energy preservation and environment 

used.  Chongfah Resort realized the 
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important of preservation for all plants and animals ecology including wildlife. Also we do get involve with all 

Environmental activities in the local community.

In addition, the company places importance on selection materials for equipment in hotel that are environmentally 

friendly, save energy and fresh clean food, quality assured by the procurement department, so that our 

customers can be sure of quality every time they stay

          
 
Energy 
จาํนวนต่อ การบริการแขก 1 คน 

Number per Guest Night 

ดา้นการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (kw) 

Electricity Consumption (kw)  

ดา้นการใชน้าํ (m3) 

Water 

การกาํจดัขยะ (kg) 

Waste 

                          

           

 

15.00 

13.29 

50.00 

2017

Water comsumption

Environmental Performance

important of preservation for all plants and animals ecology including wildlife. Also we do get involve with all 

Environmental activities in the local community. 

places importance on selection materials for equipment in hotel that are environmentally 

friendly, save energy and fresh clean food, quality assured by the procurement department, so that our 

customers can be sure of quality every time they stay at our hotel. 

2560 

(2017) 

2561  

(2018) 

% การผนัแปรจากปี 

% Difference compared to 201

13.29 13.13 -1.20%

15.00 14.72 -2.11%

50 48.61 -10.46%

14.72

13.13

48.61

2018

Water comsumption Electricity Waste

Environmental Performance 
ผลการดาํเนินงานด้านสิงแวดล้อม 

important of preservation for all plants and animals ecology including wildlife. Also we do get involve with all 

places importance on selection materials for equipment in hotel that are environmentally 

friendly, save energy and fresh clean food, quality assured by the procurement department, so that our 

การผนัแปรจากปี 2560 

% Difference compared to 2017 

1.20% 

2.11% 

10.46% 
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บริษทัเลง็เหน็ว่าพนกังานคือทรพัยากรทสีาํคญัขององคก์ร  การพฒันาศกัยภาพพนกังานถอืเป็นนโยบายสาํคญั  บริษทัไดใ้ห ้

การฝึกอบรมทุกคน  และกาํหนดใหแ้ต่ละบุคคลตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม  โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึงในตวัชีวดั  สาํหรบัพนกังานแรกเขา้

ทุกคน  จะไดร้บัการอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ  โดยมีวตัถุประสงค์ใหพ้นกังานใหม่ไดร้บัทราบระเบียบปฏิบตัิในการทาํงาน ขอ้ปฏิบตั ิ

นโยบายขององคก์ร  รวมทงัความรูเ้กยีวกบัผลติภณัฑแ์ละสถานทตีงัของแต่ละโรงแรม  เพอืเตรียมความพรอ้มทจีะเขา้ร่วมงานกบัผูอ้นื

 
Employees are precious resources of an organization. Therefore, employee competency development is and 

important policy. Training is one of the Key Performance Indicators. All new employees shall attend orientation 

training. Orientation training is aimed to introduce new employees t

policies and products, and the location of each hotel, to prepare them to work with other employees.

 

 
บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนไดม้คีวามรูเ้กยีวกบัสทิธิมนุษยชนขนัพนืฐานและต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนต ้

เคารพกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมทแีตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชอืชาตเิคารพหลกัสทิธิมนุษยชนสากลอย่าง

เคร่งครดั รวมทงัไมส่นบัสนุนกิจการทลีะเมดิหลกัสทิธิมนุษยชน

The Company and its subsidiaries support and encourage all employees to learn about human rights and anti

corruption. All executives and employees must abide to the local laws, custom, traditions and culture, Em

must strictly observe human rights and anti

 

Personnel Development

บริษทัเลง็เหน็ว่าพนกังานคือทรพัยากรทสีาํคญัขององคก์ร  การพฒันาศกัยภาพพนกังานถอืเป็นนโยบายสาํคญั  บริษทัไดใ้ห ้

การฝึกอบรมทุกคน  และกาํหนดใหแ้ต่ละบุคคลตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม  โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึงในตวัชีวดั  สาํหรบัพนกังานแรกเขา้

การอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ  โดยมีวตัถุประสงค์ใหพ้นกังานใหม่ไดร้บัทราบระเบียบปฏิบตัิในการทาํงาน ขอ้ปฏิบตั ิ

นโยบายขององคก์ร  รวมทงัความรูเ้กยีวกบัผลติภณัฑแ์ละสถานทตีงัของแต่ละโรงแรม  เพอืเตรียมความพรอ้มทจีะเขา้ร่วมงานกบัผูอ้นื

urces of an organization. Therefore, employee competency development is and 

important policy. Training is one of the Key Performance Indicators. All new employees shall attend orientation 

training. Orientation training is aimed to introduce new employees the rules in the workplaces, the organization’s 

policies and products, and the location of each hotel, to prepare them to work with other employees.

Corruption and Human Rights
คอรร์ปัชนัและสิทธิมนุษยชน

บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนไดม้คีวามรูเ้กยีวกบัสทิธิมนุษยชนขนัพนืฐานและต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนต ้

เคารพกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมทแีตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชอืชาตเิคารพหลกัสทิธิมนุษยชนสากลอย่าง

งไมส่นบัสนุนกิจการทลีะเมดิหลกัสทิธิมนุษยชน 

The Company and its subsidiaries support and encourage all employees to learn about human rights and anti

corruption. All executives and employees must abide to the local laws, custom, traditions and culture, Em

must strictly observe human rights and anti-corruption. 

Pattaraporn   Sanguannam
Man

 
Personnel Development 

การพฒันาบคุลากร 
 

บริษทัเลง็เหน็ว่าพนกังานคือทรพัยากรทสีาํคญัขององคก์ร  การพฒันาศกัยภาพพนกังานถอืเป็นนโยบายสาํคญั  บริษทัไดใ้หพ้นกังานเขา้รบั

การฝึกอบรมทุกคน  และกาํหนดใหแ้ต่ละบุคคลตอ้งเขา้รบัการฝึกอบรม  โดยการฝึกอบรมถือเป็นหนึงในตวัชีวดั  สาํหรบัพนกังานแรกเขา้

การอบรมหลกัสูตรปฐมนิเทศ  โดยมีวตัถุประสงค์ใหพ้นกังานใหม่ไดร้บัทราบระเบียบปฏิบตัิในการทาํงาน ขอ้ปฏิบตั ิ

นโยบายขององคก์ร  รวมทงัความรูเ้กยีวกบัผลติภณัฑแ์ละสถานทตีงัของแต่ละโรงแรม  เพอืเตรียมความพรอ้มทจีะเขา้ร่วมงานกบัผูอ้นื 

urces of an organization. Therefore, employee competency development is and 

important policy. Training is one of the Key Performance Indicators. All new employees shall attend orientation 

he rules in the workplaces, the organization’s 

policies and products, and the location of each hotel, to prepare them to work with other employees. 

Corruption and Human Rights 
คอรร์ปัชนัและสิทธิมนุษยชน 

บริษทัส่งเสริมใหพ้นกังานทุกคนไดม้คีวามรูเ้กยีวกบัสทิธิมนุษยชนขนัพนืฐานและต่อตา้นการคอรร์ปัชนั  ผูบ้ริหารและพนกังาน ทุกคนตอ้ง

เคารพกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวฒันธรรมทแีตกต่างกนัในแต่ละประเทศและเชอืชาตเิคารพหลกัสทิธิมนุษยชนสากลอย่าง

The Company and its subsidiaries support and encourage all employees to learn about human rights and anti-

corruption. All executives and employees must abide to the local laws, custom, traditions and culture, Employees 

Pattaraporn   Sanguannam 
Managing   Director 


