
 
SUSTAINABILITY POLICY 2019 

 
 
In support of environmental improvement and sustainable development, Centara Grand Mirage Beach 
Resort Pattaya is committed to achieve environmental best practice and to make a greater and more 
coordinated approach towards a sustainable future whilst providing quality products and services to 
our guests. 
 
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya is a 553-room resort located at Wong Amat beach in 
Pattaya. It has 6 dining outlets, 1 lobby bar, 11 conference rooms, spa, recreational activities, water 
park with 4 pools, kids club, fitness center, 2 tennis courts, Indoor kids playground center and on-site 
laundromat. It continually makes ways to protection of the environment to ensure the prevention of 
adverse environmental impacts through pollution, and to protect the natural environment; climate, 
water quality, air quality, ecosystem from harm and degradation arising from the organisation’s 
activities, products and services. It engages in continuous improvement on environmental and social 
sustainability and improvement in annual Benchmarking Assessments. 
 
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya is committed to implement strategies and technologies 
that minimize waste production through reduction, reuse, and recycling of products. This includes the 
purchase of recycled products and demonstrates environmentally-sensitive development and 
innovation such as reducing the usage of chemicals and promoting eco-friendly products and 
technology for example the Earth Care Corner promoting Eco-Friendly products in the hotel shop and 
ordering biodegradable products to use in the hotel.  These initiatives are evident throughout the 
resort. 
 
CMBR is committed to educate and train its staff towards resolving environmental issues and raising 
awareness throughout the local community with the goal of sustainability. Furthermore, it is developing 
environmental activities and workshops to encourage guest participation, information, and education. 
 
The hotel also compels to develop a sustainable environment by utilizing standards established by 
Earthcheck Benchmarking.  It continuously monitors its performance and sustainable activities against 
targets and goals set by Earthcheck Benchmarks. Hence, it reinforce policies and procedures in line with 
Earthcheck standards. The policy and procedures are reviewed annually at a minimum to ensure that 
the standards remain current and relevant.      
 
We are committed to the requirements of relevant national, state and local legislation such as 
environmental, public, and occupational health and safety, as well as hygiene and employment 
legislation. Wherever operationally probable and feasible, CMBR-Pattaya shall prioritize in employing   
local   staff   and/or  associate   with   the   companies   in   Pattaya or the neighboring  areas  within 20 
km. These includes management position. Patronize products and services of local origin  by  offering 
the community products in the hotel shop to support local businesses and reducing the carbon footprint 
from long distance transportation and comply with all the relevant environmental regulations and 
adhere to the principle of fair trade and act in accordance with the international best practices. 
 
In 2019 Centara Grand Mirage Beach Resort-Pattaya aims to: 
1.Reduce 5% of printing paper usage compare with 2018 

2.Reduce 5% of waste send to landfill compared with 2018. 

3.Water consumption not over 675 Litres/guest night  

4.Electricity consumption not over 78 Kwh/occupied room 

 



 

นโยบายเพือ่ความย ัง่ยนื ปี พ.ศ.2562 

 
เพื่อสนบัสนนุการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยืน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท มุ่งมัน่ที่จะ

บรรลแุนวทางที่ดีที่สดุในด้านสิ่งแวดล้อม และให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตัิ และความร่วมมือที่ดีในอนาคตอย่าง

ยัง่ยืน  ในขณะเดียวกนัก็สง่มอบผลติภณัฑ์และการบริการท่ีมีคณุภาพให้แก่ลกูค้าของเรา 

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพทัยาเป็นรีสอร์ท มีขนาด 553 ห้อง ตัง้อยูท่ี่หาดวงศ์อมาตย์ในพทัยาเหนือ มีร้านอาหาร 6 

แหง่ ลอ็บบีบ้าร์ 1 แหง่ ห้องประชมุ 11 แหง่ สปา กิจกรรมสนัทนาการ สวนน า้ ห้องสนัทนาการส าหรับเด็ก ศนูย์ออกก าลงั

กาย สนามเทนนิส สนามเด็กเลน่ในร่ม และโรงซกัรีด เราคิดค้น หาวิธีการปกป้องและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอนัเป็น

ผลมาจากการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลต่อภูมิอากาศ คุณภาพของน า้ คุณภาพของอากาศ ระบบนิเวศและอื่นๆ  อีกทัง้

ด าเนินการพฒันาความยัง่ยืนทางสงัคม ตามข้อก าหนดของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมไทยและสากล ตลอดระยะเวลาในการ

ด าเนินธุรกิจ  

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพทัยา มุ่งมัน่ที่จะใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยีเพื่อลดปริมาณขยะ ด้วยการใช้ซ า้และการรี

ไซเคิลผลิตภณัฑ์ รวมถึงการซือ้ผลิตภณัฑ์รีไซเคิล การพฒันาและเลือกใช้นวตักรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการลดการใช้

สารเคมี และการสง่เสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ตวัอย่างเช่น มมุรักษ์โลกในร้านค้าของโรงแรม ซึ่งจ าหน่าย

เฉพาะผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และการสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ที่ยอ่ยสลายได้ เพื่อใช้ในโรงแรม ความคิดริเร่ิมเหลา่นี ้

ปรากฏเดน่ชดัทัว่รีสอร์ท 

CMBR มุ่งมัน่ที่จะให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนกัในชุมชน

ท้องถ่ินโดยมีเป้าหมายเพื่อความยัง่ยืน นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อสง่เสริมให้

ลกูค้ามีสว่นร่วมและได้รับความรู้ 

โรงแรมฯเข้าร่วมโครงการการพฒันาสิ่งแวดล้อมที่ยัง่ยืน  โดยใช้มาตรฐานที่ก าหนดโดย Earthcheck มีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพและกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ก าหนดโดย Earthcheck  รวมถึงสนับสนุน

นโยบายและขัน้ตอนตามมาตรฐาน Earthcheck  ซึ่งนโยบายและขัน้ตอนจะได้รับการทบทวนเป็นประจ าทกุปี อย่างน้อย 

เพื่อให้มัน่ใจวา่มาตรฐานได้ถกูปรับให้เหมาะสมแก่ยคุสมยั 

เรามุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิง่แวดล้อมในประเทศและระหวา่งประเทศ เช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมสขุภาพของ

ประชาชนและการประกอบอาชีพ และความปลอดภยัสขุอนามยั และการออกกฎหมายการจ้างงาน เราจะให้ความส าคญั

ต่อการจ้างงานบุคคลในระยะพืน้ที่ 20 ตร.กม.เป็นหลกั รวมถึงส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการบริการในท้องถ่ินด้วยการ

จ าหน่ายผลิตภณัฑ์OTOP ในร้านค้าของโรงแรมเพื่อสนบัสนนุธุรกิจของชุมชน และยงัเป็นการช่วยลดมลพิษอนัเกิดจาก

การขนสง่ระยะไกล รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบสากลด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกบัหลกัความยตุิธรรม

ทางการค้าอยา่งดีที่สดุ 

ในปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มริาจบีชรีสอร์ทพัทยา มีเป้าหมายเพือ่ความยัง่ยนืดงันี:้ 

1. ลดปริมาณการใช้กระดาษสิ่งพิมพ์ 5% เทียบกับปี 2018 

2. ลดปริมาณขยะทั่วไป 5% เทียบกับปี 2018 

3. ควบคุมการใช้ทรัพยากรน า้ไม่เกิน 675 ลิตร/ห้องพัก 

4. ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 78 กิโลวัตต์/คืน 
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