
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 





บริษทั โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จำากดั (มหาชน) หรือ CENTEL ดำาเนินธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอาหารภายใตก้รอบบรรษทั ภบิาลท่ีด ีการบริหารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธภิาพ 

และยึดม่ันหลักการแหง่ความย่ังยืน พร้อมมอบประสบการณก์ารบริการทีเ่หนอืระดบัดว้ยไมตรีจติแบบไทยและสง่มอบม้ืออาหารทีม่คุีณค่าใหก้บัลูกค้า โดยใหค้วามสำาคัญกบัผูม้สีว่น

ไดเ้สยีทกุกลุ่มตลอดหว่งโซ่อปุทาน การเป็นพลเมืองท่ีดขีองสังคม การร่วมสร้างสมดลุในมติิของความย่ังยืนครอบคลมุเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรในระยะยาว 

เรามคีวามมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันายุทธศาสตรด์า้นความยัง่ยืนเพือ่สนับสนนุการเติบโตของเศรษฐกจิและสังคมแบบย่ังยืนในทกุทีท่ีเ่ราเขา้ไปดำาเนินธรุกิจ ภายใตน้โยบายการดำาเนิน

งานด้านการพัฒนาความย่ังยืนเพื่อสร้างสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้านสำาหรับลูกค้าทุกกลุ่ม 

มิติสังคมซ่ึงมุ่งสร้างความม่ันคงให้แก่สังคมและชุมชน พัฒนาทักษะ ศักยภาพของพนักงาน และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความย่ังยืน  

และมิติสิ่งแวดล้อมท่ีพร้อมมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกข้ันตอนของการดำาเนินงานและคำานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมทั้งในระยะส้ันและระยะยาว

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์

ก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำาของคนไทยในระดับโลก เป็นผู้นำาธุรกิจร้านอาหารอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค  
ด้วยนวัตกรรมและการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในทุกโอกาส

พันธกิจ พันธกิจ

ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทั่วโลก 

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่น 

แบบครอบครัว และความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ส่งมอบมื้ออาหารที่อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา จากการบริการด้วยใจของชาวซีอาร์จี  

ให้กับลูกค้าทุกคน และมุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค  

เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจโรงแรม

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจ : 

ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวข้ึนมามีบทบาทที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค ภายใต้กรอบการดำาเนินธุรกิจดังนี้  

โดยมีแผนการดำาเนินงาน 5 ปี (2562-2566) การขยายพอร์ตการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มข้ึนเป็น 2 เท่า การบุกเบิกและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ  

และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ

ธุรกิจอาหาร

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจ

เซ็นทรัล เรสตอรองส ์กรุป๊ มุง่เนน้การเติบโตของรายไดแ้ละผลการดำาเนินงาน โดยใหค้วามสำาคัญกบัการคิดค้นพฒันาเมนอูาหารและนำาเสนอแบรนดร้์านอาหารใหม่ๆ เพือ่เปน็

ทางเลือกใหผู้บ้รโิภคใหห้ลากหลายย่ิงข้ึน นวตักรรมทางดา้นอาหารเพือ่ลดต้นทุน การขยายสาขาและเพิม่ช่องทางการจดัจำาหน่ายสมยัใหม่อยา่งต่อเน่ืองดว้ยรูปแบบธรุกจิใหม่ๆที่

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ รวมถึง พัฒนาประสบการณ์ในร้านอาหาร ด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้และการให้บริการจัดส่งอาหารที่เป็นเลิศ นอกจากนี้ ทางบริษัท

ให้ความสำาคัญกับการขยายสาขาไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งให้กับบริษัทโดยรวม

รายงานการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)



ค่านิยมองค์กร

บทบาทของการขับเคล่ือนความย่ังยืนในองค์กรถูกถ่ายทอดสู่การปฎิบัติภายใต้แนวคิด “I • CARE” เพราะเรา

ใสใ่จ ท่ีแสดงถงึวธิกีารดำาเนินธรุกจิทีป่ระสานความกลมกลนืของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธรุกจิ สังคมและชุมชม ท่ีนำามา 

บูรณาการกับแนวทางดำาเนินธุรกิจในทุกพื้นท่ีที่ดำาเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อใช้ 

เป็นกรอบในการดำาเนินงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

Innovation – สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ - CENTEL เปิดกว้างสำาหรับทุกโอกาสและความท้าทาย เพื่อการทำางาน 

ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยมุ่งม่ันเปิดใจยอบรับความเปล่ียนแปลง เอาชนะทุกข้อจำากัด หม่ันศึกษา

หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ กล้าคิดริเริ่มหรือต่อยอดความคิด และนำาไปสู่การลงมือทำาให้เป็นจริง 

Customer – ใส่ใจในลูกค้า - CENTEL มุ่งมั่นพัฒนาด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้า 

เป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้นความพร้อมในการให้บริการลูกค้าอยุ่เสมอ รู้จักลูกค้าและสินค้าอย่างเชี่ยวชาญ ให้บริการเหนือ

ความคาดหมาย ยอมรับความผิดพลาดและพร้อมแก้ไข และคำานึงถึงมุมมองของลูกค้าอยู่เสมอแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่

ยากลำาบาก 

Alliance – ก้าวหน้าท้ังกลุ่มธุรกิจ - CENTEL ผลักดันให้เกิดการทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้า 

ทั้งกลุ่มธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการทำางานเพื่อองค์กรภายใต้เป้าหมายเดียวกัน สร้างสรรค์ทางเลือกที่ทุกฝ่ายพึงพอใจ รับฟังและเคารพมุมมองที่แตกต่าง รวมพลังระหว่างกลุ่มธุรกิจ

สู่ความเป็นหนึ่ง และสร้างความสัมพันธ์เพื่อยกระดับองค์ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 

Relationship – จิตผูกพันพึ่งพา - CENTEL จิตผูกพันพึ่งพา กับทั้งเพื่อนพนักงาน คู่ค้าและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการรักษาคำามั่นสัญญาเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ให้คุณค่าและเคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น ทำางานอย่างยืดหยุ่นและสนุกสนานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำางาน เอาใจใส่ จริงใจ และ

ห่วงใยผู้อื่นอยู่เสมอ มีความสำานึกรับผิดชอบต่อสังคม 

Ethic – มุ่งรักษาจริยธรรม - CENTEL มุ่งเน้นให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในองค์กร ลูกค้าไว้วางใจในสินค้าและบริการยินดีกลับมาใช้บริการในคร้ังต่อ ๆ ไป คู่ค้าเช่ือมั่น 

ในการทำาธุรกิจร่วมกันและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน สังคมยอบรับและสนับสนุนองค์กรในการดำาเนินธุรกิจทำาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน.

การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

CENTEL VALUE CHAIN

Design
& Construction

Raw Materials • Local Product • Local Supplier • Local People • Local Community

Sale & Marketing Operation & Service Customer
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รายงานประจำาปี 2562



โครงสร้างการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

CENTEL ได้กำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำาหน้าที่เป็นผู้นำาในการขับเคล่ือนและผลักดัน 

ใหเ้กดิการดำาเนนิงานดา้นความย่ังยืนแบบบูรณาการ ซ่ึงคณะทำางานเพือ่การพฒันาความย่ังยืน ทำาหนา้ท่ีประสานงานกบัหนว่ยงานต่างๆ ของกลุ่มธรุกจิโรงแรม และธรุกจิอาหาร 

เพือ่รายงานผลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้มตอ่คณะกรรมการความเสีย่งและกำากบัดแูล ซึง่มีหนา้ทีใ่นการสนบัสนนุและดแูลการดำาเนนิงานดา้นความย่ังยืน 

โดยมีการจัดประชุมทุกๆ 3 เดือน เพื่อพิจารณาทบทวน และติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจและนโยบายการ

ดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท นำาไปสู่การสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามกรอบของเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาติ

การสร้างการรับรู้เรื่องการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องการดำาเนินด้านความยั่งยืนให้กับพนักงาน โดยการจัดอบรม Sustainability Training ให้กับพนักงานหมุนเวียนไปทั้ง

ในประเทศและตา่งประเทศ พร้อมจดัทำาบอร์ดแสดงข้อมลูการดำาเนนิงานท่ีเกีย่วข้องกบัความย่ังยืนของแตล่ะหน่วยงาน เพือ่ใหพ้นักงานรับทราบการดำาเนินงานโดยภาพรวม และได้

จัดทำาวิดีโอในชื่อ Sustainability starts with you เพื่อใช้สื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และคนทั่วไปในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้

ทุกคนตระหนักว่า ความยั่งยืนเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมพิเศษเรื่อง ความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารโดยเชิญผู้

เช่ียวชาญดา้นความย่ังยืนจากตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย มาบรรยายและสร้างความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาความยัง่ยืนในระดบัองค์กร เพือ่ใหฝ่้ายบรหิารขององค์กรตระหนกั

ถึงความสำาคัญและนำาหลักการไปใช้ในการบริหารงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร 

การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

1.การระบุประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน
 ในปี 2562 ได้นำาประเด็นความเส่ียงที่มีความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร และประเด็นสำาคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม มาศึกษาเปรียบเทียบกับประเด็นความย่ังยืนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญ จากน้ันนำาประเด็นทั้งหมดท่ีประเมินความ

สำาคัญเสนอแก่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ 

2.การจัดลำาดับความสำาคัญ
 มกีารดำาเนินการวเิคราะหแ์ละพจิารณาข้อมูลเกีย่วกบัประเดน็สำาคัญดา้นความย่ังยนืท่ีผูมี้สว่นไดเ้สยีใหค้วามสำาคัญและประเดน็ทีม่คีวามสำาคัญต่อองค์กร ร่วมกบัหนว่ยงาน

ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวม 13 ประเด็น และพิจารณาโดยแบง่ออกเป็น 3 กลุม่ประเด็นหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดลอ้ม และพิจารณาการจัดลำาดับความสำาคญั 2 ด้านคอื  

ประเด็นที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการขององค์กร และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ 

3.การพิจารณาตรวจสอบและสอบทวนประเด็นที่มีนัยสำาคัญ
 มีการตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญ และนำาเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงและกำากับดูแลเพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำาเสนอแผนการดำาเนินงาน 

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารกลุ่มธุกิจ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจโรงแรม

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน
กลุ่มธุรกิจอาหาร
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การจัดลำาดับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

Sustainable Materiality Matrix
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ ขอบเขตของผลกระทบ (ภายใน/ภายนอกองค์กร) หัวข้อที่นำาเสนอในรายงาน

1.การพัฒนาธุรกิจ ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,คู่ค้า,ผู้ถือหุ้น การพัฒนาธุรกิจ

2.ความพึงพอใจของลูกค้า ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

3.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทุกหน่วยงาน / คู่ค้า,ชุมชน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

4.การกำากับดูแลกิจการ ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,คู่ค้า,ผู้ถือหุ้น การกำากับดูแลกิจการ

5.การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

6.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การตลาด

7.การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม ทุกหน่วยงาน / คู่ค้า การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

8.การบริหารและพัฒนาทักษะพนักงาน ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร

9.ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชน ทุกหน่วยงาน / ชุมชน • การดูแลพนักงานและการสร้างความผูกพันของ

พนักงานต่อองค์กร

• การดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสนับสนุน

ชุมชน

10.ความปลอดภัยและชีวอนามัย ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า ,ชุมชน ความปลอดภัยและชีวอนามัย

11. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

12.การบริหารจัดการของเสีย ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

13.การบริหารจัดการน้ำา ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ด้านเศรษฐกิจ
1. การพัฒนาธุรกิจ

2. ความพึงพอใจของลูกค้า

3. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

4. การกำากับดูแลกิจการ

5. การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว

6. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

 ด้านสังคม
7. การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม

8. การบริหารและพัฒนาทักษะพนักงาน

9. ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชน

10. ความปลอดภัยและชีวอนามัย

 ด้านสิ่งแวดล้อม
11. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ

12. การบริหารจัดการของเสีย

13. การบริหารจัดการน้ำา
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เป้าหมายและผลการดำาเนินการด้านความยั่งยืน

บริษทัฯ มีความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานดา้นการพฒันาความย่ังยืนตลอดหว่งโซ่อปุทาน จากกา้วแรกในการสร้างความมัน่คงใหก้บัธรุกจิ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

และพนัธมติรทางธรุกจิดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีเป็นเลศิในการส่งมอบประสบการณท์ีน่า่ประทบัใจ ในขณะเดยีวกนักมุ่็งมัน่ในการพฒันาและสร้างบคุลากรขององค์กรใหม้ทีกัษะ 

ความสามารถในการทำางานที่ประสิทธิภาพเพื่อสร้างรากฐานของธุรกิจให้เติบโต พร้อมกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ให้ดีขึ้น และก้าวต่อไปสู่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เปรียบเสมือนมรดกที่ต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นไป โดยการดำาเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

SDGs ของสหประชาชาติ

Environment

Community Employee
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CARING CARINGCENTEL

Customer
and Partner

โครงการ/วิธีการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs

• โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส 

สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับเซ็นทารา 4Cs: 

Centara Career Creative for Children) 

• โครงการการศึกษาทวิภาคี CRG

• จ้างงานผู้สูงอายุและผู้พิการ

• สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 

1,073 คน

• สร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส 434 คน

• สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับครอบครัวของผู้ด้อยโอกาส

• ลดอัตราการว่างงาน เป้าประสงค์ที่ 4.3 / ตัวชี้วัด 4.3.1

สิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม ในการจ้างงานและ

จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติใน

เรื่องอายุ เพศ สัญชาติ ภาษาและความพิการ

• จำานวนพนักงานหญิงทั้งหมด 61 %

• จำานวนผู้บริหารหญิงระดับผู้จัดการ 417 คน 

• การจ้างงานคนพิการจำานวน 296 คน

• การจ้างงานผู้สูงอายุจำานวน 142 คน

• พนักงานทั้งหมด 39 สัญชาติ
เป้าประสงค์ที่ 5.1 / ตัวชี้วัด 5.1.1 
เป้าประสงค์ที่ 5.5 / ตัวชี้วัด 5.5.2    
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โครงการ/วิธีการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs

กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานด้านการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดำาเนินธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง และหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ

ดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 

79.44 KT Co
2
-e

• ปรับปรุงการดำาเนินงานสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งหมด 451.22 KT Co
2
-e Goal 9.4 / Indicator 9.4.1,

Goal 13.3 / Indicator 13.3.1

• กำาหนดกระบวนการทำางานด้าน 

การบริหารจัดการขยะให้ชัดเจน 

• ให้ความรู้กับพนักงานในการจัดขยะ 

และของเสียอย่างถูกวิธี 

• หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

• จัดทำาโครงการปลา POP-Plastic only Please  

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแยกขยะพลาสติกเพื่อนำาไปรีไซเคิล 

ในพื้นที่ 12 โรงแรม 400 กิโลกรัม

• ปริมาณขยะฝังกลบ 7,831.91 ลูกบาศก์เมตร

• ปริมาณขยะรีไคเคิล ใช้ซ้ำา ย่อยสลายรวม 53.60%

• ติดตั้งเครื่อง COWTECH เปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นก๊าซชีวภาพ 

(LPG) 1,492.7 กิโลกรัม

Goal 11.6 / Indicator 11.6.1,

Goal 12.5 / Indicator 12.5.1

โครงการบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้กับ 

ผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์  

(เอส โอ เอส) : Scholars of Sustenance 

Foundation (SOS)

• ลดปริมาณขยะอาหารได้ 59,830.87กิโลกรัม

• ผู้ยากไร้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพจำานวน 213,551.64 มื้อ

Goal 12.3 / Indicator 12.3.1

โครงการ Beach Cleaning ของทุกโรงแรมที่อยู่

บริเวณใกล้ชายหาด

ดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก 

ที่ถูกนำาลงสู่ทะเล 

Goal 14.1 / Indicator 14.1.1

โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยให้พนักงานและ 

คู่ค้าร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้

ใหญ่  ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม และเพิ่มพื้นที่

การปลูกป่าและการปลูกป่าทดแทน

• ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในฐานะคณะทำางานด้านพื้นที่สีเขียว  

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่บางกระเจ้า 1,200 ต้น

• ร่วมกับ กทม.ปลูกต้นไม้จำานวน 120 ต้นในพื้นที่กรุงเทพ

Goal 15.2 / Indicator 15.2.1

• เข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัต

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

หรือ Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption 

(CAC) 

• สนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

พร้อมทั้งอบรมความรู้ให้กับพนักงานของบริษัท

• ต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  

• สื่อสารนโยบายการรับสินบนให้กับพนักงาน

• แจ้งและสนับสนุนคู่ค้าเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามความสมัครใจ Goal 16.5 / Indicator 16.5.1
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

CENTEL ได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยมีช่องทางในการส่ือสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง นำาไปสู่การพัฒนากระบวนการเพื่อตอบ

สนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและช่องทางการสื่อสาร ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ลูกค้า • การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าหลัง

การใช้บริการ 

• การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าขณะให้บริการ

•  การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้อง

เรียนต่างๆ

• การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์

• คุณภาพการให้บริการ

• ความหลากหลายของบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า

• ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง

• นำาเสนอการบริการที่ประทับใจด้วย

เอกลักษณ์แบบไทย

• ส่งมอบความหลายหลายของผลิตภัณฑ์

เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ตรงกับ 

ความต้องการ

• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

บริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

• ให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำาคัญ

• นำาเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับบริการและ

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

• จัดทำาแผนรองรับและจัดการการรักษา

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของ

ข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า • การประชุมคู่ค้าประจำาปี

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

• สำารวจความต้องการของคู้ค้า

• การดำาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

• ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในการทำาธุรกิจ

ร่วมกัน

• จัดระบบการสั่งซื้อแบบ  

one item one price

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ

ยุติธรรมและตรวจสอบได้

• จัดทำาคู่มือและแนวปฎิบัติต่อคู่ค้าตามหลัก

การ ความยั่งยืน ESG

พนักงาน • การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่

• กิจกรรม Town Hall ให้ผู้บริหารได้พูดคุย

กับพนักงานอย่างใกล้ชิด

• การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน

ประจำาปี

• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความผูกพัน

กับพนักงาน

• ความก้าวหน้าในอาชีพ

• ความสมดุลในการใช้ชีวิต

• ค่าตอบแทนและสวัดิการที่เหมาะสม

• เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น

• พัฒนาแผนการยกระดับทักษะและความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน

• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของ

พนักงานให้เหมาะสมและเป็นธรรม

• ดูแล ใส่ใจ พนักงานเหมือนคนในครอบครัว 

เพื่อสร้างความภักดีต่อองค์กรผ่าน

กิจกรรมต่างๆ

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่

ทำางานตามเกณฑ์อาชีวอนามัย

• นำาข้อมูลจากการสำารวจความพึงพอใจ

ของพนักงานมาวิเคราะห์และจัดทำาแผน

งานเพื่อตอบสนองความต้องการของ

พนักงาน
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและช่องทางการสื่อสาร ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง

ชุมชน สังคม • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมจิต

อาสา

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนและสังคมผ่าน

ช่องทางต่างๆ

• สร้างคุณค่าให้ชุมชน และสังคม

• พัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกัน 

อย่างยั่งยืน

• ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชม

• ส่งเสริม พัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดี

ต่อชุมชน และสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกัน

อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

• แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างชุมชมให้เข้มแข็ง

และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัท

• สร้างรายได้สู่ชุมชนทั้งทางตรงและทาง

อ้อม เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโต

สิ่งแวดล้อม สำารวจและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำาเนินธุรกิจ

• ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน

• ดูแล และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจเพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ

• ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยใน

กระบวนการดำาเนินงาน 

• สนับสนุนและร่วมสร้างความรู้ในการดูแล

สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชน

ผู้ถือหุ้น • กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

• เวบไซด์ของบริษัท

• สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

• ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลของนักลงทุน

สัมพันธ์

• ผลการดำาเนินธุรกิจคุ้มค่า มีเติบโตอย่าง

มั่นคงและยั่งยืน

• ความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

• มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อ

การดำาเนินธุรกิจ

• มีกิจกรรมพบปะนักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่าง

สม่ำาเสมอ

• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกคน

อย่างเท่าเทียม

• นำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานของ

องค์กร พร้อมทิศทางและแผนงานในการ

ดำาเนินธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียโดย

รวม

• เวบไซด์ของบริษัท

• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้อง

เรียนต่างๆ

ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมภิบาลภายใต้

ข้อกฎหมาย

การร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. สมาคมโรงแรมไทย

2. หอการค้าไทย

3. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

4. หอการค้าไทย-อเมริกา

5. หอการค้าไทย-อังกฤษ

6. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA)

7. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย)  

Thailand Incentive and Convention Association

8. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

9. สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition -Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) 

10. สมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ 

(Sustainability Disclosure Community: SDC) 

11. โครงการวิภาวดีไม่มีขยะโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย  

(Thailand Responsible Business Network :TRBN
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การดำาเนินงานด้านมิติเศรษฐกิจ

การกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมภิบาล

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสร้างความเช่ือม่ันและความน่าเช่ือถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงความมุ่งมั่น 

ที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลท่ีดีและตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีโครงสร้างการกำากับดูแลองค์กรที่ประกอบด้วยคณะกรรมการ 

ทีม่คีวามสามารถในการกำากบัดแูลและบรหิารงานดว้ยความโปร่งใส และดำาเนินงานตามกรอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีอกีท้ังยังตระหนกัถงึการบริหารจดัการความเสีย่ง

ท่ีเกดิข้ึนจากปัจจยัภายในและภายนอกองค์กรเพือ่ใหอ้งค์กรสามารถดำาเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง โดยมีกระบวนการระบปุระเดน็ความเสีย่งและบริหารจดัการความเสีย่งท่ีครอบคลุม

ประเด็นด้านความย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมความเส่ียง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการและหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ)

การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

เป้าหมายระยะยาว การประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายปี 2562 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินของหน่วยงายภายนอก

ผลการดำาเนินงานปี 2562 ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2562 (CGR 2019)  

โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เป้าหมายระยะยาว ผลการประเมินร้อยละ 100 ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายปี 2562 ผลการประเมินร้อยละ 100  จากโครงการประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น(AGM) 

ผลการดำาเนินงานปี 2562 ผลการประเมินร้อยละ 100 จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562  

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คะแนนประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

90

92

94

96

98

100

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

58

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)



หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

หัวใจของการดำาเนินธุรกิจที่สำาคัญคือ การยึดมั่นในหลักจริยธรรม รวมถึงความยุติธรรมและคุณธรรมในการดำาเนินกิจการกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริ

ษัทฯ ได้วางหลักการและแนวทางในการปฎิบัติสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ดังนี้    

• บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม และพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

• ตระหนักถึงความสำาคัญของความพอใจของลูกค้า พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และต้ังอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานกา

รณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฎิบัติทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยก

ย้าย ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงาน

• ดำาเนินธุรกจิที่เปน็ประโยชนต์่อเศรษฐกจิและสงัคม และให้ความสำาคญักับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอ้มตลอดจนขนบธรรมเนยีมประเพณีทอ้งถิ่นทีบ่รษิทัดำาเนนิกิจการอยู่

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯให้ความสำาคัญและยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจาก

จะสง่ผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกจิ ช่ือเสยีง และภาพลักษณข์องบริษัทแล้วยังเป็นอปุสรรคต่อการเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทอกีดว้ย ในฐานะทีบ่ริษทัฯ ดำาเนินธรุกจิเป็นสว่นหน่ึง

ของสงัคมและมุ่งหวงัใหป้ระเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ บรษิทัจงึเข้าเปน็แนวร่วมปฎบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่าน

การประเมินไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎบิติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ เมือ่

วันที่ 22 เมษายน 2559 และได้ต่อายุการรับรองเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562  

บริษัทฯ ได้กำาหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 

เจตนารมณ์และแนวทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันไว้ในหน้าเวบไซด์ของบริษัท http://centel-en.listedcompany.com/cg.html 

และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการท่ีวางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต

นโยบายและมาตรการตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปช่ันถอืเป็นสว่นหน่ึงของวินยัในการปฏบัิตงิาน กรรมการ  ผูบ้ริหารและพนักงานที่ไม่ปฏบัิตติามยอ่มถกูสอบสวนและพจิารณา

โทษทางวนัิยตามระเบียบของบริษทั กฎบตัร และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ในขณะเดยีวกนั บริษัทจะไมล่ดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบตอ่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ทีป่ฏเิสธ

การทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระทำานั้นจะทำาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ บริษัทยังได้ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษัทได้ดำาาเนินการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ  เกี่ยวกับการกระทำาาที่เป็นการทุจริต และได้กำาาหนดมาตรการต่าง ๆ  เพื่อนำาามากำาาหนดเป็นระเบียบที่จะได้มีการบังคับ

ใช้ โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันและยับยั้งการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี

2. บริษัทได้กำาาหนดแนวทางการดำาาเนินงาน ซ่ึงประกอบไปด้วยข้ันตอนการดำาาเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดที่เพียงพอ อันเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และ

สามารถที่จะป้องกันการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจได้ โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการดำาาเนินการต่าง ๆ เช่น การบริจาคในเชิงการกุศล และการให้การ

สนับสนุนโดยบริษัท (corporate sponsorships) การให้หรือการรับของกำานัล และการต้อนรับดูแล (การนันทนาการ) รวมถึงการมอบเงินหรือประโยชน์ตลอดจน 

การให้การสนับสนุนทางการเมือง

3. บริษทัไดก้ำาาหนดใหม้รีะบบการควบคุมภายใน เพือ่ใหแ้นใ่จวา่นโยบายตอ่ตา้นการทจุริตจะมีท้ังประสทิธภิาพและประสทิธผิลซึง่ครอบคลมุถงึ การจดัทำาาเอกสารสำาหรบั

ธุรกรรมทางการเงิน กระบวนการทางบัญชีทั้งหมด รวมถึงระบบทรัพยากรบุคคลและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

4. บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  ท่ีมคีวามปลอดภยัแกผู่แ้จง้เบาะแส ผูเ้รียกรอ้ง ผู้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ใหส้ามารถขอคำาปรึกษาในทางลับ 

รวมถงึทำาการนำาสง่คำาาร้องขอ คำาแนะนำา ขอ้มลู/รายงาน หรือขอ้ร้องเรียนใด ๆ  ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการกระทำาทีถ่กูกล่าวหาวา่เป็นการทุจริต พร้อมทัง้มมีาตรการท่ีเกีย่วขอ้ง

ตา่ง ๆ  ในการปกป้องผู้แจง้ขอ้มลูการทุจริต โดยคำานงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เบาะแส ผูเ้รยีกรอ้งหรอืผู้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง 

5. บริษัทได้ทำาการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการดำาเนินการมีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีเกิดผลสำาเร็จในวงกว้าง 

เช่น การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ การทำาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา ทำาความเข้าใจและ

ปฏิบัติตามอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังน้ี การสื่อสารในรูปของจดหมายก็ยังถูกส่งออกไปถึงบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การประกอบธุรกิจในแต่ละส่วนได้ดำาาเนินการ 

ไปอย่างโปร่งใสผ่านมาตรการต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้

6. บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ พร้อมท้ังยกตัวอย่างกรณีต่าง ๆ  

ให้พนักงานนำาาไปปรับใช้มากขึ้น 

7. มีการจัดอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในหัวข้อเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน สำาหรับผู้บริหารและพนักงานโดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์โลกและประเทศไทย รวมถึงวิธีการสร้างสังคมที่ช่วยกันเสริมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
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เป้าหมายระยะยาว ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่องในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

เป้าหมายปี 2562 จัดทำาระบบการเรียนรู้เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นแบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงานทุกคน เข้าถึงข้อมูลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ได้สะดวกมากขึ้น และดำาเนินการต่ออายุการเป็น สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้แล้วเสร็จ

ผลการดำาเนินงานปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ทุกคน และมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจ 

เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคน ผ่านระบบออนไลน์ โดยจัดทำาเป็นรูปแบบวิดีโอ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล 

ได้ง่ายขึ้น โดยพนักงานทั้งหมดที่เข้ารับการทบทวนความรู้ดังกล่าวคิดเป็น 90 %  ของจำานวนพนักงานทั้งหมด  และดำาเนินการต่ออายุการ

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อย และในปี 2562 ได้มีการออกประกาศงดรับและ 

งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัท 

การแจ้งเบาะแสและรับแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการรับแจ้งข้อมูลและเบาะแส Whistle-Blowing Policy  และจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อสงสัย  

หรือพบเหน็การกระทำาทีส่งสยัวา่มีการฝ่าฝนื หรอืไมเ่ปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ และการทจุริตต่อหน้าที ่พรอ้มสง่หลักฐานถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และรายงานให้ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิด

ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับบุคคลที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนด้วย  

• สำานักเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6658 อีเมล: whistleblower_centel@chr.co.th

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถซักถามหรือขอรับคำาแนะนำาได้ที่ 

• สำานักเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท์: (02) 769-1234 ต่อ 6131 อีเมล:  co.secretary_centel@chr.co.th 

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: สำานักเลขานุการบริษัท  

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเกิดความมั่นคง และเติบโตอย่างย่ังยืน อีกทั้งการบริหารความเส่ียงถือเป็นเคร่ืองมือ 

ในการช่วยให้ผู้บริหารสามารถบ่งชี้และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงตามหลักการกำากับ

ดแูลกิจการท่ีด ีเพือ่ใหบ้ริษัทสามารถแยกหนา้ทีด่า้นบริหารความเสีย่งออกจากหน่วยงานท่ีอาจจะกอ่ใหเ้กิดความเส่ียง และเพือ่ใหก้ารบริหารความเส่ียงเปน็ไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และการประสิทธิผล มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งทางด้านของโอกาสเกิดและผลกระทบ 

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อนำาเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา ให้สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำาการ

ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ ตอบสนองต่อเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ท่ีจะลดหรือทำาให้เกิดการหยุดชะงักในการดำาเนินงานน้อยท่ีสุด รวมถึงการติดตามการ

บริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และมีการวัดผลและประเมินผลงานด้วย
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงธุรกิจโรงแรม

และธุรกิจอาหาร

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายขายและการตลาด  

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมและการช่าง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และการกำากับดูแล

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารความเสีย่งไดมี้การพจิารณาทบทวนนโยบายความเสีย่งและการกำาหนดขอบเขตความเสีย่งของธรุกจิโรงแรม

และธุรกิจอาหารอย่างรอบคอบเป็นประจำาทุกปี เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งความเสี่ยงใหม่ที่คาดดว่า 

จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจพร้อมทั้งวางแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย

เป้าหมายระยะยาว บริษัทมีมุ่งม่ันในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงองค์กรแบบบูรณาการ เพื่อห้บริษัทสามารถ บริหารจัดการต้นทุนการดำาเนินงาน

ตลอดจนความสามารถในการหยั่งรู้ถึงความเสี่ยงในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ  นอกเหนือจากน้ียังเพิ่มความสามารถด้านการวิเคราะห์ตลาด  

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2562 บริษัทได้มุ่งมั่นให้เกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมเรียนรู้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในหลากหลายมิติ  ครอบคลุมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและสังคม 

ท่ีเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่กดิข้ึนใหมใ่นโลกธรุกจิ ตลอดจนปัจจยัภายนอกอืน่ๆ เชน่ ภัยธรรมชาต ิสภาวะเศรษฐกจิโลก และความ

ไม่แน่นอนทางการเมืองให้กับพนักงานทุกระดับ

ผลการดำาเนินงานปี 

2562

บริษัทกำาหนดใหเ้จา้หน้าท่ีระดบับริหารใหค้วามสำาคัญกบัการประชมุหารือกบัพนักงานทกุ ระดบั เพือ่เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งทีด่ ี

มกีารสือ่สารและการปรึกษาหารือเกีย่วกบัความเสีย่งภายในองค์กรและสามารถนำาไปสูก่ารตดัสนิใจถกูตอ้งทันเวลาในทกุระดบัความเสีย่ง บคุลากร

ของบริษัทมีความตระหนักรู้เร่ืองความเสีย่งและความไม่แนน่อนทีส่ง่ผลกระทบกบัองค์กรไดด้ยีิง่ขึน้และสามารถรับมือไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึ้น บริษัทได้ปรับปรุงการจัดทำารายงาน เพื่อให้ได้มาซื่งข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกมิติ รวมถึง Risk Indicator, mitigation strategies, 

emerging risks ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้มากยิ่งขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องทันเวลายิ่งขึ้น
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การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

The Place To Be ที่ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึก

ในการดำาเนนิธรุกจิใหบ้ริการส่ิงท่ีบริษัทใหค้วามสำาคัญเป็นอนัดบัตน้ๆ คือ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าดว้ยผลิตภณัฑแ์ละบรกิารทีม่คุีณภาพและสร้างประสบการณ์

ท่ีดีให้กับลูกค้า ดังน้ันความคิดเห็น และการสำารวจความพึงพอในการให้บริการจากลูกค้าถือเป็นช่องทางสำาคัญท่ีการนำาข้อมูลต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความ

ต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำา 

โดยใหล้กูค้ากรอกแบบสอบถามออนไลนห์ลังการใช้บริการพร้อมเสนอขอ้แนะนำาหรือแจง้ขอ้ร้องเรียน และการรับฟงัขอ้เสนอแนะจากลูกค้าโดยตรงในขณะใหบ้ริการ บริษทัยังมีช่อง

ทางต่างๆ ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า อาทิ Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Weibo, Wechat, Linkedin, Pinterest เป็นต้น และใช้ช่องทางต่างๆ เหล่านี้

ในการสื่อสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆแก่ลูกค้า

บริษทัมกีารสำารวจความพงึพอใจของลูกค้าและมีการรายงานผลเป็นประจำาทุกๆ 3 เดอืน เพือ่นำาผลคะแนนมาวเิคราะหแ์ละปรับปรุงการใหบ้รกิาร โดยในปี 2562 คะแนนความ

พึงพอใจโดยรวมของธุรกิจโรงแรม 87.8 % คะแนนความพึงพอใจของธุรกิจอาหาร 92.9 % คะแนนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 97.8 %

ในปี 2562 บริษัทได้ทำาการศึกษาวิจัยความต้องการและพฤติกรรมลูกค้าและการรับรู้ของแบรนด์ในธุรกิจโรงแรม นำาไปสู่การปรับอัตลักษณ์และตัวตนของโรงแรมและรีสอร์ท

ในเครือเซ็นทารา เพื่อใช้ในการกำาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจโรงแรมภายใต้แนวคิด “The Place To Be ที่ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึก” ที่บ่งบอกถึงความอบอุ่น จริงใจ 

และบริการท่ีใส่ใจ รวมถึงการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมท่ีให้ลูกค้าได้รับความสบายใจ และรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวสถานที่ของเซ็นทารา และได้ขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังธุรกิจอาหาร 

ในการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าและประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้สึกร่วมกันในทุกโอกาส ทุกมื้ออาหารที่จะอยู่ในใจของคุณ 

“ที่ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึกร่วมกัน” 
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การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR) เมื่อวันท่ี  

25 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองท่ีอาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (GDPR Standard Policy) และแนวปฎิบัติใน

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า (Standard Operting Procedure) เพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR ในทันที พร้อมทั้งจัดการฝึกอบรมพนักงานทุกคนให้รับทราบ 

รายละเอียดและวิธีปฎิบัติที่ถูกต้องในการร้องขอข้อมูล การใช้ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า รวมถึงการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ และอนุญาตให้บริษัทนำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้

ในระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการเก็บข้อมูลของบริษัทให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล. พ.ศ. 2562” เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบไปถึงการรักษาความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องสมบูรณ์ (Integrity) และความพร้อมใช้งาน 

(Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล ที่อาจก่อให้เกิดแนวโน้มการเกิดผลกระทบเชิงลบหรือความเสียหายในระดับบุคคลหรือองค์กร บริษัทได้จัดทำานโยบายคุ้มครองข้อมุลส่วน

บุคคล และแนวปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ดังกล่าว และเตรียมการอบรมพนักงานทุกคนเพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดของกฎหมายดังกล่าว

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษทัมุ่งเนน้ความสำาคัญในการดำาเนินธรุกจิกบัคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซือ่สตัย์สจุริต และเปน็ธรรม ควบคู่ไปกบัการดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืนตามกรอบนโยบายการบริหารหว่งโซ่

อุปทานของบริษัทครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใส่ใจในประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนา

คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทท้ังทางตรงและทางอ้อม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะ

ยาว โดยมีการกำาหนดจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า (Code of Conduct & Guidelines for Business Partners and Suppliers) ที่มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมทาง

ธุรกิจ การปฎิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า 

ผลติภัณฑแ์ละบริการตา่งๆ เพือ่ใหคู่้ค้าและพนัธมิตรทางธรุกจิของบรษิทัฯ ยึดถอืเปน็แนวปฏบิติั และนำาไปสูก่ารประยุกต์ใช้กบับริษทัของคู่ค้าตามความเหมาะสม โดยไดแ้จง้ใหคู่้ค้า

และหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดรับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ขยายระบบการจัดเก็บข้อมูลของคู่ค้า BEE SCM Procurement System ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม จากเดิมเริ่มใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 โรงแรม 

เป็น 18 โรงแรม ภายใต้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างรวมพื้นที่ สินค้าเดียวราคาเดียว ทำาให้สามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และขยายโอกาสในการค้าให้กับคู่ค้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยหลัง

จากมีการปรับเปลี่ยนระบบจัดซื้อจัดจ้างรวมพื้นที่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 10

จำานวนคู่ค้าท้ังหมดของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอาหาร ในป ี2562 รวม 19,644 ราย บริษัทไดจ้ดัทำาขอ้มูลและวเิคราะหคู่์ค้าของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอาหารโดยมกีารจดัลำาดบั

ความสำาคัญของคู่ค้าเป็น3 กลุ่มคือ กลุ่มคู่ค้าท่ีมีความสำาคัญมาก กลุ่มคู่ค้าทีม่คีวามสำาคัญปานกลาง และกลุ่มคู่ค้าทัว่ไป โดยใช้ขอ้มูลจากมลูค่าการสัง่ซือ้ คะแนนจากการประเมนิคู่

ค้า ความสมัพนัธ์ในฐานะคู่ค้าทีด่ ีการทำาธรุกจิร่วมกนัตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีด ีและเปน็คู่ค้าท่ีดำาเนินกจิการตามนโยบายเป็นมติรตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง 

ในปี2562 มีคู่ค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5 ของคู่ค้าทั้งหมด โดยคู่ค้ารายใหม่จะต้องผ่านการคัดกรองโดยมีข้อกำาหนดเบื้องต้นคือ ต้องมีสถานประกอบการที่ชัดเจน 

ผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานตามที่กฎหมายกำาหนด และผ่านการทดสอบพร้อมทั้งสามารถปฎิบัติตามข้อกำาหนดในการรับ-ส่งสินค้า อาหารและบรรจุ

ภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารเพื่อให้สอดคล้องกับระบบอาหารปลอดภัย (Food Safety System) มาตรฐานของ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ ISO 22000 

: Food Safety Management System และมีใบรับรองวัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยจากสถาบันรับรองคุณภาพต่าง ๆ เช่น SGS, มาตรา 295 กระทรวง

สาธารสุข, Intertek, ALS รวมถึงการมีมาตรฐานของวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม เช่นกระดาษที่ตัดจากป่าปลูก ไม่ทำาลายป่าไม้ธรรมชาติ BRC, FSC รวมทั้ง

มีการตรวจสอบข้อมูลด้าน ESG ของคู่ค้ารายสำาคัญว่ามีการปฎิบัติในประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ รวมถึงหลักปฎิบัติเบื้องต้นของคู่ค้า เช่นจะ

ต้องนำาบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กล่องโฟม กลับไปด้วยทุกครั้งที่นำาสินค้ามาส่ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำาหนดให้มีการสุ่มตรวจสินค้าทาง

ด้านความปลอดภัยของอาหารอย่างสม่ำาเสมอ และมีมาตรการลงโทษขั้นสูงสูดคือระงับการสั่งซื้อเฉพาะรายการ หรือยกเลิกทั้งหมดทุกรายการ

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและคู่ค้าเป็นเร่ืองท่ีมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง บริษัทมีการจัดประชุมคู่ค้าหลักเป็นประจำาทุกปี โดยมีคู่ค้าของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจ

อาหารจำานวน 224 ราย เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนระเบียบวิธีปฎิบัติในการจัดส่งสินค้า การควบคุมคุณภาพสินค้า และความรู้ใหม่ด้านความปลอดภัยของอาหารและเร่ืองการ

บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่คู่ค้าสามารถนำาไปปรับใช้ในการทำาธุรกิจ 

การสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลังจากธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอาหารไดมี้นโยบายการปรับเปลีย่นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีเ่ปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อมมาใช้ ในป ี2562 ไดท้ำาการจดัซ้ือหลอดพลาสติกท่ีผลติจาก

วัสดดุย่อยสลายได้ตามธรรมชาติรวม 6,190,000 หลอด สำาหรับธุรกิจโรงแรม 2,500,000 หลอดและธุรกิจอาหาร 3,690,000 หลอด

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษทิชชู กล่องกระดาษ และถุงกระดาษใส่อาหารที่ย่อยสลายได้ จากคู่ค้าที่ใช้วัตถุดิบจากป่าปลูก เพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน 

ผ่านการเลือกใช้สินค้าที่มีตรามาตรฐาน FSCTM ในส่วนของธุรกิจอาหารได้เริ่มใช้ถุงกระดาษ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติกสำาหรับแบรนด์ OOTOYA, Thai Terrace 
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การดำาเนินงานมิติสังคม

ปี 2562 บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำาเนินงานด้านสังคมในการพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน มุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ภายใต้

แนวคิดเพื่อมุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การสรรหาบุคลากรของบริษัท ทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารต่างให้ความสำาคัญในการปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องของความเสมอภาค ศักดิ์และสิทธิในการ

ได้รับการปฎิบัติต่อมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนาและความเชื่อ โดยเปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยคำานึงถึง

คุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งงานต่างๆ พนักงานในองค์กรสามารถหมุนเวียน หรือโอนย้ายไปปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะ

และเพิ่มโอกาสด้านความก้าวหน้าในอาชีพ พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งข้อกำาหนด สวัสดิการต่างๆ  

กอ่นเริม่ทำางาน ในการดำาเนินธรุกจิของบริษทัในหลากหลายพืน้ท่ีท่ัวโลก การปฎบิตัติอ่แรงงานเพือ่ใหส้อดคล้องกบักฎหมายและหลักดา้นสทิธมินุษยชนจงึเป็นประเดน็ท่ีฝา่ยบริหาร 

ให้ความสำาคัญ บริษัทมีพนักงานในความดูแล กว่า 30 สัญชาติ จากพื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย บริษัทถือปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานสากล มีการกำาหนดค่าตอบแทนและ

สวัสดิการท่ีเหมาะสมตามประสบการณ์และความสามารถ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อให้พนักงานทุกระดับทั้งชายและหญิงได้รับค่าตอบแทนอย่าง

เท่าเทียมกัน 

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

เร่ืองสทิธมินษุยชน เป็นอกีหนึง่ประเดน็ทีอ่งค์กรต่างๆ และภาคธรุกจิท่ัวโลกใหค้วามสำาคัญ เน่ืองจากมกีารดำาเนนิงานที่ไม่เหมาะสมหรือเก่ียวขอ้งกับการละเมดิสทิธมินุษยชน 

อาจจะเกดิผลเสยีต่อภาพลกัษณแ์ละความเชือ่มัน่ขององค์กร บริษทัฯ จงึไดจ้ดัทำานโยบายสทิธมินษุยชน เพือ่เป็นแนวทางในการดำาเนินงานและหลักปฎบิติับนหลกัการเคารพเกยีรติ

และศกัดิศ์รตีอ่กนัอยา่งเทา่เทยีมตามหลกักฎหมาย และหลักการสากลแหง่สหประชาชาติดา้นธรุกจิและสทิธมินษุยชน (United Nations Guiding Principles on Business and 

Human Rights : Implementing the Protect, Respect, Remedy Framework (UNGPs) และหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำางานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization; ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว 

ภาษา เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด

ในปี 2562 พนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Better Business for Children:การตรวจสอบสิทธิเด็กรอบด้าน (Children’s Rights Due 

Diligence) และได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน โดยวิธีที่สอดคล้องกับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

(UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) ตามกรอบแนวปฎิบัติ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 

Principles - CRBP)”โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) และพบว่าบริษัทได้มีการดำาเนินงานตามกรอบของ CRBP ที่เกี่ยวข้องกับหลัการดังกล่าวใน

หัวข้อการส่งเสริมให้เด็กเข้าถึงบริการท่ีมีความปลอดภัย โดยการให้บริการดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจถึงความต้องการของเด็กและตอบสนองจินตนาการที่เด็กสามารถเข้าถึง

ได้ และส่งเสริมความรู้ผ่านกิจกรรมอาทิ Kids Club และ Kids Spa รวมไปถึง Kids Menu ที่สร้างสรรค์เมนูอาหารสำาหรับเด็กที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย ออกแบบการจัดวาง

อาหารให้เด็กได้สนุกและเพลิดเพลินกับมื้ออาหารพร้อมความอร่อย

การดูแลพนักงานและการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

บริษทัไดก้ำาหนดสวสัดกิารและผลตอบแทนตา่งๆอย่างเหมาะสมแกพ่นักงานตามทีก่ฎหมายกำาหนด อาท ิค่าตอบแทน ประกนัสงัคม ประกนัสขุภาพ ค่ารักษาพยาบาล กองทนุ

เงินสำารองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน ห้องอาหารพนักงาน ห้องพยาบาลในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในระหว่างการปฎิบัติงาน พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ ที่เหมาะสมให้กับ

พนักงาน โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำาปีให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ปรับปรุงห้องอาหารพนักงาน เพิ่มจุดพักผ่อนของพนักงาน ปรับปรุงและเพิ่มตึก

หอพกัพนักงาน รวมถงึท่ีจอดรถพนักงาน และยงัรวมไปถงึการปรับปรุงตกแต่งสำานักงานออฟฟศิเพือ่สร้างบรรยากาศท่ีดใีนการทำางาน นอกจากนีใ้นธรุกิจอาหารไดม้กีารปรับปรุง

คา่เบีย้เลีย้งพนกังาน คา่เดนิทาง(การโดยสารเครือ่งบนิสายการบนิตน้ทนุต่ำา) คา่ทีพ่ัก คา่รกัษาพยาบาล คา่ของเยีย่ม สทิธิการลาอปุสมบท และการปรบัวันหยดุพักผอ่นประจำาปี
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การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ และแข่งขันกับตลาดแรงงานท่ัวไปได้ บริษัทได้มีการสำารวจและเทียบเคียงค่า

ตอบแทนขององค์กรชั้นนำาและกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาข้อมูลมาทบทวนและปรับหลักเกณฑ์ต่างๆในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการ

พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำาปีและการจ่ายเงินโบนัสตามเกณฑ์การประเมินผลการทำางานของพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความสามารถ

ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ไม่มีผลต่อการกำาหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำาแหน่งของพนักงาน

ความปลอดภัยและชีวอนามัย

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างย่ิงในเร่ืองการขับเคล่ือนองค์กรให้ปราศจากอุบัติเหตุและลดจำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน การลดความเส่ียงท่ีนำาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต  

การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วยจากการทำางานของพนักงานอันจะส่งผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยได้มีการกระบวนส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของพนักงาน ระบุเหตุแห่งอันตรายและประเมิน

ความเส่ียงในกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทฯ พร้อมท้ังการทบทวนมาตรการควบคุมและป้องกันอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังดำาเนินการจัดตรวจสุขภาพประจำาปี โดยมีโปรแกรม

การตรวจสุขภาพพิเศษเฉพาะกลุ่มพนักงานท่ีต้องสัมผัสอาหารอย่างใกล้ชิด เพ่ือความปลอดภัยต่อตัวพนักงานและลูกค้าท่ีมาใช้บริการ การอบรมวิธีปฎิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ่ึงถือ

เป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับธุรกิจโรงแรม มีการจัดอบรมดับเพลิงข้ันต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพนักงานทุก

คนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ Basic Fire Fighting Course จะได้รับประกาศนียบัตรด้วย บริษัทได้มีการทบทวนแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย

เพ่ือทำาให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลเพ่ือยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ดีย่ิงข้ึนพร้อมจัดทำาแผนการรับมือในเร่ืองความปลอดภัยไว้ด้วย

การสำารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

บริษัทมีการจัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำาทุกปี เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยข้อมูลท่ีได้จะนำามาวิเคราะห์ เพ่ือจัด

ทำาแผนในการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานนำาไปสู่การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำางาน บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพ่ือรับฟัง

ความคิดเห็นของพนักงาน รวบรวมข้อมูลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการนำาเสนอฝ่ายบริหาร ในการทบทวนและพิจารณาอย่างรอบคอบในการปรับปรุงสวัสดิการการดูแลพนักงานให้เหมาะสมใน

แต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยในปี 2562 กลุ่มธุรกิจโรงแรมต้ังเป้าความพึงพอใจของพนักงานอยู่ท่ี 80 % ผลสำารวจอยู่ท่ี 81 % เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 และอันดับผลคะแนนรวมอยู่ในลำาดับท่ี 2 ของ

กลุ่มเซ็นทรัล ในขณะกลุ่มธุรกิจอาหาร ผลสำารวจอยู่ท่ี 66 % เท่ากับปีก่อน นำาไปสู่การพัฒนา Action Plan ของแต่ละแบรนด์อาหาร เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานให้มากข้ึน

* ในปี 2561-2562 มีการปรับแบบการสำารวจความพึงพอใจของพนักงานโดยใช้ระบบ AON Hewitt.

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร I•CARE 

บริษัทมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ไปสู่พนักงานทุกคน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร I•CARE มุ่งเน้นความ

สำาคัญของการปลูกฝังวัฒนธรรมในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) ภายในองค์กร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน (Relationship) ภายในองค์กรผ่านกระบวนการ Coaching 

และส่งเสริมการดูแล ใส่ใจ ให้ความสำาคัญกับเพื่อนพนักงานในทุกๆ ช่วงประสบการณ์การเป็นพนักงาน (Relationship) 

ในปี 2562 ธุรกิจโรงแรมได้มีการจัดกิจกรรม “I•CARE Recognition Activity” เพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องค่านิยมและวัฒนธรรมขององ์กร โดยส่งเสริม

ให้พนักงานส่งผลงานที่แสดงออกถึงความหมายของ I•CARE ที่พนักงานนำามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน สร้างผลงานออกมาเป็นรูปธรรม และจัดทำาวีดีโอแบบทดสอบเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของพนักงาน 

สำาหรับธุรกิจอาหารได้จัดกิจกรรม I•CARE Team Building เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจผ่านกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานสนับสนุนและแบรนด์ต่างๆ จัดการอบรม 

I•CAREBoard Game เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร I•CARE อีกทั้งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ และตัดสินใจเลือกแสดงพฤติกรรมที่เหมาะ

สมตามวฒันธรรมองค์กร จดัทำาโครงการ Driving Innovation เพือ่สง่เสริมพนกังานทกุคนใหต้ระหนกัและเหน็ความสำาคัญในวฒันธรรมองค์กรเร่ือง Innovation อกีทัง้สง่เสริม

ให้นำาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตและการทำางาน จัดทำาโครงการ Well Being ( Work and Life Balance) เพื่อส่งเสริมพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพชีวิตที่สมดุลทั้งในด้านการ

งาน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยมุ่งให้ความสำาคัญในเรื่อง Happy Body, Happy Heart, Happy Society, Happy brain จัดทำาโครงการ The Power of Recognition 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ชื่นชม ชมเชยผู้ที่ทำาดี อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างพลังใจให้คนทำาดีอยากทำาดีต่อๆ ไป พร้อมกับการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่พนักงานอื่นๆ อันจะช่วยส่งเสริม

ให้เกิดบรรยากาศในการทำางานที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความผูกพันที่มีต่อเพื่อนพนักงาน ทีมงาน และองค์กรต่อไป จัดทำาโครงการ Coaching 

Culture เพือ่สง่เสรมิพนกังานทุกคนใหต้ระหนกัและเหน็ความสำาคัญในการพฒันาบุคลากร ผ่านการสอนงาน การมอบหมายงาน และการ Coaching เพือ่ร่วมกนัสร้างและพฒันา

คนเก่งให้แก่องค์กร จัดทำาโครงการ People Award / People Manager เพื่อส่งเสริมพนักงานทุกคนให้ตระหนักและเห็นความสำาคัญในวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง Relationship  

โดยส่งเสริมให้มีการดูแล ใส่ใจ ให้ความสำาคัญกับเพื่อนพนักงานในทุกๆ ช่วงประสบการณ์การเป็นพนักงาน

ผลสํารวจความพึงพอใจของพนักงานโรงแรม
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ในปี 2562 ทางฝ่ายจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ได้จัดทำาพิจารณาทบทวนการจัดทำาแผนการฝึกอบรม Training Road Map สำาหรับพนักงานในธุรกิจโรงแรม จาก

การวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของพนักงานในแต่ละระดับ ภายใต้ชื่อ Talent Development & Culture 2019 โดยมีกรอบการทำางาน 3 ด้านคือ Training, Career 

Development  และ Culture & Engagement โดยวางเป้าหมายในการได้จัดฝึกอบรมด้าน Leadership & Functional ให้กับพนักงานทุกระดับ จำานวน 4,439 ครั้ง คิดเป็น

จำานวนชั่วโมงทั้งสิ้น 66,228 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อาทิ Tricks of Talk, Centara Spirit & Service Excellence, People Manager Program, 

Problem Solving & Decision Making และ Turning Negativity into Positivity  นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสเข้าอบรมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้านที่ตรงกับสายงานของตนเอง เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ่น จำานวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ คิดเป็น 

90 % จำานวนพนักงานทั้งหมด จำานวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 14 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

ในป ี2562 ไดมี้การนำาเทคโนโลยีเข้ามาพฒันาระบบการอบรมและพฒันาพนักงานในรปูแบบออนไลน์ หวัข้อ จรรยาบรรณในการทำางาน และ การตอ่ดา้นการทุจริต ซึง่พนักงาน

ได้เริ่มเข้าเรียนในระบบดังกล่าวเสร็จสิ้นไปแล้ว 96% ของจำานวนพนักงานทั้งหมด พร้อมการทดสอบความรู้ความเข้าใจจากการเรียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้พนักงานได้เกิด

ความใส่ใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตที่เกิดในองค์กรมากยิ่งขึ้น และยังมีแผนจะพัฒนาการเรียนผ่านระบบออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในปีต่อๆ ไป 

สำาหรับพนักงานในธุรกิจอาหาร กำาหนดเป้าหมายในการจัดอบรมหลักสูตรที่สำาคัญจำานวน 44 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรผู้บริหารและผู้นำา (Management & Leadership) 

จำานวน 15 หลักสูตร, หลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory) จำานวน 11หลักสูตร, หลักสูตรทางเลือก (Selective/ self needs) จำานวน 4 หลักสูตร, หลักสูตรเฉพาะทางในการ

ทำางาน (Functional/ by request) จำานวน 9  หลักสูตร, หลักสูตรทางด้านภาษา (Language) จำานวน 2 หลักสูตร, หลักสูตรโปรแกรมก่อนเริ่มงาน (On boarding Program)         

จำานวน 2 หลักสูตร, หลักสูตรเสริมโครงการพิเศษ (Centrality) จำานวน 1 หลักสูตร โดยพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็นร้อยละ 30.52 ของพนักงานทั้งหมด  เป็นชาย 1,469 คน 

คิดเป็น 37.64%   หญิง 2,434 คน คิดเป็น  62.36% ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรม คิดเป็น  93.6% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  2.6%

การขับเคลื่อนการส่งเสริมนวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร

ในปี 2562 ได้มีการจัดทำาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร ในชื่อ Best Practice Exchange (BPE) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกหน่วยงาน 

นำาเสนอนวัตกรรมใหม่หรือเทคนิควิธีการใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือพนักงาน  สร้างการยอมรับจากบุคคลภายนอก ตาม

แนวทางการดำาเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยมีคณะกรรมการของโครงการ Best Practice Exchange (BPE) พิจารณาโครงการที่นำาเสนอทั้งหมด 60 โครงการ และ

คัดเลือกเหลือ 29 โครงการที่ผ่านเกณฑ์ “Best Practice” และมี 5 โครงการที่สามารถนำาไปปฎิบัติจริงในกลุ่มโรงแรมพร้อมผลสำาเร็จของการโครงการดังกล่าว อาทิเช่น โครงการ

ประหยัดน้ำา ท่ีเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีการติดตั้ง Low Flow Strainer เพื่อปรับอัตราการไหลของฝักบัว ก็อกน้ำาอ่างล้างหน้า และสายฉีดชำาระในห้องน้ำา  

โดยโครงการเร่ิมดำาเนินมาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน สามารถประหยัดน้ำาได้ 12,500 ลิตร/วัน คิดเป็น 375,000 ลิตรต่อเดือน และใน 1 ปี จะสามารถประหยัดน้ำา  

4,562,500 ลิตร เป็นการประหยัดค่าน้ำาได้เดือนละ 28,000 บาท หรือ ราว 337,500 บาทต่อปี 

สำาหรับธุรกิจอาหาร  จัดทำาแอปพลิเคชัน omni channel เพื่อเช่ือมต่อทุกช่องทางท่ีเข้าถึงลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการรับประทานที่ร้าน การซื้อ 

กลับบ้าน การส่งถึงบ้าน รวมทั้งระบบ CRM ด้วย และมีการปรับปรุงระบบ POS เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิ่มความแม่นยำาให้กับการทำางานที่หน้าร้าน และ ปรับปรุง ระบบฐาน

ข้อมูลหลังบ้านเพื่อการนำาข้อมูลลูกค้ามาใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยในเรื่องการให้บริการลูกค้า การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
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ข้อมูลพนักงาน

พนักงานทั้งหมด 13,144 

ชาย 4,212 (32%) หญิง 8,932 (68%)

พนักงานประจํา 5,464

ชาย 1,717 (31%)  หญิง 3,747 (69%)

พนักงานชั่วคราว 7,680 

ชาย 2,495 (32%) หญิง 5,185 (68%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุ (คน)

อายุ ตํ่าว�า 30 ป� 10,398 

ชาย 3,340 (32%) หญิง 7,058 (68%)

อายุ 30-50 ป� 2,592

ชาย 830 (32%) หญิง 1,762 (68%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 154

ชาย 42 (27%) หญิง 112 (73%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามระดับงาน (คน)

ระดับสูงกว�า Director ข�้นไป 14

ชาย 9 (64%) หญิง 5 (36%)

ระดับ Director 40

ชาย 11 (28%) หญิง 29 (72%)

ระดับผู�จัดการ 88

ชาย 28 (32%) หญิง 60 (68%)

ระดับหัวหน�างาน 768

ชาย 294 (38%) หญิง 474 (62%)

ระดับปฎิบัติการ 12,234 

ชาย 3,870 (32%) หญิง 8,364 (68%)

• จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)

ข�อมูลพนักงาน

พนักงานทั้งหมด  5,136

ชาย 2,745 (53%) หญิง 2,391 (47%)

พนักงานประจํา 5,005 

ชาย 2,674 (53%) หญิง 2,331 (47%)

พนักงานชั่วคราว 131

ชาย 71 (54%) หญิง 60 (46%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุ (คน)

อายุ ตํ่าว�า 30 ป� 1,634 

ชาย 790 (48%) หญิง 844 (52%)

อายุ 30-50 ป� 2,991 

ชาย 1,650 (55%) หญิง 1,341 (45%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 511

ชาย 305 (60%) หญิง 206 (40%)

จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุงาน (คน)

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

• จํานวนพนักงานแบ�งตามระดับงาน (คน)

ระดับสูงกว�า Director ข�้นไป 12

ชาย 9 (75%) หญิง 3 (25%)

ระดับ Director 58

ชาย 43 (74%) หญิง 15 (26%)

ระดับผู�จัดการ 709

ชาย 352 (50%) หญิง 357 (50%)

ระดับหัวหน�างาน 1,154 

ชาย 567 (49%) หญิง 587 (51%)

ระดับปฎิบัติการ 3,203 

ชาย 1,774 (55%) หญิง 1,429 (45%)
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9-5  15 

จํานวนพนักงานแบ�งตามภูมิภาค (คน)

510

1,569

673

1,875

808

1,089

1,725

1,341
8,181

ธุรกิจโรงแรม

• จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)

ธุรกิจอาหาร
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ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร
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4,580
จํานวนพนักงานแบ�งตามสัญชาติ (คน)

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจอาหาร

• จํานวนพนักงานลาออก (คน) *ไม�นับรวมพนักงาน Part Time 

• จํานวนการเลื่อนตําแหน�งของพนักงาน

ชาย 115 คน
(48%) 

หญิง 125 คน
(52%) 

อายุ ตํ่าว�า 30 ป� 406

ชาย 196 (48%) หญิง 201 (52%)

ทั้งหมด 1,028 

ชาย 521 (51%) หญิง 507 (49%)

อายุ 30-50 ป� 583

ชาย 300 (51%) หญิง 283 (49%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป  39

ชาย 25 (64%) หญิง 14 (36%)

อายุ ตํ่าว�า 30 ป� 2,280 

ชาย 856 (38%) หญิง 1,424 (62%)

ทั้งหมด 2,962 

ชาย 1,080 (36%) หญิง 1,882 (64%)

อายุ 30-50 ป� 634

ชาย 208 (33%) หญิง 426 (67%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 48

ชาย 16 (33%) หญิง 32 (67%)

• อัตราส�วนเง�นเดือนและค�าตอบแทนพ�้นฐานเฉพาะระหว�าง
   พนักงานชายและหญิง    *สําหรับโรงแรม

ผู�บร�หารระดับสูง  Director  ข�้นไป 1.05:1

ผู�บร�หารระดับกลาง 1.07:1

พนักงานระดับปฎิบัติการ 1.04:1

รวม 240 คนในธุรกิจโรงแรม

ชาย 1,527 คน
(34.16%) 

หญิง 2,943 คน
(65.84%) 

รวม 4,470 คนในธุรกิจอาหาร
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• จํานวนพนักงานลาออกแบ�งตามภูมิภาคแบ�งตามภูมิภาค  (คน) 
*ไม�นับรวมพนักงาน Part Time
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362
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85
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94

191

175

83

2,419
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,(-30"

• จํานวนพนักงานเข�าใหม� (คน)

• จํานวนพนักงานเข�าใหม�แบ�งตามภูมิภาค (คน)

อายุ ตํ่าว�า30 ป�  469

ชาย 227 (48%) หญิง 242 (52%)

ทั้งหมด 869

ชาย 445 (51%) หญิง 424 (49%)

อายุ 30-50 ป�  379

ชาย 201 (53%) หญิง 178 (47%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป  21

ชาย 17 (81%) หญิง 4 (19%)

อายุ ตํ่าว�า30 ป� 2,132

ชาย 767 (36%) หญิง 1,365 (64%)

ทั้งหมด 2,653 

ชาย 912 (34%) หญิง 1,741 (66%)

อายุ 30-50 ป�  509

ชาย 143 (28%) หญิง 366 (72%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป  12

ชาย 2 (17%) หญิง 10 (83%)
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2,407
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ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร
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• การจ�างงานผู�สูงอายุ

• การจ�างงานคนพ�การ

จํานวน 131 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 55 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจโรงแรม

ชาย 73 คน หญิง 58 คน

จํานวน 11 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 4.8 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจอาหาร

ชาย 1 คน หญิง 10 คน

จํานวน 54 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 7 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจโรงแรม

ชาย 32 คน หญิง 22 คน

จํานวน 242 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 17.5 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจอาหาร

ชาย 101 คน หญิง 14 คน

ระดับพนักงาน  87 คน ผู�บร�หาร 44 คน ระดับพนักงาน 11 คน

ในปี  2562 นี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท หัวหิน และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด ได้รับรางวัลองค์กร์ที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น จากกรมส่ง

เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพทั้งในด้านทักษะและความรู้ในงานด้านการโรงแรมและงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น

จึงได้มีการดำาเนินโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

• จำานวนพนักงานที่ลาคลอด

ธุรกิจโรงแรม
64 คน คิดเป็น 1.2% ของพนักงานโรงแรม

กลับมาทำางานหลังสิ้นสุดการลาคลอด 56 คน คิดเป็น 88 %  

ของพนักงานที่ลาคลอดทั้งหมด

ธุรกิจอาหาร
271 คน คิดเป็น 2% ของพนักงานอาหาร

กลับมาทำางานหลังสิ้นสุดการลาคลอด 210 คนคิดเป็น 77 %  

ของพนักงานที่ลาคลอดทั้งหมด

• จำานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำางาน

ธุรกิจโรงแรม
บาดเจ็บแบบไม่ต้องหยุดงาน  30 คน

บาดเจ็บแบบต้องหยุดงาน  28 คน

จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน  0 คน

ธุรกิจอาหาร
บาดเจ็บแบบไม่ต้องหยุดงาน  37 คน

บาดเจ็บแบบต้องหยุดงาน  24 คน

จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน  0 คน

• จำานวนพนักงานที่ได้รับการอบรมเรื่องความปลอดภัย และชีวอนามัย

ธุรกิจโรงแรม คิดเป็น 50 % ของพนักงานทั้งหมด ธุรกิจอาหาร คิดเป็น 5.9 % ของพนักงานทั้งหมด

• จำานวนพนักงานอาสาที่ไปร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ *สำาหรับโรงแรม

 พนักงานร่วมกิจกรรมอาสา 3,806 คน คิดเป็นจำานวนชั่วโมงทำางาน 787,009 ชั่วโมง

• จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฎิบัติทางด้านแรงงาน
จำานวนข้อร้องเรียน 3 ข้อ และได้รับการแก้ไขแล้วทั้ง 3 ข้อ
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โครงการ Management Development Program (MDP) 

โครงการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้นการโรงแรมเพือ่กา้วขึน้สูส่ายงานการบริหารจากป ี2548 จนถงึปจัจบัุน มีพนกังานเขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 16 รุ่น จำานวน 150 คน  

ในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ 9 คน ปัจจุบันพนักงานที่ผ่านโครงการนี้ และยังคงทำางานอยู่ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งหมด 53 คน มีความมั่นคงในอาชีพ 

เติบโตก้าวหน้า ได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นผู้บริหารเซ็นทารา ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องในปีต่อไป

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ (Succession Plan)
เริ่มต้นโครงการเมื่อปี 2557 จนถึงปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 224 คน ในปี 2562 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 92 คน

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ

2557 2558 2559 2560 2561 2562

7

8

6

11

11

11

85
67

31
21

38
20

ระดับพนักงาน - ระดับผู้จัดการ ระดับผู้บริหาร

โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับเซ็นทารา 4Cs: Centara, Career, Creative for Children

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้จัดทำาโครงการ 4Cs เพื่อพัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงานของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่สำาเร็จการศึกษาชั้นมัธยม 

ปทีี ่6 จากโรงเรียนศกึษาสงเคราะหแ์ละราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ โรงเรียนโสตศกึษา และโรงเรียนสำาหรับนักเรียนทีพ่กิารทางสายตา เข้าร่วมโครงการเปน็ระยะเวลา  

5 เดือน โดยในระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับสวัสดิการด้านที่พัก อาหาร เคร่ืองแบบ อุปกรณ์ เงินเบ้ียเล้ียง ประกันสุขภาพ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อสำาเร็จการฝึกอบรม  

และมีโอกาสได้รับเข้าเป็นพนักงานประจำาในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในจังหวัดต่างๆ จนถึงปี 2562 มีจำานวนนักเรียนที่สำาเร็จการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าวรวม  

826 คน และไดรั้บเข้าเปน็พนกังานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครอืเซ็นทารารวม 615 คน งบประมาณสำาหรับโครงการนีร้วมทัง้สิน้ 13,237,100 บาท สว่นหนึง่ไดรั้บการสนบัสนนุจาก

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำานวน 5,358,554 บาท ทั้งนี้มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้และยังคงร่วมงานกับเซ็นทาราในแต่ละภูมิภาคอยู่เป็นจำานวนมาก โครงการ

นี้นับเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนมีรายได้ไม่น้อยกว่า 17,000 บาท อีกทั้งยังเป็นใบเบิกทางสู่การเติบโตในสายงานที่ตัวเองทำาอยู่ได้เป็นอย่างดี 

4 Cs: Centara Career Creation for Child
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การลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและการบริการ ได้ลงนามความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับสำานักงานการอาชีวศึกษา และสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศ  

เพือ่ดำาเนินโครงการทวภิาคี สหกจิศกึษาและฝกึงาน  สำาหรับการเตรยีมความพร้อมในการดแูลและการฝกึประสบการณว์ชิาชีพของนักเรียน โดยเริม่โครงการฯ ตัง้แต่ปพี.ศ. 2547 

มีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกว่า  350 แห่งทั่วประเทศ  ในปีพ.ศ. 2562  บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา  

32 แห่ง พร้อมทั้งมีแนวทางขยายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

โครงการการศึกษาทวิภาคี  CRG

กลุ่มธรุกจิร้านอาหารและการบรกิาร ไดเ้ร่ิมโครงการทวิภาคี สหกจิศกึษาและฝกึงาน ตัง้แตป่พี.ศ. 2547  โดยทำาความร่วมมอืร่วมกบัสถาบันการศกึษาระดบัอาชีวศกึษา และ

ระดบัอดุมศกึษาท้ังภาครัฐและเอกชนกวา่ 350 แหง่ทัว่ประเทศ โดยอยู่ภายใตก้ารดแูลของครูฝกึในสถานประกอบการท่ีผา่นการอบรมครฝึูก 30 ช่ัวโมงจากสำานกังานการอาชีวศกึษา 

มีครูฝึกที่ผ่านการอบรมทั้งสิ้น  172 คน  เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริงจากครูฝึกผู้ชำานาญการ ผ่านทักษะการถ่ายทอดอย่างถูกต้อง  พร้อมเติบโตเป็นหัวหน้างานที่มี

คุณภาพและความเชี่ยวชาญในระยะเวลาอันรวดเร็ว

ปจัจบุนับริษัทฯ มนัีกเรียนท่ีกำาลังศกึษาในโครงการน้ีจำานวน 1,100 คน ซึง่บริษัทฯ มนีโยบายรบันกัเรียนเขา้ใหม่ทกุปีๆ ละ 1,700 คนและเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง  มจีำานวนนกัเรียน

ที่จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้นกว่า 12,000 คน แบ่งเป็นผู้สำาเร็จการศึกษาระดับชั้น ปวช.และปวส. จำานวน 13 รุ่น และส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องไปสู่ระดับปริญญาตรี มีผู้สำาเร็จ

การศึกษาในระดับปริญาตรีจำานวน  6  รุ่น  ซึ่งเป็นนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พนักงาน ภายใต้ชื่อโครงการ “ไตรภาคี”  เป็นการต่อยอดทางการศึกษาในการสร้างและ

พัฒนาพนักงานระดับจัดการของฝ่ายปฎิบัติการ โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาและเติบโตในสายอาชีพตามแผนพัฒนาของบริษัทฯ ปีละกว่า 40  คน  เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ “มากกว่าประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน คือโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ” 

การดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสนับสนุนชุมชน

บริษัทฯ ได้ดำาเนินงานด้านการพัฒนาสังคมและสนับสนุนชุมชนโดยมีเป้าหมายในการร่วมสร้างความเข็มแข็ง เพื่อให้ชุมชนในแต่ละพื้นท่ีมีการพัฒนาและยกระดับความเป็น

อยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาด้านสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการดำาเนินงานกรอบภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำา  4 ด้านของกลุ่มเซ็นทรัล โดยมุ่ง

เนน้ใหส้อดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื ดา้นการศกึษาและความเป็นอยู่ทีด่ขีองคน (PEOPLE) ดา้นการพฒันาสนิค้าชุมชน (COMMUNITY) ดา้นคุณภาพสิง่แวดล้อม 

(ENVIRONMENT) และด้านความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม (PEACE & CULTURES)  โดยบริษัทฯ ได้ทำางานร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลเพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ โดย

ในปี 2562 ใช้งบประมาณ 10 ล้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการพัฒนาการศึกษา

สนับสนุนการปรับปรุงศูนย์แพ็คและบรรจุไข่นอกคอก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อนำาไข่ไก่จากโรงเรียนมาจำาหน่ายที่ Tops Supermarket 130 สาขาทั่ว

ประเทศ และปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี อุปกรณ์ดนตรีโปงลางพร้อมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จำานวน 10 เครื่องให้โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียน

สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีและสามารถรับงานแสดงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียน รวมเป็นเงิน 1,082,586 บาท
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โครงการอาสาพัฒนาชุมชน 

1. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารอบรมและร้านค้าของโครงการพื้นท่ีวิถีชีวิตยั่งย่ืนแม่ทา จ.เชียงใหม่ โดยความร่วมมือของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

เกษตรอินทรีย์ และเป็นต้นแบบด้านการทำาเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นเงิน 500,000 บาท.

โครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน 

ในปี 2562 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้พิจารณาการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแบบไม่มีข้อผูกมัด คือผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้

หรือคืนทุนให้แก่บริษัทฯแต่อย่างใด กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตอาสา มีผลการเรียนในระดับดี โดยส่งเสริมเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนในสาขาที่เหมาะสมกับทักษะ และความ

ชอบของตัวเอง ตลอดจนเลือกเรียนในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ โดยจัดสรรทุนการศึกษา แบ่งเป็นระดับชั้นดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท, 

ระดบัชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ ทนุการศึกษาละ 5,000 บาท, ระดับชั้นปวช. ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท, ระดบัชัน้ปวส. ทุนการศึกษาละ 20,000 บาท มนีักเรยีนได้รับทนุการศกึษา

จำานวน 185 คน จาก 142 สถาบันการศึกษา จาก 40 จังหวัดทั่วประเทศ รวมมูลค่าทุนการศึกษา 1,100,000 บาท โดยนักเรียนทุนเหล่านี้ยังมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทในกลุ่ม

เซ็นทรัลเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสายวิชาชีพที่สนใจต่อไป

โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโรงเรียนปีที่ 2 และปีที่ 3

สนับสนุนการจดัทำาโครงการเพือ่การพฒันาการศกึษาอย่างย่ังยืน กองทุนโรงเรียนประชารัฐ  รวมเปน็เงินท้ังสิน้ 1,773,570 บาท ใหก้บั 16 โรงเรียน ดงันี1้.โรงเรียนบา้นหนอง

ขุ่นเหล่าหลักวทิยา 2.โรงเรียนบ้านดงอดุม 3.โรงเรียนบ้านคลองหมาก 4.โรงเรียนบ้านควนมว่ง 5.โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ 6.โรงเรียนบา้นทุง่เสมด็ 7.โรงเรียนบ้านนาปง 8.โรงเรียนบ้าน

บางคราม 9.โรงเรียนบ้านพรุดินนา 10.โรงเรียนบ้านย่านอุดม 11.โรงเรียนบ้านสะพานพน 12.โรงเรียนบ้านหนองน้ำาแดง 13.โรงเรียนวิทยาประชาคม 14.โรงเรียนบ้านหนองนาคำา 

15.โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 16.โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 

2. สนับสนุนการก่อสร้างอาคารแปรรูปอาหารกึ่งสำาเร็จรูปและอุปกรณ์ภายในอาคารของกลุ่มสตรีถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

และแปรรูปสินค้าให้ได้มาตรฐาน ทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 500,000 บาท
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โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน

1. สนับสนุนการจดังานสงัคมสขุใจ ของมลูนธิสิงัคมสขุใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม เพือ่พฒันาศกัยภาพของชุมชนเกษตรอนิทรีย์ในการจำาหน่ายสินค้าเกษตรภายใตโ้ครงการ

เซ็นทรัลทำา ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นเงิน 500,000 บาท

2. สนับสนุนการจัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ประจำาปี 2562 ครั้งที่ 8

บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนการดำาเนินงานของมูลนิธิและองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พื่อนำาไปช่วย

เหลือทางการรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากไร้ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง และสนับสนุนการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เจริญก้าวหน้า

2. มูลนธิพิฒันาทรัพยากรและสิง่แวดล้อมสากล ซ่ึงใชแ้นวทางพระราชดำาริฯหลักเศรษฐกจิพอเพยีงแบบองค์รวม “เขา้ใจ เข้าถึง พฒันา” รว่มกบั “บวร” (ความร่วมมอืระหวา่ง

บ้าน บริษัท วัด ราชการ และโรงเรียน) และหลักการพุทธเศรษฐศาสตร์ในการดำาเนินงานของมูลนิธิฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

3. สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นอกจากนี้ในแต่ละโรงแรมและแบรนด์อาหารยังมีเป้าหมายในการจัดทำาโครงการสนับสนุนและพัฒนาชุมชนในพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีต่อคนในชุมชนใกล้

เคียง ดังนี้ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ สนับสนุนพื้นที่ของโรงแรมบริเวณล็อบบี้สำาหรับการจัดแสดงงานศิลปะของศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 รายได้จากการ

จำาหน่ายผลงานศิลปะบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ต้องการความช่วยเหลือ อาทิ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กร่วม

กับศูนย์โรคหัวใจ, มูลนิธิดร.กำาจัด - ปราณี มงคลกุล, โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพสงฆ์แห่งชาติ

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ได้แบ่งพื้นที่เพื่อเปิดร้าน Community Shop ร้านเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส 

คนพกิาร ผูส้งูอายุ และกลุม่อาชีพทีส่ร้างสรรค์ผลิตภณัฑที์เ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ไดมี้สถานทีจ่ำาหน่ายสนิค้า เพือ่สรา้งรายได้ใหก้บัครอบครัว และสร้างความเข็มแขง็ใหก้บัชมุชน

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด เริ่มต้นสั่งซื้อวัตถุดิบจากชุมชุมเป็นประจำาทุกอาทิตย์เพื่อนำามาปรุงอาหาร และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุนชนในพื้นที่ นำาไปสู่การ

พัฒนาและยกระดับเมนูอาหาร ด้วยการร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลทำาโครงการ”Chef’s Table by Executive Chef” โดยนำาวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ผักฮ่องเต้ ผักกูด มะเขือเทศ ฟักทอง 

อโวคาโด้ ผักกาดแก้ว มาจัดทำาเป็นเมนูห้วยปลาหลด 4 เมนู นับเป็นการสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชนสู่สังคมภายนอก

โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

สนับสนุนจดัแสดงนทิรรศการผา้ทอนาหมืน่ศรีภายในพพิธิภณัฑผ์า้ทอนาหม่ืนศรี จ.ตรัง เพือ่สบืสานภมูปัิญญาท้องถิน่และอตัลักษณข์องผ้าทอโบราณนาหมืน่สร ีทีส่บืทอด

มากว่า 200 ปี และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการจำาหน่ายผ้าทอให้กับนักท่องเที่ยว เป็นเงิน 749,000 บาท
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โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดมิราจ” หรือมหกรรมสินค้าส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนโดยรอบ กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือ 

เปน็อยา่งดจีากกองสวัสดกิารสงัคม อบต.หนองปรอื และ ศนูย์การพฒันาการจดัสวสัดกิารสงัคมผูส้งูอายุบ้านบางละมงุ โดยช่วยกนันำาสนิค้าทีมี่ในแหล่งชุมชนมาเปดิตลาดซือ้ขาย

ในราคายตุธิรรม เพือ่สร้างรายไดแ้ละเผยแพร่สินค้าคุณภาพดขีองชุมชนสูต่ลาดสาธารณะมากย่ิงขึน้ รวมทัง้โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ชีรีสอร์ท หวัหนิ มโีครงการ Green Market 

ที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนรอบข้างนำาผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษมาจำาหน่ายให้กับพนักงานและลูกค้า

ธุรกิจอาหาร โดยเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ทำาโครงการ “จีวรรีไซเคิล ผลงานสร้างสรรค์จากขวดพลาสติก” ภายใต้แนวคิด “ลดปัญหาขยะง่าย ๆ เร่ิมได้ที่ตัวคุณ”  

เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ขยะพลาสติก คัดแยกขวดน้ำาพลาสติก ส่งมอบให้แก่ วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ นำาไปผลิตผ้าไตรจีวรท่ีมีส่วนผสมของ

พลาสตกิประมาณ 37 เปอร์เซ็นต ์ผสมกบัเส้นใยธรรมชาต ิ1 ผนื ใช้ขวดพลาสติกท้ังหมด 15 ขวด โดยไดรั้บความร่วมมอืจากกลุม่พนักงาน บริษัท เซน็ทรัล พฒันา จำากดั (มหาชน) 

อีกด้วย ซึ่งจำานวนขวดน้ำาพลาสติกที่ส่งมอบให้แก่วัดจากแดงทั้งหมด 7,000 ขวด ในระยะเวลาการเปิดรับบริจาค 1 เดือน สามารถนำาไปผลิตผ้าไตรจีวรได้ถึง 465 ผืน 

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยดำาเนินโครงการ เซ็นทารา เอิร์ทแคร์ คือโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม 

อย่างยัง่ยนืของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยผนวกกจิกรรมเพือ่สิง่แวดล้อมและแนวทางปฏบิตัท่ีิย่ังยืนเข้ากบัการดำาเนนิงานของเครือโรงแรม ดว้ยความมุ่งมัน่ในหลกัการ 

ของความยั่งยืน ซึ่งจะนำาพาเราสู่เส้นทางแห่งความสำาเร็จในระยะยาว ในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เราดำาเนิน

ธุรกิจได้รับโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน สร้างอาชีพที่ย่ังยืนในระยะยาว ทั้งนี้ เรามีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเคารพต่อสิ่งแวดล้อม 

ในพื้นที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ
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เป้าหมายการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2562

การใช้พลังงาน – ลดการใช้พลังงานของผู้เข้าพักจำานวน 2% MJ ต่อคืน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก – ลดการปล่อยก๊าซ GHG ของผู้เข้าพัก  

จำานวน CO2 5% KG-e ต่อคืน 

การใช้น้ำา – ลดการใช้น้ำาของผู้เข้าพักจำานวน 2.5% ลิตรต่อคืน

การจัดการขยะและของเสีย–เพิ่มอัตราขยะรีไซเคิล จำานวน 7.5%

ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำาหรับปี 2562

การใช้พลังงาน 

ปริมาณการใช้พลังงานในธุรกิจโรงแรมมีความแตกต่างกันตามขนาด และพื้นท่ีของโรงแรม พลังงานส่วนใหญ่ท่ีใช้มาจากการซื้อกระแสไฟฟ้า น้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับ 

การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ และน้ำามันเช้ือเพลิงสำาหรับการเผาไหม้แบบเคล่ือนที่ ท้ังนี้ จากระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน์ * จากโรงแรม 20 แห่ง ในปี 2562 การใช้พลังงาน 

โดยรวมลดลง 4.30% หรือ 564.92 เทราจูล (TJ) และการใช้พลังงานต่อห้องพักต่อคืน เพิ่มขึ้น 5.02% หรือ 152.05 เมกะจูล(MJ) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปที่ดีที่สุดจะอยู่ที่  

187.56 MJ ต่อคืนของผู้เข้าพัก

หมายเหตุ: * โปรแกรม EarthCheck

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1 และ ขอบเขต 2)

ในปี 2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) 79.44 กิโลตันในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

ต่อปี หรือโดยเฉลี่ย 22.กิโลกรัมในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อคืนของผู้เข้าพัก ในขณะที่ค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดที่อิงตามข้อมูลออนไลน์ทั่วโลกรายงานว่าโดยเฉลี่ย

จะอยู่ที่ 27.90 กิโลกรัมในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อคืนของผู้เข้าพัก

Total Energy Consumption (TJ)

2558 2559 2560 2561 2562

564.92

590.32
594.5

568.67571.09

Total Greenhouse Gas Emissions  
(Scope 1 and Scope 2) (KT CO2-e)

2558 2559 2560 2561 2562

79.44

64.06
59.261.44

57.05

Energy Consumption (MJ/Guest Night)

2558 2559 2560 2561 2562

152.05
144.78

162.71

180.45

155.32

Greenhouse Gas Emissions  
(Scope 1 and Scope 2) (KG CO2-e/Guest Night)

2558 2559 2560 2561 2562

22.04

15.9215.88
16.7816.82
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หมายเหตุ: * ปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนวิธีการคำานวณการปล่อย GHG (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) จากผลรวมทั้งหมดของ (KG Co
2
-e/คืนของผู้เข้าพัก) เป็นจำานวนเฉลี่ย 

(KG Co
2
-e/คืนของผู้เข้าพัก) 

การใช้น้ำา

จากระบบรวบรวมขอ้มูลออนไลน์ท่ีใช้สำาหรบัโรงแรม 20 แหง่ ปริมาณการใช้น้ำาทัง้หมดในป ี2562 เพิม่ขึน้ 11.93% หรือ 1,980.60 เมกะลิตร (ML) ซ่ึงโดยเฉล่ียเท่ากบั 584.65 

ลิตรต่อคืนของผูเ้ขา้พกั แม้วา่ปรมิาณการใช้น้ำาจะเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคัญในป ี2562 กต็าม แตป่ระสทิธภิาพการใชน้้ำาของเรายังคงอยู่ในช่วงของเกณฑเ์ฉลีย่มาตรฐานและค่าเฉล่ีย

ที่ดีที่สุดที่ 758.24 ลิตรต่อคืนต่อผู้เข้าพักและ 540.20 ลิตรต่อคืนต่อผู้เข้าพัก ตามลำาดับจากระบบรวบรวมข้อมูลออนไลน์ทั่วโลก

การจัดการขยะและของเสีย

พนักงานที่ได้รับการมอบหมายจากแต่ละแผนกของโรงแรมแต่ละแห่งจะดำาเนินการตามขั้นตอนปฎิบัตืเพื่อลดปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยปฏิบัติ 

ตามนโยบายการบริหารของเสียและการรีไซเคิล ของเสียที่แยกออกมาท้ังหมดจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่ห้องเก็บขยะของโรงแรมหรือพื้นท่ีที่กำาหนดไว้ ซ่ึงจะครอบคลุมถึงการแยกโซน 

อย่างเหมาะสมสำาหรับของเสียแต่ละประเภท ได้แก่ ขยะอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีการกำาหนดไว้อย่างชัดเจน ขยะและของเสียจะถูก 

จัดเก็บและกำาจัดโดยผู้ให้บริการจัดการขยะและของเสียที่ได้รับอนุญาตหรือมีใบอนุญาตเท่านั้น

ในปี 2562 มีปริมาณขยะทั้งหมดที่ส่งฝังกลบจำานวน 7,831.91 ลูกบาศก์เมตรหรือเฉลี่ย 2 ลิตรต่อคืนของผู้เข้าพัก จำานวนนี้ไม่รวมของเสียที่นำามารีไซเคิล นำากลับมาใช้ใหม่ 

ทำาปุ๋ยหมักหรือเผาให้เป็นเถ้าถ่านโดยเฉลี่ย 53.60% ของปริมาณขยะและของเสียทั้งหมด

GHG - Direct Emissions (Scope 1)  
KG CO2-e/Guest Night

2558 2559 2560 2561 2562

8.67

4.054.15
4.614.8

ปริมาณการใช้นํ้ารวม(เมกะลิตร )

2558 2559 2560 2561 2562

1980.6

1769.51

1920.35
1942.36

1792

GHG - Direct Emissions (Scope 2)  
KG CO2-e/Guest Night

2558 2559 2560 2561 2562

14.87

13.3613.5
13.9113.79

ปริมาณการใช้นํ้า (ลิตร/คืนของผู้เข้าพัก)

2558 2559 2560 2561 2562

584.65

468.78

533.15

599.4
555.69
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การบริหารของเสียอันตราย

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีความมุ่งม่ันท่ีจะลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางหน่ึงท่ีเราปฏิบัติคือผ่านการบริหารจัดการสารเคมีที่มีประสิทธิภาพ  

เพือ่เพิม่ความปลอดภยัในสถานทีท่ำางาน ลดอบัุติเหตุจากการทำางาน ตลอดจนลดความรนุแรงของผลเสยีจากการร่ัวไหลของสารอนัตราย  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราจะ

ระบุ จัดเก็บ แจกจ่าย ขนส่ง กำาจัด และใช้สารอันตรายต่าง ๆ ในลักษณะที่ลดความเสี่ยงของอันตรายต่อระบบนิเวศ และปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่นหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ 

เราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำาให้เกิดความมั่นใจในการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทุกเมื่อที่สามารถทำาได้

การอนุรักษ์พลังงานและนวัตกรรม

การเปลี่ยนหลอดไฟ LED

เทคโนโลยี LED มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับหลอดไฟแบบทั่วไป เช่น หลอดไฟ LED จะใช้พลังงานน้อยกว่า และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพกับระบบไฟฟ้า

แรงดันต่ำา ตลอดจนมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงกว่าหลอดแบบทั่วไป ในปี 2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามากกว่า 75% เปลี่ยนมาใช้ระบบไฟแบบ LED ทั้งบริเวณ

ส่วนด้านหน้าและส่วนปฎิบัติการของโรงแรม ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 70% นอกจากนี้ ยังมีกำาหนดการที่จะติดตั้งหลอด LED เพิ่มเติมในปี 2563 และกำาหนดการเปลี่ยนใหม่นี้

จะดำาเนินต่อไปจนกว่าจะสามารถติดตั้งหลอด LED ได้ครอบคุมพื้นที่ทั้งหมด 100%

Intelligent Electronic Capacitor Bank 

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ทำาการติดตั้ง Capacitor Bank สำารองที่เรียกว่า “Intelligent Electronic Capacitor Bank,” ซึ่งสามารถรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์

และอปุกรณ์ไฟฟา้ และยงัสามารถออกคำาสัง่ควบคุมหากตรวจพบความผดิปกติของแรงดนัไฟฟา้ กระแสไฟฟา้ หรือความถ่ีของกระแสไฟฟา้ หรือ ระดับแรงดนัไฟฟา้ทีเ่พิม่ข้ึนหรือ

ลดลง ให้สามารถรักษาระดับไฟฟ้าที่ต้องการ การติดตั้ง Intelligent Electronic Capacitor Bank นี้ทำาให้โรงแรมสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 1.53% หลังจาก

เปิดเดินเครื่อง Intelligent Electronic Capacitor Bank ใน 1 วัน

ปริมาณขยะฝังกลบทั้งหมด (ลูกบาศก์เมตร)

2558 2559 2560 2561 2562

7831.91

8993.41

6569.09
7390.88

9001.2

ปริมาณขยะฝังกลบ (ลิตร/คืนของผู้เข้าพัก)

2558 2559 2560 2561 2562

22
1.83

2.17

2.64

ของเสียที่รีไซเคิล/ที่นํากลับมาใช้ใหม่/ที่ทําเป็นปุ๋ยหมัก

2558 2559 2560 2561 2562

53.6
58.8

65.6865.06

55.2
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Once Through Boiler

เทคโนโลยีนี้ได้นำามาใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราแล้ว 3 แห่ง เนื่องจากช่วยลดการใช้พลังงานลง 20% ในแต่ละโรงแรม ในปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอน

เวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้รับเลือกให้อยู่ในโครงการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการติดตั้ง Once Through Boiler หม้อไอน้ำาแบบไหลผ่านทางเดียวที่

มีความจุ 1 ตัน เพิ่มอีก 1 แห่ง เพื่อใช้งานในระบบซักรีด โดยใช้เครื่องนี้ในการทำาไอน้ำาให้ระบบซักรีดของโรงแรมแทนการใช้หม้อไอน้ำาแบบท่อไฟ ช่วยให้โรงแรมสามารถลดปริมาณ

แก๊สที่ใช้จาก 418.17 กิโลกรัมเป็น 347.19 กิโลกรัมต่อวัน หรือ ประหยัดได้ถึง 17%

Earth Hour

ในปี 2562 มีพนกังานและผู้เข้าพกัของโรงแรมจำานวน 2,735 คน ร่วมฉลองกจิกรรม Earth Hour เราใช้สัญลักษณรู์ปการปดิไฟกบัทุกโรงแรมในเครือเซ็นทาราทัง้ในประเทศไทย

และต่างประเทศ ในช่วงการทำากิจกรรม Earth Hour นี้ เราสามารถประหยัดพลังงานได้ 5,750 กิโลวัตต์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 4,065 กิโลกรัม(Co
2
-e) พลังงาน 

ที่เราสามารถประหยัดได้เทียบเท่ากับปริมาณพลังงานที่ใช้ในการชาร์จสมาร์ทโฟนจำานวน 518,480 เครื่อง

การใช้พลังงานทดแทน 

แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นหนึ่งในโครงการที่เซ็นทาราได้เริ่มดำาเนินการอย่างจริงจัง โดยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเรายังคง

มองหาโอกาสที่จะขยายโครงการพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องไปยังโรงแรมแห่งอื่น ๆ  ของเราในอนาคต ที่เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท แอนด์สปา มัลดีฟส์ สามารถลดการการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกหลังจากติดต้ังระบบแผงพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลังคา ซ่ึงเร่ิมผลิตกระแสไฟฟา้ในเดือนธนัวาคม 2562 หลังจากตดิต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลงัคา

ของอาคารหลักในรีสอร์ททั้งหมดแล้ว เซ็นทารา ราส ฟูชิ รีสอร์ท แอนด์สปา มัลดีฟส์ จะสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้ประมาณ 40% ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมด  

ส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานต่อปีเทียบเท่ากับ 307,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือเชื้อเพลิงดีเซลประมาณ 83,000 ลิตร

Earth Hour

Participants

GHG Reductions (KG CO2-e)

Energy Savings (kWh)
8,400

5,940

1,300

5,750

4,065

2,735

2562 2561

79

รายงานประจำาปี 2562



ระบบการนำาพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ได้ติดต้ังระบบการนำาพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เพื่อนำาความร้อนเหลือทิ้งจากคอมเพรสเซอร์ของ

ห้องเยน็และท่อระบายไอน้ำาของหมอ้ต้มไอน้ำาเพื่อนำากลบัมาใช้ใหม ่และลดการใช้พลงังานทั้งหมดในโรงแรม โดยมีความรอ้นเหลอืทิ้งทีน่ำากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่จากระบบดังกลา่ว

จำานวน 7.39 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) หรือ 74.6% ของระบบการโหลดคอมเพรสเซอร์แบบเต็มระบบ ทั้งนี้จากโครงการประหยัดพลังงานนี้ เซ็นทาราแกรนด์ มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา 

สามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 373,540 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ซึ่งเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำานวน 291 ตัน หรือเทียบเท่า Co2 การใช้ไฟฟ้าของ 44.7 หลังคาเรือน

เป็นเวลาหนึ่งปี

เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ

ขยะอาหาร หรือขยะอนิทรีย์ทีส่ง่ไปยงัหลมุฝงักลบทำาใหเ้กดิการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทีมี่ผลกระทบอย่างมากตอ่สภาพอากาศ การตดิต้ังเคร่ืองผลิตกา๊ซชีวภาพเพือ่การทำา

ปุ๋ยหมักเครื่องที่ 2 ที่เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต โดยเครื่องแรกติดตั้งที่เซ็นทารา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ท จอมเทียน เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์เหล่านี้ให้เป็นเชื้อเพลิงในการ

ทำาอาหารและปุ๋ย สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้   ในปี 2562 เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 61,655 กิโลกรัม (Co2-e) จากการใช้เครื่องผลิตก๊าซ

ชีวภาพเพื่อการทำาปุ๋ยหมัก และสามารถแปรรูปขยะอินทรีย์ 32,450 กิโลกรัมแทนการฝังกลบ รวมทั้งผลิตก๊าซชีวภาพเทียบเท่า LPG จำานวน 1,492.7 กิโลกรัม

เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ

GHG Reductions (KG CO2-e)

Bio Gas (KG)

Organic Waste (KG)
5,700

262

10,830

32,450

1,493

61,655

2562 2561
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EV Charger 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี มุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนและสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ๆ โดยทำาการติดตั้งสถานี

ชาร์จไฟยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) สำาหรับผู้เข้าพักที่ต้องการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ แบตเตอรี่ไฮบริด ณ โรงแรมทั้งสองแห่ง

แนวคิดใหม่สำาหรับการบริหารจัดการของเสีย

การบริจาคอาหารส่วนเกิน

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเน่ืองเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินซ่ึงดำาเนินการโดยมูลนิธิ Scholars of Sustenance Foundation (SOS) - 

ประเทศไทย โรงแรมในเครือเซ็นทาราในเขตกรุงเทพฯ ได้เป็นพันธมิตรที่ร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2560 ในปี 2562 มูลนิธิ SOS ได้ขยายการบริการในการรับอาหารส่วนเกินไปยังพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต และ ณ สิ้นปี 2562 โรงแรมในเครือเซ็นทาราทั้ง 3 แห่งในเขตกรุงเทพฯ พร้อมด้วยโรงแรมอีก 3 แห่งในจังหวัดภูเก็ตบริจาคอาหารปรุงสุก เบเกอรี่ และ ผลไม้ คุณภาพ

ดีจำานวน 59,830.87 กิโลกรัม ให้แก่สถานเลี้ยงเด็กกำาพร้า ผู้ลี้ภัย คนพิการ และผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับประทานถึง 213,551.64 มื้อ จากการเปลี่ยนอาหารส่วนเกินส่งต่อไปยังผู้

ที่ต้องการจำานวนนี้ เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 113,678.66 กิโลกรัม (Co
2
-e (kg)).

การบริจาคเศษผักผลไม้เพื่อโครงการทำาปุ๋ยหมัก

โครงการทำาปุ๋ยหมักซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธิ  Scholars of Sustenance (SOS) – ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาขยะเศษอาหารในระยะยาว และศักยภาพในการ

เปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เกิดประโยชน์สำาหรับภาคการเกษตรโดยรับเศษผักผลไม้จากพันธมิตรและส่งให้ฟาร์มของเกษตรกรเพื่อเปลี่ยนเศษผักผลไม้เป็นปุ๋ยหมักและอาหารสัตว์

จากการเข้าร่วมในโครงการนี ้โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิดแ์ละโรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ สามารถ

แปลงเศษผักผลไม้เป็นปุ๋ยแทนการฝังกลบจำานวน 143,064.11 กิโลกรัม เทียบเท่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำานวน271,821.81 กิโลกรัม (Co
2
-e)

Surplus Food Donation

GHG

Servings

Surplus Food (KG)

2,653.73

7,961

5,042.09

28,794.55

86,384

54,709.65

28,382.59

119,206.64

53,926.92

2562 2561 2560
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การบริจาคฟิล์มห่ออาหาร

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดแ์อนดบ์างกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวลิด ์และโรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ไดท้ำางานร่วมกบัผูจ้ดัจำาหน่ายฟล์ิม

ห่ออาหารในโครงการ ‘Circulife’  โดย M Wrap ‘ เพื่อนำาฟิล์มห่ออาหารมารีไซเคิลใหม่ โดยฟิล์มห่ออาหารชนิดนี้ เป็นพลาสติกรีไซเคิล เบอร์ 3 PVC (Poly Vinyl Chloride) 

โดยฟล์ิมหอ่อาหารเหล่านีโ้รงแรมในเครือเซ็นทาราใช้ในการเตรียมการประกอบอาหารในครัวทกุวนั ซ่ึงการเข้าร่วมโครงการนีช่้วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการลดปรมิาณ

ขยะฝังกลบ ทั้งสิ้นประมาณ 160 - 1 80 กิโลกรัม ต่อเดือน

การบริหารจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

หลังจากได้ดำาเนินการยกเลิกการใช้หลอดพลาสติก ถุงซักผ้าพลาสติก และภาชนะพลาสติกสำาหรับบรรจุกลับบ้านเมื่อปี 2561 ในปี 2562 มีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของใช้

ส่วนตัวในห้องพัก อาทิ แชมพู ครีมนวด เจลอาบน้ำา จากขวดพลาสติกขนาดเล็กเป็นขวดปั๊มแบบเติมพร้อมตัวปิดล็อคป้องกันเพื่อสุขอนามัยที่ดี สำาหรับห้องพักกว่า 2,248 ห้อง 

ในโรงแรม 14 แห่ง ในอนาคต โรงแรมและรีสอร์ททุกแห่งในเครือเซ็นทาราจะยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในห้องพักทั้งหมด 

Food Waste Prevention 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนดเ์ซน็ทรัลเวิลด์ไดร้เิร่ิมโครงการ Food Waste Prevention ในการลดปริมาณขยะอาหารในขัน้ตอนการเตรียมอาหารตัง้แตต่น้ทาง โดยทำางานร่วมกบั

หวัหน้าเชฟในการทำาความเข้าใจเรือ่งการแนวทางการใชป้ระโยชนจ์ากวตัถดุบิทกุสว่นใหเ้กดิประโยชน ์อาทเิชน่ ปลา 1 ตวัหลังจากตดัแตง่เพือ่เสริฟใหก้บัลูกค้า ช้ินสว่นตา่งๆ ประเภท

หวั ท้อง กา้งท่ีเหลือจะกลายเป็นขยะอาหาร แตห่ลงัจากเร่ิมโครงการนี ้ช้ินสว่นตา่งๆ ท่ียังใชป้ระโยชน์ได ้สามารถนำาไปสร้างสรรเมนอูืน่ และนำาไปเปน็วตัถดุบิสำาหรับประกอบอาหารใน

โรงอาหารของพนักงาน สามารถลดขยะอาหารจากเดมิ 40% เหลือขยะอาหารจริงๆเพยีง 15% เปน็การลดค่าใช้จา่ย และเพิม่รายไดแ้ละสร้างคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บัพนกังานอกีดว้ย 

การส่งเสริมและสร้างการรับรู้เรื่องการใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลกโลก เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้งท่ัวโลกท่ีกำาลังเติบโต และมีการผลักดันอย่างมาก 

ในช่วงไมก่ีป่ท่ีีผา่นมา การบริหารจดัการพลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีวเป็นกญุแจสำาคัญของโครงการเซ็นทารา เอร์ิทแคร์ในปีทีผ่่านมา  โดยขยายโครงการไปยังโรงแรมในเครือเซ็นทารา

ทัง้หมด เพือ่สร้างการรับรู้ใหก้บัลูกค้าของโรงแรมและนักท่องเท่ียวมีความกระตือรือรน้เกีย่วกบัการประหยัดพลงังานและเพือ่สง่เสริมการท่องเทีย่วเชงิอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน

ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (วันท่ี 5 มิถุนายน) และวันทะเลโลก (วันท่ี 8 มิถุนายน) เพื่อเป็นการรณรงค์ เพื่อสร้างการตระหนักถึงผลเสียของ 

ขยะพลาสติก ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกค้าและพนักงานพยายามลดการทิ้งและกำาจัดขยะพลาสติกบริเวณชายหาดตลาดระยะเวลา 1 เดือน โดยมีแนวคิดในการริเริ่มนี้สร้างตัวสัตว์

ทะเลในรูปแบบต่างๆ ที่ชื่อว่า POP ย่อมาจาก“ Plastic Only Please” ซึ่งลูกค้าสามารถ “ทิ้ง” ขยะพลาสติกที่เก็บจากบริเวณรอบชายหาดลงในตัวปลา POP ของโครงการ 

ที่ตั้งวางไว้ในโรงแรม 12 แห่งในเครือเซ็นทาราตามแนวชายฝั่งทั่วประเทศไทยและที่มัลดีฟส์ ทุกครั้งที่ปลา POP นี้มีขยะพลาสติกที่เก็บรวบรวมเต็มตัวปลา จะมีทีมเฉพาะกิจของ 

เซ็นทาราเข้าดำาเนินการจัดเก็บ ชั่งน้ำาหนักขยะ และเตรียมคัดแยก ก่อนนำาส่งโรงงานรีไซเคิลในท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำาไปรีไซเคิลเป็นวัสดุชิ้นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้แทนที่

จะถูกฝังกลบ สำาหรับโครงการน้ีได้รับความสนใจจากลูกค้าและบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ท้ังรูปภาพและเน้ือหาของปลา ‘POP’ ท่ีมีการแชร์และเขียนลงในช่องทางโซเชียลมีเดีย

แบบต่างๆ จากสื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ชื่อดังต่างๆ มากมาย  ทั้งนี้ปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้จากการรวบรวมจากปลา POP ทั้งหมดมากกว่า 400 กิโลกรัม 
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การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ: โครงการฟื้นฟูแนวปะการัง

ป็นเวลากว่า 4 ปีแล้วที่ เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ ร่วมกับศูนย์ Best Dives Maldives ได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูแนวปะการัง นอกเหนือจากการมอบโอกาสให้

ลูกค้าผูเ้ขา้พกัสามารถเหน็การเตบิโตของแนวปะการังใหม ่และเรียนรูก้ระบวนการฟืน้ฟแูนวปะการังท่ีเสยีหายกลับคืนมา ลูกค้ายังไดท้ราบข้อมูลเกีย่วกบัภัยคุกคามต่อแนวปะการัง 

และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล และวิธีที่จะช่วยลดภัยคุกคามดังกล่าว 

ภายใต้โครงการระยะยาวนี้ พนักงานโรงแรมจะได้รับการอบรมเกี่ยวกับการฟื้นฟูแนวปะการัง เพื่อช่วยดูแลแนวปะการังใหม่ในทะเลอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ มีการปลูกแนวปะการัง

ใหม่ทุกเดือน โดยมีการปลูกแนวปะการังกว่า 150 จุดแล้ว และขณะนี้โรงแรมได้ขยายการมีส่วนร่วมในการปลูกปะการังให้กับนักเรียนจากโรงเรียนในท้องถิ่นของมัลดีฟส์อีกด้วย

เซ็นทารา เอิร์ทแคร์ คอนเนอร์ (Centara EarthCare Corner)

ในร้าน ‘Something to Remember’ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีการจำาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืนสำาหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่วางจำาหน่าย ได้แก่:

1. ผลิตภัณฑ์เฉพาะของเซ็นทาราที่ได้รับการออกแบบให้สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างมีนัยสำาคัญ

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชน: การสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นเป็นสิ่งท่ีบริษัทให้สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งสินค้า 

จากทางไกล ผลิตภัณฑชุ์มชนของเราทีจ่ำาหน่ายนัน้ผลิตจากวสัดธุรรมชาติ และเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิน่ภายในประเทศ โดยการซ้ือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพยีงแตจ่ะชว่ยรักษา

สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการรักษาวัฒนธรรมและงานฝีมือในท้องถิ่นได้อีกด้วย

3. ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล: การรีไซเคิลเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิภาพในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา ที่เซ็นทารา เอิร์ทแคร์ คอนเนอร์ เราสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลให้เป็นสินค้าใหม่ด้วยการออกแบบให้น่าใช้ตอบโจทย์ของผู้ใช้
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ถังขยะแบบคัดแยก

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้จัดทำาถังขยะแบบคัดแยก โดยต้ังวางไว้ในพื้นท่ีส่วนกลางและในพื้นที่สาธารณะกลางแจ้ง โดยตัวถังขยะผลิตจากวัสดุรีไซเคิล  

คือเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและเศษไม้ที่แตกละเอียด เซ็นทารามุ่งมั่นในการดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืน และช่วยลดการปล่อยมลพิษ ด้วยการสนับสนุนการใช้วัสดุทดแทนและยังช่วย

ลดอัตราการตัดไม้มาใช้เป็นวัสดุอีกด้วย

กระเป๋าชายหาด

กระเป๋าชายหาดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบและวัสดุในการผลิตเสื่อของไทยแบบดั้งเดิม โดยกระเป๋าชนิดน้ีทำาจากพลาสติกรีไซเคิลท้ังใบ และมีให้บริการเป็นคร้ังแรก

ที่ เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ เพื่อให้ลูกค้านำาไปใช้ใส่ของในระหว่างการเข้าพักที่โรงแรม ทั้งนี้ มีแผนที่จะนำาไปใช้ในโรงแรมและรีสอร์ทอื่น ๆ ในเครือทั้งหมดด้วย

ใช้ชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ COSI 

ที่โรงแรมโคซ่ี มีการสื่อสารกับลูกค้าในเร่ืองการใช้ชีวิตรักษ์สิ่งแวดล้อม’ ‘Living the Greener Life’ ในการนำาเสนอเคล็ดลับและแนวปฏิบัติในการใช้ชีวิตที่ผสานการดูแล

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำาเสนอผ่านจอโทรทัศน์ในห้องพักแต่ละห้อง เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ลูกค้าที่เข้าพักที่โรงแรมโคซี่หาดเฉวง เกาะสมุย พร้อมจัดทำา 

‘Going Greener Map’ แผนที่ที่แสดงจุดกิจกรรมที่มีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนบริเวณรอบ ๆ เกาะ และคำาแนะนำาด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการเข้าพักที่โคซี่ ลูกค้าสามารถ

ดาวน์โหลดแผนที่บนโทรศัพท์มือถือของตนเองด้วยรหัส QR Code ที่ให้ไว้ เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยรูปแบบการให้บริการนี้จะนำาไปใช้กับโรงแรมโคซี่ทุกแห่งเช่นกัน
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ภาพยนตร์สั้นสร้างการรับรู้เรื่องความยั่งยืนของเซ็นทารา

ในปี 2562 เซ็นทารานำาเสนอภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างจิตสำานึกเรื่องความยั่งยืนด้านการท่องเที่ยว ผ่านแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการดำาเนินธุรกิจของโรงแรมทุกแห่ง 

เรามีความตั้งใจที่จะใช้ภาพยนตร์สั้นนี้เป็นเครื่องมือการสื่อสารถึงความมุ่งมั่นของเซ็นทาราในการให้ความสำาคัญเรื่องความยั่งยืนไปยังให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มผ่านช่องทาง

ออนไลน์ และช่องทางสื่อสารภายในโรงแรม และเพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

การอบรมความรู้ด้านความยั่งยืน 

บริษัทเรามีความตั้งใจที่จะปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืน และให้ความรู้แก่ฝ่ายบริหารของแต่ละโรงแรมเพื่อช่วยพัฒนา และนำาไปปฏิบัติ ตลอดจนเป็นผู้นำาและดูแลโครงการ

พัฒนาอย่างย่ังยืนขององค์กรให้เป็นผลสำาเร็จ เพื่อส่งผ่านความรู้และแนวปฎิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับช้ัน และช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีแรงบันดาลใจในการทำางานเพ่ือสนับสนุน

การดำาเนินงานของธุรกิจอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมด้านความยั่งยืนที่จัดในปี 2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจำานวน 24 แห่งได้เข้าร่วมอมรมโดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ

ต่าง ๆ  อาทิความท้าทายระดับโลก แนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืน และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและการตอบสนอง และการดำาเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม จำานวนพนักงาน

ทั้งฝ่าบบริหารและฝ่ายปฎิบัติการเข้าร่วมอบรมมากกว่า 300 คน

กิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในพืน้ทีพ่ทัยา และโรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกทพาวลิเล่ียน ร่วมบรจิาคขยะพลาสตกิทีส่ะอาดใหแ้ก ่วดัจกัรแดง อำาเภอพระประแดง จงัหวดั

สมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนโครงการ “จีวรจากขวดพลาสติก” โดยนำาขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเปลี่ยนเป็นเส้นด้ายเพื่อนำามาทอให้เป็นจีวรของพระ ทั้งนี้ ทุกโรงแรมจะมีการตรวจ

สอบให้แน่ใจว่ามีการล้างขวดพลาสติดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยถอดฝาและฉลากยี่ห้อออกเพื่อให้ผ้าเนื้อมีความละเอียดและคุณภาพดี ซึ่งเป็นการลดภาระงานของวัด และชุมชนที่

ช่วยดำาเนินโครงการนี้

โรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกทพาวลิเล่ียน บริจาควสัดอุลมิูเนยีมจากฝาเคร่ืองดืม่และกระป๋อง เพือ่ใช้ในการทำาอวยัวะเทียมสำาหรบัคนพกิารภายใต้โครงการทีริ่เร่ิมโดยไปรษณย์ี

ไทย และกรมควบคุมมลพิษ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์ หัวหิน ร่วมกับ เทศบาลเมืองหัวหิน ในการพัฒนาโครงการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของหัวหิน และสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก ให้กับลูกค้าของโรงแรม และนักท่องเที่ยวในหัวหิน
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การทำาความสะอาดชายหาด

การทำาความสะอาดชายหาดเปน็กจิกรรมสำาคัญในการดำาเนนิงานของโรงแรมและรีสอร์ทต่าง ๆ  ท่ีอยู่ใกล้พืน้ท่ีชายหาด โดยจะดำาเนนิการเปน็ประจำาทุกวนั และมกีจิกรรมพเิศษ

ในวันคุ้มครองโลกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ จัดกิจกรรมทำาความสะอาดทะเล โดยมีนักดำาน้ำาตื้น นักดำาน้ำาลึกและลูกค้าจำานวน 25 

คน เข้าร่วม และสามารถเก็บขยะได้ถึง 176 กิโลกรัม

รางวัลและการรับรอง

ประกาศนียบัตรการรับรองจาก EarthCheck

ในปี 2562  โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จาก EarthCheck ในระดับเหรียญทอง  

11 โรงแรม ระดับเหรียญเงิน 4 โรงแรม และอีก 5 โรงแรมผ่านโปรแกรมการประเมิน 

Certified Programme

1 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

2 เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลาส์ หัวหิน ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

3 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

4 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

5 เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

6 เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

7 เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

8 เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

9 เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

10 เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

11 เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2562

12 เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2562

13 เซ็นทาราวิลลา สมุย ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2562

14 เซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2562

15 เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2562

Evaluate Plus Programme
1 เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท โปรแกรมประเมินผล 2562

2 เซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ โปรแกรมประเมินผล 2562

3 เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี โปรแกรมประเมินผล 2562

4 เซ็นทรา โดยเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียน โปรแกรมประเมินผล 2562

5 เซ็นทารา มัสกัต โอมาน โปรแกรมประเมินผล 2562
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รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Green Hotel Award)

รางวลัน้ีจะมอบใหแ้กผู่ป้ระกอบการในอตุสาหกรรมโรงแรมท่ีดำาเนนิงานตามหลกัการท่ีเปน็มติรกบัสิง่แวดล้อมและใช้มาตรการอนุรักษพ์ลังงานเพือ่ใหเ้กดิการทอ่งเท่ียวอยา่ง

ยั่งยืนโดยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และโรงแรมเซ็นทารา        แกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์ หัวหิน ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานดังกล่าวโดยมีคะแนนอยู่ใน 

5 อันดับแรกของประเทศไทย 

รางวัลโรงแรมสีเขียว (G Mark)

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราไดรั้บรางวลัโรงแรมสเีขียวอย่างตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3 ซึง่จดัโดยกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2562 เราได้รับรางวัล G Mark ระดับเหรียญเงิน สำาหรับโรงแรม 4 แห่งในประเทศไทย รวมแล้วโรงแรมในเครือของเรา 8 แห่งได้รับรางวัล G Mark นี้ ได้แก่ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิร์ล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลลาส์หัวหิน โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ เซ็นทาราวิลลาสมุย เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทแอนด์สปา

กระบี่ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์อุดรธานี โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและศูนย์ประชุมแจ้งวัฒนะ และเซ็นทราโดยเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียน

มาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย: TSEMS

ในปี 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย หรือ 

TSEMS ของสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการแห่งประเทศไทย  ตามกรอบการทำางานสำาหรับผู้ประกอบการ MICE ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อการพัฒนามาตรฐาน 

การบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืน 

Thai Hotel Plastic Free Certificate by Thai Hotel Association 

สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรภายใต้แนวคิด “ทุกความสำาเร็จ เร่ิมต้นด้วยก้าวแรก”  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้โรงแรมไทยทุกแห่งช่วยกันลดและบริหารจัดการพลาสติกแบบใช้คร้ังเดียวสำาหรับการดำาเนินงานในแต่ละวัน เป็นการ

ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการของไทย โดยโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์จากสำานักงานการท่อง

เที่ยวแห่งประเทศไทยทั่วโลก โดยมีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทราราจำานวน 8 โรงแรม  คือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ลาดพร้าว กรุงเทพฯ  

เซ็นทาราแกรนดบี์ชรีสอร์ทแอนดว์ลิลา กระบี ่เซน็ทารากะรนรีสอร์ท ภูเกต็ เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูกต็ โรงแรมเซ็นทารา วลิลา สมยุ เซน็ทาราอนัดาเทว ีรีสอร์ทแอนดส์ปากระบี ่และ 

เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานา่รีสอร์ท ไดรั้บประกาศนียบัตรรับรองในการเข้าร่วมโครงการ ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความพยายามในการมสีว่นร่วมในการลดขยะและลดมลพษิจากพลาสติก
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แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด จัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี เป็นปีที่ 4 เพื่อนำาเสนอผลการดำาเนินงานด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืนให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบครอบคลุมทุกมิติของความยั่งยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562 ได้จัดทำาขึ้น 

โดยใช้กรอบการรายงาน Global Reporting Initiatives (GRI Standards) ที่ระดับ Core  และนำาเสนอแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (United 

Nations Global Compact: UNGC) มาตรฐานการจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื(Earth Check) รวมทัง้เช่ือมโยงการดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยืนขององค์กร

เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)

ขอบเขตของรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนนำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานของปี 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562  ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ

อาหาร ภายใต้ชื่อบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำากัด ที่ดำาเนินธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการจัดเก็บข้อมูล 

ด้านสิ่งแวดล้อมของธุกิจโรมแรมใช้ฐานข้อมูลการจัดเก็บตามมาตรฐานของ Earth Check จำานวน 20 โรงแรม และฐานข้อมูลของแบรนด์อาหารจำานวน 16 แบรนด์

การควบคุมคุณภาพของรายงาน

หน่วยงานด้านการพัฒนาความย่ังยืน เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและควบคุมการจัดทำารายงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และมีการทบทวนเน้ิอหาสำาคัญ 

โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และมีรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานน้ี สามารถติดต่อ หน่วยงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)  

โทรศัพท์ 0 2769 1234
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GRI Content Index 

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs External Verification

GRI 102: General 

Disclosure 2016

Organization profile

• 102-1 Name of organization Cover page, Annual 

Report 273

• 102-2 Activities, brands, products, and services Annual Report 6-7, 28-29, 

38-39, Back Cover page

• 102-3 Location of headquarters Annual Report 273, 

Back Cover page

• 102-4 Location of operations Annual Report 269-272, 

278-279

• 102-5 Ownership and legal form Annual Report 245, 

269-272

• 102-6 Markets served Annual Report 6-7, 28-29, 

38-39, 269-272

• 102-7 Scale of the organization 67

• 102-8 Information on employees and other workers 67-70 SDG 8 

• 102-9 Supply chain 63

• 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 63

• 102-11 Precautionary Principle or approach Annual Report 101, 

220-223

• 102-12 External initiatives 54

• 102-13 Membership of associations 57-58

STRATEGY

• 102-14 Statement from senior decision-maker Annual Report 18-21, 101

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 52-53

ETHICS AND INTEGRITY

• 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 51 SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 60

GOVERNANCE 

• 102-18 Governance structure 60-61, Annual Report 220

102-19 Delegating authority 60-61

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 52

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 56-57

102-22 Composition of the highest governance body and its committees Annual Report 226-231

102-23 Chair of the highest governance body Annual Report 234-244

102-24 Nominating and selecting the highest governance body Annual Report 229

102-25 Conflicts of interest Annual Report 252

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy Annual Report 226-231

102-27 Collective knowledge of highest governance body Annual Report 260

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance Annual Report 260-261

102-30 Effectiveness of risk management processes Annual Report 230-257

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 52

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 52

102-33 Communicating critical concerns 52
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102-34 Nature and total number of critical concerns 52

102-35 Remuneration policies  Annual Report 229-230, 

258

102-36 Process for determining remuneration  Annual Report 229-230, 

258

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration Annual Report 229-230, 

258 

102-38 Annual total compensation ratio Annual Report 248-249

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio Annual Report 248-249

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

• 102-40 List of stakeholder groups 56-57

• 102-41 Collective bargaining agreements 65

• 102-42 Identifying and selecting stakeholders 56-57

• 102-43 Approach to stakeholder engagement 56-57

• 102-44 Key topics and concerns raised 56-57

REPORTING PRACTICE

• 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 88

• 102-46 Defining report content and topic Boundaries 88

• 102-47 List of material topics 53

• 102-48 Restatements of information 88

• 102-49 Changes in reporting 88

• 102-50 Reporting period 88

• 102-51 Date of most recent report 88

• 102-52 Reporting cycle 88

• 102-53 Contact point for questions regarding the report 88

• 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 88

• 102-55 GRI content index 89-93

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54

• 103-2 The management approach and its components 54

• 103-3 Evaluation of the management approach 54

GRI 203: Indirect 

Economic Impacts

203-1 Infrastructure investments and services supported 54-55

203-2 Significant indirect economic impacts 54-55

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs External Verification
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ANTI-CORRUPTION

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58

• 103-2 The management approach and its components 59

• 103-3 Evaluation of the management approach 59

GRI 205:

Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 59-60

205-2 Communication and training about anti-corruption policies and 

procedures

60 SDG 16

ENERGY

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58, 75

• 103-2 The management approach and its components 57, 76

• 103-3 Evaluation of the management approach 76

GRI 302:Energy 302-1 Energy consumption within the organization 76 SDG 8, SDG 13

302-2 Energy consumption outside of the organization 76 SDG 8, SDG 13

302-3 Energy intensity 76 SDG 8, SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 76 SDG 8, SDG 13

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 76 SDG 8, SDG 13

WATER AND EFFLUENTS

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58, 75

• 103-2 The management approach and its components 57, 76

• 103-3 Evaluation of the management approach 77

GRI 303: WATER 

AND EFFLUENTS

2018

303-3 Water withdrawal 77

EMISSIONS

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58, 75

• 103-2 The management approach and its components 57, 76

• 103-3 Evaluation of the management approach 76-77

GRI 305:

Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 76-77 SDG 9, SDG 13

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 76-77 SDG 9, SDG 13

305-4 GHG emissions intensity 76-77 SDG 9, SDG 13

305-5 Reduction of GHG emissions 55, 76-77 SDG 9, SDG 13

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs External Verification

91

รายงานประจำาปี 2562



EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 58, 75

• 103-2 The management approach and its components 57, 76

• 103-3 Evaluation of the management approach 77-78

GRI 306 :

Effluents and Waste

306-2 Waste by type and disposal method 77-78

306-4 Transport of hazardous waste 78

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63

• 103-2 The management approach and its components 56, 63

• 103-3 Evaluation of the management approach 55, 63

GRI 308 :

Supplier 

Environmental 

Assessment

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 63

EMPLOYMENT

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 56, 64

• 103-2 The management approach and its components 56, 64

• 103-3 Evaluation of the management approach 54, 64-72

GRI 401 :

Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 67-68

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to 

temporary or part-time employees

64

401-3 Parental leave 70

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54

• 103-2 The management approach and its components 54, 64

• 103-3 Evaluation of the management approach 65, 70

GRI 403: 

Occupational 

Health and Safety

403-1 Occupational health and safety management system 70

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 70

403-3 Occupational health services 70

403-4 Worker participation, consultation, and communication on occupational 

health and safety 

70

403-5 Worker training on occupational health and safety 70

403-9 Work-related injuries 70

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs External Verification

92

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)



TRAINING AND EDUCATION

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54, 64

• 103-2 The management approach and its components 56, 66

• 103-3 Evaluation of the management approach 66

GRI 404:

Training and 

Education

404-1 Average hours of training per year per employee 66

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs

66, 70-72

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 64

• 103-2 The management approach and its components 64

• 103-3 Evaluation of the management approach 54

GRI 405:

Diversity and 

Equal opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 67-69,

Annual Report 234-244

SDG 5

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 68 SDG 5

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 64

• 103-2 The management approach and its components 64

• 103-3 Evaluation of the management approach 64

GRI 412:

Human Rights 

Assessment

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 64 SDG 5

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 54, 72

• 103-2 The management approach and its components 54, 57, 72

• 103-3 Evaluation of the management approach 71-75

GRI 413:Local 

Communities

413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 

development programs

71-75

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management 

Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 63

• 103-2 The management approach and its components 56-63

• 103-3 Evaluation of the management approach 63

GRI 414:

Supplier Social 

Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 63

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 6 3

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs External Verification
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หลักปฎิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ UN Global Compact Principles

ปัจจุบัน CENTEL ยังไม่ได้มีการลงนามให้คำามั่นสัญญาในการปฏิบัติตามข้อตกลง 10 ประการ (The Ten Principle) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global 

Compact: UNGC)  แต่ทั้งนี้ CENTEL ได้ทำาการศึกษาและนำามาเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

ประเด็นหลัก หลักการ หน้าที่

สิทธิมนุษยชน 1.สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากล ตามขอบเขตอำานาจที่เอื้ออำานวย 59, 63-64

2.หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 63

แรงงาน 3.ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 65

4.ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 63

5.ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 63

6.ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 64

สิ่งแวดล้อม 7.สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 75-86

8.อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 85-86

9.ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 66, 78-86

การต้านการทุจริต 10.ดำาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 59-60
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