




ฝ�ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ�

 ฝ�ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ�มีความมุ�งมั่นในการสร�าง
ความแข็งแกร�งให�กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ด�วยการพัฒนาการจัดการองค�
ความรู�และเน้ือหาสาระ ระบบเครือข�าย และกลยุทธ�ทางการตลาด โดยมีเป�า
หมายสําคัญคือการผลิตบุคลากรมืออาชีพที่ผ�านการฝ�กฝนมาอย�างดี และ
สามารถให�บริการในระดับมาตรฐานสากล

MICE CAPABILITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT

CATALYST FOR SUCCESS, FORGING THAILAND’S MICE FUTURE

 The MICE Capabilities Development department is 
determined to significantly strengthen Thailand’s MICE industry 
through content and knowledge management, networking and astute 
market intelligence. The overall goal is to generate well-trained 
professionals who are capable of delivering international standards 
of service while exuding traditional Thai warmth and friendliness. 
This innovative programme will inspire a new generation of students 
to pursue a rewarding career in Thailand’s rapidly expanding MICE 
industry, while encouraging industry professionals to enhance their 
management skills.

สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน)

 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในป� พ.ศ. 2545 หน�วยงานของ
รัฐมีหน�าที่ในการส�งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจการท�องเที่ยวในประเทศไทย
นับต้ังแต�ป� พ.ศ. 2547 เป�นต�นมา ทางสํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการได�จัดต้ังให�เป�นศูนย�กลางธุรกิจท่ีใหญ�ท่ีสุดในเอเชียโดยได้ให�การ
สนับสนุนด�านบริการต�าง ๆ เน�นการบริการเป�นหลักสําหรับนักท�องเที่ยวที่
เข�าร�วมการประชุมและการท�องเท่ียวเพ่ือเป�นรางวัลจากท่ัวโลก ผู�เข�าร�วมการ
ประชุมสัมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการ

 วันน้ีทางสํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได�ตระหนักถึง
นโยบายเศรษฐกิจ ‘ไทยแลนด� 4.0’ ของรัฐบาลและมุ�งเป�าไปท่ีอุตสาหกรรมท่ี
สําคัญ 10 อุตสาหกรรม เพ่ือให�สอดคล�องกับผลประโยชน�ของนานาชาติและ
เตรียมพร�อมสําหรับอนาคต

THAILAND CONVENTION AND EXHIBITION BUREAU (TCEB)

 The Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) 
continues to shape the business events industry of Thailand 
with exceptional acumen and effective solutions. With a robust 
service support system and innovative approaches to co-create 
distinctive programs for the organisers, TCEB is redefining the 
MICE landscape to maintain Thailand’s impact as a top Asian 
business destination.

 Established by Royal Decree in 2002, the government 
agency is tasked with promoting and developing the business 
tourism sector in Thailand. Since 2004, TCEB has successfully 
established the country as Asia’s largest business events hub, 
by providing amenable service support for MICE programs.

 Today, TCEB is heeding the government’s economic 
‘Thailand 4.0’ policy, and targeting 10 key industries to align 
with international interests and be future-ready.



มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย�างย่ังยืนประเทศไทย

 สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค�การมหาชน) 
(สสปน.) พัฒนามาตรฐานการบริหารการจัดงานอย�างย่ังยืนระดับชาติฉบับแรก
ของโลกเพ่ือท่ีจะเป�นกรอบแนวทางปฏิบัติให�กับทุกห�วงโซ�อุปทานในอุตสาหกรรม
ไมซ� มาตรฐานฉบับนี้มีเป�าหมายที่จะรวบรวมผู�ประกอบการไมซ�ที่สามารถให�
บริการการจัดประชุม สัมมนาและนิทรรศการอย�างย่ังยืนได� ให�แก�สาธารณชน 
มาตรฐานฉบับน้ีได�นําเอากระบวนการพัฒนาคุณภาพแบบ Plan Do Check Act
(PDCA) เป็นกรอบแนวทางของมาตรฐาน ผู้ประกอบการไมซ์ที่ ได้รับการ
รับรองมาตรฐานนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลกได� นอกจากนี้ประชาชนและผู�รับบริการจะมีตัวเลือกที่ได�มาตรฐาน
ในด�านการบริหารการจัดงานอย�างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นอีกด�วย

Thailand Sustainable Event Management Standard (TSEMS)

 Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) 
has developed Thailand Sustainable Event Management Standard 
or TSEMS in order to provide framework for MICE entrepreneurs
throughout the value chain to compile various services related to
sustainability and present to public. The Standard has adopted
the known Plan-Do-Check-Act (PDCA) method as a standard 
framework. Certified MICE operators will gain competitive benefits 
in the regional and global markets. At the same time, public will 
have choices of up-to-standard sustainability suppliers.



 Sustainable Development is “the development that meets 
the needs of the present without compromising the ability of future 
generations to meet their own needs.”

 The concept of Sustainable Development focuses on 
inclusive and balanced impacts on environment, society, and
economics. The goals are to preserve the environment, minimize 
and prevent the destruction of environment and natural resources 
as well as to catalyst positive impacts for entrepreneurs who 
follow Sustainable Development Goals in order to drive organi-
zation’s economy and add value to the society.

 การพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง 
“การตอบสนองความต�องการของคนรุ�นป�จจุบัน โดยไม�มีผลกระทบในทางลบ
ต�อความต�องการของคนรุ�นต�อไปในอนาคต”

 แนวคิดของการพัฒนาอย�างย่ังยืนน้ัน เป�นการจัดการ โดยให�ความ
สําคัญในประเด็นของสิ่งแวดล�อม สังคม และเศรษฐกิจ อย�างสมดุลกันและ
ดําเนินการพัฒนาควบคู�กันไป โดยมีวัตถุประสงค�หลักเพื่อรักษาสิ่งแวดล�อม 
ลดและป�องกันการทําลายสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ พร�อม
กันนั้นยังส�งผลต�อองค�กรหรือผู�ที่ดําเนินการ ตามแนวคิดการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนด�วยการส�งเสริมให�เศรษฐกิจขององค�กรดีขึ้นและยังสร�างคุณประโยชน�
และคุณค�าให�แก�สังคมด�วย

เป�าหมายการพัฒนาอย�างย่ังยืน

 SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ซ่ึงเป�นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังป� ค.ศ. 2015
(พ.ศ. 2558) ที่องค�การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนด
ต�อเน่ืองจาก MDGs หรือ เป�าหมายการพัฒนาแห�งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยเป�า
หมายของการพัฒนาอย�างย่ังยืน (Sustainable Development Goals) น้ัน 
ประกอบด�วย 17 ข�อ

Sustainable Development Goals: SDGs 

 Sustainable Development Goals or SDGs are framework 
for global development after the year of 2015 when the United 
Nations declared the new Global Goals and the broader sustain-
ability extended from Millennium Development Goals ended in 
August 2015. Sustainable Development Goals comprise of 17 
goals.
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โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค11
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แกรนด� ริชมอนด� สไตลิส คอนเวนช่ัน โฮเทล เป�นสถานท่ีจัดงานประชุม
สัมมนาและงานอีเว�นท� ระดับ 5 ดาว ภายใต�ความหรูหราและมีมาตรฐาน 
ซ่ึงโรงแรมต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีทําเลท่ีสามารถเดินทางได�สะดวกสบายด�วยรถไฟฟ�า
และสามารถขับรถเพียงระยะส้ัน ๆ จากศูนย�กลางของเมืองกรุงเทพมหานคร

โรงแรมลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงแรมด้วย
การใช�ข�อมูลทางสถิติมาวิเคราะห�การใช้ไฟฟ�า
รายอุปกรณ� และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองจักรอุปกรณ�อย�างต�อเน่ือง เพ่ือการ
ใช�ทรัพยากรอย�างมีความรับผิดชอบ และลด
ผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel minimizes energy consumption
by using statistical data from each 
electronic device and also makes 
internal audit plan for the efficiency and 
effectiveness of all electronic devices in 
order to reduce environmental impact.

โรงแรมมีการถ�ายทอดองค�ความรู�ด�านการ
บริหารการจัดการในอุตสาหกรรมไมซ�แก�บุคคล
ภายนอก โดยเป�ดโรงแรมให�เป�นสถานท่ีศึกษา
ดูงาน และการเป�ดรับนักศึกษาฝ�กงาน เพื่อ
เป็นการสร้างโอกาสทางการเร ียนรู ้ด ้าน
อุตสาหกรรมไมซ�แก�สังคม

The hotel shares knowledge on MICE 
operation to the public and recruits 
MICE students for an internship 
programme in order to create job 
opportunity in MICE industry.

โรงแรมเป�ดโอกาสในการจ�างงานคนในชุมชน 
โดยประชาสัมพันธ์รับสมัครผ่านสื่อต่าง ๆ 
และคัดเลือกโดยพิจารณาจากบุคลากรที ่
อาศัยในพื้นที่ใกล�เคียงกับโรงแรมก�อน เพื่อ
สร�างอาชีพและกระจายรายได�สู�ชุมชน

The hotel recruits with the priority on 
local personnel in order to increase 
local employment opportunities and
distribute revenue toward local com-
munity. 

Setting a standard for luxury events and business and leisure 
stays, the Grand Richmond Hotel is an elegant 5-star 
convention venue and hotel located in northern Bangkok 
just a short drive from the city center.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม แกรนด� ริชมอนด� สไตลิส
คอนเวนช่ัน โฮเทล 
Grand Richmond Stylish
Convention Hotel

Kantida Sukprayoon

282  Rattanathibeth Rd., Bangkrasor, Muang, Nonthaburi 11000, Thailand

Tel: +66 (0) 8 9013 9750 Fax: +66 (0) 2831 8866
E-mail: kantida@richmondhotel-resort.com

Website: www.richmondhotel-resort.com
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โรงแรม เขาหลัก เบย� ฟรอนท� รีสอร�ท รีสอร�ทริมหาดทะเลอันดามัน 
จังหวัดพังงา เพลิดเพลินได�ทั้งวันบนชายหาดสีทอง จะเล�นน้ําทะเลทั้ง
วันหรือนอนชิลริมสระ ซึ่งมีบริการถึง 2 สระใหญ� ห�องพักมี 74 ห�อง
ทุกห้องมี wi-fi ฟรี มีระเบียง สิ ่งอํานวยความสะดวกในห้องพัก
มีครบครัน ทั้ง มินิบาร� ทีวีจอแบน ไดร�เป�าผม รูมเซอร�วิช  บางห�อง
มีอ�างอาบน้ําไว�บริการ ที่พักห�างจากสนามบินภูเก็ตเพียง 68 กิโลเมตร 
หรือเพียง 1 ช่ัวโมง รีสอร�ทห�างจากท�าเรือสิมิลัน ประมาณ 7 กิโลเมตร

โรงแรมงดให้บริการน้ําดื่มขวดพลาสติกใน
สถานที่จัดงานและห�องอาหาร โดยใช�น้ําดื่ม
ขวดแก้วและจัดวางถังน้ ําคูลเลอร์ทดแทน 
เพ่ือลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel bans all plastic bottles in 
event venues and restaurants and
replaces with glass bottles and water 
dispensers to reduce environmental 
impact. 

โรงแรมมีการรับนักศึกษาฝ�กงาน โดยทําความ
ร�วมมือกับสถานศึกษาในพื้นที่ใกล�เคียงให�
จัดส�งนักศึกษาเข�าฝ�กงาน เพื่อสร�างโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู�

The hotel has signed a memorandum 
of understanding (MOU) with academic 
institutes to recruit MICE students for 
an internship programme in order to 
create job opportunity.

โรงแรมดําเนินนโยบายจ้างพนักงานจาก
บุคลากรท่ีอาศัยในท�องถ่ิน โดยประชาสัมพันธ�
ผ�านสื่อออนไลน�และป�ายประกาศในท�องถิ่น
เพ่ือกระจายรายได้ให�คนในชุมชน และลดความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม

The hotel recruits with the priority 
on the locals in order to increase 
local employment opportunities and 
reduce inequalities in income.

Khaolak Bayfront Resort is located in Phang- Nga province; 
Right on Andaman Sea in south of Thailand. Offering 
tranquility, a beautiful beach, great amenities and perfect 
view of the Andaman Sea. Khaolak Bayfront Resort is the 
right place for you to experience the haven on the earth. 
Located in a secluded area with a golden beach frontage 
around scenic mountain backdrop. The resort is just an hour away 
from Phuket International Airport.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม เขาหลัก เบย� ฟรอนท� รีสอร�ท 
Khaolak Bayfront Resort

Pattarajit Niranartwarodom
26/12  Kukkak, Takuapa, Phang Nga  82220,  Thailand

Tel: +66 (0) 7648 5641 Fax: +66 (0) 7648 5648

E-mail: hr_bayfront@hotmail.co.th
Website: khaolakbayfront.com
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โรงแรมงดให�บริการนํ้าด่ืมขวดพลาสติกในการ
จัดงานและในห�องพัก โดยให�บริการนํ้าขวดแก�ว
และคูลเลอร�ท่ีจัดไว้ในจุดให�บริการนํ้าด่ืมในการ
จัดงานสัมมนา เพ่ือมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ 
อย�างมีความรับผิดชอบ และลดผลกระทบต�อ
ส่ิงแวดล�อม

The hotel bans all plastic bottles in event 
venues and restaurants and replacing with
glass bottles and water dispensers to be 
more environmentally responsible and 
minimize environmental impact.

โรงแรมดําเนินมาตรการและรณรงค์ให�เกิดการ
ถ�ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานจริงผ�านการ
รับนักศึกษาฝ�กงาน โดยทําความร�วมมือกับ
สถาบันการศึกษาเครือข�าย เพ่ือสร�างโอกาสใน
การเรียนรู�ด�านอุตสาหกรรมไมซ�

The hotel holds a policy to share 
knowledge with MICE students through 
an MOU internship programme in order
to expand career opportunities in MICE 
industry. 

โรงแรมจัดสรรพ้ืนท่ีให�แก�ผู�ประกอบการในชุมชน
เข�ามาจําหน�ายสินค�าแก�ผู�เข�าร�วมการจัดงานและ
แขกของโรงแรม โดยประสานกับผู�นําชุมชนเพ่ือ
คัดเลือกผู�ประกอบการท่ีเหมาะสม และประชาสัมพันธ�
เชิญชวนผู�เข�าร�วมการจัดงาน เพื่อกระจาย
รายได้ให�แก�คนในชุมชนสามารถเล้ียงตัวเองได�

The hotel has worked with community 
leaders to allocate and assign spaces 
for local communities to sell local products 
to guests and participants in order to 
distribute revenue so the locals will be 
better self-reliant. 

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมจอมเทียนปาล�มบีชรีสอร�ท 
Jomtien Palm Beach Hotel & Resort

Kanchana  Khemthong
408 Liaphart Na Jomtien Rd., Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand

Tel: +66 (0) 8 1668 8199 Fax: +66 (0) 2254 1869
E-mail: sales@jomtien-palmbeach.com

Website: www.jomtien-palmbeach.com
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“โรงแรมจอมเทียนปาล�มบีชรีสอร�ท พัทยา” โรงแรมหรูขนาดใหญ�ท่ีต้ังตระหง�าน 
อยู�ริมหาดจอมเทียนซ่ึงเป�นท่ีรู�จักและนิยมของนักท�องเท่ียวท่ีเดินทางมาพัทยา
ถูกออกแบบอย�างมีสไตล�และลงตัวในแวดล�อมธรรมชาติของสวนปาล�ม
และสระว�ายนํ้าเล�นระดับกลางแจ�งขนาดใหญ�ท่ีสามารถมองเห็นวิวสวยของ
ทะเลจอมเทียน มีห�องพักถึง 723 ห�อง มีการปรับปรุงการออกแบบใหม�
เป�นสไตล์โมเดิร�น คอสทัล แต�ละห�องสามารถสัมผัสวิวทะเลที่โอบล�อม
ด�วยภูเขาได�อย�างเต็มตา พร�อมสิ่งอํานวยความสะดวกสบายมากมาย
และกิจกรรมสันทนาการหลากหลาย  

นอกจากน้ี  โรงแรมจอมเทียนปาล�มบีช ยังเหมาะสําหรับการจัดสัมมนา งาน
ประชุม หรืองานจัดเลี้ยง ทั้งขนาดใหญและเล็ก เรามีห�องประชุมขนาด
ใหญ� รองรับแขกได�ถึง 1,000 คน ห�องประชุมขนาดกลางที่สามารถ
รองรับแขกได� 300 คน หรือจะเป�นห�องประชุมย�อย เราก็มีบริการถึง 
13 ห�องด�วยกัน ทุกห�องเพียบพร�อมด�วยอุปกรณ�ทันสมัยครบครันและ
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับงานประชุม จัดเลี้ยงสังสรรค� พร�อมด�วย
ทีมจัดเลี้ยงมืออาชีพที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดงาน ทีมงานฝ�าย
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีจัดรูปแบบอาหารอร�อยถูกปากได�หลากสไตล�

Jomtien Palm Beach Hotel & Resort located on Jomtien Beach 
only 10 minutes’ drive to Pattaya City. We provide 4-stars 
deluxe hotel with a grand total of 723 guest rooms and
suites sea view of Jomtien beachfront in a modern tropical 
surrounding and an inspirational large swimming pool. 
With our full facilities and complete entertainments, you
can enjoy and get relaxation during your stay. We have 13
meeting facilities for small, medium-sized or large meeting
and conventions complimentary Wi-Fi from 10-1,000 guests. 
We offer the perfect venue for seminars, training, International 
meetings, parties well equipped with full technical and 
banquet support for meeting requirements to ensure that 
every event is successful and satisfaction outcome.



 โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป�นที่รู�จักกันดีของจังหวัดอุดรธานี ที่มีประสบการณ�
ในการให้บริการต้อนรับ และดูแลลูกค้า มายาวนาน ตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมา
เจริญโฮเต็ลได�พัฒนาการให�บริการท่ีดีแก�ลูกค�าอย�างสมํ่าเสมอ ต�อเน่ืองเพ่ือให�ลูกค�าได�
รับการบริการที่ดี และประทับใจในทุก ๆ ด�านด�วย ทําเลที่ตั้งที่เป�นเยี่ยมในระยะทาง
เพียงอึดใจ ท�านจะสามารถเพลิดเพลินกับห�างสรรพสินค�าขนาดใหญ� ตลาดกลางคืน 
ถนนคนเดิน สถานบันเทิงยามคํ่าคืน แหล�งท�องเท่ียวท่ีน�าสนใจ โรงพยาบาลนานาชาติ 
สถานีรถไฟ รถทัวร�
 มีบริการรับส�งระหว�างโรงแรม และสนามบิน (กรุณาตรวจสอบเวลาให�บริการ) 
ทุกห�องในเจริญโฮเต็ล ล�วนได�รับการตกแต�งให�สวยงาม พร�อมส่ิงอํานวยความสะดวก
พร�อมสรรพอย�างลงตัว และสวยงามศิลปวัฒนธรรมแห�งอีสานตาม
 อุดรดุษฎีแกรนด�บอลรูม ศูนย�การจัดเลี้ยง ประชุมสัมมนาที่กว�างขวาง
สามารถรองรับการจัดโต�ะแบบโต�ะจีนได�มากถึง 1,200 ท�าน เจริญโฮเต็ล โรงแรมระดับ
มาตรฐาน สวยและสง�างามท�ามกลางธรรมชาติต�นไม�น�อยใหญ� ในทําเลที่ตั้งที่เหมาะ
สมลงตัวสะดวกสบาย พร�อมให�บริการทุกท�าน ด�วยส่ิงท่ีดีเรามุ�งมั่นให�การบริการท่ีดี
ท่ีสุดสําหรับท�าน ให�การมาเยือนจังหวัดอุดรธานีของท�านเป�นท่ีจดจํา และประทับใจไม�รู�ลืม

 Charoen Hotel is Udonthani most well-known and experience 
property. Throughout the years, we have developed an expertise in delivering 
value added service and facilities in order to create an unforgettable and 
memorable experience to all of our important guests in every aspect.
 Situated in the heart of the city center which puts you just few
minutes away from shopping centers, night markets, nightlife entertainments, 
local attractions, international hospitals, bus and train stations. Charoen Hotel 
boost to be the right place for all visitors travelling to Udonthani. We also 
provide complimentary airport transfer. (Please check Time and Flight at 
the information desk)
 All of our 239 guest rooms are well equipped with all necessary 
amenities and furniture including free wifi and many others while maintaining 
the mixer of Isan and modern style of decorations.
 Our specialist banquet team is experienced in planning, organizing 
and executing function tailored for all your needs whether it is a seminar, 
a meeting or a wedding. Our spacious and famous Udondussadee Grand 
Ballroom can accommodate up to 1,200 seats in Chinese banquet style.
 We welcome you to come and discover the true identity and the 
uniqueness of Isan’s hospitality from the Charoen Hotel.

โรงแรมเจริญโฮเต็ล
Charoen Hotel

Suthat Praesurin

549, 559 Phosri Rd., Markhang, Muang, Udonthani  41000,  Thailand

Tel: +66 (0) 8 9841 4293 Fax: +66 (0) 4224 1093
E-mail: charoenhotel@hotmail.com

Website: www.charoenhotel.com

โรงแรมลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งองค์กร
โดยเปล่ียนระบบไฟฟ�าส�องสว�าง และระบบปรับอากาศ 
เป�นแบบประหยัดพลังงาน เพื่อมุ�งเน�นให�เกิดการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีความรับผิดชอบและลด
ผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel reduces energy consumption by
changing the entire systems to use energy 
saving lighting and air-conditioning systems 
with the commitment to become an envi-
ronmentally responsible hotel. 

โรงแรมรับนักศึกษาฝ�กงานโดยประชาสัมพันธ�ผ�าน
สื่อออนไลน� โปสเตอร� และประกาศของทางโรงแรม 
และผ�านเครือข�ายของโรงแรม เพื่อสร�างโอกาสทาง
การศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู ้ให้แก่บุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ�

The hotel recruits MICE student interns through 
online social media and hotel’s network in order 
to expand employment opportunities to MICE 
practitioners in the MICE industry.

โรงแรมลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขององค์กร โดย
ใช�เครื่องผลิตน้ําร�อนจากพลังงานทดแทน แทนการ
ใช�ก�าซ NGV เพื่อลดภาระด�านต�นทุน ในการดําเนิน
งานขององค�กร

The hotel successfully saves energy’s cost
by using renewable energy for water heating 
instead of depleting Compressed Natural Gas 
(CNG/NGV).

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)
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โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ตั้งอยู่ย่านใจกลางธุรกิจและความบันเทิงสายหลักของ
กรุงเทพมหานคร แวดล�อมด�วยศูนย�การค�าและสถานบันเทิงต�าง ๆ มากมาย โดยห�าง
จากรถไฟฟ�าใต�ดินสถานีรัชดาภิเษกเพียง 250 เมตร สนามบินดอนเมือง 13 กิโลเมตร
และสนามบินสุวรรณภูมิ 23 กิโลเมตร เพ่ือเดินทางไปยังย�านธุรกิจหลักอ่ืน ๆ ของเมือง
ได�อย�างสะดวกสบาย ห�องพักหรูกว�า 402 ห�อง ตกแต�งแบบไทยโมเดิร�น พร�อม
สิ่งอํานวยความสะดวกเหนือระดับครบครัน สระว�ายน้ํากลางแจ�ง อินเทอร�เน็ตไร�
สาย (WiFi) ฟรี อีกทั้งห�องอาหารที่มีให�เลือกลิ้มรสหลายสไตล�ถึง 7 ห�อง ห�อง
จัดเลี้ยง 13 ห�อง เพื่อรองรับการจัดงานประชุม งานเลี้ยงสังสรรค� งานแต�งงาน
ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีสถานที่เพื ่อความผ่อนคลายกับการนวด
หลากหลายสไตล�ท่ี Chaophya Vej และ Bali Spa พร�อมพ้ืนท่ีจอดรถกว�า 800 คัน

โรงแรมลดการใช�พลังงานไฟฟ�าในท้ังองค�กร โดยปรับ
เปล่ียนมาใช�อุปกรณ�ประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศ 
และไฟฟ�าส�องสว�าง กําหนดมาตรการควบคุมการใช�งาน
อุปกรณ�และเวลาในการเดินเคร่ืองจักรให�เกิดการใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนิน
งานท่ีแสดงความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel saves energy consumption by using 
energy saving air-conditioning and lighting 
systems and setting operation timeline in order
to optimize energy consumption and promote 
sustainable practice in responsible consumption. 

โรงแรมเป�ดโอกาสให�นักศึกษาฝ�กงานเข�ารับการพัฒนา
ศักยภาพด�านการบริหารการจัดงานอย�างยั่งยืนของ
โรงแรม โดยประชาสัมพันธ�ผ�านการจัดกิจกรรม Road
show ตามสถาบันการศึกษาต�าง ๆ ท่ีมีความสนใจ เพ่ือ
ส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิดการพัฒนาและสร�างโอกาส
ในการเรียนรู�แก�บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ�

The hotel involves MICE student interns 
on sustainable event management practices 
in hotel’s operation through school’s roadshows, 
PR and marketing in order to promote expand 
learning and internship opportunities to MICE 
practitioners in the MICE industry.

โรงแรมดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างสีเขียว โดยเลือกใช�
ผลิตภัณฑ�ที่ได�รับการรับรองฉลากเขียว หรือฉลาก
ประหยัดพลังงาน เพื่อส�งเสริมและสนับสนุนให�เกิด
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ควบคู�ไปกับการให�ความ
สําคัญกับส่ิงแวดล�อม

The hotel has followed and conducted green 
procurement by only choose green certified 
products from sustainable suppliers to support 
and drive sustainable supply chain.

Chaophya Park Hotel is only 250 m. from Ratchadapisek MRT Subway 
Station, providing convenient access to Bangkok’s shopping and 
commercial areas. Offering both free Wi-Fi it also has 7 dining options 
and an outdoor pool. Chaophya Park Hotel, Bangkok is 13 km. from 
Donmuang Airport and 23 km. from Suvarnabhumi International Airport.
The Bali Spa and Thai Massage Center features treatment, massage
and steam baths. Other facilities include room service and a tour desk.
Park Cafe serves Asian and international buffets. Other dining options
include Garden Court, Chinese Restaurant, Mori Grill, Japanese Restaurant, 
Kao Tom Asian Restaurant and Al Tara, Thai Halal Restaurant. Drinks 
are available at Big Gido’s Bakery and Lobby Lounge and Wine Bar.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมเจ�าพระยาปาร�ค 
Chaophya Park Hotel

Bussarakam Kornvisitvatin

247 Rachadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66 (0) 8 9211 2424 Fax: +66 (0) 2290 0125

E-mail: sec.amd@chaophyapark.com
Website: www.chaophyapark.com
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“โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร�าว กรุงเทพฯ เป�ด
ให�บริการในป� พ.ศ. 2526 และเป�นโรงแรมแห�งแรกในเครือโรงแรมและ
รีสอร�ทเซ็นทารา

โรงแรมแห�งนี้ตั้งอยู�ทางด�านเหนือของกรุงเทพฯ ภายในย�านธุรกิจเขต
ลาดพร�าว อยู�ไม�ไกลจากสวนจตุจักร เดินทางสะดวกอยู�ใกล�สถานีรถไฟฟ�า 
และเป�นหนึ่งในสถานที่สําคัญของเมืองที่ไร�กาลเวลาแห�งนี้ โรงแรมระดับ
ห�าดาวแห�งแรก ๆ ของประเทศไทยที่รวมศูนย�ช�อปป�้งเข�าไว�ด�วยกัน 
โดยมีชื ่อเสียงในการบริการที่เอาใจใส่ อาหารรสเลิศ และห้องพักที่
ทันสมัย ได�มีการปรับปรุงใหม�ทั้งหมดเพื่อให�มีรูปแบบที่ทันสมัยและ
สไตล�ที่อบอุ�น และเพ่ิงเป�ดให�บริการใหม�ในป� 2555

ภายในโรงแรม มีบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ฮอลล์ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซ่า ช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์คอมเพล็กซ์ ผสมผสานร่วม
กันเพื ่อให้ทุกสิ ่งที ่ต้องการสําหรับผู ้เข้าพักในกรุงเทพฯ เพื ่อการ
พักผ�อนหรือติดต�อธุรกิจ”

โรงแรมงดให�บริการนํ้าด่ืมขวดพลาสติก โดยให�
บริการนํ้าด่ืมขวดแก�วในการจัดงาน รวมท้ังมี
การจัดการขยะตามหลัก 3R (Reduce Reuse 
Recycle) เพ่ือลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel replaces all plastic bottles 
in venue with glass bottles as well as 
applies the 3R concept (Reduce, Reuse, 
and Recycle) to manage waste in order 
to reduce the environmental impact.

โรงแรมรับนักศึกษาฝ�กงานจากกลุ�มผู�ด�อย
โอกาสในพื้นที ่ทุรกันดาร และให้โอกาสใน
การจ�างงานต�อเนื่อง เพื่อสร�างโอกาสในการ
ศึกษาและสร�างอาชีพ

The hotel offers internship positions 
and employment to local people in 
remote area to focus on reducing 
social inequality. 

โรงแรมจัดสรรพื ้นที ่ให้แก่ผู ้ประกอบการ
ร�านค�าชุมชน ในพ้ืนท่ีใกล�เคียงเข�ามาจําหน�าย
สินค�าภายในโรงแรม เพื่อส�งเสริมเศรษฐกิจ
ของชุมชนในพื้นที่ใกล�เคียง

The hotel allocates areas for local
market vendors to sell local products 
in order to promote and support 
locally owned businesses. 

“Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok opened 
in 1983 and was the first hotel within the Centara Hotels & 
Resorts family.

One of Bangkok’s timeless landmark, the five-star hotel has 
undergone a complete renovation and upgrading programme 
in 2012.

Located on the northern side of Bangkok, within the Ladprao
business district and adjacent to the greenery of Chatuchak Park,
this five-star hotel stands at a strategic point for the highway 
network, the BTS Skytrain, and the MRT underground, with 
nearby access to all three transportation systems.

Integral to the development is the Bangkok Convention 
Centre Hall, and the Central Plaza shopping and lifestyle 
complex, together comprising all that is needed for guests 
staying in Bangkok on leisure or business.”

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด� เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพร�าว กรุงเทพฯ 
Centara Grand at Central Plaza 
Ladprao Bangkok

Kanokwan Chamchoy
1695 Phaholyothin Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel: +66 (0) 8 6814 9795 Fax: +66 (0) 2541 1082

E-mail: qtycglb@chr.co.th
Website: www.centarahotelsresorts.com/centaragrand/cglb/
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 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัล
เวิลด์ ณ ที่ตั ้งใจกลางกรุงเทพฯ ศูนย์กลางธุรกิจ ความบันเทิง และแหล่งรวม
ร�านค�าชั้นนํา ด�วยความโดดเด�นอย�างมีเอกลักษณ�ของห�องประชุมระดับนานาชาติ 
และห�องพักระดับ 5 ดาวพร�อมส่ิงอํานวยความสะดวกอย�างครบครัน ณ อาคารสูง 55 ช้ัน
ทรงทันสมัยรูปดอกบัวซึ่งได�รับแรงบันดาลใจมาจากดอกบัวขณะกําลังบาน และจาก
การตกแต�งภายในของธาตุหลักทั้ง 4 ได�แก� ดิน น้ํา ลม ไฟ โดยมีพื้นที่เชื่อมต�อกับ
ศูนย�การค�าเซ็นทรัลเวิลด�แหล�งรวมแฟชั่นชั้นนํากว�า 100 ร�านค�า โดยมีสถานที่การ
จัดประชุม การสัมมนา และงานเลี้ยงสังสรรค� ครบวงจรในที่แห�งเดียว 
 จากความเป�นเลิศในด�านทําเลท่ีต้ัง ติดกับถนนราชดําริ และถนนพระราม 1
สามารถเดินทางได้โดยสะดวกไม�ว�าจะเป�นการเดินทางด�วยรถไฟฟ�า BTS หรือรถส�วนตัว
เชื่อมต�อระหว�างภายในเมืองสู�นอกเมืองโดยทางด�วน ซึ่งใช�เวลาในการเดินทางไปยัง
สนามบินสุวรรณภูมิเพียงคร่ึงช่ัวโมง 
 ศูนย�ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร� เซ็นทรัลเวิลด� มีข�อได�เปรียบใน
ศักยภาพและความเป็นเลิศ ในการตอบสนองความต้องการของตลาดประชุม
นานาชาติในเอเชียแปซิฟก พร�อมรองรับการจัดงานต�าง ๆ อย�างหลากหลาย  ไม�ว�า
จะเป�นงานประชุมทั้งในประเทศหรือระดับนานาชาติ งานเลี้ยงสังสรรค� คอนเสิร�ต 
นิทรรศการต�าง ๆ โดยสามารถรองรับการจัดการแสดงสินค�าได�กว�า 350 บูท

โรงแรมลดปริมาณการใช�นํ้าประปา ท้ังองค�กร โดยนํา
น้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม�ใน Boiler และระบบทําความเย็น
และปรับเปลี่ยนก�อกน้ําในพื้นที่ครัวและห�องอาหาร
พนักงานเป�นก�อกนํ้าแบบเหยียบแทนก�อกนํ้าแบบเซ็นเซอร�
เพื่อมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีความ
รับผิดชอบ และรักษาความสมบูรณ�ของแหล�งนํ้า

The hotel saves water consumption by recycling

reusable water in the cooling system and
changing to the pedal tap system in the kitchen 

and staff canteen which could help reducing 

environmental impact on water consumption.

โรงแรมเป�ดโอกาสให�ผู�ด�อยโอกาสในท�องถ่ินทุรกันดาร
เข�ารับการฝ�กงานและสอนงาน และบรรจุเป�นพนักงาน
ประจําของโรงแรม เพ่ือมุ�งเน�นการมีส�วนร�วมต�อชุมชน
ในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวกับการสร�างโอกาสในการ
ศึกษาและสร�างอาชีพ

The hotel offers internship positions and 

employment to local people in remote area 

to focus on social issues in creating education 

opportunity and employment.

โรงแรมจ้างพนักงานทั้งระดับปฏิบัติการและระดับ
บริหารโดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรที่อาศัยใน
พื้นที่โดยรอบโรงแรมในรัศมี 20 กิโลเมตรเป�นลําดับ
แรกเพื่อกระจายรายได�และกระตุ�นเศรษฐกิจในชุมชน

The hotel gives priority to recruit operation 

and management staff who live in the
proximity of 20 kilometers in order to 

distribute income and opportunity for people in 

communities and drive local economy.

 Centrara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld 
is the result of vision by the Central Group of companies and Centara 
Hotel and Resorts in developing th first integrated life – style complex 
in the heart of Bangkok. It offers luxurious accommodations, innovative 
dining experiences, a wide choice of leisure activities and contemporary 
meeting facilities, combined with the facilities of CentralWorld – one of 
the latest and largest shopping centers in Asia, all without leaving the hotel.
 Located in Central World, the five – star hotel combined with
Bangkok Convention Centre features 505 rooms, 9 restaurants & bars and 
Cenvaree spa. The Convention Centre offer over 10,000 Square meters 
with 21 function rooms.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม เซ็นทารา แกรนด� แอท เซ็นทรัลเวิลด� 

Centara Grand at CentralWorld Hotel

Pikul Rattanaphoom
999/99 Rama I Rd., Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 (0) 8 1404 8338 Fax: +66 (0) 2100 6261
E-mail: cgcw@chr.co.th

Website: www.centarahotelsresorts.com
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 “โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม�  ต้ังอยู�ใจกลางเมืองเชียงใหม�บริเวณไนท�บาซ�าร� 
และแหล�งศูนย�รวมความบันเทิงหลากหลาย เพียง 10 นาที จากท�าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม� สถานีขนส�ง และสถานีรถไฟ
 พักผ�อนอย�างมีระดับกับห�องพักสุดหรู พร�อมส่ิงอํานวยความสะดวกอันทันสมัย 
ห�องพักถูกออกแบบให�มองเห็นความงดงามของธรรมชาติอันร�มร่ืนของทิวเขา และพระ
ธาตุดอยสุเทพ และบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติคยามคํ่าคืนของเมืองเชียงใหม�  ห�อง
พักท้ัง 512 ห�อง ของโรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม�  มีให�เลือกหลากหลายรูปแบบ ได�แก� 
ห�องแบบซุพีเรีย  ดีลักซ�  บิวสิเนส  และจูเนียร� สูท รวมท้ัง ฮอร�ริซอน เลาจน� บนช้ัน 23 
สําหรับรับรองแขกพิเศษ บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 5 ม้ือ   มุมอ�านหนังสือ และอินเตอร�เน็ท
WIFI ฟรี
              ผ�อนคลายให�สบายท่ี ดวงตะวันไลฟ�สไตล� เซ็นเตอร� บริการ ยิม ฟตเนส จากุชช่ี
ซาวน�า สตีม นวด และสระว�ายนํ้าแบบโอเพ�นขนาดใหญ� พร�อมเตียงอาบแดด และวารีสปา
             ประชุมสัมมนาแบบครบวงจร ด�วยห�องดวงตะวันแกรนด� บอลล�รูม ท่ีจุได�ถึง 800 
ท�าน รวมท้ังห�องประชุมย�อยอีก 14 ห�อง  และลานพาวิลเล่ียนแบบโอเพ�น ท่ีสามารถ
รับรองกิจกรรมต�างๆ ท้ัง ทีมบิวด้ิง ธีมงานเล้ียงงานแต�งงาน และสังสรรค� หรือเฉลิม
ฉลองในทุกๆ โอกาส   

โรงแรมลดการใช้ไฟฟ�าภายในโรงแรม เพื่อมุ�งเน�นการ
ใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีความรับผิดชอบ และ
ให�บริการท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

The hotel focuses on optimizing natural resource 
usage and being environmentally responsible
in the consumption as well as providing 
eco-friendly services to the customers.

โรงแรมรับนักศึกษาเข�ารับการฝ�กทักษะจากการปฏิบัติ
งานจริง เพื ่อสร้างโอกาสในการเรียนรู ้และพัฒนา
ศักยภาพบุคคลากรไมซ�  

The hotel offers internship programme in 
order to expand learning opportunity and 
drive new generation in the MICE industry.

โรงแรมมีการจัดซื ้อจัดจ้างและสนับสนุนสินค้าใน
ชุมชนมาใช้ในการให�บริการของโรงแรม เพื่อกระจาย
รายได�สู�ชุมชนให�สามารถเล้ียงตัวเองได�

The hotel support local products through 
sustainable procurement process by purchasing
from local communities in order to distribute 
income to local people.

 Duangtawan Hotel enjoys an enviable location right in the heart of
this charming city and just steps from the famous Chiang Mai Night Bazaar, a
landmark for any visitor. This impressive high rise hotel offers comfortable 
accommodation and a host of facilities and services for the Chiang Mai 
bound visitor.
 24 Floors with 512 comfortable appointed rooms featuring Superior,
Deluxe, Business and Junior Suites accommodations. The Horizon Executive 
Lounge benefit from the exclusive 23rd floor lounge offering 5 daily 
meal presentations including continental breakfast, midday and lunch time 
snacks, afternoon tea and evening cocktails. International reading materials 
and internet access are also provided as a complimentary service.
 Impressive leisure facilities feature a state-of the art gym, Fitness Centre, 
spacious pool and sun terrace, steam, sauna, Jacuzzi , massage, aerobic - yoga - 
Zumba studio  and Varee Spa.
 Extensive meeting and facilities offering a Grand Ballroom for up to 800 
guests , 14 break out rooms, pre function areas,  service centre and outdoor pavilion 
for activities, team building, theme parties and celebrations.  

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม� 
Duangtawan Hotel Chiang Mai

Tanapat Chidtranawat
132 Loykroh Rd., Chang Klan, Muang, Chiang Mai 50100, Thailand

Tel: +66 (0) 5390 5000 Fax: +66 (0) 5327 5429
E-mail: fbm@dtw.co.th

Website: www.duangtawanhotelchiangmai.com
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โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง นําเสนอห้องพักที่สวยงาม
ทันสมัยในตัวอาคารแบบร่วมสมัย ตั ้งอยู ่อ่าวนางซอย 8 มีห้อง
พักและห้องสวีทที่ดูทันสมัยจํานวน 213 ห้อง แต่ละห้องมีระเบียง
ส�วนตัว ผู�เข�าพักสามารถเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกชั้น
เยี ่ยมของรีสอร์ท และรับบริการอย่างสุภาพจากพนักงานต้อนรับ
ของโรงแรม ท้ังน้ียังมีร�านอาหารและบาร� สระว�ายนํ้ากลางแจ�งขนาดใหญ�
สามสระ สระว�ายน้ําสําหรับเด็ก บริการสปาเพื่อการพักผ�อนและเพิ่ม
ความกระชุ�มกระชวย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกชั้นเยี่ยมสําหรับ
การจัดการประชุมและกิจกรรมต�าง ๆ ที่ดีวาน�า พลาซ�า เราพร�อมให�
บริการคุณทุก ๆ ความต�องการ

โรงแรมลดปริมาณการใช�พลังงานไฟฟ�าท้ังองค�กร 
เพื่อมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากร ธรรมชาติและ
พลังงานอย�างมีความรับผิดชอบ และลดผล
กระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel saves and optimizes energy 
consumption in order to reduce 
environmental impacts.

โรงแรมสนับสนุนให�นักศึกษาฝ�กงานเข�ารับการ
พัฒนาศักยภาพในงานด�านอุตสาหกรรมไมซ� 
โดยทําความร�วมมือกับสถาบันการศึกษาที่
สนใจส�งนักศึกษามาเข�ารับการฝ�กงาน เพ่ือสร�าง
โอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู� และสร�างความ
สัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชน

The hotel has offered MICE internship 
programme and signed memorandum 
of understanding (MOU) with academic 
institutions and universities in order to 
expand and create equality in education.

โรงแรมมีการจ�างงานบุคลากรในชุมชนและพ้ืนท่ี
ใกล�เคียง เพ่ือสนับสนุนและส�งเสริมให�เกิดการ
กระจายรายได้แก่คนในชุมชน ให้สามารถ
เลี้ยงตัวเองได�

The hotel hires local people, who live 
nearby in order to distribute income to 
local communities.

Deevana Plaza Krabi Aonang offers chic accommodation 
in contemporary low-rise buildings located a short distance
to Aonang Beach. With 213 stylish rooms and suites, each
with a private balcony, guests can enjoy the resort’s excellent 
facilities and benefit from gracious and personalized
service from the welcoming Deevana Plaza team. The resort 
features an exceptional restaurant and bars, three large 
outdoor swimming pools, a kid’s pool, a restful and 
rejuvenating spa, and outstanding meetings and events 
facilities. “Deevana Plaza Your Choice for All Occasions”

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม ดีวาน�า พลาซ�า กระบ่ี อ�าวนาง 
DEEVANA PLAZA Krabi Aonang

Teerasak Kanchanachongkol
186 Moo 3, Soi Aonang 8, Aonang, Muang, Krabi 81180, Thailand

Tel: +66 (0) 8 1712 8513 Fax: +66 (0) 7563 9930

E-mail: gm@deevanaplazakrabi.com
Website: www.deevanaplazakrabi.com
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โรงแรม เดอะ เบย�วิว ตั้งอยู�บริเวณใจกลางเมืองติดถนนเลียบหาด
พัทยาที ่เต็มไปด้วยสีสัน ใกล้สถานที ่ท่องเที ่ยวต่าง ๆ พร้อมการ
บริการระดับเฟร�สคลาส ในบรรยากาศการตกแต�งดีไซน�สวยงาม และ
เหมาะสําหรับการจัดงานประชุมสัมมนาต�าง ๆ มีส่ิงอํานวยความสะดวก
ครบครัน อุปกรณ�เทคโนโลยีและห�องประชุมทันสมัย รองรับทุกการ
จัดงานได�เป�นอย�างดี

โรงแรมลดการให�บริการน้ําดื่มขวดพลาสติก
ในการจัดงาน  และการให�บริการอื่น ๆ ของ
โรงแรม โดยให�บริการน้ําดื่มขวดแก�วทดแทน  
เพื่อลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมอันเกิดจาก
กิจกรรมหลักของโรงแรม

The hotel minimizes plastic bottles in 

event’s venues and replaces plastic bottles 
with glass bottles to reduce plastic 

waste causing environmental impact.

โรงแรมรับนักศึกษาฝ�กงาน โดยประชาสัมพันธ�
ผ�านสื่อต�าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อสร�าง
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�

The hotel promotes and offers internship 
positions through social media channels 
in order to promote new generation in 
MICE industry. 

โรงแรมสนับสนุนและส�งเสริมการจัดซ้ือจัดจ�างสี
เขียว โดยพิจารณาคัดเลือกสินค�า บริการท่ีได�
รับการรับรองว�าเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม หรือ
ผลิตภัณฑ�สีเขียว เพ่ือร�วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อม

The hotel conducts green procurement 
by selecting environmentally-friendly
suppliers as well as using green products 
to drive sustainable supply chain and 
support green or sustainable suppliers.

Towering majestically over Pattaya Bay, The Bayview
Hotel is a secluded retreat nestled amid the vibrant hustle 
and bustle of Beach Road. Experience the tranquility and
elegance of a first-class Thai beachside hotel, with a 
cosmopolitan, contemporary design and recently renovated
facilities throughout. The Bayview is also ideal for business 
meetings and corporate functions with hi-tech, modern
function rooms and our heartfelt service, ensuring every 
event is a success.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม เดอะ เบย�วิว พัทยา 
THE BAYVIEW PATTAYA

Natnicha  Namthip

310/2 Moo 10, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150, Thailand
Tel: +66 (0) 3842 3877 Fax: +66 (0) 3842 3879
E-mail: thebayview@sukosolhotels.com
Website: www.thebayviewpattaya.com
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โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ต้ังอยู�ใจกลางกรุง ติดกับแอร�พอร�ทเรลล้ิงค� 
และรถไฟฟ�า BTS สถานีพญาไท ท่ีนี่ได�รวบรวมเอาความเป�นมาตรฐาน
สากลโลกกับความอบอุ�นในแบบฉบับเอเชียเข�าไว�ด�วยกัน พร�อมด�วย
สิ่งอํานวยความสะดวก อาทิ WIFI สปา ห�องฟตเนส ห�องพักและห�อง
อาหารชั้นเยี่ยมต�าง ๆ ที่ได�รับการปรับปรุงรูปโฉมใหม�อยู�ตลอดเวลา 
พร�อมบริการอันแสนอบอุ�นแบบไทย ๆ

นอกจากนี้ เรายังใส�ใจในการรักษาสิ่งแวดล�อม ซึ่งเป�นส�วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค�กรของเรา ท่ียึดม่ันกับการ ‘รักษ�ส่ิงแวดล�อม’ จากบริการ
ต�าง ๆ ขององค�กร และได�รับรางวัลทางด�านส่ิงแวดล�อม “green” การันตี
ในคุณภาพของโรงแรมฯ อย�างมากมาย”

โรงแรมลดการใช�พลังงานไฟฟ�าในระบบไฟฟ�า 
ส�องสว�าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟเป�นชนิด 
LED เพื่อมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากร ธรรมชาติ
อย�างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบต�อ
ส่ิงแวดล�อม

The hotel reduces energy consumption
by changing to LED system to be 
environmentally responsible and reduce 
environmental impact. 

โรงแรมมีการถ�ายทอดความรู้ให�แก�นักศึกษา
ผ�านการรับนักศึกษาฝ�กงาน เพ่ือสร�างโอกาส 
ทางการศึกษาและการเรียนรู� และสร�างสรรค�
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ�

The hotel offers internship programme 
to expand education opportunity for 
the new generation of MICE industry.

โรงแรมสนับสนุนการใช้วัตถุดิบอินทรีย์ใน
การให� บริการในส�วนห�องอาหารและจัดเลี้ยง 
เพื่อกระจายรายได�แก�ชุมชน

The hotel supports organics products 
in hotel restaurants and event’s function 
in order to distribute income to local 
communities. 

The Sukosol Hotel, Bangkok blends cosmopolitan style with 
Asian comfort and is perfectly situated downtown for easy 
travel to the best sightseeing, shopping, dining and exploring 
that the City of Angels has to offer. Experience an intimate 
and sophisticated retreat with all the facilities expected of a 
world-class hotel plus renowned Thai service from the heart. 

Our hotel is also one of Bangkok’s early adopters of sustainable 
tourism practices, having launched green room alternatives 
for guests, energy and water saving initiatives and organic 
sourcing programs, as well as working closely with local 
communities on many green projects.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ 
The SUKOSOL Bangkok

Vishnu Bangsomboon
477 Si Ayutthaya Rd., Thanon Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel: +66 (0) 2247 0123 Fax: +66 (0) 2247 0165

E-mail: thesukosol@sukosolhotels.com
Website: www.thesukosol.com
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บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด์สโตเรจ จํากัด - ผู้ชํานาญการขนย้าย

การบริการ:
- การย�ายบ�านระหว�างประเทศ เช�น ของใช�ส�วนตัว ของใช้ในครัวเรือน ฯลฯ
- การขนย้ายสัตว์ระหว่างประเทศ เช่น ใบอนุญาตนําเข้า/ส่งออก
  ใบรับรองสุขภาพ ฯลฯ
- งานศิลปะ การบรรจุและการจัดส่ง เช่น พิพิธภัณฑ์หอศิลป์ ฯลฯ
- การจัดการด้านย้ายถิ่นฐาน เช่น ค้นหาบ้าน วีซ่า ให้ความรู้ด้าน
  วัฒนธรรม ฯลฯ
- กิจกรรมระหว�างประเทศและโลจิสติกส�การจัดนิทรรศการ

บริษัทลดการใช�พลังงานไฟฟ�าภายในองค�กร 
เพ่ือสนับสนุนให�เกิดการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบต�อ
ส่ิงแวดล�อม

The hotel reduces and optimizes energy 
consumption in order to be responsible 
for environmental impact.

บริษัทรับนักศึกษาฝ�กงาน  เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความชํานาญ และเป�ดรับบรรจุเข�าเป�นพนักงาน
ของบริษัท เป�นการสร�างโอกาสทางการศึกษา 
เรียนรู�ผ�านการปฏิบัติงานจริง และสร�างโอกาส
ทางอาชีพ

The hotel provides opportunities for 
students to take internship programme 
and become a full-time employees 
when graduate in order to promote
quality education and create job 
opportunity.

บริษัทจ�างงานคนในชุมชน เพ่ือให�คนในชุมชนมี
รายได�ท่ีสามารถเล้ียงตัวเองได� และช�วยลดค�าใช�
จ�ายจากการเดินทางของพนักงาน

The hotel hires local people to support 
local economy and save employee’s 
travel expense.

BOONMA MOVING & STORAGE CO LTD (BMS) – Moving Specialist 

Services: 
- International Home Moving e.g. personal effects, household   
  goods, etc.
- International Pet & Animal Traveling e.g. import/export 
  permit, health cert., etc.
- International Fine Art Packing & Shipping e.g. museums, 
  galleries, etc.
- Mobility Solutions e.g. home search, immigration, cross-cultural 
  orientation, etc.
- International Events and Exhibitions Logistics

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

บริษัท บุญมามูฟอิงแอนด�สโตเรจ จํากัด 
Boonma Moving and Storage Co., Ltd.

Sorasit Thammarakkitanon

106 Ramkhamhaeng Rd., Soi 8, Hua-mak, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand

Tel: +66 (0) 2314 5021 Fax: +66 (0) 2318 2447
E-mail: sorasit@boonma.com

Website: www.boonma.com
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โรงแรมพาวีน�า ระยอง ตั้งอยู�บนทําเลทองของจังหวัดระยองอยู�ใกล�
สถานที่สําคัญต�าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยโรงแรมพาวีน�า ระยอง 
ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพ ท่านจะ
ได้รับความสะดวกสบายตลอดการเข้าพัก ที ่พักประกอบด้วยสิ ่ง
อํานวยความสะดวกครบครัน ที่มาพร�อมกับการออกแบบที่ทันสมัย
เหมาะกับไลฟ�สไตล�ของทุกท�าน ห�องพัก กว�างขวาง สระว�ายน้ําระบบ
น้ําเกลือ และเป�นสระกระจกที่ทันสมัย พร�อมทั้งห�องประชุมและห�อง
สัมมนาด�วยดีไซน�ทันสมัย วิวสระว�ายน้ํา พร�อมให�บริการแก�ทุกท�าน

โรงแรมงดให�บริการน้ําดื่มขวดพลาสติกใน
การจัดงานประชุมและสัมมนาและการบริการ
ในห�องอาหาร เพ่ือลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม

The hotel minimizes plastic bottles in 
event’s venues for meetings and seminars 
to reduce plastic waste and environmental
impact.

โรงแรมให�ความสําคัญและสร�างความตระหนัก
ในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่
พนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อดูแลให้เกิด
ความปลอดภัยและสร�างความเชื่อมั่นให�แก�
พนักงานและผู้ใช�บริการของโรงแรม

The hotel focuses on occupational
health and safety and in order to build 
trust and create safe environment for 
staff and hotel’s customers.

โรงแรมสนับสนุนค�าใช�จ�ายด�านท่ีพักและการเดิน
ทางแก�พนักงานขององค�กร เพ่ือช�วยลดค�าใช�
จ�ายของพนักงานและสามารถมีรายได�เพียงพอ
สําหรับเล้ียงตัวเองและครอบครัว

The hotel subsidizes staff’s travel expenses
and provide staff accommodation
to financially assist staff and reduce 
inequality. 

Phavina Rayong Hotel is the perfect and absolute place to
live, locate on Sukhumvit road the main road of Rayong 
city opposite the entrance of Bangkok-Rayong Hospital. 
Full of facilities and modern design to meet and match 
your lifestyle.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมพาวีน�า ระยอง 
Phavina Rayong Hotel

Kornnasak Sriviboonchai
28/26 Moo 3, Nernpra, Muang, Rayong 21000, Thailand

Tel: +66 (0) 9 6291 5997 Fax: +66 (0) 3862 3425

E-mail: info@phavina.com
Website: www.phavina.com
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 รีสอร�ทหรูติดริมฝ��งนํ้าป�ง ต้ังอยู�ใกล้ใจกลางเมืองเชียงใหม� เพียง 4 กิโลเมตร 
จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม� และใกล้ไนท�บาซ�าร� มอบประสบการณ�การพักผ�อน
อย�างแท�จริง ผ�านสถาป�ตยกรรมท่ีได�รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตชุมชนชาววัดเกตใน
สมัยโบราณ และผสานเอกลักษณ�ของกลุ�มชนทางภาคเหนือมาตกแต�งอย�างลงตัว ห�อง
พักหรู 115 ห�อง ได�รับการออกแบบให�มีระเบียงส�วนตัว ติดตั้งจอทีวีแบบไวด�สกรีน 
โฮมเธียเตอร�ส�วนตัว ท้ังในห�องนอนและห�องอาบนํ้า บริการอินเทอร�เน็ตความเร็วสูงและ
อุปกรณ�อํานวยความสะดวกครบครัน โรงแรมยังมอบประสบการณ�การสัมผัสกิจกรรม
สุดพิเศษกับการเข�าพัก ทางเรือหางแมงป�องแห�งเดียวในจังหวัดเชียงใหม� ตักบาตร
ยามเช�าที่ท�าเรือของรีสอร�ท ผ�อนคลายไปกับบริการทรีทเมนท�อันเป�นเอกลักษณ� ที่
ผสมผสานศาสตร�การบําบัดและ ศิลปะการนวดเข�าไว�ด�วยกัน ที่รติล�านนา สปา และ
เต็มอ่ิมกับอาหารไทยเลิศรส พร�อมบาร�บีคิวสไตล�บราซิลเลียนด�วยบริการท่ีเหนือระดับ 
และการต�อนรับแบบชาวเหนือ ท่ีสร�างความประทับใจ ไม�รู�ลืม

โรงแรมลดการใช�ทรัพยากรท่ีส้ินเปลือง และลดปริมาณ
ขยะในกิจกรรมการจัดงานประชุมสัมมนาและจัดเล้ียง โดย
งดให�บริการนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติก หลอดพลาสติก 
และกระดาษทิชชู รวมท้ังจัดทําและส�งเสริมให�ลูกค�าเลือกใช� 
Green Meeting Package ในการจัดงานเพ่ือมุ�งเน�นการ
ใช�ทรัพยากร ธรรมชาติอย�างมีประสิทธิภาพและรู�คุณค�า

The hotel reduces plastic waste from events and 
functions and offers “Green Meeting Package” to 
customers in order to promote sustainable events
practices.

โรงแรมเป�ดโอกาสให�เยาวชน นักเรียน นักศึกษาได�เข�า
มาศึกษาและเรียนรู�ระบบการทํางานและการให�บริการใน
การจัดงานอย�างย่ังยืน โดยรับนักศึกษาเข�ามาฝ�กงานใน
โรงแรม และเป�ดโรงแรมให�ผู�สนใจเข�าศึกษาดูงานและแลก
เปล่ียนเรียนรู�กับบุคลากรของโรงแรม เพ่ือต�อยอดองค�
ความรู ้ด้านการบริหารการจัดงานอย่างยั ่งยืนใน
อุตสาหกรรมไมซ�สู�สังคม

The hotel offers internship opportunities and 
school site visit to young MICE practitioners
from schools and universities in order to share 
knowledge and best practices in sustainable
event management to the communities. 

โรงแรมดําเนินนโยบายการซ้ือผลิตภัณฑ�ท่ีใช้ในกิจกรรม
การจัดงาน จากผู�ประกอบการและชุมชนในท�องถ่ิน โดย
คัดเลือกผู�ขายท่ีต้ังอยู�ในรัศมีใกล�เคียงกับโรงแรมไม�เกิน 
10 กิโลเมตร เพื่อกระจายรายได�และสร�างโอกาสทาง
อาชีพให�กับคนในชุมชนท�องถ่ิน

The hotel selects and buys from local farmers 
and local merchants, who reside within 10
kilometers from the hotel in order to distribute 
income and expand business opportunity to 
locally owned businesses.

 A luxury 5-Star boutique resort nestled serenely along the banks 
of the Mae Ping River. The resort captures the essence of the destination’s 
Lanna ancestry that subtly appears in its architecture and interior decor.             
 All 115 guest rooms feature private balconies, Guests can delight 
the several dining options. Experience the art of Oriental Fusion, either 
indoors or al fresco at the Mira Terrace. The Rio Restaurant & Wine Bar
enjoy with innovative “Churrascaria Brazilian BBQ” style or choose from 
our Chef’s House specialties. Live Piano entertainment nightly. Finest 
independent luxury Boutique resort with high standard services. 
Relax and enjoy the Free WiFi, international newspaper and a selection 
of book & magazines in the Library Lounge. The Business Centre provides 
computer and high-speed internet access of service will needs of business 
traveler. The RatiLanna Spa, pamper you with our signature blend of
Asian and Western therapies at resort spa service.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมรติล�านนา ริเวอร์ไซด� สปา 
รีสอร�ท เชียงใหม� 
RatiLanna Riverside Spa 
Resort, Chiang Mai

Sakuna Singhadech
33 Chang Klan Rd.,  Muang, Chiang Mai 50100, Thailand

Tel: +66 (0) 8 1568 9914 Fax: +66 (0) 5399 9333

E-mail: dr@ratilannachiangmai.com
Website: www.ratilannachiangmai.com
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 “ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี ้พาร์ค” ศูนย์รวมแห่งไลฟ์สไตล์
และการพักผ�อน ที่สุดแห�งทําเลศักยภาพตั้งอยู�ตําแหน�งยุทธศาสตร�
แห�งการค�า ติดถนนสายเอเซีย ศูนย�กลางการเดินทาง รายล�อมด�วย
หน�วยราชการ นิคมอุตสาหกรรมใหญ� สถานศึกษา ท่ีอยู�อาศัยทําเลทอง
ผู�คนวัยทํางาน นักศึกษา และประชากรในจังหวัดอยุธยาและใกล�เคียง
ในคอนเซปต� และดีไซน์ใหม� ที่ทันสมัยสไตล� SEMI OUTDOOR ใน
บรรยากาศร้านค้าท่ามกลางธรรมชาติร่มรื ่น เพื่อให้เป็น ศูนย์รวม
แห�งไลฟ�สไตล�และการพักผ�อนที่ครบครันที่สุดของภาคกลางตอนบน
ครบครันด้วยสินค้าและการบริการที ่พร้อม ตอบสนองทุกความ
ต�องการและทุกไลฟ�สไตล� บนพ้ืนท่ี 145,000 ตร.ม. ร�านค�ากว�า 500 ร�านค�า
มีที่จอดรถรองรับ กว�า 3,000 คัน ที่นี่ที่เดียวที่สะท�อนไลฟ�สไตล�ของ
ชีวิต คนเมืองอย�างสมบูรณ�แบบ ศูนย�การค�าอยุธยาซิตี้พาร�ค ตอบ
ทุกโจทย� ตอบทุกความต�องการ

ศูนย�การค�าลดการใช�พลังงานไฟฟ�าในสถาน
ที่จัดงาน เพื่อใช�ทรัพยากร ธรรมชาติอย�าง
มีความรับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล�อม

The venue saves energy consumption
in convention and exhibition halls and
seminar rooms to help reduce the
environmental impact.

ศูนย์การค้ามีการบรรยายให้ความรู ้ด้าน
การจัดงานแก�สถาบันการศึกษา รวมทั้งรับ
นักศึกษาฝ�กงาน เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู�แก�บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ�

The venue shares knowledge about
MICE and recruits students into the
internship programme in order to
expand educational opportunity and 
promote new generation of MICE industry.

ศูนย�การค�าเป�ดโอกาสให�ผู�ประกอบการท�องถ่ินนํา
สินค�ามาจําหน�ายในพ้ืนท่ีข๐องศูนย�การค�า เพ่ือ
กระจายรายได�สู�ชุมชนท�องถ่ิน

The venue allocates areas in the complex 
for local merchants to sell their products 
in order to distribute income to local 
entrepreneurs or local economy.

 “AYUTTAYA CITY PARK SHOPPING COMPLEX” Center 
of Lifestyle & Leisure Ayutthaya City Park Located in a strategic 
commercial area next to Asia Road, surrounded by large industrial 
estates, Schools and colleagues. It is the place for people in the 
heart of Ayutthaya and nearby provinces for more than 20 years. 
 Ayutthaya City Park has developed itself to be more 
Semi Outdoor and Modern Design Concepts. The relaxing 
& natural atmosphere will bring Ayutthaya City Park to be the 
forefront of lifestyle & Leisure center in the upper central region.
 Ayutthaya City Park composes with variety of products 
and services. Over 500 stores on 145,000 square meters, with the
largest parking spaces for over 3,000 vehicles. This is the only place 
that truly reflects the Urban Lifestyle perfectly. Ayutthaya City Park 
answer all your needs.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

ศูนย�การค�าอยุธยาซิตี้พาร�ค 
AYUTTHAYA CITY PARK

Papawee Danchaiviroj

126 Moo 3, Asia Rd., Klongsuanplu, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon 
Si Ayutthaya 13000, Thailand

Tel: +66 (0) 3580 1919 Fax: +66 (0) 3580 1875

E-mail: papawee@ayutthayacitypark.com

Website: www.ayutthayacitypark.com
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 สํานักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) เป�นหน�วยงานของรัฐที่
บริหารการจัดงาน ประสานงาน ส�งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรด�าน
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่พิเศษ 7 (เมืองโบราณอู่ทอง) 
และเขตพัฒนาการท�องเที่ยวลุ�มแม�น้ําเจ�าพระยาตอนกลาง (สิงห�บุรี 
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้การกํากับดูแลของ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที ่พิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็น
องค�การมหาชนของไทย สังกัด กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

อพท.7 รณรงค์ให�เลิกใช�ภาชนะพลาสติกใน
การให�บริการอาหารและเครื่องดื่มแก�นักท�อง
เที่ยวในชุมชนต�นแบบ เพื่อส�งเสริมการจัด
ก ิจกรรมการจ ัดงานที ่ลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล�อม

The organization raises awareness to 
refrain from using plastic containers and 
packaging to serve food and beverages 
for tourists in order to promote sustainable 
event practices and reduce waste and 
environmental impact.

อพท.7 ให�ความรู�และสร�างความตระหนักใน
การดําเนินกิจกรรมอย�างยั่งยืนแก�ชุมชนและ
ผู�เกี่ยวข�องในห�วงโซ�อุปทาน  เพื่อถ�ายทอด
ความรู้ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืนสู่สังคม

The organization shares knowledge 
and raises awareness on sustainable 
development practices to the community 
and related supply chain in order 
create partnerships in sustainable 
development community. 

อพท.7 สนับสนุนการพัฒนาเกษตรอินทรีย�
ครบวงจรเพื ่อรองร ับการท่องเที ่ยวเช ิง
เกษตรในชุมชนต�นแบบ เพ่ือสร�างคุณค�า และ
สร�างความเข�มแข็งให�แก�ชุมชนเพ่ือให�สามารถ
เล้ียงตัวเองได�  

The organization supports organic
agriculture and sustainable agro-tourism to
create community’s value empowerment 
so the people in the community can be 
self-reliant and be able to sustainably 
support their families.

 Designated Areas 7 (DASTA 7) is sub department 
of Designated Areas of Sustainable Tourism Administration 
(DASTA - Public Organization) under Ministry of Tourism 
and Sports. Our mission are Operate, Promote and Support 
in sustainable tourism. We are working in ancient u-thong 
designated area and tourism cluster (Sing Buri, AngThong, 
Ayuthaya, Pathumthani, Nonthaburi)

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

สํานักงานพื้นท่ีพิเศษ 7 (อพท.7) 
Designated Areas 7 DASTA 7

Suwapat Dummanee 

789 Tolopoti Building 2nd Floor, Moo 3, Uthong, Suphanburi, Thailand
Tel: +66 (0) 3552 8573 Fax: +66 (0) 3552 8573

E-mail: suwapat.d@dasta.or.th
Website: www.dasta.or.th
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บริษัท อิมเมจ คอร�ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ก�อตั้งขึ้นโดยกลุ�มบุคลากร ผู�มี
ประสบการณ์ในด�านต�างๆ ซึ่งผสานรวมกัน ด�วยความมุ�งมั่นและความรักในงาน
ด�านอีเวนท�และการจัดการด�านโปรดักชั่นต�าง ๆ และเจตนารมณ�อันแน�วแน�ของเรา
ที่ต�องการให�ทุกความต�องการของลูกค�าประสบผลสําเร็จขึ้นมาได� เราจึงใช�ความ
เป�นมืออาชีพตอบทุกความต�องการของลูกค�า  

บริษัท อิมเมจ คอร�ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด มอบประสบการณ�ด�านการจัด
งานอีเวนท�และออร�แกไนซ�ที่ครบวงจร โดยสร�างสรรค�งานด�านต�าง ๆ ดังนี้
• Event Management & Organizer
• Creativity & Media Production
• Public Relations & Branding
• Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE) Organizer
• Tour Operation Management

บริษัทลดปริมาณการใช�กระดาษในกิจกรรมท่ีเก่ียวข�อง
กับการจัดงานและภายในสํานักงาน โดยเน�นการลง
ทะเบียนเข�าร�วมงานผ�าน QR Code และให�ข�อมูลราย
ละเอียดเก่ียวกับงาน ผ�านทาง E-mail และ QR Code 
เพ่ือมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีความรับ
ผิดชอบ และตระหนักถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน

The organization minimizes paper usage in every 
activity organized by the company as well as
the daily usage and replaces with QR code 
registration system in order to reduce waste 
and environmental impact.

บริษัทรับนักศึกษาฝ�กงาน เพ่ือถ�ายทอดความรู�สู�สถาบัน
การศึกษา โดยเป�ดรับนักศึกษาท่ีสนใจในตลอดท้ังป� ให�
ได�เรียนรู�ผ�านการปฏิบัติงานจริง เพื่อสร�างโอกาสการ
เรียนรู�แก�บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ�

The organization offers internship opportunities
to university students in order to expand learning 
opportunities and promote hands on experiences 
in MICE industry.

บริษัทสนับสนุนการใช�ผลิตภัณฑ� สินค�า บริการ และ
แรงงานจากชุมชนในพื้นที่ที่องค�กรใช�จัดงาน โดยซื้อ
สินค�าและบริการจากซัพพลายเออร�ท�องถ่ิน และพัฒนา
ทักษะการทํางานของคนในชุมชนร�วมกับบุคลากรของ
บริษัท เพ่ือสร�างงาน และสร�างรายได้ให�แก�คนในชุมชน
สามารถเล้ียงตัวเองได�

The organization supports local goods and
services by hiring staff from local communities 
and purchasing local products to use as
souvenirs in order to create jobs and 
employment and distribute income to 
community.

Image Corporation (Thailand) Co.,Ltd. founded in 2019 by professional
talent team experienced in various fields. Our multi-function team
serves all customer’s needs with determination and passion. We believe 
that we can do everything the best with our creativity and 
professionalism. 

Image Corporation (Thailand) Co., Ltd. provides a complete experience 
in organizing events by creating various activities as follows
• Event Management & Organizer
• Creativity & Media Production
• Public Relations & Branding
• Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE) Organizer
• Tour Operation Management

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

บริษัท อิมเมจ คอร�ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
Image Corporation (Thailand) Co.,Ltd.

Krittidetch Anan 

193/152  Lake Ratchada Building 12th Floor, Ratchadaphisek Rd.,

Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand

Tel: +66 (0) 9 0969 7072 Fax: +66 (0) 2661 8083
E-mail: krittidetch@imageholiday.com

Website: www.imagecorporationthailand.com
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 ด�วยความต�องการพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษัทในกลุ�ม ปตท. 
ประกอบกับกระทรวงพลังงานต�องการพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานเพ่ือรวบรวมหน�วยงานใน
สังกัดซ่ึงป�จจุบันอยู�กันกระจัดกระจายให�มาอยู�ในบริเวณเดียวกัน จึงได�มีการพัฒนาศูนย�
เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท. สํารวจและ
ผลิตป�โตรเลียม จํากัด (มหาชน) ได�ร�วมกันจัดต้ัง บริษัท เอนเนอร�ย่ี คอมเพล็กซ� จํากัด 
(EnCo) ข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบการก�อสร�างและบริหารโครงการศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� 
โดยมีวัตถุประสงค์ให�เป�นศูนย�รวมหน�วยงานธุรกิจด�านพลังงานและมีเป�าหมายท่ีจะให�
เป�นอาคารต�นแบบท่ีมุ�งเน�นประโยชน์ใช�สอยผสานกับการอนุรักษ�พลังงานและไม�ส�งผล
กระทบต�อส่ิงแวดล�อม ซ่ึงได�ก�อสร�างแล�วเสร็จสมบูรณ�เม่ือปลายป� 2552 แนวคิดหลัก
ในการออกแบบศูนย�เอนเนอร�ย่ีคอมเพล็กซ� คือ การเป�นต�นแบบในการอนุรักษ�พลังงาน
และเป�นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยการออกแบบและสร�างสรรค์ให�เป�นทั้งอาคารยั่งยืน 
อาคารอัจฉริยะ รวมทั้งเป�นอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED ที่ใช�เทคโนโลยีและการ
ออกแบบด�านสถาป�ตยกรรมเพื่อช�วยประหยัดพลังงานสูงสุด

บริษัทลดปริมาณพลังงานไฟฟ�าในระบบไฟฟ�าส�อง
สว�างภายในศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� โดยเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ�าส�องสว�างภายในห�องประชุม และขยาย
ผลไปยังพื้นที่อื่นภายในศูนย�เอนเนอร�ยี่คอมเพล็กซ� 
เพ่ือลดผลกระทบส่ิงแวดล�อมและมุ�งเน�นการใช�ทรัพยากร
และพลังงานอย�างย่ังยืน

The organization reduces energy consumption 
by changing the entire lighting system to be
the power saving system in order to reduce 
the environmental impact.

บริษัทดําเนินมาตรการป�องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
การปฏิบัติงานภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  
เพื ่อส่งเสริมด้านสุขภาพ อาชีวอนามัยและสภาพ 
แวดล้อมที่ดี ในการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้เสีย

The organization focuses on zero incident 
operation in the Energy Complex area in order
to build and promote health and occupational 
safety for all stakeholders.

บริษัทลดค่าใช้จ ่ายด้านพลังงานในกิจกรรมการ
รับส่งพนักงานและผู ้เข ้าร่วมประชุมภายในศูนย์
เอนเนอร์ยี ่คอมเพล็กซ์ โดยเปลี ่ยนจากรถตู ้ที ่ใช้
น้ ํามันเชื ้อเพลิงมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าแทน เพื ่อ
ลดภาระต้นทุนในการดําเนินกิจกรรมขององค์กร

The organization reduces transportation 
cost by using the electronic (EV) shuttle 
buses instead of gasoline vans in order to 
save energy expenses. 

 Energy Complex is an office building campus of PTT Group. 
Tenants are in the campus comprise of PTT’s subsidiaries and the
Ministry of Energy and the related energy companies. The Energy 
Complex is comprised of 2 office buildings, 1 service building, 2 
parking buildings and 1 electric chiller building located on Vibhava-
di-Rangsit Road. Energy Complex is the first building in Thailand and 
in Southeast Asia achieving the platinum LEED Core & Shell version 
2.0 Certificate, the highest available Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) certification of the U.S. Green Building 
Council (USGBC)

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

บริษัท เอนเนอร�ย่ี คอมเพล็กซ� จํากัด 
Energy Complex Co., Ltd.

Nirun Potchani
555/1 Vibhavadi Rangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Tel: +66 (0) 2140 1097 Fax: +66 (0) 2140 1122

E-mail: nirun.p@energycomplex.co.th
Website: www.energycomplex.co.th
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 บริษัท เอ็กซ์โปซิชั ่น เทคโนโลยี จํากัด ก่อตั้งขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542  
ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีที ่ผ่านมา ทําให้ บริษัทฯ ขึ ้นเป็นผู ้นําด้านระบบ
สาธารณูปโภคในงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ ให้บริการทั้งใน
การเป�นที่ปรึกษา แก�ป�ญหา ติดตั้ง รื้อถอนระบบไฟฟ�าและสาธารณูปโภค ระบบ
มีเดียต่างๆ โครงสร้างคูหาภายในงานแสดงสินค้า งานออกแบบภายในและงาน
ก�อสร�างอาคาร ด�วยทีมงานมืออาชีพพร�อมวิศวกรควบคุม

 ตั้งแต�ป� พ.ศ. 2551 ถึงป�จจุบัน  บริษัทฯ ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�น
ทางการจาก  บริษัท  อิมแพคเอ็กซิบิชั่นแมเนจเม�นท� จํากัด ให�เป�นผู�รับเหมาทาง
ด้านระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 แต่เพียงผู ้เดียว 
ท�านจึงมั่นใจได�ว�า ท�านจะได�รับบริการด�วยทีมงานมืออาชีพที่ท�านไว�วางใจได�

บริษัทสนับสนุนการลดใช�พลังงานไฟฟ�าในกิจกรรม
การจัดงานของลูกค้า โดยปรับเปลี่ยนชุดอุปกรณ์
ไฟฟ�าส�องสว�างที่ให�บริการติดตั้งในสถานที่จัดงาน
ของลูกค�า เป�นชนิด LED ทั้งหมด เพื่อมุ�งเน�นการใช�
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีความรับผิดชอบ

The organization promotes sustainable event 
practices by changing all event’s lighting 
mode in order to reduce the environmental 
impact and preserve natural resources.

บริษัทสนับสนุนระบบการศึกษาแบบทวิภาคีของ
สถานศึกษาที่มีการประสานความร่วมมือกัน โดย
ร่วมพัฒนาหลักสูตรในสาขาที ่เกี ่ยวข้องกับด้าน
ไฟฟ�า การรับนักศึกษาเข�าฝ�กงานในสถานประกอบ
การเพื ่อขึ ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
รวมถึงเปิดโอกาสรับเข้าทํางานในบริษัทภายหลัง
จบหลักสูตร เพื่อสร�างโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู� และตอบแทนคืนกลับให�สังคม

The organization supports dual vocational 
education program by developing curriculum 
in electronic engineering and training student 
interns to be registered in Department of Skill 
Development of  Thai land as wel l  as 
offering job positions when graduate in order 
to create job opportunity. 

บริษัทลดค�าใช�จ�ายการจัดซื้อกระดาษที่ใช้ในกิจกรรม
ขององค�กรโดยเปลี่ยนมาใช�เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให�
มากข้ึน  และลดปริมาณการใช�กระดาษภายในองค�กร 
เพื่อลดต�นทุนการดําเนินงานขององค�กร

The organization minimizes paper usage in 
all office activities and replaces with electronic 
documents in order to save cost and become 
more responsible consumption.

 Exposition Technology Co.,Ltd. Or “Expotech” founded since 
1999. For over the past 20 years experience, we have been the official 
contractor for majors expo held in Thailand and oversea. The company has 
provided total service solutions from installation consulting professional 
electrical installation, utility services, A/V and lighting services. Our 
professional teams are the specialist in engineering and customer 
services, hence, we are a truly trusted partner in all exhibitors.

 Since 2008 to present, we are appointed by Impact Exhibition 
Management Co., Ltd. to be the only one official contractor for electrical 
and utility service at Challenger Hall 1-3 and in charge every exhibitions 
which held at Challenger Hall 1-3.

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

บริษัท เอ็กซ์โปซิช่ัน เทคโนโลยี จํากัด 
Exposition Technology Co.,Ltd.

Thammasak Wongngamsai

252 Soi Yu-charoen 29, Ratchadapisek Rd., Samsennok,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: +66 (0) 8 6896 0099 Fax: +66 (0) 2276 3940

E-mail: w.thammasak@hotmail.com

Website: www.expotech.co.th
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 ทําเลใจกลางย�านธุรกิจสําคัญแห�งหน่ึงในกรุงเทพฯ สัมผัสประสบการณ�ท่ีดีท่ีสุด
ของกรุงเทพฯ เม่ือเข�าพักท่ีโรงแรม ฮอลิเดย� อินน� กรุงเทพฯ สีลม ท่ีซ่ึงให�ความสําคัญใน
เร่ืองของความสะดวกสบายมาเป�นอันดับแรก ต้ังอยู�ใจกลางย�านธุรกิจสําคัญของกรุงเทพฯ 
และใกล�กับแหล�งช็อปป�ง้ช้ันนํา รวมถึงแหล�งท�องเท่ียวยามคํ่าของกรุงเทพฯ ห�องอาหารรส
เลิศหรูหรืออาหารริมทางอันหลากหลาย รวมท้ังร�านค�าอัญมณีมากมายและรวมถึงวัดแขก 
สีลม วัดฮินดูกลางเมืองกรุงเทพฯ
 ล็อบบ้ีท่ีมีโคมไฟระย�าส�องสว�างพร�อมต�อนรับและโอบล�อมคุณด�วยความหรูหรา
แบบเป�นกันเอง เม่ือคุณเข�าพักหน่ึงในห�องพักจํานวน 684 ห�องของเรา ซ่ึงรวมไปถึงห�องพัก
แบบดีลักซ�ท่ีได�รับการตกแต�งใหม�ท้ังหมด บริการรถสามล�อรับ-ส�งไปยังสถานีรถไฟฟ�า
 หากคุณต�องการออกไปเท่ียวนอกโรงแรม คุณสามารถเดินไปใช�บริการรถไฟ
ฟ�าบีทีเอสได�ท่ีสถานีสุรศักด์ิเพียง 7 นาที ใกล� ๆ โรงแรมยังมีสถานท่ีท่ีน�าสนใจให�คุณไปเย่ียม
ชมมากมาย อาทิ เอเชียทีค ไอคอนสยาม พิพิธภัณฑ�บ�านจิม ทอมป�สัน ศูนย�การค�าสยาม
พารากอน เอ็มบีเค เซ็นเตอร� และเซ็นทรัลเวิลด� อีกฟากฝ��งของแม�นํ้าเจ�าพระยา คุณจะได�
พบกับวัดอรุณ ตลาดนํ้า ปากคลองตลาด พระบรมมหาราชวังและพิพิธภัณฑ�เรือพระราช
พิธี โรงแรมฮอลิเดย� อินน� กรุงเทพฯ สีลม นําเสนอกิจกรรมท่ีน�าต่ืนตาต่ืนใจต�างๆ มากมาย
สําหรับวันพักผ�อนท่ีน�าจดจําให�แก�คุณ รวมท้ังตัวเลือกหลากหลายในการจัดงานแต�งงาน

โรงแรมลดปริมาณการใช�พลังงานไฟฟ�า โดยปรับเปล่ียน
มาใช�อุปกรณ�ประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ�าส�องสว�าง 
เพ่ือลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมจากกิจกรรมหลักของ
โรงแรม ท่ีเก่ียวข�องกับการให�บริการการจัดงานและห�องพัก

The hotel saves energy consumption by replacing 
light fixtures in hotel’s event venues and rooms in 
order to reduce the environmental impact.

โรงแรมเป�ดให�สถานประกอบการเป�นแหล�งเรียนรู�ด�านการ
บริหารจัดการโรงแรม โดยรับนักศึกษาฝ�กงาน และเข�าร�วม
เป�นวิทยากรบรรยายให�ความรู้ในสถาบันการศึกษาต�าง ๆ 
เพ่ือส�งเสริมโอกาสในการเรียนรู� และพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ�ของประเทศ

The hotel shares knowledge through internship 
programme and gives lectures to MICE students 
in universities. 

โรงแรมสนับสนุนการใช�วัตถุดิบ และบริการท่ีเก่ียวข�องใน
การให�บริการการจัดงานและห�องพักของโรงแรม จากผู�ผลิต 
หรือผู�ประกอบการในชุมชนใกล�เคียง โดยสํารวจและคัด
เลือกผู�ประกอบการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจายรายได�แก�คนใน
ชุมชนท�องถ่ินให�สามารถเล้ียงตัวเองได�

The hotel supports goods and services from local 
entrepreneurs and local producers to distribute 
income and opportunity for local people and 
local communities.

 Bangkok’s prime commercial district. You’ll get to experience the
best of Bangkok when you check into the Holiday Inn Bangkok Silom, where 
comfort and convenience come first. An unbeatable location in the heart of
Bangkok’s prime commercial district means easy access to top attractions 
nearby comprising shopping malls, a large variety of street food and 
fine dining restaurants, Sri Mahamariamman Temple and the city’s primary 
jewelry sector.
 A chandelier-lit lobby welcomes you in and envelopes you in
laid-back luxury as you make your way to one of the hotel’s 684 rooms, 
which include the newly refurbished Deluxe category.All rooms are fitted with 
high-quality furnishings and free Wi-Fi, while hotel facilities include a 20-metre 
pool, tennis court, health club, a complimentary Tuk Tuk shuttle service to 
skytrain station, and a handful of dining options.
 Should you choose to step outside, you can conveniently access 
the rest of the city via the Surasak BTS station, just a 7-minute walk away. 
The top places nearby include Asiatique at the riverside (Chao Phraya River), 
ICONSIAM, the Jim Thompson Museum, Siam Paragon, MBK and Central 
World. Across the river, you will find the Temple of Dawn, floating market, 
flower market, Grand Palace and Royal Barge Museum. Holiday Inn Bangkok 
Silom offers an exhilarating range of activities for an eventful and memorable 
holiday, along with a full array of options for weddings and events.”

ผลการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม 
(Environmental Performance)

ผลการดําเนินงานด�านสังคม
(Social Performance)

ผลการดําเนินงานด�านเศรษฐกิจ
(Economic Performance)

โรงแรมฮอลิเดย� อินน� กรุงเทพฯ สีลม 
Holiday Inn Bangkok Silom

Nattavud Eamsakulrat
981 Silom Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Tel: +66 (0) 2207 4300 Fax: +66 (0) 2266 7701

E-mail: nattavud.Eamsakulrat@ihg.com
Website: www.bangkoksilom.holidayinn.com
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สสปน.
มุ�งหวังให�

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย�างย่ังยืนประเทศไทย

เป�นมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศ และมีผู้ได�รับการรับรองในทุกภูมิภาค

เพ่ือเป�นส�วนหน่ึงในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู�สังคมท่ียั่งยืนต�อไป

“

”สํานักงานส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

(องค�การมหาชน)
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