
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน





บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

“การขับเคล่ือนธุรกิจให้เกิดความย่ังยืนเป็นส่ิงท่ีท้าท้ายอย่างย่ิง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งทีมบริหารและพนักงานทุกคน ด้วยความมุ่งมั่นดำาเนินธุรกิจ 

ภายใต้บรรษัทภิบาล และหลักการความย่ังยืน เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่เหนือระดับและน่าประทับใจด้วยไมตรีจิตแบบไทยให้กับลูกค้า และให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม เราเชื่อว่าบริษัทที่ดำาเนินงานตามวิถีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้นั้น เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริง เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนายุทธศาสตร์แห่งความยั่งยืนเพื่อนำาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกที่ที่เราดำาเนินธุรกิจ”  

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

วิสัยทัศน์ (VISION) วิสัยทัศน์ (VISION) 

ก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทชั้นนำาของคนไทยในระดับโลก เป็นผู้นำาธุรกิจร้านอาหารอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค  
ด้วยนวัตกรรมและการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าให้กับผู้บริโภคในทุกโอกาส 

พันธกิจ (MISSION) พันธกิจ (MISSION) 

ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับกับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทั่วโลกเพื่อสร้าง
ความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่นแบบครอบครัว และ

ความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ส่งมอบมื้ออาหารที่อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา จากการบริการด้วยใจของชาวซีอาร์จีให้กับลูกค้าทุกคน  
และมุ่งมั่นสรรสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค  

เพื่อส่งต่อประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจโรงแรม

บริษทัไดก้ำาหนดยุทธศาสตร์การเตบิโตของธรุกจิ เพือ่ใหโ้รงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากา้วข้ึนมามีบทบาทท่ีโดดเดน่ในระดบัภมิูภาค ภายใตก้รอบการดำาเนนิธรุกจิ 

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

และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญเพื่อให้เซ็นทาราก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 100 กลุ่มโรงแรมชั้นนำาของโลก 

ยุทธศาสตร์ในการดำาเนินธุรกิจอาหาร

ยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ธุรกิจอาหารภายใต้การดูแลของ เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป เป็นผู้นำาในธุรกิจอาหาร คือ การส่งมอบมื้ออาหารที่อร่อย คุ้มค่า คุ้มราคา 

จากการบริการด้วยใจของชาว CRG ให้กับลูกค้าทุกคน และมุ่งม่ันสรรสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เพื่อส่งต่อประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าและการขับ

เคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจบริษัท และมีแผนการขยายสาขาของแบรนด์เดิมที่บริษัทมีอยู่ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการ

ขยายฐานลูกค้า และเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับสูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี้ บริษัทยังมีแผนการเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาใน Portfolio ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น บริษัท 

ยังมีแผนในการขยายธุรกิจสู่ช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเป็นการสร้างโอกาสในการทำารายได้และกำาไรเพิ่มขึ้นในอนาคต 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 



ค่านิยมองค์กร Core Values  

บทบาทของการขับเคล่ือนความย่ังยืนในองค์กรถูกถ่ายทอดสู่การปฎิบัติภายใต้แนวคิด “I • CARE” เพราะเราใส่ใจ ท่ีแสดงถึงวิธีการดำาเนินธุรกิจที่ประสาน 

ความกลมกลืนของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ สังคมและชุมชม ท่ีนำามาบูรณาการกับแนวทางดำาเนินธุรกิจในทุกพื้นที่ท่ีดำาเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารอย่างมี 

ความรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำาเนินงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

การดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน 
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CENTEL ได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจให้เติบโตมั่นคงย่ังยืนครอบคลุมทุกมิติ ท้ังเศรษฐกิจ  

สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการนำาแนวคิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนเข้ามาเป็นแกนหลักในกระบวนการดำาเนินงานทุกขั้นตอน ถ่ายทอดสู่สายงานปฏิบัติการต่างๆ ขององค์กร และ

บูรณาการแผนการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกัน สร้างสมดุลในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน สร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน นำา

มาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยได้ตั้งคณะทำางานด้านการพัฒนาความย่ังยืน ซ่ึงประกอบด้วยคณะทำางานจากหน่วยธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร ร่วมขับ

เคลื่อนนโยบายจากฝ่ายบริหาร ให้เกิดเป็นแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนในกระบวนการดำาเนินของฝ่ายต่างๆ และส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนแนวทางความยั่งยืนในระดับพนักงานทั่ว

ทั้งองค์กร โดยวางกรอบและเป้าหมายในการขับเคลื่อนความยั่งยืนไว้ 3 ด้าน คือ  

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

• ดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 

•  พัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ให้

ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 

• บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

•  บริหารจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Management) 

•  สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว 

•  ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกัน 

• พัฒนาศักยภาพพนักงาน  

• สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน 

• พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนในสังคมให้ดีขึ้น 

•  ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ 

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• บริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 

•  ให้ความสำาคัญเรื่อง Climate Change และลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

อ่านนโยบายการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมได้ที่ 

https://investor.centarahotelsresorts.com/th/sustainability/corporate-governances-document
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โครงสร้างการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน 

CENTEL ได้กำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทำาหน้าท่ีเป็นผู้นำาในการขับเคล่ือนและ 

ผลักดันให้เกิดการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนแบบบูรณาการ ซ่ึงคณะทำางานเพื่อการพัฒนาความย่ังยืน ทำาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจโรงแรม  

และธรุกจิอาหาร เพือ่รายงานผลการดำาเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและส่ิงแวดล้อมต่อคณะกรรมการความเส่ียงและกำากับดแูล ซึง่มหีนา้ทีใ่นการสนบัสนุนและดแูลการดำาเนินงาน

ดา้นความยัง่ยนื โดยมกีารจดัประชมุทุกๆ 3 เดอืน เพือ่พจิารณาทบทวน และตดิตามผลการดำาเนนิงานของบริษทัใหส้อดคล้องและบรรลเุปา้หมายตามแนวทางการดำาเนนิธรุกจิและ

นโยบายการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท นำาไปสู่การสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามกรอบของเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาติ 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน  

กลุ่มธุรกิจโรงแรม

คณะทำางานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืน  

กลุ่มธุรกิจอาหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำากับดูแล

การสร้างการรับรู้เรื่องการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน  

ในป ี2563 บริษัทมุ่งการสร้างความเขา้ใจข้อมลูเร่ืองการดำาเนินงานดา้นความยัง่ยืนใหก้บัพนกังานในองค์กรอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการจดัอบรม Corporate Sustainability 

Training  ให้กับผู้บริหารระดับสูง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (SBDI) ซึ่งทำางานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และข้อมูล

ปจัจบุนัทีส่ำาคัญดา้นความยัง่ยืน เพือ่ใหฝ้า่ยบริหารขององค์กรนำาหลกัการไปปรับใช้ในการบริหารงานเพือ่สร้างความย่ังยืนใหเ้กดิข้ึนในองค์กร และไดจ้ดัใหม้กีารอบรมความรู้เบือ้ง

ต้นเรื่องความยั่งยืนสำาหรับพนักงานในระดับปฎิบัติการของแต่ละโรงแรม พร้อมทั้งพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล ในชื่อ Centara Sustainability Management Programme 

เพื่อบริหารจัดการการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมของโรงแรมทั้งหมด และเตรียมขยายไปสู่การเก็บข้อมูลของธุรกิจอาหารด้ว
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

CENTEL ได้กำาหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยมีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวัง นำาไปสู่การพัฒนากระบวนการ 

เพื่อตอบสนองต่อข้อคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและช่องทางการสื่อสาร ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง 

ลูกค้า • การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

หลังการใช้บริการ  

• การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าขณะให้บริการ 

• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง 

ร้องเรียนต่างๆ 

• การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ 

• คุณภาพการให้บริการภายใต้สถานการณ์

โควิด-19 

• ความหลากหลายของบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า 

• ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ครบถ้วน ถูกต้อง 

• นำาเสนอการบริการที่ประทับใจด้วยเอกลักษณ์

แบบไทย 

• ส่งมอบความหลายหลายของผลิตภัณฑ ์

เพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ตรงกับความ

ต้องการ 

• จัดทำาโปรแกม Centara Complete Care 

เพิ่มความมั่นใจเรื่องความสะอาด ปลอดภัย 

ในการใช้บริการภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

• นำาเสนอข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับบริการและ

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง 

• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้รับการ

บริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

• ให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นสำาคัญ 

• จัดทำาแผนรองรับและจัดการการรักษา 

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

ของข้อมูลลูกค้าอย่างเคร่งครัด 

คู่ค้า • การประชุมคู่ค้าประจำาปี 

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 

• สำารวจความต้องการของคู่ค้า 

• การดำาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน 

• ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในการทำาธุรกิจ

ร่วมกัน 

• การดูแลคู่ค้าภายใต้สถานการณ์โควิด-19 

• จัดระบบการสั่งซื้อแบบ one item one price 

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและ

ยุติธรรมและตรวจสอบได้ 

• จัดทำาคู่มือและแนวปฎิบัติต่อคู่ค้าตามหลัก

การความยั่งยืน ESG 

• ให้ความช่วนเหลือคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

ภายใต้กรอบความช่วยเหลือในสถานการณ์

โควิด-19 

พนักงาน • การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่ 

• กิจกรรม Town Hall ให้ผู้บริหาร 

ได้พูดคุยกับพนักงานอย่างใกล้ชิด 

• การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน

ประจำาปี 

• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

พนักงาน 

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความ

ผูกพันกับพนักงาน 

• ความก้าวหน้าในอาชีพ 

• ความสมดุลในการใช้ชีวิต 

• ค่าตอบแทนและสวัดิการที่เหมาะสม 

• เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 

• มาตรการดูแลพนักงานภายใต้สถานการณ์

โควิด-19 เช่นทำาประกันภัยโควิด-19 และการ

ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโควิด-19 

• พัฒนาแผนการยกระดับทักษะและความรู้ 

ความสามารถของพนักงาน 

• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม 

• ดูแล ใส่ใจ พนักงานเหมือนคนในครอบครัว เพื่อ

สร้างความภักดีต่อองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ 

• กำาหนดมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 

• ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำางานตาม

เกณฑ์อาชีวอนามัย 

• นำาข้อมูลจากการสำารวจความพึงพอใจของ

พนักงานมาวิเคราะห์และจัดทำาแผนงาน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน 

• ปรับเปลี่ยนระบบการทำางานเพื่อให้สอดคล้อง

การมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโค

วิด-19 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย การมีส่วนร่วมและช่องทางการสื่อสาร ความสนใจและความคาดหวัง การตอบสนอง 

ชุมชน สังคม • กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม

จิตอาสา 

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนและสังคม

ผ่านช่องทางต่างๆ 

• สร้างงาน สร้างอาชีพสร้างคุณค่าให้ชุมชน  

และสังคม 

• พัฒนาชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันอ 

ย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชม 

• ส่งเสริม พัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อ

ชุมชน และสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 

มีคุณค่าและยั่งยืน 

• แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างชุมชมให้เข้มแข็งและ

เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัท 

• สร้างรายได้สู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

เพื่อให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโต 

สิ่งแวดล้อม • สำารวจและประเมินผลกระทบสิ่ง

แวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก

การดำาเนินธุรกิจ 

• ลดผลกระทบต่อ 

• สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• ดูแลและรักษา 

• สิ่งแวดล้อมรอบชุมชน  

• ดูแล และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร 

• ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

• ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจเพื่อลด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ 

• ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยใน

กระบวนการดำาเนินงาน  

• สนับสนุนและร่วมสร้างความรู้ในการดูแล 

สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชน 

• สนับสนุนการดำาเนินงานเพื่อลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ผู้ถือหุ้น • กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

• เวบไซด์ของบริษัท 

• สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

• ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลของนักลงทุน

สัมพันธ์ 

• ผลการดำาเนินธุรกิจคุ้มค่า มีเติบโต 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

• ความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ 

ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

• แผนฟื้นฟูธุรกิจหลังได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์โควิด-19 

• มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

ต่อการดำาเนินธุรกิจ 

• มีกิจกรรมพบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์  

ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ 

• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกคน 

อย่างเท่าเทียม 

• นำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานขององค์กร 

พร้อมทิศทางและแผนงานในการดำาเนินธุรกิจ 

ผูมี้สว่นไดเ้สยีโดยรวม • เวบไซด์ของบริษัท 

• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้อง

เรียนต่างๆ 

• ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  

สามารถตรวจสอบได้ 

• กำากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมภิบาลภายใต้

ข้อกำาหนด และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• เปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ  
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

การกำาหนดประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 

1. การระบุประเด็นสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน 

CENTEL ไดน้ำาประเดน็ความเสีย่งทีม่คีวามสำาคัญในการดำาเนินธรุกจิของธรุกจิโรงแรมและธรุกจิอาหาร และประเดน็สำาคัญจากกลุ่มผู้มีส่วนไดเ้สยีจากกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ทุกกลุ่ม มาศึกษาเปรียบเทียบกับประเด็นความยั่งยืนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารที่ทั่วโลกให้ความสำาคัญ จากนั้นนำาประเด็นทั้งหมดที่ประเมินความสำาคัญเสนอแก่ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจ  

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ 

มีการดำาเนินการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญและประเด็นที่มีความสำาคัญต่อองค์กร ร่วมกับหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้อง รวม 13 ประเด็น และพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มประเด็นหลัก คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และพิจารณาการจัดลำาดับความสำาคัญ 2 ด้านคือ ประเด็น 

ที่มีความสำาคัญต่อการดำาเนินกิจการขององค์กร และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำาคัญ

3. การพิจารณาตรวจสอบ สอบทวนประเด็นที่มีนัยสำาคัญและติดตามรายงานผลการดำาเนินงาน 

ในปี 2563  CENTEL ได้มีการทบทวนและตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืนท่ีมีนัยสำาคัญ โดยพิจารณาทบทวนลำาดับความสำาคัญของประเด็นด้านความ

ยั่งยืนเรื่องความก้าวหน้าในการดำาเนินธุรกิจ (Business Progression) โดยคณะทำางานได้เสนอให้เพิ่มระดับความสำาคัญในประเด็น เนื่องจากในปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก มีการวางแผนการดำาเนินธุรกิจเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว และมองหาโอกาสในการดำาเนินธุรกิจ 

ให้สอดรับกับวิธีการดำาเนินชีวิตในรูปแบบใหม่  และนำาเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยงและกำากับดูแลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำาเสนอแผนการดำาเนินงาน

ซึ่งผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารกลุ่มธุกิจพร้อมติดตามผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ 

Sustainable Materiality Matrix

สูง

มิติเศรษฐกิจ

1. การพัฒนาธุรกิจ
2. ความพ�งพอใจของลูกค�า
3. การบร�หารจัดการห�วงโซ�อุปทาน
4. การกำกับดูแลกิจการ
5. การบร�หารจัดการข�อมูลส�วนตัว
6. การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

มิติสังคม9

7

8

10

7. การปฎิบัติด�านแรงงานอย�างเท�าเทียม
8. การบร�หารและพัฒนาทักษะพนักงาน
9. ความเป�นอยู�ที่ดีของพนักงานและชุมชน
10. ความปลอดภัยและชีวอนามัย

มิติสิ�งแวดล�อม

13
12

52 3
1

4
6

11

11. การบร�หารจัดการการเปลี่ยนแปลง
      สภาพภูมิอากาศ
12. การบร�หารจัดการของเสีย
13. การบร�หารจัดการน้ำ

ปร
ะเด

็นส
ำค

ัญ
ต�อ

ผู�ม
ีส�ว

นไ
ด�เ

สีย

ประเด็นสำคัญต�อการดำเนินงานขององค�กร

ต่ำ

สูงต่ำ

ระบุประเด็น จัดลำาดับ สอบทวน ติดตามพัฒนา 
และรายงานผล

ประเด็นสำาคัญ
ด้านความยั่งยืน
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ประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน 

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ ขอบเขตของผลกระทบ 
 (ภายใน/ภายนอกองค์กร) หัวข้อที่นำาเสนอในรายงาน 

1.การพัฒนาธุรกิจ ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,คู่ค้า,ผู้ถือหุ้น การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.ความพึงพอใจของลูกค้า ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การบริหารความ สัมพันธ์กับลูกค้า 

3.การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ทุกหน่วยงาน / คู่ค้า,ชุมชน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

4.การกำากับดูแลกิจการ ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,คู่ค้า,ผู้ถือหุ้น การกำากับดูแลกิจการ 

5.การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัว ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

6.การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

7.การปฎิบัติด้านแรงงานอย่างเท่าเทียม ทุกหน่วยงาน / คู่ค้า การบริหารทรัพยากรบุคคล 

8.การบริหารและพัฒนาทักษะพนักงาน ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า การพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับพนักงาน 

9.ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและชุมชน ทุกหน่วยงาน / ชุมชน • การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• การนำาองค์ความรู้ในการดำาเนินธุรกิจสร้างชุดความรู้

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

10.ความปลอดภัยและชีวอนามัย ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า ,ชุมชน ชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11. การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

12.การบริหารจัดการของเสีย ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

13.การบริหารจัดการน้ำา ทุกหน่วยงาน / ลูกค้า,ชุมชน การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการดำาเนินการด้านความยั่งยืน 

 CENTEL มีความมุ่งมัน่ในการดำาเนินงานดา้นการพฒันาความยัง่ยนืตลอดหว่งโซอ่ปุทาน ในการสรา้งความม่ันคงใหก้บัธรุกจิ ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าและพนัธมติร

ทางธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์และบริการท่ีเป็นเลิศ พัฒนาและสร้างบุคลากรขององค์กรให้มีทักษะ ความสามารถในการทำางานท่ีประสิทธิภาพ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนและสังคม 

มีความเข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการดำาเนินธุรกิจเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติ

โครงการ/วิธีการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs 

โครงการการศึกษาทวิภาคี CRG โครงการ

ฝึกงานนักศึกษา และโครงการพัฒนาหลักสูตร

การโรงแรมสำาหรับผู้พิการ 

• สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมบริการรวม 2,354 คน 

เป้าประสงค์ที่ 4.3 / ตัวชี้วัด 4.3.1 

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและความ

เท่าเทียมในการจ้างงานและจ่ายค่าตอบแทน

อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฎิบัติในเรื่องอายุ เพศ 

สัญชาติ ภาษาและความพิการ 

• จำานวนพนักงานหญิงทั้งหมด 59 % 

• จำานวนผู้บริหารหญิงระดับผู้จัดการขึ้นไป 535 คน คิดเป็น 6% 

• การจ้างงานคนพิการและผู้สูงอายรวม 193 คน 

• พนักงานทั้งหมด 35 สัญชาติ เป้าประสงค์ที่ 5.1 / ตัวชี้วัด 5.1.1  
เป้าประสงค์ที่ 5.5 / ตัวชี้วัด 5.5.2 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

โครงการ/วิธีการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน การตอบสนองต่อ UN SDGs 

กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานด้านการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ

ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทางพัฒนา

และปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ 

60.66 KT Co2-e 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 3,292 KT Co2-e 

• เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED รวมกว่า 80 % 

• ติดตั้งระบบแสงสว่างอัตโนมัติในห้องพัก 

• ติดตั้งระบบ Solar Heat ใน 11 โรงแรม เพื่อประหยัดพลังงาน  
เป้าประสงค์ที่ 9.4 / ตัวชี้วัด 9.4.1 

เป้าประสงค์ที่ 13.3 / ตัวชี้วัด 13.3.1 

• กำาหนดกระบวนการทำางานด้านการบริหาร

จัดการขยะให้ชัดเจน  

• ให้ความรู้กับพนักงานในการจัดขยะและของ

เสียอย่างถูกวิธี  

• หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ 

• ปริมาณขยะฝังกลบทั้งหมด 348,612.5 กิโลกรัม 

• ปริมาณขยะรีไซเคิล  คิดเป็น 43.11% 

•  เปลี่ยนขยะอินทรีย์ 2,000 กิโลกรัมให้เป็นปุ๋ยและน้ำาหมักชีวภาพ  
เป้าประสงค์ที่ 11.6 / ตัวชี้วัด 11.6.1 

 เป้าประสงค์ที่ 12.5 / ตัวชี้วัด 12.5.1

โครงการบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้กับ

ผู้ยากไร้ผ่านมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ 

(เอส โอ เอส) : Scholars of Sustenance 

Foundation (SOS) 

• ลดปริมาณขยะอาหารทั้งหมด  69,318 กิโลกรัม 

• ผู้ยากไร้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพรวม 253,482 มื้อ 

• ทำาโครงการลดขยะอาหารจากข้ันตอนการเตรียม “Champion 12.3” 

เป้าประสงค์ที่ 12.3 / ตัวชี้วัด 12.3.1

โครงการ Beach Cleaning ของทุกโรงแรมที่

อยู่บริเวณใกล้ชายหาด 

ดำาเนินการเป็นประจำาทุกเดือนเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ถูกนำาลง

สู่ทะเล  

 เป้าประสงค์ท่ี 14.1 / ตัวช้ีวัด 14.1.1 

• เข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม 

ปฏิบัตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต หรือ Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption (CAC)  

• สนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

พร้อมทั้งอบรมความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน

ทุจริตให้กับพนักงานของบริษัท 

• ต่ออายุสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัตของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562   

• พนักงานเข้าร่วมอบรมเรื่องทุจริตคอรัปชั่น คิดเป็น 95.85 %  

ของพนักงานทั้งหมด 
เป้าประสงค์ท่ี 16.5 / ตัวช้ีวัดท่ี 16.5.1 

 มิติเศรษฐกิจ 

การกำากับดูแลกิจการตามหลักธรรมภิบาล 

บริษทัฯ ใหค้วามสำาคัญตอ่ดำาเนินงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการเปน็อย่างย่ิง เพือ่สร้างความเช่ือม่ันและความนา่เช่ือถอืตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่ บริษัทฯ จงึมุง่มัน่ทีจ่ะบริหาร

องค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลทีด่แีละตระหนักถงึความสำาคัญของการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีโดยมโีครงสร้างการกำากับดแูลองค์กรทีป่ระกอบดว้ยคณะกรรมการท่ีมีความสามารถ

ในการกำากบัดแูลและบริหารงานดว้ยความโปรง่ใส และดำาเนินงานตามกรอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีอกีท้ังยังตระหนักถงึการบริหารจดัการความเสีย่งท่ีเกดิขึน้จากปัจจยั

ภายในและภายนอกองค์กรเพือ่ใหอ้งค์กรสามารถดำาเนินงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยมีกระบวนการระบุประเดน็ความเส่ียงและบริหารจดัการความเส่ียงทีค่รอบคลุมประเดน็ดา้นความ

ย่ังยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน และมีการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมความเส่ียง เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำาคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทั่วทั้งองค์กร (รายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการและหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ ใน One Report)
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การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

เป้าหมายระยะยาว การประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” ต่อเนื่องทุกปี 

เป้าหมายปี 2563 ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)”  

ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการประเมนิระดับ “ดีเลศิ (Excellent)” เป็นปแีรก จากโครงการสำารวจการกำากบัดแูลกิจการบรษิัทจดทะเบยีน ประจำาป ี2563 (Corporate 

Governance Report of Thai LISTED COMPANIES (CGR) 2020) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) 

เป้าหมายระยะยาว ผลการประเมินร้อยละ 100 ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายปี 2563 ผลการประเมินร้อยละ 100 จากโครงการประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น(AGM) 

ผลการดำาเนินงานปี 2563 ผลการประเมนิร้อยละ 100 ต่อเน่ืองเป็นปทีี ่2 จากการประเมินคณุภาพการจดัการประชุมสามัญผูถ้อื หุน้ ประจำาป ี2563 ของบริษัทจดทะเบยีน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

คะแนนประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

 ซื่อสัตย�สุจร�ต
ตอบสนอง

ความต�องการ
ของลูกค�า

ปฏิบัติต�อ
พนักงานอย�าง
เป�นธรรม

ปฏิบัติต�อ
คู�ค�าอย�าง
เสมอภาค

ดูแลและรักษา
สิ�งแวดล�อม

ปฏิบัติตาม
กฏระเบียบ
และข�อบังคับ

หัวใจของการดำาเนินธุรกิจท่ีสำาคัญคือ การยึดม่ันในหลักจริยธรรม รวมถึงความยุติธรรมและคุณธรรมในการดำาเนินกิจการกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  โดยคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้วางหลักการและแนวทางในการปฎิบัติสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไว้ดังนี้

• บริษัทดำาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม และพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

• ตระหนักถึงความสำาคัญของความพอใจของลูกค้า พัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

• ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฎิบัติทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยก

ย้าย ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพและความรู้ของพนักงาน 

• ดำาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่ 

• ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

การร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร   

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อขับเคล่ือนการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการ

ขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) 

2. สมาคมสปาไทย (Thai Spa Association) 

2. หอการค้าไทย (The Thai Chamber of Commerce) 

3. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (Thai Listed Companies Association) 

4. สภาหอการค้าไทย-อเมริกา (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) 

5. สภาหอการค้าไทย-อังกฤษ (British Chamber of Commerce Thailand: BCCT) 

6. สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association Thailand Chapter: PATA) 

7. สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย) (Thailand Incentive and Convention Association: TICA) 

8. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (The Tourism Council of Thailand: TCT) 

9. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (The Thai Institute of Directors Association: IOD) 

10.  สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Action Coalition -Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  

11. สมาชิกประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ (Sustainability Disclosure Community: SDC)  

12. โครงการวิภาวดีไม่มีขยะโดยเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย  (Thailand Responsible Business Network: TRBN) 
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษทัใหค้วามสำาคัญและยึดม่ันในการดำาเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใส ซือ่สัตย์สุจริต และปฏิบัตติามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนตระหนักวา่การทุจริตคอร์รปัชัน่ นอกจากจะ

สง่ผลกระทบต่อการดำาเนนิธรุกจิ ช่ือเสยีง และภาพลกัษณข์องบรษัิทแล้วยงัเปน็อุปสรรคตอ่การเตบิโตอยา่งย่ังยนืของบริษัทอกีดว้ย จงึไดจ้ดัทำานโยบายและมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชัน่ขึน้ ซึง่ถอืเปน็สว่นหนึง่ของวนิยัในการปฏิบตังิาน โดยกรรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังานที่ไมป่ฏบิตัติามยอ่มถกูสอบสวนและพจิารณาโทษทางวนิยัตามระเบยีบของ

บริษัท กฎบัตร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกัน บริษัทจะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้ว่า

การกระทำานั้นจะทำาให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทได้ดำาเนินการต่างๆ ดังนี้ 

1. บริษัทได้ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เกี่ยวกับการกระทำาที่เป็นการทุจริต และได้กำาาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อนำามากำาหนดเป็นระเบียบที่จะได้มีการบังคับใช้ 

โดยมีจุดประสงค์ในการป้องกันและยับยั้งการทุจริต ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่ดี 

2. บริษัทได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำาเนินงานซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเพียงพอ อันเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และสามารถ 

ที่จะป้องกันการทุจริตใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจได้ โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมการดำาเนินการต่าง ๆ เช่น การบริจาคในเชิงการกุศล และการให้การสนับสนุน 

ในนามบริษัท (corporate sponsorships) การให้หรือการรับของกำานัล และการต้อนรับดูแล (การนันทนาการ) รวมถึงการมอบเงินหรือประโยชน์ตลอดจนการให ้

การสนับสนุนทางการเมือง 

3. บริษัทได้กำาหนดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายต่อต้านการทุจริตจะมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งครอบคลุมถึง การจัดทำาเอกสารสำาหรับ

ธุรกรรมทางการเงิน กระบวนการทางบัญชีทั้งหมด รวมถึงระบบทรัพยากรบุคคลและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 

4. บริษัทไดจ้ดัใหมี้ช่องทางการสือ่สารต่าง ๆ  ท่ีมคีวามปลอดภยัแกผู่แ้จง้เบาะแส ผูเ้รียกรอ้ง ผู้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ใหส้ามารถขอคำาปรึกษาในทางลับ 

รวมถงึทำาการนำาสง่คำาร้องขอ คำาแนะนำา ขอ้มลู/รายงาน หรือข้อร้องเรียนใด ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทำาทีถ่กูกล่าวหาวา่เป็นการทจุริต พร้อมทัง้มีมาตรการทีเ่กีย่วข้อง

ตา่ง ๆ  ในการปกป้องผู้แจง้ขอ้มลูการทุจริต โดยคำานงึถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้เบาะแส ผูเ้รยีกรอ้งหรอืผู้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริง  

5. บริษัทได้ทำาการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตท้ังภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการดำาเนินการ มีการปฏิบัติตามนโยบายที่เกิดผลสำาเร็จในวงกว้าง  

เช่น การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ การทำาแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนศึกษา ทำาความเข้าใจและ

ปฏิบัติตามอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังน้ี การส่ือสารในรูปของจดหมายก็ยังถูกส่งออกไปถึงบรรดาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้การประกอบธุรกิจในแต่ละส่วนได้ดำาเนินการ 

ไปอย่างโปร่งใสผ่านมาตรการต่อต้านการทุจริตที่บังคับใช้ 

6. บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมให้แก่พนักงานเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตท่ีบังคับใช้ พร้อมท้ังยกตัวอย่างกรณีต่าง ๆ ให้

พนักงานนำาไปปรับใช้มากขึ้น  

ในฐานะทีบ่ริษัทดำาเนินธรุกจิเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมและมุง่หวงัใหป้ระเทศไทยปราศจากการทจุริตคอร์รปัช่ัน บรษิทัจงึเขา้เป็นแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น 

ทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ 

แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และต่อายุการรับรองเป็นสมาชิกฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

บริษัทได้กำาหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” เพ่ือเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ

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

เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้ และเชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านทุจริต

เป้าหมายระยะยาว ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความเข้าใจเรื่องในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

เป้าหมายปี 2563 ทบทวนความเข้าใจเร่ืองการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันแบบออนไลน์ เพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าถึงข้อมูลด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันได้สะดวกมากข้ึน

ผลการดำาเนินงานปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่ทุกคน จำานวน  205 คน และมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจ

เร่ืองการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ใหก้บัพนกังานท่ีเคยผา่นการอบรมมาแลว้ผ่านระบบออนไลน์โดยสามารถเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ สมาร์ทโฟน 

และแทปเล็ตได้ เพื่อให้พนักงานเข้าถึงการอบรมได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา 

ในปี 2563 มีพนักงานทั้งหมดท่ีเข้ารับการทบทวนความรู้ดังกล่าวคิดเป็น 95.85 % ของจำานวนพนักงานทั้งหมด และได้มีการออกประกาศ 

งดรับและงดให้ของขวัญ (No Gift Policy) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัท  

และได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณองค์กรในส่วนของผู้บริหารระดับสูง ประจำาปี 2563 พร้อมดำาเนินการสอบวัดผล โดยผู้บริหารจาก 

ธุรกิจโรงแรมจำานวน 64 คน และธุรกิจอาหาร  57 คน ผ่านการประเมินเรื่องจรรยาบรรณองค์กร คิดเป็น 100 %
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

การแจ้งเบาะแสและรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 

บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการรับแจ้งข้อมูลและเบาะแส Whistle-Blowing Policy  และจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อสงสัย  

หรือพบเหน็การกระทำาทีส่งสยัวา่มีการฝ่าฝนื หรือไมเ่ปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณ และการทจุริตตอ่หนา้ที ่พรอ้มสง่หลักฐานถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 

โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำาเนินการหาข้อเท็จจริง และรายงานให้ ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาบทลงโทษในกรณีที่มีความผิด

ตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิให้กับบุคคลที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนด้วย  

ในปี 2563 จำานวนข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistle-Blowing ทั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารที่มีนัยสำาคัญ เท่ากับ 0  

ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน https://investor.centarahotelsresorts.com/en/sustainability/whistleblowing หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

• 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 สามารถสอบถามหรือขอรับคำาแนะนำาได้ที่  

• 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 

การบริหารจัดการความเสี่ยง 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเส่ียง เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเกิดความมั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งการบริหารความเสี่ยงถือเป็นเครื่องมือในการช่วยให้

ผู้บริหารสามารถบง่ช้ีและจดัการความเสีย่งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการบริษทัจงึไดก้ำาหนดนโยบายบริหารความเสีย่งตามหลักการกำากบัดูแลกจิการทีด่ ี

เพือ่ใหบ้ริษัทสามารถแยกหน้าท่ีดา้นบริหารความเสีย่งออกจากหนว่ยงานท่ีอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง และเพือ่ใหก้ารบริหารความเสีย่งเปน็ไปอย่างมีประสทิิภาพและการประสทิธผิล 

มกีารแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และหนว่ยงานบริหารความเสีย่ง โดยมหีน้าทีป่ระเมนิระดบัความเสีย่งทัง้ทางดา้นของโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิข้ึน เพือ่นำา

เสนอผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างทันเวลา ให้สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำาการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดบัท่ีบริษัทยอมรับได ้ตอบสนองต่อเสีย่งหรือวกิฤตการณท์ีจ่ะลดหรือทำาใหเ้กดิการหยุดชะงักในการดำาเนินงานน้อยทีส่ดุ รวมถงึการตดิตามการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง

เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และมีการวัดผลและประเมินผลงานด้วย 
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายขายและการตลาด  

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารคู่ค้า ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  

ฝ่ายเทคโนโลยีและสาระสนเทศ ฝ่ายวิศวกรรมและการช่าง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และการกำากับดูแล

นอกจากน้ีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และหน่วยงานบริหารความเสีย่งไดมี้การพจิารณาทบทวนนโยบายความเสีย่งและการกำาหนดขอบเขตความเสีย่งของธรุกจิโรงแรม

และธรุกจิอาหารอย่างรอบคอบเป็นประจำาทุกปี เพือ่วเิคราะหผ์ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของปจัจยัตา่งๆ ท่ีเกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิธรุกจิ รวมทัง้ความเสีย่งใหม่ทีค่าดดวา่จะสง่

ผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจพร้อมทั้งวางแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วย 

เป้าหมายระยะยาว บริษทัมุ่งมัน่ในการเป็นองค์กรทีม่กีารบริหารความเสีย่งองค์กรแบบบูรณาการ เพือ่ใหบ้ริษัทสามารถบริหาร จดัการตน้ทุนการดำาเนินงานตลอดจน

ความสามารถในการหยั่งรู้ถึงความเสี่ยงในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ นอกเหนือจากนี้ยังเพิ่มความสามารถด้านการวิเคราะห์ตลาด เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน ตลอดจน ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืน

เป้าหมายปี 2563 บริษัทได้มุ่งมั่นให้เกิดการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในหลากหลายมิติ ครอบคลุมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคและ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกธุรกิจ ตลอดจนปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยเฉพาะการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด -19

ผลการดำาเนินงานปี 2563 บริษัทดำาเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจ อย่างถูกต้องทันเวลาในทุกระดับความ

เสี่ยง บุคลากรของบริษัทมีความตระหนักรู้เร่ืองความเสี่ยงและความไม่แน่นอนท่ีส่งผลกระทบกับองค์กรได้ดีย่ิงขึ้นและสามารถรับมือได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในช่วง สถานการณ์โควิด-19 ฝ่ายบริหารได้จัดตั้งทีม ERT (Emergency Responsible Team) หรือทีมฉุกเฉิน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานอาวโุสฝา่ยบริหารและการเงิน รองประธานฝา่ยการตลาด ฝา่ยขาย ฝา่ยบคุคล ฝา่ยปฏบัิตกิาร ฝา่ยโปรเจค  

ฝา่ยจดัซ้ือ เข้าร่วมประชุมทุกเชา้ไม่เวน้วนัหยดุ เพือ่ประเมินสถานการณ ์ตดิตามแผนการดำาเนนิจากภาครัฐ และใหแ้ตล่ะหนว่ยงานใหค้วามรว่มมือ 

ในการปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ประกาศ พร้อมทั้งพิจารณาแผนการเงิน การลดต้นทุน และแผนการทำางานของแต่ละแผนก และรายงานสรุป 

ให้กับคณะกรรมการบริษัททราบ
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

กลยุทธ์ในการดำาเนินงานจากการบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์วิกฤติโควิด-19 คือ กลยุทธ์ “6R” ประกอบด้วย 

Reduce Relay Renovate Recovery Restructure Resilient

ลดค่าใช้จ่ายและ

ควบคุมต้นทุน 

ให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กำาหนดแผนชะลอ

การใช้จ่ายในส่วนที่

เป็นสัญญาระยะยาว  

 

ดำาเนินแผนปรับปรุง

โรงแรมช่วงปิด 

ให้บริการ 

วางแผนการฟื้นตัวของ

แต่ละธุรกิจให้กลับมา 

เข้าสูภ่าวะปกตใิหเ้ร็วท่ีสดุ 

และแนวทางหารายได้

เพิ่มเติม  

ปรับโครงสร้างธุรกิจ 

พัฒนาระบบ AI เพิ่มช่อง

ทางเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น  

 

กำาหนดกลยุทธ์

ยืดหยุ่น เพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนทางธุรกิจ 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 

บริษทัมุ่งเนน้ความสำาคัญในการดำาเนินธรุกจิกบัคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซ่ือสัตย์สจุริต และเปน็ธรรม ควบคู่ไปกบัการดำาเนนิธรุกจิอย่างย่ังยืนตามกรอบนโยบายการบริหารหว่งโซ่

อุปทานของบริษัทครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใส่ใจในประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคู่

ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาว  

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

การปฎิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรมของสินค้า 

ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ   เพื่อให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และนำาไปสู่การประยุกต์ใช้กับบริษัทของคู่ค้าตามความเหมาะสม โดยได้แจ้ง

ให้คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดรับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าของบริษัท และทางบริษัทได้พิจารณาจัดทำานโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างยั่งยืน  

ซึ่งจะประกาศใช้ภายในปี 2564 

บริษัทได้มีการจัดทำาทะบียนคู่ค้า เพื่อนำาข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความสำาคัญของคู่ค้าดังนี้ 

จำานวนคู่ค้า ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร 

จำานวนคู่ค้าทั้งหมด (ราย) 1,046 1,426

จำานวนคู่ค้าหลัก (ราย) 131 150

จำานวนคู่ค้ารอง (ราย) 120 300

จำานวนคู่ค้ารายใหม่ (%) 1.5 18

สัดส่วนการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ กับต่างประเทศ (%) 99:1 93:3

ในปี 2563 ธรุกจิโรงแรมมกีารจดัประชุมคู่ค้าในพืน้ท่ีกรุงเทพ เพือ่สร้างความเขา้ใจ เกีย่วกบัระบบ BEE SCM Procurement System หรือ Bee Portal ซึง่เปน็ระบบทีม่าช่วย

ในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าเดียวราคาเดียว โดยมีคู่ค้าเข้าประชุมจำานวน 97 ราย นอกจากนี้ได้ประชุมกับคู่ค้าเพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร และความสะอาด

ของสินค้าที่นำาส่ง รวมถึงแจ้งมาตรการป้องกันโควิดของทางโรงแรมอีก 2 ครั้ง มีคู่ค้าหลักเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 ราย 

ธุรกิจอาหารได้จัดการประชุมกับคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาความร่วมมือทางการค้า โดยจัดการประชุมกับคู่ค้าหลักและคู่ค้ารองท้ังแบบออนไลน์ และ 

ออฟไลน์ จำานวน 50 ครั้ง ประเด็นสำาคัญในการประชุม อาทิ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางธุรกิจ ร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เจรจาต่อราคาหรือเงื่อนไขต่างๆ 

ในปี 2563 บริษัทได้ขยายระบบการจัดเก็บข้อมูลของคู่คา้ของธุรกิจโรงแรม BEE SCM Procurement System โดยใช้ในโรงแรมทั้งสิ้น 17 แห่ง จำานวนคู่คา้ของธุรกิจโรงแรม

ท่ีลงนาม รับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏบิตัขิองคู่ค้า คิดเป็น 33.5% จากจำานวนคู่ค้าท้ังหมด และวางแผนดำาเนนิการใหคู่้ค้าท้ังหมด 100 % ลงนามรับทราบจรรยาบรรณ

และแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า ในส่วนของธุรกิจอาหารได้เริ่มชี้แจงและให้คู่ค้าลงนามรับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าในปี 2563 จำานวน 17 ราย 
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การตรวจประเมินคู่ค้า 

การกำาหนดขั้นตอนการประเมินคู่ค้า ในศักยภาพด้านต่างๆ 5 ด้าน ดังนี้ 

1.  ศักยภาพในเชิงราคา เสนอราคาในเกณฑ์ที่ทำาให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุด ช่วยบริษัทลดต้นทุน การสนับสนุนเพื่อให้ราคาต่ำาลงในการทำาโปรโมชั่นของบริษัท  

เจรจาเรื่องเครดิตเทอม 

2.  คุณภาพและความเที่ยงตรงน่าเชื่อถือ โดยต้องผลิตสินค้าได้คุณภาพหรือมาตรฐานตรงกับความต้องการ ส่งสินค้าได้ตามกำาหนดเวลา และครบถ้วน  

มีบริการหลังการขายที่ดีและตรงกับความต้องการ ระบบการขนส่งน่าเชื่อถือ 

3.  ศักยภาพและสุขลักษณะในการผลิต ต้องมีความน่าเชื่อถือของกระบวนการผลิตและการจัดการทางการผลิต กำาลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการ  

ความถูกสุขลักษณะในการผลิต ความยืดหยุ่นในการผลิต มีมาตรฐานรับรองคุณภาพ (GMP, HACCP, ISO) รับรอง มีศักยภาพในการแก้ปัญหา 

อันเนื่องมาจากการผลิต 

4.  ศักยภาพในการพัฒนา มีความถี่ในการนำาเสนอสินค้าใหม่ที่พัฒนาด้านคุณภาพและราคาให้บริษัทฯ นำาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานบริการลูกค้า  

ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน ความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของบริษัทฯ 

5.  สถานะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อคำาขอและปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว การตอบรับต่อกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน ความพยายามและความตั้งใจ 

ในการที่จะช่วยลดความเสี่ยงให้บริษัทฯ การแสดงออกถึงความซื่อตรงและมีจริยธรรมทางธุรกิจความพยายามที่จะรักษาสัมพันธ์ที่ดีและทำางานเป็นทีมร่วมกับบริษัทฯ 

ปี 2563 ได้ลงพื้นท่ีตรวจสอบคู่ค้า จำานวนเพียง 8 ราย  และผ่านการตรวจประเมินผ่านแบบสอบถาม จำานวน 11 ราย เนื่องอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รวมทั้ง 

มีการตรวจสอบขอ้มลูดา้น ESG ของคู่ค้ารายสำาคัญวา่มกีารปฎบิติัในประเดน็ท่ีเกีย่วขอ้งในดา้นเศรษกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่รวมถงึหลักปฎบิติัเบ้ืองตน้ของคู่ค้า เช่นจะต้อง 

นำาบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กล่องโฟม กลับไปด้วยทุกครั้งที่นำาสินค้ามาส่ง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำาหนดให้มีการสุ่มตรวจสินค้าทางด้าน

ความปลอดภัยของอาหารอย่างสม่ำาเสมอ และมีมาตรการลงโทษขั้นสูงสูดคือระงับการสั่งซ้ือเฉพาะรายการ หรือยกเลิกทั้งหมดทุกรายการ 

การสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ปี 2563 ธุรกิจโรงแรมดำาเนินตามนโยบายการจัดซื้อและสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยยอดการสั่งซื้อกว่า 12 ล้านบาท คิดเป็น 2.7% จากยอด

การสั่งซื้อทั้งหมด 

ในธุรกิจอาหาร มีนโยบายให้คู่ค้าเลือกใช้วัตถุดิบกระดาษที่มาจากป่าปลูก (FSC : Forest Stewardship council )เพื่อใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษ ในปี 2563 บริษัทได้

สนับสนุนและสง่เสริมการใช้ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม เพิม่ขึน้จากปทีีแ่ล้ว รวม 4 ประเภท คิดเปน็มูลค่ารวม 230 ล้านบาท ไดแ้ก ่ถงุพลาสตกิทีผ่สมเม็ดพลาสตกิ Recycle 

50% คิดเป็นมูลค่า 4.3 ล้านบาท บรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่ได้รับการรับรอง FSC คิดเป็นมูลค่า 104 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก PLA (พลาสติกย่อยสลายได้) คิดเป็นมูลค่า 

1.5 ล้านบาท น้ำามันปาล์มตามมาตรฐาน RSPO คิดเป็นมูลค่า 120 ล้านบาท 

ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2563 ได้จัดมาตรการให้ความช่วยเหลือคู่ค้า ได้แก่ 

1.  แจ้งให้คู่ค้าทราบถึงผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้ต้องปิดการให้บริการโรงแรม และร้านอาหาร ในเดือนเมษายน เป็นต้นไป เพื่อให้คู่ค้าเตรียมตัว  

ปรับระบบการจ่ายเงินให้กับคู่ค้า มีการเจรจาในการยืดระยะเวลาการจ่ายเงิน หรือขอส่วนลดจากคู่ค้าบางราย สำาหรับคู่ค้ารายย่อยที่ต้องชำาระเงินตามจำานวนเต็มบริษัท

ก็ดำาเนินการชำาระตรงเวลาเพื่อช่วยเหลือคู่ค้า 

2.  กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนหรือ Agent ได้มีการเจรจาเรื่องการชำาระเงินสำาหรับลูกค้าที่มาพักกับทางโรงแรม มีการผ่อนผันหรือชะลอการชำาระเงินเป็นกรณีไป 

3.  มีการเจรจากับคู่ค้าท้ังหมดเพื่อทำาความเข้าใจในสถานการณ์น้ีในเร่ืองของการจ่ายเงิน การชะลอการชำาระเงินในกลุ่มคู่ค้าบางประเภท รวมทั้งเจราจาขอส่วนลดพิเศษ 

ในภาวะวิกฤต 

4.  มกีารสัง่ซือ้สนิค้าท่ีลน้สต็อกเน่ืองจากสถานการณ์โควดิและนำามาจดัโปรโมช่ันเพือ่เป็นการชว่ยคู่ค้าในการระบายสตอ็กสนิค้า ลดการสญูเสยีวตัถดุบิทีอ่าจจะเกดิขึน้หาก

ไม่สามารถระบายสินค้าได้ทันตามอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบ 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์  

เป้าหมายระยะยาว สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

เป้าหมายปี 2563 อัตราความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมทุกแบรนด์ 87.8%

ผลการดำาเนินงานปี 2563 ตราความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมทุกแบรนด์ 88.07% 

ด้วยความใส่ใจในการให้บริการลูกค้า สู่การสร้างประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเรือ่งราวและความทรงจำาพิเศษที่น่าประทับใจในแบบฉบับของเซ็นทารา ที่อบอุ่นไปด้วยความ

เป็นไทยผ่านการบรรจงถ่ายทอดสู่การบริการที่ตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทุกวัยและทุกรูปแบบการใช้ชีวิต รวมถึงภายใต้แนวคิด  “THE PLACE TO BE ที่ให้เราแบ่ง

ปันทุกความรู้สึก” และเชื่อโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร ในการส่งมอบมื้ออาหารที่คุ้มค่าและประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความสุข สร้างความสัมพันธ์และแบ่งปันความรู้สึกร่วมกัน

ในทุกโอกาส ทุกมื้ออาหารที่จะอยู่ในใจของคุณ  “ที่ให้เราแบ่งปันทุกความรู้สึกร่วมกัน”

การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญ ดังนั้นความคิดเห็น  

และการสำารวจความพึงพอในการให้บริการจากลูกค้า ถือเป็นช่องทางสำาคัญในการนำาข้อมูลต่างๆ มาศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าท้ังชาวไทยและ 

ต่างชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำา โดยจัดทำาแบบสอบถามออนไลน์

หลังการใช้บริการพร้อมเสนอข้อแนะนำาหรือแจ้งข้อร้องเรียน การรับฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้าโดยตรงในขณะให้บริการ ระบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้บริการของผู้ให้

บริการด้านการจองที่พักโรงแรมรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ (Online Travel Agency: OTAs) และบริษัทยังมีช่องทางต่างๆ ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า อาทิ  

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Weibo, WeChat, LinkedIn, Pinterest, Line เป็นต้น โดยใช้ช่องทางต่างๆ เหล่าน้ีในการส่ือสาร แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ แก่ลูกค้า 

มีการสรุปผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าและรายงานผลต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกๆ 3 เดือน เพื่อนำาผลคะแนนมาวิเคราะห์และปรับปรุงประเด็นการให้บริการ 

อย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า โดยในปี 2563 ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าในธุรกิจโรงแรมโดยรวมอยู่ท่ี 88.07% สูงกว่าเป้าหมายรวม 

ที่ตั้งไว้คือ 87.8% ธุรกิจอาหารอยู่ที่ 90.4% สูงกว่าเป้าหมายรวมที่ตั้งไว้คือ 90% คะแนนมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ที่ 98.4% สูงกว่าเป้าหมายรวมที่ตั้งไว้คือ 95%

THE PLACE TO BE
SAFE AND SOUND AT CENTARA
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การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

ในปี 2561 บริษัทได้เริ่มจัดทำานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป (GDPR Standard Policy) และแนวปฎิบัติในการบริหารจัดการ

ขอ้มลูสว่นบคุคลของลูกค้า (Standard Operating Procedure) เพือ่ใหส้อดคล้องกบั General Data Protection Regulation (EU-GDPR) และมกีารทบทวนนโยบายดงักลา่ว

ทุกปี และในเดือนมีนาคม 2563 ได้จัดทำานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy) เพื่อแจ้งให้ลูกค้า คู่ค้า บุคคลทั่วไป และพนักงานรับทราบ และเผยแพร่บนเว็บไซค์ของบริษัท 

https://investor.centarahotelsresorts.com/en/sustainability/corporate-governances-document และเวบไซดข์องธรุกจิโรงแรม https://www.centarahotelsresorts.

com/privacy-policy/ เวบไซด์ของธุรกิจอาหาร http://www.crg.co.th/privacypolicy/ พร้อมจัดทำาแนวปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว 

บริษัทได้ดำาเนินการอบรมพนักงานฝ่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อข้อพึงปฎิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดย 

เน้นย้ำาเน้ือหาสำาคัญในส่วนของ สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรักษาและระยะเวลาการเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล การตอบคำาถามลูกค้าและคู่ค้า 

ท่ีมีต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน และเน้ือหาท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ท้ังนี้เนื้อหาการอบรมได้ถูกจัดทำาเพื่อครอบคลุมถึงข้อควรปฏิบัติและ 

กฎข้อบังคับต่อพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีพนักงานที่ผ่านการอบรมท้ังหมด 4,719 คน รวมถึงการแจ้งลูกค้าให้รับทราบถึงแนวปฎิบัติ จัดทำาแบบระเบียน 

ผู้เข้าพักและแบบสอบถามสุขภาพฉบับใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมถึงเนื้อหาสำาคัญของพระราชบัญญัติการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และมีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำาเป็นต่อการใช้

เพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าพักเท่านั้น โดยข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักอักษรและห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้า ในส่วน

ของและคู่ค้า ไดท้ำาความเขา้ใจกบัคู่ค้าเกีย่วกบัข้อปฏิบัติในการเกบ็รักษาขอ้มลูสว่นบคุคลเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อาทิ การตกลงทางลักษณอ์กัษรไมเ่ปดิเผย

ข้อมูล (Confidentiality Agreement) และการทำาแบบสอบถามต่อคู่ค้าถึงวิธีการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

Customer satisfaction and safety in the New Normal

ธุรกิจโรงแรมได้ยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเข้มข้น เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานทุกคน ด้วยโปรแกรม เซ็นทารา คอมพลีท แคร์ (Centara 

Complete Care) ท่องเทีย่วอย่างปลอดภยั แครคุ์ณเหมอืนครอบครวั https://www.centarahotelsresorts.com/th/centara-complete-care/ โดยรว่มกบั อโีคแลบ็ (Ecolab) 

บริษัทช้ันนำาระดบัโลกด้านเทคโนโลยีเกีย่วกบัความสะอาดและสขุอนามยั และบริษัทเอสจเีอส (SGS) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตรวจสอบคุณภาพและปลอดภยัระดบัโลกจากประเทศสวติ

เซอร์แลนด ์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราทกุแหง่ไดจ้ดัตัง้ทีมดแูลดา้นสขุอนามัยขึน้มาโดยเฉพาะ เพือ่ทำาหนา้ท่ีดแูลความปลอดภัยดา้นสขุอนามัย และกำากับการดำาเนินงานใน

โรงแรมทุกแห่งในเครือให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ 12 ข้อ สอดรับกับแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก (WHO) สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก (WTTC) 

และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในทั้ง 6 ประเทศที่เซ็นทาราดำาเนินธุรกิจอยู่ คือ 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

1. การเวน้ระยะหา่ง Social Distancing – การเวน้ระยะหา่งอย่างปลอดภัยระหวา่งแขกผูเ้ข้าพกัดว้ยกนั และระหวา่งพนักงานเซ็นทาราและผูเ้ขา้พกั อาท ิการจดัท่ีนัง่ในพืน้ที่

สว่นกลางใหมี้ระยะหา่งท่ีปลอดภัย บริการสง่อาหารใหลู้กค้ารับประทานภายในหอ้ง และการส่งกระเปา๋เดนิทางของลูกค้าถึงแค่บริเวณหนา้ประตหูอ้งพกั อกีท้ังการจำากัดอตัราการ

เข้าพักของลูกค้าในโรงแรมไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป

2.หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย Health & Hygiene Practices – การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน ลูกค้า และผู้เข้าออกโรงแรมทุกคน พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากาก

ผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมถึงการติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและเจลล้างมือตามจุดสาธารณะต่างๆ ภายในโรงแรม

3. การยกระดับด้านการทำาความสะอาด และฆ่าเชื้อ Enhanced Sanitisation – เพิ่มมาตรการอย่างรอบด้านและเพิ่มความถี่ในการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วน

รวมของโรงแรม อาทิ ห้องน้ำา ลิฟท์โดยสาร และจุดที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน ด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับที่ได้รับการรับรองจาก EPA - Environmental Protection Agency 

สหรัฐอเมริกา รวมทั้งติดตั้งสเปรย์ไอพ่นในบริเวณห้องพัก ทางเดิน ห้องอาหาร และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในโรงแรมเพื่อฆ่าเชื้ออย่างสม่ำาเสมอ

4. การให้บริการการเข้าพัก Check-In  – พนักงานที่ให้บริการเช็คอิน-เช็คเอาท์แก่ลูกค้าจะต้องรักษาระยะห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1.5 เมตร ขั้นตอนการเช็คอินจะเพิ่ม

แบบสอบถามด้านสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มทางเลือกด้านการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

5. ห้องพัก Room – พนักงานทำาความสะอาดต้องสวมหน้ากากและถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยสามารถเข้าทำาความสะอาดขณะที่ไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักเท่านั้น และเน้น

การทำาความสะอาดฆ่าเชื้อจุดที่ลูกค้าสัมผัสบ่อย จัดเตรียมเซ็ตอนามัยที่ประกอบไปด้วยเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้แก่ลูกค้าภายในห้องพักหรือเมื่อลูกค้าต้องการ

6. หอ้งอาหาร Dining  – การลดจำานวนท่ีน่ังและจดัใหแ้ตล่ะโต๊ะเวน้ระยะหา่งตามหลักปฏบัิติท่ีถกูต้อง โต๊ะและอปุกรณ์บนโตะ๊อาหารทุกช้ินจะไดรั้บการทำาความสะอาดทกุคร้ัง

หลังการใช้งานแต่ละครั้ง รวมทั้งยกเลิกการบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ที่ห้องอาหารต่างๆและคลับเลาจน์ แทนที่ด้วยบริการเสริฟ์อาหารให้แก่ลูกค้าที่โต๊ะโดยพนักงาน

7. ห้องออกกำาลังกายและสระว่ายน้ำา Fitness & Pool – รักษาระดับคลอรีนในสระว่ายน้ำาเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยให้คงประสิทธิภาพสูงสุด เก้าอี้อาบแดดท่ีสระว่ายน้ำาและ 

เครื่องเล่นในห้องออกกำาลังกายจะถูกจัดให้อยู่ห่างกัน 1.5 เมตร โดยอุปกรณ์กีฬา เก้าอี้ทุกตัวจะถูกทำาความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน

8. .สปา Spa – จำากัดจำานวนลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 ห้องบริการสปาเท่านั้น โดยจำากัดการอบไอน้ำา ซาวน่า และห้องอาบอบไอน้ำา นวดตัว หรือ ฮัมมัม (Hammam) ทั้งนี้  

ห้องทรีตเม้นท์และอุปกรณ์ทุกชิ้นจะได้รับการทำาความสะอาดฆ่าเชื้อหลังการใช้บริการของลูกค้าทุกครั้ง 

9. คิดส์ คลับ Kids’ Club – พนักงานผู้ดูแลห้องคิดส์ คลับ จะได้รับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยอย่างเข้มงวด และต้องปฏิบัติด้านความสะอาดตามแนวทางท่ีวางไว้ 

อย่างเคร่งครัด โดยจะมีการทำาความสะอาดของเล่นทุกชิ้นทุกๆ 15 นาที 

10. การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ Event – การจัดที่นั่งต้องเว้นระยะห่างกันตามหลักปฏิบัติ โดยห้องที่ใช้จัดงานจะได้รับการทำาความสะอาดด้วยนวัตกรรมฆ่าเชื้อแบบพ่นละออง

ในอากาศทุกครั้งหลังจบงาน และผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 

11. การฝึกอบรมพนักงาน Training & Personal – พนักงานเซ็นทาราจะได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยและการทำาความสะอาดอย่างเข้มงวด จัดตารางการทำางานของ

พนักงานให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อข้ามทีม

12. การดูแลคุณภาพและตรวจสอบ Accreditation & Monitoring - โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งจะมีผู้จัดการด้านสุขอนามัย ทำาหน้าที่ดูแลมาตรฐานด้าน

สุขภาพและสุขอนามัยของโรงแรมในเครือทุกแห่ง โดยทำางานร่วมกับอีโคแล็บ (Ecolab) รวมถึงการรับรองจากบริษัทเอสจีเอส (SGS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพและ

ปลอดภัยระดับนานาชาติจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

โรงแรมและรสีอร์ทในเครือเซ็นทาราผา่นการประเมินมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety and Health Administration) มาตรฐานความปลอดภัยดา้นสขุอนามัย

เพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเท่ียว เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อ

สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย 

ในส่วนของธุรกิจอาหาร ให้ความสำาคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคนอย่างสูงสุดเช่นกัน โดยจัดทำา “3 แม่บท กับ 17 มาตรการเชิงรุก  

รองรับ New Normal” (https://www.facebook.com/watch/?v=869035453593013) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงในการติดเช้ือ 

หรือแพร่กระจายเชื้อ อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและคลายความกังวล โดยดำาเนินภายใต้ 3 แม่บทหลัก 17 มาตรการ ดังนี้ 

1. Cleanliness Procedure– คัดกรองอย่างเข้มงวดรักษาความสะอาดทุกขั้นตอน

1) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน โดยตรวจวัดก่อนเข้าปฏิบัติงานและทุก 4 ชั่วโมง 

2) มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ (เฉพาะสาขาบริการรูปแบบ Dine in และสาขา Stand Alone) 

3) ขอความร่วมมือจากลูกค้าที่มาใช้บริการให้สวมหน้ากากอนามัย 

4) บริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือบริเวณทางเข้าร้าน 

5) กำาหนดให้พนักงานล้างมือทุกครั้งตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ครั้ง 

6) เพิ่มความถี่ในการทำาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวต่างๆ ทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการ 

7) กำาหนดให้พนักงานในส่วนงานบริการลูกค้าสวมหน้ากากอนามัย Face Shield และสวมถุงมือ ขณะให้บริการ 

8)  เน้นย้ำาพิเศษสำาหรับพนักงานในส่วนปรุงอาหาร และผู้ที่ต้องสัมผัสอาหาร ให้สวมถุงมือและหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความม่ันใจได้ว่าอาหารทุกเมนูที่ปรุง

จากร้านมีมาตรฐานและปลอดภัย 
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2. Consideration of Social Distancing Measures– เน้นย้ำามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมโดยจัดพื้นที่ให้บริการภายในร้านให้เหมาะสมและปลอดภัย

1) จัดให้มี Table Shield สำาหรับพื้นที่ให้บริการแบบ Dine in และ Counter Shield สำาหรับร้านในรูปแบบ Counter service 

2) จัดการพื้นที่บริเวณเคาน์เตอร์สั่งอาหาร โดยเว้นระยะไม่ต่ำากว่า 1 เมตร 

3) จัดโต๊ะ-เก้าอี้โดยเว้นระยะห่างไม่ต่ำากว่า 1.5 เมตร พร้อมทำาสัญลักษณ์เว้นที่นั่งที่ชัดเจน 

4) จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำานวนคนขนส่งอาหาร (Delivery man) ที่เข้ามาที่หน้าร้าน 

5) ทำาสัญลักษณ์ตีเส้นเว้นระยะห่างในการสั่งอาหาร เป็นต้น 

3. Contactless Service – การให้บริการแบบไร้สัมผัสตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงขั้นตอนการชำาระเงิน 

1) ส่งมอบอาหารด้วยถาดรองอาหารทุกครั้ง 

2) จัดให้มีถาดใส่เงินทอน หรือ กำาหนดพื้นที่วางเงิน หรือ ส่งมอบเงินผ่านแผ่นพับสมุดบัตรเครดิต 

3) รองรับการชำาระเงินแบบ Cashless Payment 

4)บริการรูปแบบใหม่ๆ อาทิ Order & Collect, QR Menu เป็นต้น  

การดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเรื่องการจองที่พักภายใต้จากสถานการณ์โควิด-19 ช่วงต้นปี 2563 บริษัทเราได้ยืดหยุ่นเรื่องเงื่อนไขการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการเข้าพัก

ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา สำาหรับการจองใหม่และการจองที่มีอยู่แล้ว โดยสามารถเปลี่ยนแปลงการเข้าพักภายในโรงแรมเดียวกันได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในห้อง

พักประเภทเดิม และแพคเกจอาหารแบบเดิม ภายใต้เงื่อนไขท่ีกำาหนด กรณีที่ต้องการยกเลิกการจอง จะได้รับเงินคืนเต็มจำานวน โดยสามารถทำาการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการ

จองได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดสำาหรับการจองผ่านเซ็นทาราโดยตรงเท่านั้น พร้อมทั้งจัดทำาโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้า อาทิ แคมเปญ Stronger Together ไทยช่วยไทย คือ

ไทยเท่ ด้วยข้อเสนอสุดคุ้มจากเซ็นทาราสำาหรับสมาชิก CentaraThe1 ห้องพักราคาพิเศษ และสามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าพักได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น

จัดทำาแคมเปญการจัดส่งอาหารปรุงสดใหม่จากหลากหลายห้องอาหารชั้นนำาของโรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซ็นทารา ที่ให้ความสำาคญัสูงสุดกับความปลอดภัย และสุขภาพ

ที่ดีของลูกค้าและพนักงานทุกคนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทีมเชฟ และพนักงานส่งอาหารทุกคนจึงต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน ต้องได้รับการอบรมแนวทางป้องกัน

โรคระบาดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้เรายังทำาการฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ทำาครัว ห้องครัว และเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างดี รวมทั้งการส่งอาหารโดยพนักงานของโรงแรมที่ได้รับการ

อบรมมาอย่างด ีเพือ่จะไดส้ามารถใหบ้ริการจดัส่งแบบไม่มกีารสัมผัสลูกค้า (contactless delivery) เพราะความปลอดภยัของลกูค้า คือสิง่สำาคัญท่ีสดุสำาหรบัเรา ในสว่นของธรุกจิ

อาหารได้เปิดจุดบริการขายอาหารพร้อมทานและแบบสั่งกลับบ้าน จากแบรนด์ดังในเครือซีอาร์จี อาทิ มิสเตอร์ โดนัท, เคเอฟซี, อานตี้ แอนส์, เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง ราเมน, ไทย

เทอเรส, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ, และคัตสึยะ จัดทำาแคมเปญเสิร์ฟปิ่นโตให้คุณถึงบ้าน กับหลากหลายเมนูจาก 6 ร้านดังในเครือ CRG 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

นอกจากน้ีในช่วงท่ีรัฐบาลขอความร่วมมือให้ทุกคนอยู่บ้าน เพื่อหยุดการแพร่กระจายเช่ือ ธุรกิจโรงแรมได้จัดทำาวิดิโอสอนการทำาอาหารจากเมนูยอดนิยมของโรงแรม 

แต่ละแห่ง การทำาเคร่ืองดื่มแบบต่างๆ การออกกำาลังจากทีมฟิตเนสของโรงแรม รวมถึงแผนกสปาได้นำาเสนอเทคนิคการดูแลสุขภาพแบบง่ายที่สามารถทำาได้เองท่ีบ้าน ภายใต้

โครงการ CENTARAatHOME ผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook Instagram และ YouTube ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างมาก 

นวัตกรรมใหม่ในการให้บริการลูกค้า 

ในปี 2563 ธุรกิจอาหารได้พัฒนานวัตกรรมในการให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ โดยร่วมกับ “นาสเกต” (Nasket) 

ปรับกลยุทธ์รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีใหม่ New Normal ด้วยการนำานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านอสังหาริมทรัพย์ (PropTech) เสริมความแข็งแกร่งของช่องทางดีลิเวอรี 

ข้ึนอีกข้ัน ให้ผู้พักอาศัยในอาคารชุดได้อิ่มสะดวกรวดเร็วแค่ปลายนิ้วสัมผัสที่หน้าจอเครื่องนาสเก็ตในห้องพักด้วยแพลตฟอร์มสำาหรับสินค้าและบริการต่างๆ สำาหรับการใช้ชีวิต 

ในคอนโดฯ และปรับระบบการให้บริการใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยบริการ “คลิกสั่งไว ไร้สัมผัส” กับฟีเจอร์ “Zero-Touch Dine in Experience” กับ 3 บริการแบบ 

ไร้สัมผัส Cashless Payment, QR Menu และ Order & Collect ที่อำานวยความสะดวกสบายตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเตรียมอาหารไปจนถึงขั้นตอนการชำาระเงิน นอกจากนี้แบรนด์ 

KFC ได้พัฒนาระบบให้บริการใหม่ๆ อาทิ KFC Cashless ได้เริ่มเชื่อมต่อระบบ POS กับเครื่อง EDC ให้ลูกค้าชำาระค่าสินค้าผ่านเครดิต หรือแตะบัตรเครดิต หรือ สแกนผ่าน 

Application Rabbit Line Pay, Dolfin  และจัดทำา KFC Self Pick-up  โดยเพิ่มฟังก์ชันใน Application KFC ในการสั่งแล้วลูกค้าสามารถไปรับที่สาขาที่ต้องการได้ในเดือน

ตลุาคม  2563 หรอืนดักับพนกังานเพือ่รบัสินคา้ตามจุด เชน่ลานจอดรถ เปน็ตน้ ลกูคา้ไมต่อ้งเดินเขา้มาในรา้น เริม่ใชง้านแลว้ 16 สาขา เมือ่ปลายเดือนธันวาคม 2563 จัดทำาระบบ 

KFC ATO ซึ่งในระบบ Home Delivery เดิม เมื่อมี order จะพิมพ์ลงกระดาษ พนักงานที่สาขาต้อง re-key จึงได้มีการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ เมื่อมี Order Home Delivery  

เข้ามาระบบจะเชื่อมโยงไปที่ POS พนักงานที่สาขาไม่ต้อง re-key เพื่อลดเวลาในการทำางานลง มีการพัฒนาระบบ Robotic for Restaurants หุ่นยนตร์เสิร์ฟอาหาร เริ่มทดสอบ

กับแบรนด์ Katsuya สาขาเซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อเดือนตุลาคม 2563

มีการพัฒนาระบบ ‘Cloud Kitchen’ ภายใต้ชื่อ “Every Foood” ครัวกลางที่รวบรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อรุกขยายช่องทางเดลิเวอรีส่งตรงถึงกลุ่มลูกค้า

ทดแทนช่องทางการเข้ามารับประทานในร้านอาหาร โดยจะเน้นทำาเลใกล้จุดขนส่ง เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มแบรนด์ร้านอาหารต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า อีกท้ังในปี 2563  

ได้เปิดตัวโมเดลใหม่ “เดลโก้ (Delco)” ในรูปแบบของโมบายล์สโตร์ โดยนำา 2 แบรนด์ใหญ่อย่าง มิสเตอร์ โดนัท และ อานตี้ แอนส์ เข้าร่วมโดยมีการปรับเมนูที่จำาหน่ายที่ร้าน Delco 

ให้เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อกลับ (Take away) และ เดลิเวอรี่ 100% อาทิ มิสเตอร์ โดนัท จะเน้นเมนูอาหารเช้ามากขึ้น เช่น แซนวิช ครัวซอง อาหารรองท้อง ส่วนอานตี้ แอนส์ 

จะเน้นเมนูช่วงบ่ายหรือช่วงค่ำาซึ่งเป็น mix &match ในรูปแบบ bucket party เหมาะสำาหรับการแชร์กันในครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน  

ในปี 2563 บริษัทให้ความสำาคัญในเร่ืองการสร้างสรรค์คิดส่ิงใหม่ (Innovation) โดยได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Design Thinking ให้กับพนักงานในธุรกิจอาหาร 

เพื่อให้ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการคำานึงถึงความต้องการของลูกค้า โดยในหลักสูตรดังกล่าวมีการจัดให้กับพนักงานท้ังในส่วน Operations และ Support 

Center ซ่ึงทำาใหเ้กดิโครงการนวตักรรมทัง้ส้ิน 20 โครงการ และทกุโครงการไดส้ง่เข้าประกวดในงานประกวดนวตักรรมของบริษทั (Innovation Convention) โดยในแตล่ะโครงการ 

นำาไปสู่ผลลัพธ์ต่อบริษัท ไม่ว่าจะเป็น ยอดขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายที่ลดลง เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำางาน 

126



มิติสังคม 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำาเนินงานด้านสังคมในการพัฒนาศักยภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน มุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ภายใต้แนวคิดที่

มุ่งมั่นสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  

การบริหารทรัพยากรบุคคล 

การดูแลพนักงาน

CENTEL มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อหล่อหลอมให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงานในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลัก 

ในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง โยกย้าย เล่ือนตำาแหน่ง โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ 

หลักคุณธรรม และหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำาศักยภาพของพนักงานมาสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร  

ในธุรกิจบริการ พนักงานถือเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพราะเทคโนโยลีไม่สามารถทดแทนความจริงใจจากการแสดงออก น้ำาเสียง สายตา ท่าทางและ 

การแสดงออกท่ีสื่อถึงการเอาใจใส่ เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีเท่ากับการบริการจากพนักงานของเรา ดังน้ันการดูแล การรักษาพนักงานและการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานเพื่อให้เติบโตและก้าวหน้าในสายงาน เป็นส่ิงที่ผู้บริหารได้หารือเพื่อทบทวนกรอบการดำาเนินงาน และพิจารณาปรับปรุงแผนการดำาเนินงานให้เหมาะสมกับภาวะการณ์

ปัจจุบันอยู่เสมอ และยังสนับสนุนให้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการพนักงานข้ึน เพื่อนำาเสนอความต้องการ หรือแนวทางในการดูแลพนักงานต่อผู้บริหาร และมีการพูดคุย 

เพื่อหาข้อสรุปที่ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน  

การสรรหาพนักงาน 

การสรรหาบุคลากรของบริษัท ทั้งในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารต่างให้ความสำาคัญในการปฎิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ในเร่ืองของความเสมอภาค ศักดิ์และสิทธิ 

ในการไดรั้บการปฎบัิตติอ่มนษุย์อย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาต ิสผีวิ เพศ อายุ ศาสนาและความเชือ่ โดยเปิดโอกาสใหทุ้กเช้ือชาตสิามารถเขา้มาเปน็พนกังาน โดยคำานงึถงึ

คุณสมบตัแิละคุณวฒุทิีเ่หมาะสมสำาหรับตำาแหนง่งานตา่งๆ พนักงานในองค์กรสามารถหมุนเวยีน หรือโอนย้ายไปปฎบัิติงานในพืน้ทีต่า่งๆ ไดต้ามความเหมาะสมเพือ่พฒันาทกัษะและ 

เพิม่โอกาสดา้นความกา้วหน้าในอาชีพ พนกังานใหมทุ่กคนจะไดรั้บการปฐมนิเทศ เพือ่ใหเ้ข้าใจวสัิยทัศน์ ค่านยิมและวฒันธรรมขององค์กร รวมทัง้ขอ้กำาหนด สวสัดกิารตา่งๆ กอ่น

เร่ิมทำางาน ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในหลากหลายพื้นที่ท่ัวโลก การปฎิบัติต่อแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและหลักด้านสิทธิมนุษยชนจึงเป็นประเด็นที่ฝ่ายบริหาร 

ใหค้วามสำาคัญ บรษัิทมีพนักงานในความดแูล 35 สัญชาติ จากพืน้ฐานวฒันธรรมทีห่ลากหลาย บริษทัถอืปฎบัิติตามกฎหมายแรงงานสากล มกีารกำาหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิาร

ที่เหมาะสมตามประสบการณ์และความสามารถ และเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อให้พนักงานทุกระดับทั้งชายและหญิงได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทอยู่บนหลักการท่ีกำาหนดไว้ โดยให้ค่าตอบแทนพนักงานอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับมาตรฐานค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม

เดียวกัน ไม่มกีารเลอืกปฎิบตัใินเรือ่งเพศ เชือ้ชาติ ศาสนาและความเชือ่ และยึดหลกัความเทา่เทยีมในการพิจารณาคา่ตอบแทนจากผลงาน และให้ความสำาคญักับการบรหิารอัตรา

ค่าตอบแทนในส่วนของเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานระหว่างชายและหญิงให้มีความใกล้เคียงกันมากที่สุด  ในส่วนของนโยบายการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำา ได้กำาหนด

แนวทางและวิธีปฎิบัติในการประเมินผลการปฎิบัติงานและการบริหารค่าตอบแทนแก่พนักงานตามหลักเกณฑ์ 

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆสำาหรับพนักงานตามกฎหมายกำาหนด และมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงาน อาทิเช่น เคร่ืองแบบ อาหาร ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพประจำาปี ห้องพักในราคาพนักงาน หอพัก(ในบางสาขา) รถรับส่ง(ในบางสาขา)  ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและค่าทำาฟัน(ในบางสาขา) สวัสดิการกองทุนเงิน

ทดแทน(ในบางสาขา) กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือต่างๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในปี 2563 ได้เพิ่มเติมสวัสดิการพนักงานเรื่องการกู้เงินสินเชื่อ

สวัสดิการ และปรับเปล่ียนยอดเงินช่วยเหลือต่างๆ เพิ่มขึ้น และภายใต้สถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้พิจารณาสวัสดิการพิเศษเพื่อเป็นการดูแลพนักงาน โดยมีการจัดทำาประกัน

สุขภาพเพิ่มเติมว่าด้วยการรักษาตัวหากติดเชื้อโควิด จัดทำาประกันโควิด-19 ให้กับพนักงานทุกคน จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับพนักงานในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดตลาด 

จัดเตรียมแอลกอฮอล์ลล้างมือให้กับพนักงาน รวมถึงยังได้พิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชืพเพื่อลดค่าใช้จ่ายของพนักงานในช่วงการแพร่

ระบาด สำาหรับโรงแรมท่ีปิดให้บริการเนื่องจาก พรบ.ฉุกเฉิน บริษัทให้การสนับสนุนทางการเงินพิเศษสำาหรับพนักงานที่มีงานน้อยลงและไม่มีเงินเพียงพอในการดำารงชีวิตระหว่าง

ปิดโรงแรม เร่ิมต้ังแต่เมษายน – มิถุนายน 2563 โดยพนักงานของโรงแรมสามารถรับเงินสนับสนุนจากประสังคม 62 % และบริษัทกันวงเงินเพื่อให้พนักงานกู้พิเศษอีก 38 %  

เพื่อให้พนักงานมีรายได้ในการดำารงชีพอย่างเพียงพอ 

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร I•CARE

บริษัทไดก้ำาหนดเป้าหมายในการขับเคลือ่นวฒันธรรมองค์กรไปสูพ่นกังานทกุคนผา่นการอบรมและกจิกรรมตา่งๆ เพือ่เสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์กร 

I•CARE  ท่ีมุง่เนน้ความสำาคัญเร่ืองนวตักรรม การสร้างสรรค์คิดสิง่ใหม่ (Innovation) ความใสใ่จในลูกค้า (Customer) ความกา้วหนา้ทัง้กลุ่มธรุกจิ (Alliance) จติผูกพนัพึง่พา 

สง่เสริมความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั (Relationship) และมุง่รักษาจริยธรรมในการทำางาน (Ethic) โดยกำาหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งผ่านการเขา้อบรม I•CARE  Interactive Online 

Learning  ผ่านระบบออนไลน์เพื่อทบทวนและสร้างความตระหนักเรื่องวัฒนธรรมองค์กร และอบรมหลักสูตร I•CARE Board Game ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความ

รู้ ความเข้าใจและเห็นถึงความสำาคัญของวัฒนธรรมองค์กรผ่านการเล่น Board Game ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำาหรับพนักงานทุกคน 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

ความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กร

บริษัทมีการจัดทำาแบบสำารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำาทุกปี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยข้อมูลท่ีได้จะนำามาวิเคราะห์ 

เพื่อจัดทำาแผนในการดูแลพนักงานอย่างรอบด้าน นำาเสนอผู้บริหารและหาแนวทางในการแก้ปัญหา สรุปผลแนวทางการแก้ไขและสื่อสารกลับไปยังพนักงาน ติดตามผลและ 

แจง้ใหพ้นักงานรบัทราบถงึความคืบหน้าอยู่เสมอ โดยเป้าหมายของกระบวนการดงักลา่วเพือ่ยกระดบัคุณภาพชีวติของพนกังานและนำาไปสูก่ารพฒันาใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ

ทำางาน บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการนำาเสนอฝ่ายบริหาร ในการทบทวนและพิจารณาอย่าง

รอบคอบในการปรับปรุงสวสัดกิารการดแูลพนักงานใหเ้หมาะสมในแต่ละกลุม่ธรุกิจ โดยผลการสำารวจความพงึพอใจของพนกังานในป ี2563 ธรุกจิโรงแรมไดต้ัง้เปา้ความพงึพอใจ

ของพนักงานอยู่ที่ 81.4 % ผลสำารวจอยู่ที่ 85 % ธุรกิจอาหารตั้งเป้าความพึงพอใจของพนักงานอยู่ที่ 87% ผลสำารวจอยู่ที่ 63%  

ประเด็นที่พนักงานช่ืนชอบมากที่สุด ได้แก่ การปรับตัวและการตอบสนองในการบริการลูกค้า ความสำาคัญกับการลงทุนในเร่ืองใหม่ๆ  และประเด็นท่ีต้องการให้บริษัทให้ 

ความสำาคัญเพิ่มขึ้นได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่เอื้อต่อการทำางานค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม 

การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน  

บริษัทให้ความสำาคัญและยึดหลักการปฎิบัติในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ และจัดทำา

นโยบายสิทธิมนุษยชนข้ึนในปี2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงานและหลักปฎิบัติบนหลักการเคารพเกียรติและศักดิ์ศรีต่อกันอย่างเท่าเทียมตามหลักกฎหมาย และหลักการ

สากลแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและหลักการการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (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) โดยไมเ่ลือกปฏบิตัดิว้ยเหตแุหง่เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สผีวิ ภาษา 

เผ่าพันธุ์ หรือสถานะอื่นใด ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเวบไซด์ https://investor.centarahotelsresorts.com/th/sustainability/corporate-governances-document   

รวมถึงจัดทำานโยบายการคุ้มครองเด็ก (Child Protection Policy) และกำาหนดแนวปฎิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติ 

และในปี 2563 บริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตร Better Business for Children : Advanced Course โดยองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ

ฝึกทักษะเกี่ยวกับการทบทวนการออกแบบกิจกรรม และการประเมินผลกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึงการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

ในกิจกรรม ท่ีจะสามารถช่วยสนับสนุนในการปรับปรุงการบริหารจัดการตามกรอบแนวปฎิบัติ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business 

Principles - CRBP)”โดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูนิเซฟ) โดยบริษัทได้ดำาเนินงานตามกรอบของ CRBP ที่เกี่ยวข้องกับหลักการดังกล่าว ในหัวข้อการ

สง่เสริมใหเ้ดก็เขา้ถงึบริการทีม่คีวามปลอดภัย จดัทำา Kids Area พืน้ทีใ่หบ้ริการสำาหรับเดก็อาทิ Kids Club และ Kids Spa รวมไปถึง Kids Menu เพือ่ใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึบริการ

ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
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การพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับพนักงาน 

ในปี 2563 ธุรกิจโรงแรม ได้ทบทวนและต่อยอด Road Map แผนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานจากปี 2562 ภายใต้ชื่อ Talent Development & Culture 

2020 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานตามความต้องการของธุรกิจ โดยกำาหนดเป้าหมายการฝึกอบรมกลุ่มพนักงานดังนี้ กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการเน้นการฝึกอบรม 

เรื่องการบริการที่ดีเลิศให้กับลูกค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ตอบโจทย์กับลูกค้าทุกกลุ่ม สำาหรับพนักงานระดับหัวหน้างานเน้นการฝึกอบรมเรื่องทักษะการบริหารคน 

และการปรับกรอบความคิดในการทำางานและใช้ชีวิต 

เน่ืองจากปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์โควิด-19 บริษัทได้กำาหนดให้พนักงานส่วนหน่ึงสามารถทำางานจากที่บ้าน และดำาเนินตามมาตรฐานการในการป้องกันเช้ือโควิด-

19 อย่างเคร่งครัด ทำาให้แผนการพัฒนาบุคลากรของบริษัทต้องหยุดชะงัก ระงับบางโครงการและปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน จากการเรียน ฝึกอบรมในห้องเรียน 

ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อบางหัวข้อที่สามารถทำาได้ อาทิเช่น การฝึกอบรมเร่ือง Be Proactive – The Power of Effectiveness  

(บี โปรแอคทีฟ – พลังสู่ความมีประสิทธิผล), Coaching & Smart Feedback (การสอนงานและการให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างชาญฉลาด), Personal Dara Protection Acts 

(พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) เป็นต้น และฝ่ายพัฒนาบุคลากรยังได้เพิ่มเติมหลักสูตรที่สามารถเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แพลตฟอร์ม 

เว็บไซต์ หรือการเรียนผ่านไลฟ์ต่างๆ โดยกำาหนดให้พนักงานเข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อคน   

ภาพรวมทั้งปี 2563 นั้น มีพนักงานธุรกิจโรงแรมได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 

1. หลักสูตรผู้บริหาร & และผู้นำา (Management & Leadership) ฝึกอบรมรวม 10,504 ชั่วโมง 

2. หลักสูตรเฉพาะทางในการทำางาน (Functional) ฝึกอบรมรวม 63,175 ชั่วโมง 

3. หลักสูตรที่เรียนผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ (E-Learning) ฝึกอบรมรวม 90,443 ชั่วโมง 

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานธุรกิจโรงแรม 14.6 ชั่วโมง / คน / ปี ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับพนักงานรวม 8.5 ล้านบาท 

สำาหรับธรุกจิอาหาร ไดว้างกรอบการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศกัยภาพของพนกังานโดยคำานงึถงึความตอ้งการของพนกังาน ประโยชนท์ีอ่งค์กรจะไดรั้บและเทรนดก์ารพฒันา

ทักษะของบุคลากรในธุรกิจอาหาร พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการฝึกอบรมประจำาปี 2563 คือ 

1. มุ่งพัฒนาผู้บริหารและพนักงานมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น (Resilience & Agility) 

2. เพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำาเป็นต่อการทำางานในยุคปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมสำาหรับอนาคต 

3. พัฒนาทั้งส่วนที่เป็น Hard Skill และ Heart Skill เพื่อตอบโจทย์ทั้งในมุมการทำางาน และมุมชีวิตของพนักงาน 

4. ออกแบบหลักสูตรที่มีการต่อยอดการเรียนรู้ออกไปมากกว่าการเรียนในห้องเรียน เน้นการประยุกต์ใช้ในการทำางานจริง 

โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มหลักสูตร BE CRG: มุ่งเน้นการผสานความเป็น CRG กับความเป็นปัจเจกของตัวพนักงานใหม่ ให้เป็นอันหน่ึง 

อันเดียวกัน โดยเข้าใจเส้นทางธุรกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมหลักขององค์กร 2) กลุ่มหลักสูตร Be Professional: มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเป็นมืออาชีพ ผ่านหลักสูตร 

ที่สร้างความ เช่ียวชาญในการบริหารธุรกิจร้านอาหารอย่างเฉพาะเจาะจง 3) กลุ่มหลักสูตร Be Leader: มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างทัศนคติของพนักงานให้มี 

ความพร้อมในการเป็นผู้นำาทุกระดับ ทั้งการนำาตน (Lead Self) นำาทีม (Lead Team) และนำาองค์กร (Lead Business) และ 4) กลุ่มหลักสูตร Be Smarter: มุ่งเน้นการตอบโจทย์

ความต้องการของพนักงานและเสริมสรา้งทกัษะทีจ่ำาเปน็ตอ่ การทำางานทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยแยกเป็น 26 หลกัสตูรย่อย แบ่งการอบรมเป็น 91 รุ่น ดงัน้ี 1) หลกัสตูรผู้บริหาร 

& และผู้นำา (Management & Leadership) 5 หลักสูตร 2)หลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory) 5 หลักสูตร 3) หลักสูตรทางเลือก (Selective) 8 หลักสูตร 4) หลักสูตรเฉพาะ

ทางในการทำางาน (Functional) 4 หลักสูตร 5) หลักสูตรทางด้านภาษา (Language) 1 หลักสูตร และ 6) หลักสูตรโปรแกรมก่อนเริ่มงาน (On boarding Program) 3 หลักสูตร 

จำานวนพนักงานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 56.31% ของพนักงานทั้งหมด แบ่งเป็น ระดับผู้บริหาร 56 คน ระดับพนักงาน 2,608 คน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้มีการปรับเปลี่ยน

วิธีการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานในธุรกิจอาหารมาเป็น Online ในรูปแบบ Virtual Learning โดยระหว่างเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน มีการดำาเนินการ 100% 

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดลง หน่วยงานฯ ได้มีการจัดการอบรมแบบผสมผสานทั้งในรูปแบบเดิมที่เป็น Classroom ร่วมกับ Online โดยตลอดทั้ง

ปีมีจำานวนหลักสูตรออนไลน์ทั้งสิ้น 36 หลักสูตร คิดเป็น 40% ของจำานวนหลักสูตรทั้งหมดจำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานธุรกิจอาหาร 4.5 ชั่วโมง / คน / ปี ค่าใช้จ่าย 

ในการพัฒนาศักยภาพและทักษะให้กับพนักงานรวม 9.6 ล้านบาท 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ (Talent Development & Succession Plan) 

ปี 2563 บริษัทได้ดำาเนินการคัดเลือกพนักงานจากธุรกิจโรงแรมที่มีศักยภาพ (Talents) ตามเกณฑ์ที่กำาหนด ทำาแผนการพัฒนาเร่ิมจากการเรียนรู้การทำาแผนพัฒนา 

ในอาชีพการงานรายบุคคล (Individual Career Development Plan)  กำาหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาในตนเอง ฝึกอบรมและพัฒนาตามแผนที่วางเอาไว้ โดยข้อมูลจะถูก

อัพเดททุกๆ 3-4 เดือน เพื่อทำาให้มั่นใจว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาตนเองตามแผนที่วางเอาไว้อย่างถูกต้อง  

นอกจากน้ียังมีการฝึกอบรมการพฒันาผูน้ำา (Leadership Development) เปน็การพฒันาพนักงานในระดบัจดัการ (Management) ของธรุกจิอาหาร โดยมุง่เน้นทีพ่ฒันา

สมรรถนะ (Competency) ของพนกังานในดา้นความยดืหยุ่นและความรวดเร็วในการตอบสนองตอ่สถานการณท่ี์เกิดข้ึน (Resilience & Agility) โดยไดศ้กึษาและพฒันาหลักสตูร

ร่วมสถาบันภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและจัดให้มีหลักสูตร Leadership Agility ขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และเพื่อให้

กลุ่มผู้นำาน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นในการผลักดันทีมให้สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดข้ึนท้ังที่มีความแน่นอนและไม่แน่นอนได้อย่างรวดเร็ว โดยเร่ิมต้นจากการวิเคราะห์ตนเอง 

ด้วยแบบวัด Leadership  Agility ซึ่งจะช่วยสะท้อนจุดแข็งและจุดอ่อนในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Agility ได้แก่ ความรวดเร็วในด้านการคิด (Thinking Agility) ความรวดเร็วใน

การส่งมอบผลลัพธ์ (Result Agility) ความรวดเร็วในการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship Agility) และความรวดเร็วในด้านการเปลี่ยนแปลง (Change Agility) และนำาไป 

สูก่ารเรียนในเสน้ทาง(Path) ท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของพนักงาน โดยพนกังานเป็นผู้รับผิดชอบในการพฒันาตนเองผา่นทางออนไลน์ โดยตลอดโครงการมรีะยะเวลา 3 เดอืน  

บริษัทยังมีการวางแผนการสืบทอดตำาแหน่ง (Succession Plan) โดยมีการกำาหนดตำาแหน่งงานสำาคัญ (Key Position) และตำาแหน่งที่มีผลกระทบต่อองค์กร  

(Critical Position) และคัดเลือกผู้สืบทอดตำาแหน่ง โดยแผนการสืบทอดตำาแหน่งนั้น จะมีการดำาเนินการผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Career Development Plan)
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

ชีวอนามัยและความปลอดภัย Health & Safety 

บริษัทมีความมุ่งม่ันในการดูแลเรื่องชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฎิบัติงานของพนักงาน รวมถึงจัดทำาแนวทางการจัดการและแนวทางปฏิบัติ 

ตามมาตรฐานในระดบัสากล พรอ้มท้ังสร้างทศันคติ และความตระหนกัในดา้นชีวอนามยัและความปลอดภยัใหก้บัพนกังานและผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ขบัเคลือ่นองค์กรใหป้ราศจากอบัุตเิหตุ

และลดจำานวนผู้ไดรั้บบาดเจบ็จากการทำางาน การลดความเสีย่งท่ีนำาไปสูค่วามสญูเสยีตอ่ชีวติ การบาดเจบ็ ความเจบ็ป่วยจากการทำางานของพนกังานอนัจะสง่ผลต่อการดำาเนนิงาน 

ของบริษัทฯ มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพท่ีดีของพนักงาน และประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมการดำาเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งการทบทวนมาตรการควบคุมและป้องกัน 

อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน จัดให้พนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจสุขภาพ

ประจำาปี โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพิเศษเฉพาะกลุ่มพนักงานท่ีต้องสัมผัสอาหารอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยต่อตัวพนักงานและลูกค้าท่ีมาใช้บริการ การอบรม 

วิธีปฎิบัติตัวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นเร่ืองสำาคัญสำาหรับธุรกิจโรงแรม มีการจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการเตรียม 

ความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพนักงานทุกคนท่ีผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ Basic Fire Fighting Course จะได้รับประกาศนียบัตร  

จดัเตรียมหอ้งพยาบาลพร้อมแพทย์ และพยาบาลวชิาชพี ในการดแูลอาการเจบ็ป่วย หรือการเจบ็ปว่ยจากอบัุตเิหตุเบือ้งต้น กอ่นส่งตอ่ไปยังสถานพยาบาลในกรณท่ีีต้องใช้อปุกรณ์

เคร่ืองมือเฉพาะทางการแพทย์ บริษัทได้มีการทบทวนแนวปฎิบัติด้านความปลอดภัยและชีวอนามัยเพื่อทำาให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ดีย่ิงข้ึน

พร้อมจัดทำาแผนการรับมือในเรื่องความปลอดภัยไว้ด้วย 

บริษัทได้จัดการอบรมเร่ืองชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบการอบรมให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์โควิด-19  

โดยพนักงาน 1 คน สามารถเข้ารับการอบรมได้มากกว่า 1 เรื่อง มีพนักงานเข้าอบรมดังนี้ อบรม Basic Fire & Fire Evacuation Drill Training จำานวน 3,039 คน อบรม 

Centara Complete Care จำานวน 2,354 คน อบรมเรื่อง Food Hygiene จำานวน 840 คน อบรมความรู้เกี่ยวกับโรค COVID19 จำานวน 2,902 คน และการอบรมในหัวข้ออื่นๆ 

อาทิ การปฐทพยาบาลเบื้องต้น First Aid, การป้องกันภัยพบัติน้ำาท่วม Flooding Prevention, การอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย Security Awareness จำานวน 2,294 คน 

ในปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับแรก มีการจัดการอบรม

เรื่องสุขอนามัย การป้องการการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จัดตารางการทำางานให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาด แบ่งทีมเข้าทำางานเพื่อป้องกันการติดเชื้อข้ามทีม  

ประกาศแนวทางการทำางานจากที่บ้านให้พนักงานรับทราบต่อเนื่องเพื่อลดความส่ียงจากการเดินทางของพนักงาน ทำาความสะอาดสำานักงานด้วยน้ำายาฆ่าเช้ือเพื่อให้ม่ันใจ 

ในความสะอาดในสถานที่ทำางานโดยทำาความสะอาดทุกสัปดาห์ จัดทำาการประกันภัย COVID-19 เป็นเวลา 1 ปี สำาหรับพนักงานทุกคน จัดหาหน้ากากอนามัยแจกจ่ายสำาหรับ

พนักงานปฏิบัติการและทั้งองค์กรในช่วงที่หน้าการอนามัยขาดแคลน 
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พนักงานทั้งหมด 4,806 

ชาย 1,478 (31%) หญิง 3,328 (69%)

พนักงานประจํา 4,777 

ชาย 1,466 (31%)  หญิง 3,311 (69%)

พนักงานชั่วคราว 29

ชาย 12 (41%) หญิง 17 (59%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุ (คน)

อายุระหว�าง 18- 30 ป� 2,401

ชาย 732 (30%) หญิง 1,669 (70%)

อายุระหว�าง 30-50 ป� 2,216

ชาย 683 (31%) หญิง 1,533 (69%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 189

ชาย 63 (33%) หญิง 126 (67%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามระดับงาน (คน)

ระดับสูงกว�า Director ข�้นไป 16

ชาย 11 (69%) หญิง 5 (31%)

ระดับ Director 44

ชาย 11 (25%) หญิง 33 (75%)

ระดับผู�จัดการ 286

ชาย 100 (35%) หญิง 186 (65%)

ระดับหัวหน�างาน 2,769

ชาย 805 (29%) หญิง 1,964 (71%)

ระดับปฎิบัติการ 1,691

ชาย 551 (33%) หญิง 1,140 (67%)

พนักงานทั้งหมด 3,785 

ชาย 2,032 (54%) หญิง 1,753 (46%)

พนักงานประจํา 3,728 

ชาย 1,998 (54%) หญิง 1,730 (46%)

พนักงานชั่วคราว 57

ชาย 34 (60%) หญิง 23 (40%)

อายุระหว�าง 18- 30 ป� 975

ชาย 464 (48%) หญิง 511 (52%)

อายุระหว�าง 30-50 ป� 2,464 

ชาย 1,349 (55%) หญิง 1,115 (45%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 346

ชาย 219 (63%) หญิง 127 (37%)

• จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุงาน (คน)

ระดับสูงกว�า Director ข�้นไป 20

ชาย 16 (80%) หญิง 4 (20%)

ระดับ Director 48

ชาย 34 (71%) หญิง 14 (29%)

ระดับผู�จัดการ 558

ชาย 277 (47%) หญิง 311 (53%)

ระดับหัวหน�างาน 959

ชาย 478 (50%) หญิง 481 (50%)

ระดับปฎิบัติการ 2,170 

ชาย 1,227 (57%) หญิง 943 (43%)
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• จํานวนพนักงานแบ�งตามภูมิภาค (คน)
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• จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)

ธุรกิจอาหาร

• จํานวนพนักงานทั้งหมด (คน)

ข�อมูลพนักงาน
ธุรกิจโรงแรม

• จํานวนพนักงานแบ�งตามอายุ (คน)
• จํานวนพนักงานแบ�งตามระดับงาน (คน)

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

• จํานวนพนักงานลาออก (คน) *ไม�นับรวมพนักงาน Part Time 

อายุ 18-30 ป�  271

ชาย 112 (41%) หญิง 159 (59%)

ทั้งหมด 639

ชาย 307 (48%) หญิง 332 (52%)

อายุ 30-50 ป�  334

ชาย 174 (52%) หญิง 160 (48%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป  34

ชาย 21 (62%) หญิง 13 (38%)

อายุ 18-30 ป� 1,686

ชาย 637 (38%) หญิง 1,049 (62%)

ทั้งหมด 2,374

ชาย 867 (37%) หญิง 1,507 (63%)

อายุ 30-50 ป�  651

ชาย 222 (34%) หญิง 429 (66%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 37

ชาย 8 (22%) หญิง 29 (78%)

• จํานวนพนักงานลาออกแบ�งตามภูมิภาคแบ�งตามภูมิภาค  (คน)

37

211

34

61
7

289

1"234"% 1"256&7! 1"289:;&!!3

1"289:;&83 1"2<8= 8)"%,>95?@

85

127

124

59

1,979

1"234"% 1"256&7! 1"289:;&!!35AB#%56&7! 1"289:;&84!!3

1"2<8=

• จํานวนพนักงานเข�าใหม� (คน)

อายุ 18-30 ป�  99

ชาย 43 (43%) หญิง 56 (57%)

ทั้งหมด 205

ชาย 101 (49%) หญิง 104 (51%)

อายุ 30-50 ป�  95

ชาย 50 (53%) หญิง 45 (47%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 11

ชาย 8 (73%) หญิง 3 (27%)

อายุ 18-30 ป�  1,006 

ชาย 392 (39%) หญิง 614 (61%)

ทั้งหมด 1,299 

ชาย 484 (38%) หญิง 815 (63%)

อายุ 30-50 ป�  284

ชาย 89 (31%) หญิง 195 (69%)

อายุ 50 ป�ข�้นไป 9

ชาย 3 (33%) หญิง 6 (67%)

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร
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• จํานวนพนักงานแบ�งตามสัญชาติ (คน) : ทั้งหมด 35 สัญชาติ

จํานวนผู�บร�หารระดับ Director ข�้นไป ธุรกิจโรงแรม เป�นคนไทยจํานวน 11 คน / ธุรกิจอาหาร เป�นคนไทยจํานวน 17 คน 

* อื่นๆ : ฟ�ลิปป�นส�, ฝรั่งเศส, เนปาล, เยอรมัน, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, จ�น, อังกฤษ, รัสเซีย, อียิปต�, เมียนมา, อเมร�กา, อิตาลี, เว�ยดนาม, ภูฏาน, ออสเตร�ย, แคนนาดา, สว�เดน, บราซิล, โมร็อกโก, สเปน, 

ไต�หวัน, กัมพ�ชา, เบลารุส, ปากีสถาน, เคนย�า, มาเลเซีย, กะเหร�่ยง, ญี่ปุ�น, และลาว  

คนไทย 69 คน คิดเป�น 83%      พนักงานของธุรกิจอาหารทั้งหมดเป�นคนไทย
ต�างชาติ 14 คน คิดเป�น 17%

• จํานวนการเลื่อนตําแหน�งของพนักงาน

ชาย 53  คน
(64%) 

หญิง 30  คน
(36%) 

3.02%

1.16%

1.53%

1.4%

3.09%

89.98%
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• จํานวนพนักงานเข�าใหม�แบ�งตามภูมิภาค (คน)
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รวม 83  คนในธุรกิจโรงแรม

ชาย 253 คน
(46%) 

หญิง 297  คน
(54%) 

Total 550 persons in Food Business

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

• จำานวนพนักงานที่ลาคลอด 

ธุรกิจโรงแรม
ทั้งหมด 67 คน คิดเป็น 2%

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังสิ้นสุดการลาคลอด 56 คน คิดเป็น 84%

ธุรกิจอาหาร
ทั้งหมด 135 คน คิดเป็น 3%

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังสิ้นสุดการลาคลอด 108 คน คิดเป็น 80%

• อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน (Work-related injuries ) (*เทียบจากการทำางาน 1 ล้านชั่วโมง) 

ธุรกิจโรงแรม
อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน : 0 

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน : 7.2

อัตราการบาดเจ็บแบบรุนแรง/บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน / LTIFR : 3.8 

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บจากการทำางาน / LDR : 16.4

ธุรกิจอาหาร
อัตราการเสียชีวิตจากการทำางาน : 0 

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางาน : 0.4

อัตราการบาดเจ็บแบบรุนแรง/บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน / LTIFR : 0.4

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บจากการทำางาน / LDR : 1.7

• จำานวนวันลาป่วยของพนักงานทั้งหมด 

ธุรกิจโรงแรม 3,037 วัน ธุรกิจอาหาร 4,892 วัน

• อัตราส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐานเฉพาะระหว่างพนักงานชายและหญิง  

ธุรกิจโรงแรม
ผู้บริหารระดับสูง Director ขึ้นไป 1.36:1

ผู้บริหารระดับกลาง  1.01:1

พนักงานระดับปฎิบัติการ  1.01.1

ธุรกิจอาหาร
ผู้บริหารระดับสูง Director ขึ้นไป 1.16:1

ผู้บริหารระดับกลาง  1.07:1

พนักงานระดับปฎิบัติการ  1.07.1

• จำานวนพนักงานอาสาที่ไปร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ 
 รวมทั้งหมดจำานวน 1,110 คน คิดเป็นจำานวนชั่วโมงทำางาน 16,299 ชั่วโมง

• จำานวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฎิบัติทางด้านแรงงาน 
จำานวนข้อร้องเรียน 1 ข้อ และได้รับการแก้ไขเรียบร้อย 

• การจ�างงานคนพ�การ

จํานวน 88  คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงานทั้งสิ�น 45 ล�านบาท

ธุรกิจโรงแรม

ชาย 50 คน หญิง 38 คน

จํานวน 7  คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงานทั้งสิ�น  1.7 ล�านบาท

ธุรกิจอาหาร

ชาย 0 คน หญิง 7 คน

จํานวน 43 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 6 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจโรงแรม

ชาย 24 คน หญิง 19 คน

จํานวน 55 คน

ค�าใช�จ�ายในการจ�างงาน 9.7 ล�านบาทต�อป� 

ธุรกิจอาหาร

ชาย 18 คน หญิง 37 คน

ระดับพนักงาน  40  คน ผู�บร�หาร 48 คน ระดับพนักงาน  7 คน

• การจ�างงานผู�สูงอายุ
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ด้วยแนวคิดที่มุ่งให้โอกาสผู้พิการให้สามารถดำารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียม บริษัทได้ดำาเนินงานตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจ้าง

งานคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจโรงแรมโดย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม 6 ปีติดต่อกัน จาก

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ธรุกจิอาหารโดยบริษทั เซ็นทรลั เรสตอรองส ์กรุป๊ จำากัด ไดรั้บรางวลัองค์กรท่ีสนับสนนุงานดา้นคนพกิารดีเย่ียม 7  ปี ติดตอ่

กัน และบริษัท ซีอาร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำากัด ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเด่น บริษัทได้จัดให้มีการดูแลพนักงานผู้พิการเท่าเทียมกับพนักงาน

ปกติ จัดทำาโครงการส่งพนักงานคนปกติเรียนรู้ภาษามือ มีคลิปวิดีโอสอนภาษามือออนไลน์ ทำาให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ภายใต้สถานการณ์โควิด-

19 ธุรกิจอาหาร ได้เชิญล่ามภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมของฝ่าย HR เพื่อสื่อสารนโยบาย ข่าวสาร และผลการดำาเนินงานขององค์กร เป็น

ภาษามือให้แก่พนักงานคนพิการ ให้ได้ทราบข้อมูลเช่นเดียวกับพนักงานปกติ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามวิถี New Normal ถือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมในการทำางาน  

การพัฒนาสังคมและชุมชนเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ประเด็นด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม เป็นอีกสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญ ตามแนวนโยบายที่มุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ภายใต้แนวคิด

การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืนที่สอดคล้องกับการดำาเนินงานภายใต้กรอบของโครงการเซ็นทรัลทำา 4 ด้านของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 

ท่ียัง่ยนื ด้านการศกึษาและความเปน็อยู่ท่ีดขีองคน (PEOPLE) ดา้นการพฒันาสนิค้าชุมชน (COMMUNITY) ดา้นคุณภาพสิง่แวดล้อม (ENVIRONMENT) และดา้นความสงบสขุ 

และการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม (PEACE & CULTURES) โดยในปี 2563 ใช้งบประมาณรวมกว่า 5 ล้านบาท

การสนับสนุนฝึกงานนักเรียนนักศึกษา 

ในปี 2563 ธุรกิจโรงแรมมีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถานศึกษาเพิ่ม 1 แห่ง เป็นโครงการที่ทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำากัด 

และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการดำาเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกงานการโรงแรม

สำาหรับผู้พิการ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในปีแรก มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 22 คน เข้าฝึกงานเป็นเวลา 616 

ช่ัวโมง ในระหวา่งการฝกึงาน ไดจ้ดัใหนั้กศกึษาฝกึงานจากมหาวทิยาลัยรังสติ มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนดสุติ และสถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน ์ร่วมเปน็พีเ่ล้ียงใหน้้องนักศกึษา

ฝึกงานคนพิการอีกด้วย เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกันระหว่างคนปกติและคนพิการในส่วนของนักศึกษาฝึกงานทั่วไปประจำาปีนั้น โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาในประเทศเป็นจำานวน 1,032 คน และได้รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นจำานวน 94 คน
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจอาหาร ได้ดำาเนินโครงการทวิภาคี หรือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษากว่า 338 แห่ง ทั่วประเทศ  

ร่วมกันพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งการศึกษาด้านทฤษฎีจากสถานศึกษาและการฝึกทักษะ ปฏิบัติงานจริงจากสถานประกอบการ เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษา

ให้นักศึกษาในปี 2563 จำานวนกว่า 1,300 คน โดยเป็นนักศึกษาเข้าใหม่ จำานวน 675 คน ตั้งแต่ระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี จนถึงระดับปริญญาโท พร้อมมอบทุนการศึกษาตลอด

หลักสูตร ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเมื่อสำาเร็จการศึกษา พร้อมทั้งสามารถเติบโตในสายงาน

เป็นพนักงานของ CRG ได้ทันทีโดยนับอายุงานต่อเนื่อง เพื่อสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

แม้จะมีสถานการณ์โรค Covid-19 ท่ีอาจสง่ผลใหก้ารดำาเนินงานเปลีย่นแปลงไป แตท่างบริษทัฯ ยังคงสถานภาพการฝึกประสบการณว์ชิาชีพของนกัศกึษา โดยปรับรายวชิา

การฝึกงาน Online และประเมินผลการฝึกร่วมกับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นบริษัทเดียวท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากการพักการฝึก 

ในครัง้นี ้เพราะ CRG ใหค้วามสำาคัญกบัการศกึษาและประสบการณท่ี์ไดจ้ากการฝึกประสบการณว์ชิาชีพ ใหนั้กศกึษาไดส้ำาเรจ็การศกึษาตามหลักสตูร มีทกัษะและความชำานาญการ 

อนันำาไปสูก่ารสรา้งประสบการณท์ำางานทีแ่ข็งแรง เพือ่สร้างความย่ังยืนอยา่งแทจ้ริง “มากกวา่ประสบการณท์ี่ไดจ้ากการฝึกงานคือโอกาสความกา้วหน้าในสายอาชีพ” นอกจากน้ี 

ยังไดมี้สว่นร่วมในโครงการพฒันาบุคลากรภายนอก ภาคการศกึษา วพิากษเ์คร่ืองมือมาตรฐานวชิาชีพ ร่วมกบัสำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา โดยเปน็ต้นแบบเคร่ืองมือ 

ในการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสถานศึกษาภายใต้สำานักงานการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยใช้องค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติของสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

หลักสูตร และเครื่องมือในการประเมินให้กับสถาบันอาชีวศึกษา 

โครงการ Harvest & Colonel’s Kitchen 

Harvest เป็นโปรแกรมท่ีร้านเคเอฟซีส่งต่อไก่ทอดที่ยังคงคุณภาพและสามารถนำาไปปรุงเป็นอาหารต่อได้ตามข้ันตอนการจัดส่งท่ีได้มาตรฐาน ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

เพือ่เป็นการช่วยเหลือผู้ดอ้ยโอกาสในสังคมให้ไดรั้บสารอาหารและโปรตนีทีมี่คุณภาพ เร่ิมดำาเนินการคร้ังแรกในเดอืนกรกฎาคม 2560 เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของผูด้อ้ยโอกาส

ใหม้คุีณภาพชีวติท่ีดข้ึีน เคเอฟซ ีประเทศไทย จงึไดมี้แนวคิดในการสร้างครัวมาตรฐานโดยใช้จดุแขง็ของเคเอฟซี ในเร่ืองการพฒันาครัวมาตรฐานระดบัโลกทีใ่ช้ในรา้นเคเอฟซีมากวา่ 

หลายทศวรรษ มาประยุกต์ให้เหมาะสมเป็นประโยชน์แก่ห้องครัวของสถานสงเคราะห์หรือสถานคุ้มครองที่ตกลงเข้าร่วมโครงการกับทางเคเอฟซี 

การบริจาคโลหิต  

บริษัทได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “ Plus 1 เพิ่มจำานวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ฝ่าวิกฤตโลหิตขาดแคลน” ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล บริจาค

โลหติดว้ยใจ ตัง้เป้าหมายการบริจาคโลหติประจำาปี 2563 จำานวน 6000,000 ซซีี แต่ภายใต้สถานการณแ์พร่ระบาดของโควดิ-19 ยอดรวมการบริจาคอยูท่ี ่456,312 ซซี ีมีพนักงาน

เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 4,260 คน

การช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 

1.  โครงการ Help the Heroes  มจีดุประสงค์หลักเพือ่สนับสนนุบคุลากรทางการแพทย์และชว่ยเหลือคนไทยที่ไดรั้บผลกระทบจากไวรัสโควดิ-19 โดยเมือ่ลูกค้าซือ้บัตรเงินสด

เซ็นทารา มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าจะได้รับเพิ่มอีก 50% จากยอดการซื้อทั้งหมด โดย 25% จะถูกส่งต่อไปยังมูลนิธิที่ลูกค้าสามารถเลือก คือ มูลนิธิชัยพัฒนา

หรือสภากาชาดไทย  และอีก 25% จะถูกเพิ่มเข้าไปในยอดบัตรเงินสดของลูกค้า บัตรกำานัลนี้สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อสำารองห้องพักและชำาระค่าบริการต่างๆ ระหว่าง 

การเข้าพักได้(ยกเว้นบริการท่ีดำาเนินการโดยบริษัทภายนอก) ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งท้ังในและต่างประเทศ จนถึง 31 ตุลาคม 2564 ยอดบริจาค

รวม 2.3 ล้าน 

2. จดัทำาโครงการมอบสว่นลดพเิศษ 25% จากทกุโปรโมช่ันบนเวบ็ไซต์ของเซ็นทาราใหก้บับคุลากรทางการแพทย์และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสขุทกุทา่น โดยสามารถใช้สทิธสิว่นลด

พิเศษนี้ได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั่ว 18 จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 และสามารถ

เลือกวันเข้าพักได้ตามต้องการ โดยไม่มีระยะเวลากำาหนดการเข้าพักใดๆ ทั้งสิ้น 

3. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สนับสนุนห้องพักให้กับผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ท่ีดูแลผู้ป่วยทั่วไปของโรงพยาบาลตำารวจเข้าพักฟรี พร้อมอำานวยความ

สะดวกอย่างเต็มที่ หลังจากที่ต้องทำางานหนัก เพื่อให้ทุกคนได้มีกำาลังใจและกำาลังกายอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ 
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4. จัดทำาโครงการ 10,000 ห้อง แทนคำาขอบคุณจากใจ ให้แพทย์และพยาบาลที่อุทิศตนและเสียสละทำางานอย่างหนักเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เข้าพัก

ฟรีที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่แพทย์และพยาบาลสามารถใช้สิทธิจองห้องพักได้ที่โรงแรมและรีสอร์ท

ในเครือเซ็นทาราทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยสิทธิ์ห้องพักฟรีนี้สำาหรับแพทย์และพยาบาลที่มีรายชื่อในแพทยสภา และมีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นพำานักในประเทศไทยเท่านั้น 

5. สนับสนุนงบจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ไวรัสโคโรนา COVID-19 ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) จ.ขอนแก่น จำานวน 1 ล้านบาท และสนับสนุน 

งบประมาณให้กับแพทยสมาคม เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนการทำางานของบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ “โครงการเซ็นทรัลทำา ทำาเพื่อหมอสู้โควิด-19”  

จำานวน 1 ล้านบาท 

6. มอบบรรจภัุณฑ ์จากแบรนดมิ์สเตอร์ โดนทั จำานวน 10,000 ชิน้ สำาหรบัใสเ่วชภณัฑท์างการแพทย์เพือ่ใช้ในกระบวนการฆ่าเช้ือแก ่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบิด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. สนับสนุน เคเอฟซี ชุด เดอะ บ็อกซ์ จำานวน 2,481 ชุด เพื่อเป็นกำาลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ห่างไกล และทีมอาสาสมัครดับไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ และ ร่วมส่งมอบ

มิสเตอร์ โดนัท ให้แก่ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคัดกรองผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเป็นกำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19 

8. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “All for Heroes อิ่มนี้เพื่อคุณหมอ และบุคลากรทางการแพทย์” กับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด(มหาชน) โดยมอบมื้ออาหารจากแบรนด์ 

เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โยชิโนยะ และเทนยะ สนับสนุนมื้ออาหารเพื่อเป็นกำาลังใจ ให้ทุกท่านได้อิ่มท้อง มีกำาลังต่อสู้และก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 

9. CRG x Hospital “อิ่มน้ีเพื่อทีมแพทย์” มอบอาหารมื้อพิเศษจากแบรนด์เปปเปอร์ ลันช์, ชาบูตง, โยชิโนยะ, โอโตยะ, เทนยะ คัตสึยะ ไทยเทอเรส และ อร่อยดี  

แก่ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, สถาบันบำาราศนราดูร, รพ.รามาธิบดี และ รพ.ราชวิถี จำานวนทั้งสิ้นรวม 4,050 เสิร์ฟ คิดเป็นมูลค่าเทียบเท่า 

481,775 บาท 

10.  CRG ร่วมกับดอลฟิน ชวนประชาชนร่วมส่งความห่วงใยไปให้บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนนักรบชุดขาว-กองทัพเสื้อกาวน์ทุกท่านให้อิ่มท้องพร้อมสู้ ใน  

วิกฤต COVID-19โดยสามารถร่วมสั่งอาหารปรุงสดเพื่อจัดส่งให้ถึงมือ เหล่าแพทย์ พยาบาลและ บุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ 

  

นอกจากนี้ได้ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) ในการดำาเนินโครงการเพื่อสังคมภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำา” ได้แก่ ร่วมมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็น

ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จำานวน 30 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพ ปริมลฑล หรือต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ร่วมมอบเงิน 1 ล้านบาท เพื่อจัดหาประกันความคุ้มครอง

ชีวิตให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ร่วมมอบไอแพด (iPad) ให้โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้คำาปรึกษาและติดตามอาการของคนไข้ผ่านทาง 

แอปพลิเคช่ันของโรงพยาบาลในการให้คำาปรึกษากับประชาชนทางออนไลน์ “ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ลดการติดเชื้อ” การแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ 

ผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

มิติสิ่งแวดล้อม

CENTEL มีการผสานนโยบายและวิธีปฏิบัติด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับแบรนด์ต่างๆ บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย

คำานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการดำาเนินงานของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมโดยที่บริษัทฯ (1) บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด (2) บริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ  (3) กระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ท่ีสง่ผลตอ่โลกของเราและเหตุใดจงึจำาเปน็ต้องมีการดำาเนินการเพือ่ลดอณุหภูมขิองโลก (4) ใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีเพือ่พฒันาวธิกีารตา่งๆในการวดัผลและบริหารจดัการความ

คืบหน้าด้านต่าง ๆ ในระยะเวลาทุก 1 เดือน 1 ไตรมาส และ 1 ปี 

แม้ว่าจะมีเหตุการณ์โรคระบาดครั้งใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาที่สำาคัญในปี พ.ศ. 2563 แต่บริษัทยังคงให้ความสำาคัญและรักษาเป้าหมายประจำาปี รวมถึงนำาระบบการจัดการ

ความยั่งยืนไปใช้ทั่วทั้งบริษัท เพื่อช่วยติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมในด้านต่างๆ ตลอดจนเปรียบเทียบข้อมูลกับผลการ

ดำาเนินงานในอดีต และผลการดำาเนินงานในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องตรวจสอบได้ และมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเราทุก

คนมีเป้าหมายเดียวกันคือการรักษาสภาพแวดล้อมที่เราทำางานและอาศัยอยู่ดีขึ้น 

การใช้พลังงาน  

เป้าหมายประจำาปีสำาหรับปี 2563 : การลดพลังงานลง 5% ต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน 

จำานวนลกูค้าท่ีเข้ามาพกัในโรงแรมลดลงอย่างมาก ซ่ึงเปน็ผลกระทบอนัเนือ่งมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั อตัราการใช้พลังงานของลกูค้า

ทีเ่ขา้พกัตอ่คืนคือ 270 เมกะจลู และอตัราการใช้พลังงานท้ังหมดเท่ากบั 432.37 เทราจลู การใช้พลงังานคงทีแ่ละพลงังานผันแปรรวมกบัจำานวนคืนทีเ่ขา้พกัของลกูค้าทีน่อ้ยลงสง่

ผลให้อัตราการใช้พลังงานต่อคืนของแขกทั้งโรงแรมและรีสอร์ทสูงขึ้น 

หมายเหตุ: จำานวนโรงแรมในการคำานวนข้อมูล ปี 2559-2562 ทั้งหมด 19 โรงแรม,  ปี 2563 ทั้งหมด 39 โรงแรมซึ่งปิดให้บริการบางช่วง  

571.09 568.67 594.50 590.32 564.92 
432.37 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปริมาณการใช �พลังงานรวม (เทเลจูล)

155 180 163 145 152 

270 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

การใช�พลังงานเฉลี่ยของผู�เข�าพักต�อคืน (เมกะจูล) 
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เราดำาเนินโครงการประหยัดพลังงานหลายโครงการในช่วงท่ีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการน้อย และใช้ช่วงเวลานี้ในการปรับปรุงห้องพัก ตลอดจนดำาเนินการปรับปรุงระบบ

และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  ของโรงแรม เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบประปา เครื่องทำาความร้อน และไฟฟ้าแสงสว่าง แม้จะเกิดปัญหาต่าง ๆ  มากมาย แต่เราก็บรรลุเป้าหมาย

ในการปรับปรุงห้องพักเกือบ 96% ในปี 2563 นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการรวมพื้นที่ห้องพักที่อยู่ในชั้นและ / หรืออาคารเดียวกัน และปิดชั้นที่ไม่เปิดใช้งาน ตลอดจนตั้งให้ 

ปั๊มน้ำาในสระว่ายน้ำาแต่ละตัวทำางานสลับกัน และลดชั่วโมงการทำางานของปั๊มแต่ละตัวลง 50%  

เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยาได้ปิดการใช้งานหม้อแปลง 2 ตัวและโอนโหลดไปยังหม้อแปลงอีก 2 ตัวเพื่อลดการใช้พลังงานโดยรวม เซ็นทารา กะรน ภูเก็ต 

รีสอร์ทได้ทำาการติดตั้งเครื่องทำาความเย็นที่ใช้กระแสไฟฟ้าสลับชนิดแยกส่วนที่ห้องเก็บอาหารแช่แข็งเพื่อปิดเครื่องทำาความเย็นหลักในช่วงที่โรงแรมปิดให้บริการ 

ระบบแสงสวา่งของโรงแรมประมาณ 80% ถกูเปลีย่นเปน็หลอดไฟ LED เพื่อประหยดัพลงังานทัง้ในบรเิวณด้านหนา้และหลงัโรงแรม นอกเหนอืจากโครงการนีเ้รายงัคง

ปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ของเราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตระหนักถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการดำาเนินงานประจำาวันของเรา ได้แก่ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯได้เปล่ียนหม้อแปลงเก่าท่ีใช้งานมาตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งโรงแรมมาใช้หม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่ในเดือน

เมษายน พ.ศ. 2563 โดยหม้อแปลงไฟฟ้าตัวใหม่น้ีเป็นรุ่นท่ีมีกำาลังสูญเสียต่ำาเป็นพิเศษ ซ่ึงสามารถช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้ถึง 3-5% ของอัตราการใช้พลังงานทั้งหมด  

จากการคำานวณคุณสมบัติของหม้อแปลงและปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงแรมพบว่าหม้อแปลงดังกล่าวสามารถช่วยให้โรงแรมประหยัดไฟฟ้าได้เฉล่ียสูงถึง 4.35% หรือ 

26,101 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อเดือน 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดไฟอัตโนมัติที่ตู้เก็บสิ่งของของพนักงาน 

โรงแรมเซน็ทารา กะรน รีสอร์ท ภูเกต็ เปล่ียนปัม๊ทำาความร้อนใหม่ทีอ่าคารหอ้งพกัหลกั ปัม๊ทำาความร้อนตวัเกา่สามารถทำางานไดเ้พยีง 50-60% ของประสทิธภิาพของ

เครื่อง และการเปลี่ยนปั๊มครั้งนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำาความร้อนได้ประมาณ 40% 

โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวลิด์ได้ทำาการปรับปรุงหอ้งพกัโดยตดิต้ังอปุกรณต์รวจจบัความเคลือ่นไหวเพือ่ควบคุมไฟฟา้

แสงสว่าง การติดตั้งแล้วเสร็จไป  83% ในปี  2563 และอุปกรณ์ใหม่นี้จะถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 100% ในห้องพักทุกห้องในปี 2564 

นวัตกรรมสีเขียวและพลังงานหมุนเวียน 

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำาเนินโครงการติดต้ังเคร่ืองทำาน้ำาร้อนพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองนโยบาย 

ของกระทรวงพลงังานท่ีกำาลังจะมีข้ึน ซ่ึงมีข้อกำาหนดวา่อาคารควบคุมทกุแหง่จะตอ้งใช้พลังงานหมนุเวยีนในระบบอาคารอยา่งนอ้ย 1% ตัง้แต่ปี 2565 เปน็ตน้ไป จากการดำาเนนิการ

ตดิต้ังเคร่ืองทำาน้ำาร้อนพลังงานแสงอาทติยด์งักล่าว โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญไ่ดป้รับปรุงระบบการผลิตน้ำาร้อนและช่วยประหยัดการใชพ้ลังงานไดถ้งึ 166,330 กโิลวตัต์ช่ัวโมงต่อปี 

นอกจากโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่แล้ว ยังมีโรงแรมและรีสอร์ทอื่น ๆ ในกลุ่มอีก 10 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ 

บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเก็ต, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและ 

คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ไอส์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มัลดีฟส์ โรงแรมเซ็นทราบายโรงแรมเซ็นทาราอเวนิวพัทยา โรงแรมเซ็นทารา พัทยา  

ไม้ขาวดรีมวลิลา่รสีอร์ท แอนด ์สปา โรงแรมเซ็นทาราบูติกคอลเลกช่ันท่ีตดิตัง้ระบบเคร่ืองทำาน้ำาร้อนพลังงานแสงอาทติย์ ซึง่สามารถช่วยใหโ้รงแรมเหล่านัน้ประหยัดพลงังานไดถ้งึ

ประมาณ 150,000 - 200,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีในแต่ละแห่ง 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหินได้เปลี่ยนระบบผลิตน้ำาร้อนจากการใช้ก๊าซหุงต้มเป็นระบบปั๊มความร้อนซึ่งช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 

468,281.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี นอกจากน้ีคุณสมบัติของระบบป๊ัมความร้อนน้ียังช่วยนำาลมที่ออกจากระบบป๊ัมความร้อนซ่ึงเป็นลมเย็นมาใช้ในห้องซักผ้าอีกครั้งเพื่อช่วยลด

อุณหภูมิของห้องแทนที่จะใช้ไฟฟ้าเพื่อทำาให้ห้องซักผ้าเย็นลง 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ตติดตั้งหลอดไฟ LED ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งภายนอกที่ระเบียงห้องอาหาร COAST

คาร์บอน 

เป้าหมายประจำาปีสำาหรับปี 2563: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5% ต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน  

นอกจากการดำาเนินการบำารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ีใช้พลังงานแล้ว เรายังใช้วิธีการเดียวกันนี้กับระบบทำาความเย็นเพื่อลดการปล่อยฝุ่นฟุ้งกระจาย เราเร่ิมบันทึกข้อมูล

เก่ียวกบัปริมาณการใช้สารทำาความเยน็ซึง่เป็นหน่ึงในสารทำาลายช้ันบรรยากาศโอโซนในป ี2563 พร้อมกับข้อมลูการใช้พลังงานสำาหรับส่ิงอำานวยความสะดวกและยานพาหนะเพือ่

ให้เราสามารถวัดและลดปริมาณการใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (ขอบเขต 1 และขอบเขต 2) เท่ากับ 37.66 กิโลตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ

เท่ากับค่าเฉลี่ย 37.88 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน โดยภาพรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานลดลง แต่ค่าเฉลี่ยปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานต่อเข้าพักของลูกค้าต่อคืนเพิ่มขึ้น
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

หมายเหตุ:  (1)จำานวนโรงแรมในการคำานวนข้อมูล ปี 2559-2562 ทั้งหมด 19 โรงแรม,  ปี 2563 ทั้งหมด 39 โรงแรมซึ่งปิดให้บริการบางช่วง  

(2) *GHG Emissions (Facility + Vehicles + Refrigerants) (kgCO2e)

 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ได้รับใบประกาศ

เกียรติคุณของโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2561-2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (TGO) กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การปรับปรุงระบบ 

การจัดการส่วนด้านหลังของงานบริการต่างๆ และปรับปรุงอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ  การเปลี่ยนหลอดไฟ LED และการแยกขยะเพื่อนำาไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยโรงแรม

ทั้งสองแห่งนี้ได้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 3,273,181 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

นอกจากนี้บริษัทยังเพิ่มจำานวนสถานีชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่โรงแรมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอุดรธานีเพื่อรองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นผล

มาจากการเผาไม้เชื้อเพลิงรถยนต์ 

แมจ้ะมคีวามท้าทายดา้นสภาพอากาศท่ีสถานท่ีต้ังของโรงแรมในตะวนัออกกลาง โรงแรมเซ็นทารา เวสต ์เบย์ แอนด ์เรซิเดนซ ์โดฮากส็ามารถปลกูสมนุไพรและผกัออร์แกนกิ 

ในสวนได้เม่ือต้นปี 2563 พืชสมุนไพรและผักออร์แกนิคเหล่าน้ันถูกใช้สำาหรับทำาอาหารในครัวไทยของโรงแรม การปลูกวัตถุดิบเองโดยเฉพาะอย่างย่ิงวัตถุดิบสำาหรับปรุงอาหาร

ไทยชว่ยลดภาระการขนสง่ทีต่อ้งใช้เชือ้เพลิงเป็นอย่างมาก นอกจากน้ีผูเ้ขา้พกัในโรงแรมยังไดรั้บประทานอาหารท่ีปลูกเองในโรงแรมท่ีปราศจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงซ่ึงอาจเปน็

อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงความสดใหม่และเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ภายในสิ้นปี 2563 โรงแรมเซ็นทารา เวสต์ เบย์ โฮเท็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ โดฮา สามารถผลิตพืช

สมุนไพรและผักออร์แกนิกได้ 2,077 กิโลกรัมและช่วยประหยัดเงินค่าผลิตภัณฑ์นำาเข้ามูลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐด้วยการปลูกอาหารเอง 

57.05 61.44 59.20 64.06
79.44

60.66

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

ปริมาณก�าซเรือนกระจกรวม  

(Scope 1 and Scope 2) (KT CO2-e) 

16.82 16.78 15.88 15.92
22.04

37.88

2015 2016 2017 2018 2019 2020*

ปริมาณก�าซเรือนกระจกเฉลี่ยของผู�เข�าพักต�อคืน  

(Scope 1 and Scope 2) (KG CO2-e/) 
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โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อโลก (Earth Hour) 

แม้ในช่วงเวลาท่ีประสบปัญหาเน่ืองจากการระบาดของโรคโควิด -19 โรงแรมต่าง ๆ ที่ยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ร่วมจัดกิจกรรมปิดไฟ เพื่อรณรงค์เร่ืองการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในการจัดกิจกรรมเราได้ปฏิบัติตามโปรแกรม เซ็นทารา คอมพลีท แคร์ (Centara Complete Care Programme) อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเร่ืองการรักษาระยะห่างทางสังคม และแนวปฏิบัติด้านสุขภาพและสุขอนามัยที่พนักงานและผู้เข้าพักในโรงแรมร่วมมือกันในการสร้างความม่ันใจในความสะอาด ความ

ปลอดภัย และการดูแลในระดับสูงสุด 

การใช้น้ำา 

เป้าหมายประจำาปีสำาหรับปี 2563 : ลดปริมาณการใช้น้ำา 5% ต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน 

ปริมาณการใช้น้ำาทั้งหมดอยู่ที่ 1,638.22  เมกะลิตร ซึ่งเท่ากับ 1,023 ลิตรต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืนเช่นเดียวกับการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โดยภาพรวมปริมาณการใช้น้ำาลดลง แต่ค่าเฉลี่ยการใช้น้ำาสำาหรับการเข้าพักของลูกค้าต่อคืนพบว่าสูงขึ้นเนื่องจากจำานวนลูกค้าลดลง 

หมายเหตุ: จำานวนโรงแรมในการคำานวนข้อมูล ปี 2559-2562 ทั้งหมด 19 โรงแรม,  ปี 2563 ทั้งหมด 39 โรงแรมซึ่งปิดให้บริการบางช่วง 

8,400

5,940

1,300

5,750

4,065

2,735

809

1,140

774

Energy Savings

(kWh)

GHG Reductions

(KG CO2-e)

Participants

(Staff & Guests)

Earth Hour

2020 (15 Hotels) 2019 (32 Hotels) 2018 (32 Hotels)

1,792.00 
1,942.36 1,920.35 1,769.51 

1,980.60 
1,638.22 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปริมาณการใช �น้ำรวม (เมกะลิตร)

556 599 533 469 
585 

1,023 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปริมาณการใช �น้ำเฉล่ียของผู�เข�าพักต�อคืน (ลิตร)
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รีสอร์ทสว่นใหญ่สามารถประหยัดน้ำาจดืไดป้ระมาณ 80% โดยการนำาน้ำาท่ีผ่านการบำาบัดแลว้กลับมาใช้ใหมส่ำาหรบัใช้ในการรดน้ำาใหก้บับริเวณพืน้ทีส่เีขียวรอบ ๆ  รีสอร์ท 

น้ำาเสียของโรงแรมผ่านการบำาบัดเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำาให้เหมาะสมสำาหรับการใช้งานอย่าง 

โรงแรมโคซี่กระบี่ อ่าวนาง เป็นโรงแรมเปิดใหม่ มีการนำาน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 100% หรือประมาณ 330 ลูกบาศก์เมตร สำาหรับห้องสุขาที่ให้บริการ

สำาหรับลูกค้าที่เข้าพักนับตั้งแต่เปิดให้บริการในปลายเดือนตุลาคมปี 2563 

การประหยดัน้ำาและการบริหารจดัการน้ำาเป็นเร่ืองท่ีเราใหค้วามสำาคัญมาโดยตลอด เรายังคงใหพ้นกังานและผู้เขา้พกัตระหนักถงึความสำาคัญในการประหยัดการใช้น้ำา 

มีการติดตั้งฝักบัวอาบน้ำาแบบประหยัดน้ำา ก๊อกน้ำาแบบประหยัดน้ำา และโถสุขภัณฑ์ชนิดมีปุ่มกดน้ำา 2 ปุ่ม เพื่อปรับให้ใช้น้ำาเพียง 8 ลิตรต่อครั้งแทนที่จะเป็นโถขนาด 10 ลิตรแบบเดิม 

โครงการรณรงค์การประหยัดน้ำาทีช่ื่อวา่ “Going Greener” ไดน้ำามาใช้ในหอ้งพกัลูกค้าเพ่ือลดการใช้น้ำาและการใช้สารเคมใีนการซักผา้โดยการนำาผ้าปูท่ีนอนและผ้าขนหนูกลับมา

ใช้ใหม ่ซึง่จะชว่ยประหยดัน้ำาได้เกือบ 8 ลติรตอ่การใชห้้องพักในแตล่ะวัน ในชว่งทีม่กีารระบาดของโรคโควิด-19 โรงแรมได้จัดเจ้าหนา้ทีเ่ขา้ประจำาการในชว่งทีโ่รงแรมหรอืรสีอรท์ปดิ

ทำาการเพื่อดูแล และดำาเนินการบำารุงรักษาระบบน้ำาอย่างต่อเนื่อง 

ของเสีย

เป้าหมายประจำาปีสำาหรับปี 2563 : ลดปริมาณการส่งของเสียไปยังหลุมฝังกลบจำานวน 10% ต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน 

ในปี 2563 ปริมาณขยะทั้งหมดที่ถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบเท่ากับ 1,394.45 ลูกบาศก์เมตรหรือ 1.59 กิโลกรัมต่อการเข้าพักของลูกค้าต่อคืน อย่างไรก็ตามอัตราส่วน

ของปริมาณขยะที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ ขยะรีไซเคิล หรือนำาไปทำาปุ๋ยหมักโดยเฉลี่ยลดลงเหลือ 43.11% ของปริมาณขยะทั้งหมด เนื่องจากสถานการ์โควิด-19 ทำาให้มีการใช้

บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์แบบใช้ครั้งเดียวทิ้งด้วยเหตุผลด้านสุขอนามัยมีจำานวนมากขึ้น 

โรงแรมแต่ละแห่งปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการขยะและดำาเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมต่าง ๆ ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ วัสดุรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะอันตราย 

และขยะอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณขยะท่ีส่งไปยังหลุมฝังกลบท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การจัดการขยะปนเป้ือนทางชีวภาพเป็นประเด็นที่โรงแรม 

ให้ความสำาคัญ ภายใต้โครงการของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราท่ีช่ือว่า ‘เซ็นทาราคอมพลีทแคร์’ (Centara Complete Care) เราปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม 

ให้มีความครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าพักในโรงแรมและพนักงานได้รับการปกป้องดูแล มีความปลอดภัย รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเมื่อต้องท้ิงขยะ 

ที่มีการปนเป้ือนเช้ือโรค ซึ่งมีความเส่ียงที่เชื้อโควิด-19 จะแพร่กระจายไปยังพนักงานของโรงแรม คนเก็บขยะ และประชาชนทั่วไป หากขยะท่ีอาจมีการติดเช้ือไม่ได้รับการจัดการ 

อย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการทิ้งขยะประเภทหน้ากากแบบใช้ครั้งเดียว อย่างไม่ถูกต้องเป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลสัตว์และนกต่อไป 

หนา้กากทีป่นเป้ือนเช้ือโรคและอปุกรณป์อ้งกนัอืน่ ๆ  เช่นชุดปอ้งกนัส่วนบุคคล (PPE) ทีผู่เ้ขา้พกัในโรงแรมและพนักงานของโรงแรมใช้ถอืเป็น ‘ขยะปนเปือ้นทางชีวภาพ’ 

และขยะท่ีมีการปนเป้ือนวัสดุติดเชื้อหรือสารท่ีอาจติดเช้ือ หรือท่ีมีการปนเปื้อนของเหลวในร่างกายท้ังหมดจะต้องถูกกำาจัดอย่างปลอดภัยในสถานที่กำาจัดขยะติดเช้ือโดยเฉพาะ  

โรงแรมทำาการตรวจสอบกับผู้ให้บริการหรือผู้รับเหมาจัดเก็บขยะในปัจจุบันว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำาเนินการจัดเก็บและจัดการขยะปนเปื้อนทางชีวภาพและได้ติดต่อ 

หน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอคำาแนะนำา  

กอ่นทีจ่ะเกดิเหตุการณ์โรคระบาดคร้ังใหญ่ โรงแรมเซ็นทารา อา่วนาง บชี รีสอร์ท แอนด ์สปา กระบี ่โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์มริาจ บชี รีสอร์ท พทัยา, โรงแรมเซน็ทารา  

แกรนด ์บีช รีสอร์ท แอนด ์วลิลา หวัหนิ, โรงแรมเซน็ทาราหาดใหญ่ โรงแรมเซ็นทารา แอนด ์คอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ อดุรธานี และคุ้มพญารีสอร์ทแอนดส์ปา สามารถผลิตปุ๋ยธรรมชาติ

จากเศษอาหารและใบไม้แห้งเพื่อใช้ในสวนสมุนไพรและสวนพืชผักแทนการใช้สารเคมี นอกจากน้ียังมีการนำาขยะอินทรีย์มาทำาเป็นน้ำาหมักชีวภาพเพื่อลดกล่ินไม่พึงประสงค์และ 

คราบไขมนัท่ีอดุตนัท่อระบายน้ำาโดยเฉพาะในหอ้งครวัและหอ้งสขุา ขยะอนิทรียเ์กอืบ 2,000 กโิลกรมัสามารถผลิตปุ๋ยธรรมชาตไิดป้ระมาณ 800 กโิลกรัม และน้ำาหมกัชวีภาพปริมาณ 

50 - 120 ลิตรต่อเดือน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกใช้ในโรงแรมและยังแจกจ่ายให้กับพนักงานเพื่อใช้ในบ้านด้วย 

9,001.20 

7,390.88 
6,569.09 

8,993.41 
7,831.91 

1,394.45 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปริมาณขยะฝ�งกลบรวม (ลูกบากศ�เมตร)

2.64 
2.17 

1.83 2.00 2.00 
1.59 

55.20% 65.06% 65.68% 58.80% 53.60% 43.11%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ปริมาณขยะเฉล ี่ยต�อผู�เข�าพักต�อคืน

Waste Generated (KG/Guest Night) Waste Diver sion Rate (%)
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การบริจาคอาหารส่วนเกิน 

การแก้ไขปัญหาขยะอาหารท่ีแผนกอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำาคัญ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิรักษ์อาหาร  

(มูลนิธิเอสโอเอสประเทศไทย) ตั้งแต่ปี 2560 ด้วยความเชื่อของบริษัทฯสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ว่าทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ดีได้อย่างเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ช่วย

ให้โรงแรมสามารถดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารที่ดีถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ 

โรงแรมทั้ง 7 แห่งในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และหัวหินได้ร่วมบริจาคอาหารปรุงสุกคุณภาพดี เบเกอรี่ และวัตถุดิบปรุงอาหารบางอย่างรวม 9,486 กิโลกรัม ซึ่งสามารถแจก

จ่ายเป็นอาหารได้มากกว่า 39,930 มื้อตลอดปี 2563 จากข้อมูลของมูลนิธิเอสโอเอสประเทศไทย มีการแจกจ่ายอาหารให้กับคนในชุมชนที่มีรายได้น้อย 6 แห่งในกรุงเทพฯ ที่ได้รับ

ผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีประชากรผู้รับบริจาคทั้งสิ้น 9,500 คน โดยแต่ละคนได้รับอาหารอย่างน้อยหนึ่งมื้อต่อเดือน ด้วยการลดปริมาณ

ขยะอาหารนี้ ส่งผลให้ปี 2563 สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง18,024 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Co2-e)  หากอาหารเหล่านี้ต้องถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบ 

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิล์ด ได้ดำาเนินโครงการ Champion 12.3 ต่อเน่ืองจากปีก่อน เป็นโครงการ ลดปริมาณขยะอาหารในขั้นตอนการเตรียมอาหาร

ต้ังแต่ต้นทาง โดยทำางานร่วมกับหัวหน้าเชฟเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทุกส่วนให้เกิดประโยชน์ สามารถลดปริมาณขยะอาหารจากเดิม 40% เหลือขยะอาหารจริง 

เพียง 15% ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงแรม

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

บริษัทดำาเนินงานภายใต้แนวคิดในการลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพโดยรอบพื้นท่ี ด้วยการลดการใช้สาธารณูปโภค การจัดการทรัพยากรอย่างมี 

ความรับผิดชอบ รวมถงึการกำาจดัน้ำาเสียและขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม และใสใ่จในเร่ืองการปรับภมิูทศัน์ สถานทีข่องโรงแรมและรีสอร์ทในแตล่ะแหง่ท่ีไมส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 

อีกท้ังส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ตลอดจนมีการ 

ประสานงานร่วมกับรัฐบาลและกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในโครงการพิเศษมากมาย 

2,654

7,961

5,042

28,795

86,384

54,710

28,383

119,207

53,927

9,486

39,930

18,024

Surplus Food (KG)

 Servings (Meal)

GHG (KG Co₂-e)

Surplus Food Donation

2020 2019 2018 2017
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ของโรงแรมและสวน 

ในฐานะทีเ่ปน็สวนท่ีเกา่แกท่ีสุ่ดแหง่หนึง่ในเอเชียและเปน็สวนไม้ตัดแตง่ที่ไดร้บัรางวลัมากมายของโรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์บีช รีสอร์ท แอนด ์วลิลา่ หวัหนิ เรายังคงรักษา

บรรยากาศแหง่ความสวยงามของสวนจากในอดตีไว้ไดเ้กอืบหน่ึงศตวรรษ ทางโรงแรมใช้พชืพืน้เมืองในการจดัสวน ปลูกต้นไม้และไม้พุม่ในท้องถิน่เพือ่สร้างพืน้ทีที่ม่ร่ีมเงา และเปน็

แหล่งทีอ่ยู่อาศยัใหม่สำาหรับสิง่มีชวีติในทอ้งถิ ่นเพือ่เป็นแหล่งอาหารและขยายพนัธุอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ ลดปริมาณแสงไฟและเสยีงเพือ่ไมใ่หร้บกวนสตัวท์ีอ่ยูโ่ดยรอบ รวมท้ังปฏบิติั

ตามกฎหมายและขอ้บงัคับอย่างเคร่งครัดเกีย่วกบัการใช้พนัธุ์ ไม้หวงหา้มเพือ่การปลูก ขยายพนัธุ ์ขาย หรือแจกจา่ยใหก้บัผูเ้ขา้พกัของโรงแรมและพนักงาน รายการพชืพืน้เมอืงท่ี

ปลูกในโรงแรมได้รับการบนัทกึไว้เปน็สว่นหนึง่ของการอนรุกัษ ์ตวัอยา่งเชน่ ‘ตน้เกด’ เป็นตน้ไมป้ระจำาจังหวัดประจวบครีขีนัธซ์ึง่เป็นสถานทีต่ั้งของโรงแรม บวัสายเปน็พืชน้ำาทีม่ใีบสี

เขียวลอยอยู่บนผิวน้ำาและมีดอกที่มีกลิ่นหอมสดใสดึงดูดผีเสื้อและนกต่าง ๆ และต้นชวนชมซึ่งทนต่อสภาพพื้นที่แล้งและสามารถปลูกได้ใกล้ชายทะเล 

ทางโรงแรมมีบริการทัวร์สวนพฤกษศาสตร์ “”A Journey to the Secret Garden”” ซึ่งหัวหน้าคนสวนเป็นผู้รับผิดชอบพาชมสถานที่ เป็นวิธีการสื่อสารกับผู้เข้าพัก

ในโรงแรมพื่อให้ความรู้เรื่องการผสานความหลากหลายทางชีวภาพในการออกแบบและการจัดการพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีไม้พุ่มตัดแต่งเป็นรูปสัตว์แบบต่าง ๆ  กว่า 100 ชนิดในสวน

ของโรงแรม ซึ่งผู้เข้าพักในโรงแรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและพันธุ์ ไม้ต่างๆที่ประกอบเป็นภูมิทัศน์ของรีสอร์ท 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบ่ีตั้งอยู่ภายในอ่าวส่วนตัวซ่ึงมีเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติและเกาะหินปูนท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของลิงกว่า 300 ตัว ผู้เข้าพักในรีสอร์ทสามารถเดินไปยัง 

ตัวเมืองและชายหาดโดยการเดนิบน Monkey Trail ซ่ึงลงิมักจะลงมาทีท่างเดนิเพือ่หาอาหารเกอืบทกุวนั ผูเ้ขา้พกัของ

รีสอร์ทจำานวนมากรวมถงึนักทอ่งเทีย่วจากท่ีอืน่มาเยีย่มชม Monkey Trail นีแ้ละคาดหวงัวา่จะได้เหน็ฝงูลิง ปริมาณ

ผู้เย่ียมชมเพิ่มมมากขึ้นกลายเป็นประเด็นสำาคัญในการอนุรักษ์และเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศที่เกิดจากพฤติกรรม

ของมนุษย์ ทางรีสอร์ทมุ่งเน้นที่จะให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยวที่จะไม่รบกวนลิง พร้อมท้ังการ

อนรัุกษว์ถิชีีวติดัง้เดมิของสัตว์ปา่ โดยมีการแจง้แกผู้่เขา้พกัท่ีโรงแรมวา่ในระหวา่งการเข้าพกังดการใหอ้าหารลิงหรือ 

สัตว์อื่น ๆ งดการจับลิงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมีลิงติดอยู่ในห้องให้เปิดประตูและหน้าต่างทิ้งไว้และออกจาก

พื้นที่ อย่าทิ้งผลไม้ และเก็บอาหารไว้ให้พ้นสายตา ไม่รับปะทานอาหารต่อหน้าลิง ไม่ปล่อยให้เด็กรับประทานอาหาร

นอกที่พักเมื่อมีลิงอยู่ในบริเวณดังกล่าว 

การท้ิงขยะเปน็หน่ึงในปญัหาหลักทีส่ง่ผลเสียตอ่สิง่แวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิง่กบัสัตวท่ี์อาศยัอยูร่อบ ๆ  

บริเวณ และอาจเสียชีวิตจากการกินเศษขยะเป็นอาหาร ทางโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า กระบี่ 

จึงได้ประกาศโครงการ “ไม่ทิ้งขยะบนทางเดิน” เพื่อเป็นการดูแลสัตว์ รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วย 

พืชพันธุ์ในท้องถิ่นและการอนุรักษ์ 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ตซึ่งเป็นโรงแรมริมทะเล ได้ติดตั้งป้ายเพื่อแจ้งให้ผู้เข้าพักเดินไปยังชายหาดผ่านทางเดินที่จัดไว้ให้แทนที่จะเดินผ่านพืชพรรณ

ในท้องถิ่น หรือผักบุ้งทะเล ที่ช่วยป้องกันการกัดเซาะชายหาด นอกจากนี้ทางรีสอร์ท ยังอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นโดยการผสมผสานเข้ากับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ 

และใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมนันทนาการสำาหรับผู้เข้าพัก ด้วยกิจกรรม ‘การเดินศึกษาธรรมชาติ’ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก 

ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าพักที่เป็นเด็ก 
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โครงการ ‘คุ้งบางกระเจ้าของเรา’  

โครงการคุ้งบางกระเจ้าของเรา เร่ิมต้นในปี 2561 -2563  เป็นระยะเวลา 3 ปี ในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำางานด้านส่ิงแวดล้อมร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล  

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์และบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวลิด ์โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการ  

และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โรงแรมเซ็นทารา วอเตอร์เกท พาวิลเลียน กรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,200 ต้นในโครงการ ‘คุ้งบางกระเจ้าของเรา’ จัดทำาโดย 

มูลนิธิชัยพัฒนาและกรมป่าไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาพื้นท่ีบางกะเจ้าอย่างย่ังยืน (Green Growth) ซ่ึงพื้นที่ชุ่มน้ำาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการสะสมของตะกอนแม่น้ำา 

มีระบบนิเวศ “3 น้ำา” ได้แก่ น้ำาจืด น้ำาเค็ม และน้ำากร่อย ที่สร้างระบบนิเวศของสังคม พืช และสัตว์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างมาก 

ท่ีโรงแรมเซ็นทารา เวสต์ เบย์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ โดฮา นอกจากการปลูกพืชสมุนไพรและสวนผักเองแล้ว ยังพยายามเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวอีกคร้ังด้วยการ 

ปลูกพืชพรรณและต้นไม้กว่า 500 ต้นรอบอาคารของโรงแรม 

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอดได้ปลูกต้นราชพฤกษ์ 25 ต้นหรือที่รู้จักกันดีว่าเป็นต้นไม้ประจำาชาติของประเทศไทย รอบอ่างเก็บน้ำาของโรงแรมเพื่อสร้าง 

ความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มบรรยากาศ รวมถึงระลึกถึงวันสิ่งแวดล้อมโลกในปี 2563 

สวนผักและพืชสมุนไพรที่โรงแรมปลูกเองในโรงแรมต่าง ๆ ของเราได้รับการดูแลรักษาแบบอินทรีย์โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใด ๆ เช่นที่ ไม้ขาวดรีมวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปา, 

โรงแรมเซ็นทาราบูติกคอลเลกชั่น, โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอดได้จัดพื้นที่พิเศษ 

ภายในบริเวณโรงแรมเพื่อปลูกผักและวัตถุดิบในครัว ส่วนที่โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่มีการใช้พื้นที่บนดาดฟ้าเสร้างสวนผักลอยฟ้า  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ 

วลิล่า หวัหนิ และ โรงแรมเซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภูเกต็ ยังผลิตปุย๋อนิทรีย์เพือ่ใชเ้อง โดยผลผลติจากสวนผกัหเล่าน้ี นำาไปเปน็วตัถดุบิสำาหรบัหอ้งอาหารของโรงแรม และบางโรงแรม

มีผลผลิตเพียงพอที่จะส่งไปยังโรงอาหารของพนักงานด้วย  

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 

มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน 

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน 

มกีารมอบรางวัลทุก ๆ  3 ปีใหก้บัโรงแรมในสมาคมประชาชาติแหง่เอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ (อาเซียน) ท่ีดำาเนินงานโดยใช้วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมและใช้มาตรการ

อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

โรงแรมสีเขียว (สัญลักษณ์ G) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รางวัลโรงแรมสีเขียวดีเด่น ระดับทอง : 

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลา หัวหิน 

• โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี 

• โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน  

รางวัลโรงแรมสีเขียวดีเด่น ระดับเงิน 

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

• โรงแรมเซ็นทารา วิลลา สมุย  

• โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 

• โรงแรมเซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา 

• โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

รางวัลมาตรฐานการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard: TSEMS)  
จัดโดยสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ   

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 

• โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจอาหาร 

ธุรกิจอาหารได้เริ่มจัดทำาโครงการ CRG Waste Segregation หรือ การจัดการคัดแยกขยะภายในองค์กร (สำานักงานใหญ่) เพื่อสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมให้

พนักงาน และให้พนักงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ทั้งในส่วนของขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล ซึ่งจากจากแนวทางดังกล่าว ในปี 2564 บริษัทมีแผนที่จะให้ร้านอาหารในเครือ

ทำาการคัดแยกขยะไปพร้อมกัน 

CRG ได้เริ่มนำาร่องโครงการรักษ์อาหาร ด้วยการนำาร้านมิสเตอร์ โดนัท เข้าร่วมไปแล้วด้วยกัน 18 สาขา จากจุดเริ่มต้นที่นำาเข้าร่วมโครงการเพียง 5 สาขาเท่านั้น ทั้ง

ในกรุงเทพฯ, ประจวบคีรีขันธ์ และ ภูเก็ต ซึ่งมีการส่งต่อโดนัทไปให้กับผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ในพื้นที่ต่างๆ ตลอดจนผู้ยากไร้อยู่ที่ 33,755 ชิ้น จำานวนอาหารทั้งหมดส่ง

ต่อให้ผู้ยากได้ 6,861.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 1,584,990 บาท เทียบเท่าจำานวนอาหาร 28,818 มื้ออาหาร ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากขยะฝังกลบได้ 13,037 กิโลกรัม

คาร์บอนฯเทียบเท่า 

การใช้พลังงาน ได้เป้าหมายลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2563 ลง 2 % โดยผลการดำาเนินงานมีอัตราการใช้งานลงลด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้าในปี 2563 ทั้งหมด 36,231,937.86 หน่วย (kWh) จาก 820 สาขา ปัจจัยที่ทำาปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงดังนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมกันมือในการ

ประหยดัพลังงานไฟฟา้ของทกุหน่วยงาน /แบรนด ์มีการใหค้ำาแนะนำาการประหยดัพลังงานในแต่ละแบรนด ์ในรูปแบบ Face to Face จดัทำาสือ่ VDO แนะนำาวธิกีารใช้อปุกรณ ์เคร่ือง

มือ ใหป้ระหยดัพลังงาน และจากสถานการณ์โควดิ-19 มีผลทำาใหม้จีำานวนยอดขายทีล่ดลง ซึง่มีผลโดยตรงต่อการใช้พลังงานไฟฟา้ในแต่ละแบรนด์ลดลง ตามไปดว้ย ปรมิาณการ

ใช้ก๊าชหุงต้ม 26,325 ลูกบาศก์เมตร โดยเริ่มเก็บข้อมูลจาก 53 สาขา 

ปริมาณการใช้น้ำาในปี 2563 มีหน่วยการใช้น้ำา 263,532 ลูกบาศก์เมตร จาก 766 สาขา สำาหรับน้ำาเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตไอศกรีม ที่โรงงาน บริษัท ซีอาร์จี แมนู

แฟคเจอริ่ง จำากัด จะถูกส่งเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสียที่ออกแบบโดยใช้วิธีกำาจัดแบบ Anaerobic Digestion ตามด้วย Activated Sludge Process แล้วทำาการส่งตรวจค่ามาตรฐาน

น้ำาเสีย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตามมาตรฐานกำาหนด โดยบ่อบำาบัดสามารถรับน้ำาเสียได้ถึง 80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากนั้นน้ำาเสียที่ผ่านกระบวนการบำาบัดแล้ว จะถูกส่งเข้าไปยัง

ระบบบำาบัดน้ำาเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมนวนครก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลำาน้ำาสาธารณะต่อไป 

ธุรกิจอาหารได้มนีโยบายในการใชบ้รรจุภณัฑท์ีส่ามารถนำากลบัมาใช้ใหมไ่ด้ โดยไมม่กีารใชบ้รรจภุณัฑป์ระเภทโฟม ยกเว้นบรรจภุณัฑท์ี่ตอ้งใช ้เพือ่เก็บความเยน็เทา่นัน้ 

น้ำามันที่ใช้แล้วจากการประกอบอาหาร นำาไปใช้ในการทำาไปโอดีเซล โดยการจำาหน่ายให้กับผู้ซ้ือน้ำามันเก่าจะต้องมีเอกสารตัวจริง รับรองว่านำาน้ำามันเก่าไปขายต่อให้

โรงงานใด และ CRG ได้ตรวจสอบการซื้อ-ขายกับโรงงานปลายทางโดยสุ่มตรวจ 2-3 เดือนต่อครั้งจากการขอตรวจเอกสารการซื้อขายจากโรงงานผู้ซื้อปลายทาง เพื่อป้องกัน

ไม่ให้น้ำามันเหล่านี้ไปสู่ตลาดผู้บริโภค 

แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากดั จดัทำารายงานการพฒันาความย่ังยืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรายงานประจำาป ีเป็นปีที ่5 เพือ่นำาเสนอผลการดำาเนินงานดา้นการพฒันา

อย่างย่ังยืนใหผู้้มสีว่นไดเ้สยีรับทราบครอบคลุมทกุมติิของความย่ังยืน คือ เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อมและธรรมาภบิาล รายงานการพฒันาความย่ังยืน ปี 2563 ไดจ้ดัทำาขึน้โดยใช้

กรอบการรายงานของ GRI ในระดบั Core option (Global Reporting Initiatives - This report has been prepared in accordance with GRI Standards : Core option) 

และนำาเสนอแนวทางปฎิบัติตามเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืน รวมทั้งเชื่อมโยงการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs)

ขอบเขตของรายงาน 

รายงานการพัฒนาความยั่งยืนนำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานของปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม และธุรกิจ

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

ด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรมแรมใช้ฐานข้อมูลการจัดเก็บของ Centara Sustainability Management Programme จำานวน 39 โรงแรม และเริ่มเก็บข้อมูลของแบรนด์อาหาร

บางส่วนจำานวน 15 แบรนด์

การควบคุมคุณภาพของรายงาน 

หน่วยงานดา้นการพฒันาความยัง่ยืน เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานและควบคุมการจดัทำารายงานใหม้คีวามถกูต้อง สมบรูณ ์และมกีารทบทวนเนิอ้หาสำาคัญ

โดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และมีรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหารเป็นผู้ตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูล 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะนำาเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานน้ี สามารถตดิตอ่ หนว่ยงานดา้นการพฒันาความย่ังยืน บริษทั โรงแรมเซน็ทรัลพลาซา จำากดั (มหาชน) โทรศพัท์ 

0 2769 1234 Email : chuleegornth@chr.co.th 
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GRI Content Index 

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

GRI 102:  General Disclosure 2016 Organization profile 

* 102-1 Name of organization One Report Cover page 

* 102-2 Activities, brands, products, and services One report 8-11,46-47,70-72, 

* 102-3 Location of headquarters One report:173,  Back Cover 

* 102-4 Location of operations One report:386-388, 432-433 

* 102-5 Ownership and legal form One report:92-95, 425-428 

* 102-6 Markets served One report:8-11, 46-47, 70-72 

* 102-7 Scale of the organization 131,  One report 226 

* 102-8 Information on employees and other workers 131-134 SDG 8 

* 102-9 Supply chain 120-121 

* 102-10 Significant changes to the organization and its supply chain One report 35, 41, 120-121, 

* 102-11 Precautionary Principle or approach One report 179-180 

* 102-12 External initiatives 116 

* 102-13 Membership of associations 116 

STRATEGY

* 102-14 Statement from senior decision-maker 106  

102-15 Key impacts, risks, and opportunities One report 18-25 

ETHICS AND INTEGRITY One report 98-103 

* 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior One report 396-424 SDG 16

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 118, https://investor.
centarahotelsresorts.com/storage/
download/cg-document/20200521-

centel-investigation-handbook-en.pdf 

GOVERNANCE 

* 102-18 Governance structure One Report 196 

102-19 Delegating authority 109 

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics 109 

102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics 110-113 

102-22 Composition of the highest governance body and its committees One Report 196-221 

102-23 Chair of the highest governance body One Report 196-221 

102-24 Nominating and selecting the highest governance body One Report 219-220 

102-25 Conflicts of interest One Report 196-210 

102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy One Report 196-221 

102-27 Collective knowledge of highest governance body One Report 231-232 

102-28 Evaluating the highest governance body’s performance One Report 232-234 

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts 109-114 

102-30 Effectiveness of risk management processes 118-120 

102-31 Review of economic, environmental, and social topics 109-113 

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 108-109 

102-33 Communicating critical concerns 118-119 
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

102-34 Nature and total number of critical concerns 118 

102-35 Remuneration policies One Report 222-227 

102-36 Process for determining remuneration One Report 222-227 

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration One Report 222-227 

102-38 Annual total compensation ratio One Report 222-227 

102-39 Percentage increase in annual total compensation ratio One Report 222-227 

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

* 102-40 List of stakeholder groups 108,112-113 

* 102-41 Collective bargaining agreements 127 

* 102-42 Identifying and selecting stakeholders 113 

* 102-43 Approach to stakeholder engagement 131,133 

* 102-44 Key topics and concerns raised 109-114 

REPORTING PRACTICE

* 102-45 Entities included in the consolidated financial statements 146 

* 102-46 Defining report content and topic Boundaries 146 

* 102-47 List of material topics 112-113 

* 102-48 Restatements of information 146 

* 102-49 Changes in reporting 146 

* 102-50 Reporting period 146 

* 102-51 Date of most recent report 146 

* 102-52 Reporting cycle 146 

* 102-53 Contact point for questions regarding the report 146 

* 102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 146 

* 102-55 GRI content index 147-151 

MARKET PRESENCE

GRI 103 :*
Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 108,112-113 

• 103-2 The management approach and its components 127 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113 

GRI 202:
Market Presence

202-2 Proportion of senior management hired from the local 
community

131,133 

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

GRI 103 :*
Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 108, 

• 103-2 The management approach and its components 106 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 

GRI 203: Indirect Economic Impacts 203-1 Infrastructure investments and services supported 30, 35-38, 41 

203-2 Significant indirect economic impacts 14, 30, 35-38, 41 

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs
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Procurement Practices

GRI 103 :*
Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112 

• 103-2 The management approach and its components 120 

• 103-3 Evaluation of the management approach 120 

GRI 204:
Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on local suppliers 120 

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 114 

* 103-2 The management approach and its components 117 

* 103-3 Evaluation of the management approach 117 

GRI 205:

Anti-corruption

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 117 

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 

and procedures

117 SDG 16

ENERGY

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 SDG 8 / SDG 13

* 103-2 The management approach and its components 139 SDG 8 / SDG 13

* 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 SDG 8 / SDG 13

GRI 302:Energy 302-1 Energy consumption within the organization 138-139 SDG 8 / SDG 13

302-2 Energy consumption outside of the organization 138-139 SDG 8 / SDG 13

302-2 Energy intensity 138-139 SDG 8 / SDG 13

302-4 Reduction of energy consumption 138-139 

302-5 Reductions in energy requirements of products and services 138-139 

WATER AND EFFLUENTS

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 138 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 

GRI 303: WATER AND EFFLUENTS

2018

303-3 Water withdrawal 141-142 

EMISSIONS

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 139 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 SDG9, SDG13

GRI 305:

Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 139-141 SDG9, SDG13

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 139-141 SDG9, SDG13

305-4 GHG emissions intensity 139-141 SDG9, SDG13

305-5 Reduction of GHG emissions 139-141 SDG9, SDG13

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

EFFLUENTS AND WASTE

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 142 

• 103-3 Evaluation of the management approach 142-143 

GRI 103 :•

Management Approach

306-2 Waste by type and disposal method 142-143 

306-4 Transport of hazardous waste 142 

SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 120-121 

• 103-2 The management approach and its components 120 

• 103-3 Evaluation of the management approach 120-121 

GRI 308:

Supplier Environmental Assessment

308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria 121 

EMPLOYMENT

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 127 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 

GRI 401:

Employment

401-1 New employee hires and employee turnover 132-133 

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

temporary or part-time employees

127 

401-3 Parental leave 134 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 130 

• 103-3 Evaluation of the management approach 130 

GRI 403: Occupational 

Health and Safety

403-1 Occupational health and safety management system 130 

403-2 Hazard identification, risk assessment, and incident investigation 130 

403-3 Occupational health services 130 

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

health and safety 

130 

403-5 Worker training on occupational health and safety 130 

403-6 Promotion of worker health 130 

403-9 Work-related injuries 134 

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 127 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113 

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

150



GRI 404:

Training and Education

404-1 Average hours of training per year per employee 129 

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition assistance 

programs

129-130 

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career 

development reviews

129 

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 127 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113 

GRI 405:

Diversity and 

Equal opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and employees 131-134, 
One Report 196-210

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of women to men 143

HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113 

• 103-2 The management approach and its components 129 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 

GRI 412:

Human Rights Assessment

412-2 Employee training on human rights policies or procedures 128 

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 112-113, 135 

• 103-2 The management approach and its components 127 

• 103-3 Evaluation of the management approach 113-114 

GRI 413:Local Communities 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and 

development programs

135-137 

SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI 103 :•

Management Approach

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 120-121 

• 103-2 The management approach and its components 120 

• 103-3 Evaluation of the management approach 120-121 

GRI 414:

Supplier Social Assessment

414-1 New suppliers that were screened using social criteria 120-121 

414-2 Negative social impacts in the supply chain and actions taken 120-121 

GRI Standard Disclosure Page Number and/or URL Relation to SDGs
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บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)

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 127-134 

2.หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน 127-134 

แรงงาน 3.ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 120,127-134 

4.ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ 120,127-134 

5.ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง 120,127-134 

6.ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 127-134 

สิ่งแวดล้อม 7.สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำาเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 138-145 

8.อาสาจัดทำากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 138-145 

9.ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 138-145 

การต้านการทุจริต 10.ดำาเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 117-118 
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