
 
 

 
 

LOCAL COMMUNITY ENGAGEMENT GUIDE 
 
 
Sunprime Kamala Beach has a strong involvement in the community, in the places in which 
it operates, with contributions to hospitals, schools, and people in need. 
 
For many years, the hotel has chosen to support projects that protect the children's future, 
health, school and well-being as well as projects that protect our environment.  
 
1. Actively promoting local weekly market on our website and in our weekly planner 
2. Annual sponsorship and participation to National Children’s Day  
3. Annual sponsorship for the Festival  
4. Blood donation campaigns in cooperation with local hospital 
 
DUTIES/RESPONSIBILITIES: 

• As a hotel, we respect, support and promote culture, regulations and preservation of 
the local environment. 

• We, as much as possible, maintain a constant dialogue with the local community and 
social agents to be aware of their needs and contribute to their progress through 
responsible behavior. 

• Prioritizing the purchase of local products to strengthen the economic and social 
development of the community, provided that they guarantee the standards relating 
to quality, price and health and safety criteria. 

• For employment, we prioritize the recruitment of local staff to encourage the 
development of societies and the enrichment of the cultural variety of our work 
teams. 

• Community support initiatives such as:  
 Health and Childhood Projects 
 Social Projects with Local Communities 
 Sports and Cultural Sponsorships 
 Help for Emergency Situations 

 
Sunprime Kamala Beach strives to continue to support the local community and will ensure 
the continuity of solidarity projects that have already been started. 
 



 
 

นโยบายดานชุมชน (Local Community Engagement) 
 

ผูบริหารโรงแรมซันไพรมกมลาบีช  มีความมุงม่ันในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง รีสอรทกับชุมชนทองถิ่นและธุรกิจตางๆ  เพ่ือใหธุรกิจของ

โรงแรมมีผลดีตอสังคมและเศรษฐกิจและจะเปนประโยชนที่ดีตอชุมชนทองถิ่นในทุกที่ที่เปนไปได   

นโยบายดานชุมชนนี้เปาหมายหลักของเรามีดังนี้: 

 

1 ใบรับรองมาตรฐาน 

เพ่ือตองการไดรับใบประกาศรับรองมาตรฐานจาก Travelife ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

2 เพ่ือสนับสนนุชุมชนของเรา 

เปาหมายของเราคือการใชประสบการณเพ่ือสนับสนุนความคิด ริเริ่มระดับทองถิ่นและระดับชาติ ซึ่งสนับสนุนใหพนักงานของเรามีสวนรวมกับ

ชุมชนที่ พวกเขาอาศัยและทํางานอยู 

•โรงแรมในเครือจะมีทีมงานหรือองคกรการกุศล โดยคัดเลือกจากพนักงานในโรงแรม 

•โรงแรมแตละแหงจะสนับสนุนชุมชนทองถิ่นของพวกเขาโดยรวมมือกับโรงเรียนหรือวิทยาลัย 

 เพ่ือพัฒนาทักษะและสงเสริมอาชีพในภาคการบริการ 

•ใชลูกคาหรือแขกที่เขาพักมีสวนรวมในการลดใชกาซคารบอนไดออกไซด 

•พนักงานมีสวนรวมในการทําความสะอาดชายหาด 

•พูดคุยและรับฟงชุมชนทองถิ่น เม่ือมีแผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆ  

 

3. การจัดซื้อ 

เพ่ือสนับสนุนชุมชนโดยใชผลิตภัณฑและบริการในทองถิน่ แตไมไดลดคุณภาพและบริการของลูกคา 

•เราใชรานคาหรือผูผลิตทองถิ่นสําหรับวัตถุดิบที่ใชในครัว - ปลาผักและผลไม 

•เราใช บริษัท ซักรีดทองถิ่นสาํหรับทุกความตองการของโรงแรมและผาปูที่นอน 

•เราจางนักแสดงทองถิ่น (การแสดงตางๆ) 

 

4. การเปดประตูสูโอกาส 

การประกอบธุรกิจ ของเรากอใหเกิดการจางงานและผลประโยชนทางเศรษฐกิจแกชุมชนในระยะยาวและเรายังมีอิทธิพลเชิงบวกตอชุมชน โดยการ

ปลดล็อคและปลูกฝงศักยภาพของชุมชนดวยการใหคําปรึกษา การศึกษาและการฝกอบรมทักษะการทํางาน ทักษะชีวิตและนักทองเที่ยวไดรูจักชุมชน

มากขึ้น การทองเที่ยวชุมชนมีการเจริญเติบโตที่เขมแข็งและกลายเปนจุดหมายปลายทางที่มีนักทองเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นทุกป 

 

โรงแรมตระหนักถึงความสําคัญของการสรรหาคนในทองถิ่นใหเขามาทํางานในองคกร เพราะ สิ่งนี้จะเพ่ิมโอกาสในการมีรายไดของคนในชุมชน

ทองถิ่น นอกจากนี้ยังสงเสริมใหผูอยูอาศัยในทองถิ่นอยูในชุมชนมากกวาที่จะออกไปทาํงานที่อื่น  นโยบายนี้ เปนเปาหมายหลักของเรา เพ่ือใหลูกคา

ที่มาเยือนไดพบกับสิ่งที่คาดหวังและจะเปนโอกาสใหลูกคากลับมาพักกบัเราอีกครั้ง 

 

5. วิสัยทัศนของเรา 

คือการมีสวนรวมในชุมชน และทําใหชุมชนไดรับประโยชนมากที่สุด เพ่ือรวมกันปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่หาดกมลาใหสวยงามและเปนสถานทีท่ี่

ตอนรับนักทองเที่ยวไดอยางสมบูรณและดีที่สุด  
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