
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 



เรามคีวามมุง่มัน่ก้าวสู่การเป็นกลุม่โรงแรมของไทยทีม่ชีือ่เสยีงและได้มาตราฐานใหญ่ทีส่ดุในระดบัสากล พร้อมทัง้เป็นผูน้�าในเครอืข่ายธรุกิจร้านอาหารทกุประเภทในภมูภิาคอาเซยีน 
โดยยึดมั่นในการมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้า ภายใต้ความอบอุ่นและเป็นกันเองในเอกลักษณ์แบบไทย อีกทั้งน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงสุด บนพื้นฐานของความ 
เป็นมืออาชีพด้วยมาตรฐานการบริการในระดับสากล เพื่อน�ามาซึ่งความพึงพอใจและความสุขสู่ผู้รับบริการทุกคน พร้อมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้กับองค์กร  
พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมในทุกมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 

การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในการด�าเนินธรุกิจท้ังด้านธรุกิจโรงแรมและธรุกจิอาหารนัน้ สิง่ทีเ่รายดึมัน่มาโดยตลอดคอืเรือ่งของการด�าเนนิธุรกจิตามหลัก “บรรษทัภบิาล” มกีารจดัท�าโครงสร้างและกระบวนการ
ด�าเนนิงานภายในเพือ่ก�าหนดทิศทางและดแูลผลการด�าเนนิงานให้เกดิมลูค่าสงูสดุ พร้อมทัง้ส่งเสรมิและผลกัดันให้การด�าเนนิธรุกจิมคีวามมัน่คงและยัง่ยนื สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคลอบคลุมประเด็นส�าคัญดังนี้

การกำากับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจและมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อต้านการคอร์รัปชั่นทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร มีความโปร่งใส สามารถตรวจ
สอบได้ ด�าเนินธุรกิจตามทิศทางที่ก�าหนดไว้ตามกลยุทธ์ของบริษัททั้งในส่วนของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน 
ชุมชนและสังคม คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐ

ในการประเมินการก�ากับการดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้ผลการประเมินในระดับดีมาก

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
การด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ ทั้งความโปร่งใสในกระบวนการด�าเนินงานภายในองค์กร และการติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก โดยได้ร่วม
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบัิติ  (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติเม่ือวนัที ่15 ตุลาคม 2558 และผ่านการรบัรองเป็นสมาชิกแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่  22 เมษายน 2559 อีก
ทั้งยังส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตส�านึกในการต่อต้านทุจริตและมุ่งเน้นเป้าหมายการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรที่เป็นศูนย์

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 
สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมในทุกด้าน ไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ แม้จะมีความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
การศึกษาก็ตาม มีการส่งเสริมให้มีการจ้างงานในท้องถิ่น มีสวัสดิการและการดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
มุ่งเน้นการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ตรงตามความต้องการ หรือเป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการและผู้บริโภค ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รักษาความ
ลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการและลูกค้าทุกคน

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
มีกระบวนการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าในทุกกระบวนการให้บริการและการด�าเนินธุรกิจนั้นใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทรัพยากรต่างๆพร้อมติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงให้ความส�าคัญกับเรื่องของความปลอดภัยในการด�าเนินงานเป็นส�าคัญ

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน
ส่งเสริมกระบวนการทางธุรกิจเพื่อให้มั่นใจว่า มีส่วนสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชนต่างๆ ครอบคลุมทุกบริบท

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจและสร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

ผลประเมินคุณภาพการจัดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ส�าหรับการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย  
ได้ผลคะแนนร้อยละ 95.675

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553

95.675 99.63 98.75 98.13 97.63 92.75 97.25
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3    ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 



การก�าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ลูกค้า 

ชุมชนและสังคม

Environment

หน่วยงานราชการ 
และหน่วยงานตรวจสอบ

• บริษัทมุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 
โดยเอาใจใส่ดูแลและรับผิดชอบต่อลูกค้า 

• ให้บริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้ 
• รักษาความลับลูกค้า ไม่ท�าการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

หากมิได้รับการอนุญาตจากลูกค้า

• สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม
• สร้างงาน สร้างรายได้
• แบ่งปันความรู้จากองค์กรสู่สังคม

• รณรงค์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 
อย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

• ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆ

• ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อห้องพัก 
และการบริการ

• บริษัทมีระบบและหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียน
ของลูกค้า 

• มีแนวทางในการพิจารณา เพื่อเร่งด�าเนินการหาข้อยุติ
ด้วยความเป็นธรรมและแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าว 
โดยเร็วที่สุด

• ลงพื้นที่ ส�ารวจ พูดคุยกับผู้น�าชุมชน
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ

• ส�ารวจปริมาณการใช้พลังงานต่างๆ
• ตั้งเป้าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย

• การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อน�าเสนอความคิดเห็น 
• ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง

• กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
• Town Hall meeting ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับพนักงาน

อย่างสม�่าเสมอ
• ส�ารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ  

สวัสดิการ / กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น
• พิจารณาเลื่อนต�าแหน่งพนักงานภายในก่อน 

การรับสมัครบุคคลจากภายนอก

นโยบายและกลยุทธ์ วิธีการและช่องทาง

• ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว
• มีสวัสดิการที่ดี
• สภาพแวดล้อมที่ดีในที่ท�างาน
• อุปกรณ์ส�านักงานมีความทันสมัย ได้รับการดูแลอย่างดี
• ทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันไม่มีการกีดกัน  

หรือแบ่งแยก
• ส่งเสริมความก้าวหน้าในการท�างานทุกระดับชั้น

• ด�าเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด
• ด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมภิบาลและปฏิบัติตามหลัก 

“บรรษัทภิบาล”
• ปฎิบัติตามข้อกฏหมาย 
• มีการก�ากับดูแลอย่างดี

• โปร่งใส และจริงใจในการติดต่อธุรกิจเพื่อผลประโยชน์
ที่เหมาะสม

• ประสานงาน ปรับปรุงข้อสัญญาให้มีความเป็นธรรม 
หากมีการร้องขอ 

• รับฟังปัญหาประชุมหารือ เพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัว

• มีช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ 
• ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการน�า

เสนอข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ โดยต้องโปร่งใสและถูกต้อง

พนักงาน

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

มีนวัตกรรมใหม่ๆ สนับสนุนให้มีรูปแบบการให้บริการที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น  
ในทุกขั้นตอนของการด�าเนินธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม เริ่มปรับระบบการให้บริการลูกค้า หรือ Customer Service ให้มีความ 
หลายหลากและทนัสมัย ใช้เทคโนโลยมีาช่วยสนบัสนนุ ในปี 2559 มีการเพิม่ช่องทางใหม่
ในการช�าระเงินให้กับลูกค้า คือ Paypalและ Reddot เพิ่มบริการ Mobile Concierge  
ให้บริการที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่แรกในประเทศไทยและเสริม
บริการ Digital Magazine ให้บริการลูกค้า เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ

ในส่วนของธุรกิจอาหารได้มีการจัดท�าบัตร CRG PLUS+ ซึ่งเป็นแคชคาร์ด (Cash Card) 
ในธุรกิจอาหารใบแรกที่ครอบคลุมทั้งการจ่ายเงิน ให้ส่วนลด และสะสมคะแนนรวมอยู่
ในบัตรใบเดียว ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้า และบริการ 
ทีร้่านอาหารในเครอื CRG ทัง้ 10 แบรนด์ ได้อย่างครบวงจรภายในใบเดียว เพือ่ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ผูบ้รโิภคยคุ Cashless Society ปัจจบุนัมีฐานสมาชกิกว่า 500,000 ราย มีมูลค่า
การใช้จ่ายผ่านบัตรต่อปีมากกว่า 300,000,000 บาท โดยกลุ่มลูกค้าหลัก CRG PLUS+ 
ได้แก่ กลุม่นกัศกึษาและกลุม่คนท�างาน คาดแนวโน้มธรุกจิจะมกีารเชือ่มโยงสิทธปิระโยชน์
ให้ตรงกับฐานสมาชิกระหว่างองค์กรมากขึ้น
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พนักงาน หัวใจหลักของความยั่งยืนในองค์กร
พนกังานของบรษิทัฯ ทัง้ในธรุกจิโรงแรม ธรุกจิอาหารถอืเป็นผูมี้ส่วนได้เสยีทีส่�าคญัยิง่ในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เกิดความยัง่ยนื บรษิทัฯ จงึมนีโยบายท่ีให้ความส�าคญักับการวางแผน
ก�าลังคน พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้พนักงาน
เกิดความผูกพันกับองค์กร

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

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงาน
ของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที ่6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
และราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงจากโรงเรียนโสตศึกษา  
และโรงเรียนส�าหรับนักเรียนที่พิการทางสายตาด้วย ปัจจุบันได้มีการลงนามบันทึก 
ความร่วมมอืกบัส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร และ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพ่ือฝึกอบรมเตรียม 
ความพร้อมในระยะเวลา 5 เดือน โดยเรียนรู้งานในส่วนของ งานห้องพัก งานบริการอาหาร
และเครือ่งดืม่ และงานประกอบอาหาร โดยในระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับสวสัดกิารด้าน
ทีพ่กั อาหาร เครือ่งแบบ อุปกรณ์ เงนิเบีย้เลีย้ง ประกนัสขุภาพ และได้รบัประกาศนยีบัตร
เมื่อส�าเร็จการฝึกอบรม และมีโอกาสได้รับเข้าเป็นพนักงานประจ�าในโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในจังหวัดต่างๆ โดยตั้งแต่ปี 2554 มีจ�านวนนักเรียนท่ีส�าเร็จ 
การฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว 600 คน และได้รับเข้าเป็นพนักงานของโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 443 คน

โครงการ MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (MDP)
เพือ่เป็นการพฒันาศกัยาภาพของบคุลากรในธรุกิจโรงแรมสูส่ายงานด้านการบริหาร จงึได้
ริเริ่มโครงการนี้ในปี 2546 โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 รุ่น และในปี 2559 
มีพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ 113 คน และปัจจุบันพนักงานที่ผ่านโครงการนี้ และยังคง
ท�างานอยู่ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งหมด 53 คน

การลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  
ในทุกภูมิภาค
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ จัดท�าข้ึนมาเพื่อเป็นการฝึกงานและเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ส�าหรับการท�างานด้านการโรงแรม โดยตั้งแต่ปี 2554 ได้ลงนามบันทึกความ
ร่วมมือกับสถานศึกษามาทั้งสิ้น 63 แห่ง มีนักศึกษาจ�านวน 1,059 คนผ่านโครงการ
ฝึกงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา และในปี 2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
กับสถานศึกษา 14 แห่ง มีนักศึกษาจ�านวน 53 คนผ่านโครงการฝึกงานกับโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

การฝึกงานเตรียมความพร้อมของนักศึกษาฝึกงานสาขาการโรงแรมจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
โรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทาราเปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากสถาบันการศกึษาในต่างประเทศ เข้ามารบัการฝึกงานในแผนกต่าง ๆ  โดยเริม่โครงการมาต้ังแต่ปี 2554 มนีกัศกึษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 45 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 98 คนในปี 2559 มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 
44 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 79 คน ในจ�านวนนี้มีการว่าจ้างเป็นพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจ�านวน 4 คน

โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพ 
เพือ่เป็นการคดัเลอืกพนกังานทีม่ศีกัยภาพ เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาเพือ่รองรับการสบืทอดต�าแหน่ง โดยเข้ารบัการฝึกอบรมใน 3 ด้านเป็นระยะเวลา 1 ปี  เพือ่ฝึกอบรมทกัษะเฉพาะ
ด้าน ฝึกอบรมด้านทักษะความเป็นผู้น�า และการฝึกอบรมทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ  ในปี 2559 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 318 คน

การจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และพักผ่อนของพนักงาน INSPIRATION ROOM ห้องแห่งแรงบันดาลใจ
เริ่มจัดตั้งห้องแห่งแรงบันดาลใจต้นแบบที่ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์  เพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่พักผ่อน และสามารถท�าบทเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งสามารถจัดการประชุม
กลุ่มย่อยได้ และในปี 2559 ได้ขยายห้องแห่งแรงบันดาลใจ ไปยังโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงาน

โครงการขยายอายุจ้างงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา
โรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทาราได้มกีารจดัท�าบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างกระทรวงแรงงาน ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)และมลูนธิสิถาบนัวจิยั
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ในการขับเคล่ือนนโยบายการขยายอายุการจ้างแรงงานสูงวัยในสถานประกอบการเพื่อเป็นต้นแบบ ในปี 2559 มีการจ้างงานผู้สูงวัยจ�านวนกว่า  
130 คน และได้รบัพจิารณาจากกองส่งเสรมิศกัยภาพผูส้งูวยั กรมกจิการผูส้งูอาย ุให้ได้รบัรางวลัองค์กรทีม่ผีลงานด้าน CSR เป็นเลศิ ประจ�าปี 2559 จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย ์เมือ่วันที่ 3  กนัยายน  2559 จากกจิกรรมตา่งๆ ที่สรา้งประโยชน์ต่อสังคมและผู้สงูอาย ุอาทเิช่นการจ้างงานผูสู้งอายุ  จดัท�านโยบายให้ความส�าคัญกับบคุลากรทีร่่วม
งานมานานและอายเุกนิ 55 ปี ให้กลบัเข้ามาท�างานใหม่ และยืดหยุน่จ�านวนชัว่โมงการท�างาน การสนบัสนนุการจ้างงานพนกังานทีเ่กษยีนอาย ุและร่วมเป็นเครอืข่ายธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบั
ผูส้งูอาย ุ(Age-Friendly Business) ของกรมกจิการผูสู้งอาย ุพร้อมทัง้สนบัสนนุการจดัซ้ือจดัจ้างผลติภณัฑ์จากผูส้งูอาย ุรวมถึงการมอบเงินสนบัสนนุการด�ารงชีพของผู้สูงอายอุกีด้วย

การจ้างงานคนพิการ
ธุรกิจโรงแรม มีการจ้างงานคนพิการเกินว่าที่กฎหมายก�าหนด โดยในปี 2559 มีการจ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 86 คน โดยไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 

ธุรกิจอาหาร มีการจัดท�าโครงการ“ให้โอกาส ให้เกียรติ เพื่อศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันแด่เพื่อนผู้พิการ” ร่วมมือกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งให้โอกาสในการ
เข้าท�างานแด่เพื่อนผู้พิการให้สามารถด�ารงชีพในสังคมไทยอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนในสังคม 

และใน ปี 2559 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท หัวหิน และบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จ�ากัด ได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ปี 2559  
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)    8

รายงานประจำาปี 2559

7    ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 



5,698
มีพนักงานทั้งสิ้น

ชาย 3,103 คน

ธุรกิจโรงแรม

54%
หญิง 2,595  คน

46%
คน

พนักงานประจำ 5,549 คน

ชาวไทย 5,112 คน ชาวตางชาติ 586 คน

พนักงานชั่วคราว 149 คน

ฝายบริหาร 79 คน

ชาย 59 คน
หญิง 20 คน

ชาย  363 คน
หญิง  357 คน

หัวหนาแผนก 720 คน ปฏิบัติงาน 4,899 คน

พนักงานระดับฝายบริหาร พนักงานระดับหัวหนาแผนก

ชาย  2,681 คน
หญิง  2,218 คน

พนักงานระดับปฏิบัติงาน

11,523
มีพนักงานทั้งสิ้น

ชาย 4,101 คน

ธุรกิจอาหาร

36%
หญิง 7,422  คน

64%
คน

พนักงานประจำ 4,856  คน

ชาวไทย 11,520 คน ชาวตางชาติ 3 คน

พนักงานชั่วคราว 6,667  คน

ฝายบริหาร 53 คน

ชาย 24 คน
หญิง 29 คน

ชาย    91 คน
หญิง  164 คน

หัวหนาแผนก 255 คน ปฏิบัติงาน 11,215 คน

พนักงานระดับฝายบริหาร พนักงานระดับหัวหนาแผนก

ชาย   3,986   คน
หญิง    7,229   คน

พนักงานระดับปฏิบัติงาน

ข้อมูลพนักงานของบริษัทฯ รวมธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร
ครอบครัวใหญ่ ครอบครัวเดียวกัน
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9    ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 



อายุของพนักงาน: จำานวนพนักงานในแต่ละช่วงอายุ

ระดับการศึกษา 

พนักงานอายุต่ำกวา 20 ป 

พนักงานอายุระหวาง 20-30 ป 

พนักงานอายุระหวาง 30-40 ป 

พนักงานอายุระหวาง 40-50 ป 

พนักงานอายุ50 ปขึ้นไป  

6,210

2,675 

1,879 

595

164

11,523
พนักงานทั้งสิ้น
ธุรกิจอาหาร

2,084

1,989

1,119

430 76

5,698
พนักงานทั้งสิ้น
ธุรกิจโรงแรม

จำนวนพนักงานใหม
ที่รับเขาทำงานในป 2559 

ธุรกิจโรงแรม 1,087 คน
ชาย  548 คน
หญิง 539 คน 

ธุรกิจอาหาร 15,608 คน
ชาย 5,709   คน
หญิง 9,899   คน

จำนวนพนักงาน
ที่ลาออกในป 2559 

ธุรกิจโรงแรม 1,079 คน
ชาย 572 คน
หญิง 507 คน 

ธุรกิจอาหาร 15,577 คน
ชาย 5,719   คน
หญิง 9,858   คน

การพิจารณาเลื่อน
ตำแหนงพนักงานในองคกร

ธุรกิจโรงแรม 49 ตำแหนง

เลื่อนตำแหนงขึ้นเปน
ระดับผูบริหาร

ธุรกิจอาหาร 438 ตำแหนง

ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 

ระดับอาชีวะศึกษา

ระดับปริญญาตรีี 

ระดับปริญญาโท  

ระดับปริญญาเอก

1,879 

595

164

5,698
พนักงานทั้งสิ้น
ธุรกิจโรงแรม

2,364

546

963

1,695

129
1

11,523
พนักงานทั้งสิ้น
ธุรกิจอาหาร

269

8,044

1,707

1,441

61
1

บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องของความปลอดภัยจากการท�างาน ได้จัดอบรมความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
ในปี 2559 จ�านวนอุบัติเหตุจากการท�างานที่เกิดขึ้นมีดังนี้

อุบัติเหตุจากการทำางานแบบหยุดงาน 

ธุรกิจโรงแรม

74 ราย 67 ราย

 10 ราย 52 ราย

ธุรกิจอาหาร 

อุบัติเหตุจากการทำางานแบบไม่หยุดงาน 
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นอกเหนือจากการท�างานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานแล้ว บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ หรือรับผิดชอบงานในโครงการพิเศษนอกเหนือจากหน้าที่
ประจ�าที่ต้องรับผิดชอบ อาทิเช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร

การดแูลสวสัดกิารของพนกังานเป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ให้ความส�าคญัเพือ่ให้พนกังานมคีณุภาพชวีติท่ีด ีซึง่จะส่งผลต่อความสขุในการท�างาน พนกังานได้รบัค่าตอบแทนและสวสัดกิารอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรมตามความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งยังมีโครงการในเรื่องทุนการศึกษาส�าหรับพนักงาน และบุตรของพนักงานอีกด้วย

การมีส่วนร่วมในส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธุรกิจโรงแรม

ส�าหรบัธรุกจิโรงแรมมแีนวนโยบายในการมส่ีวนร่วมกบัชมุชนุและสงัคมในหลากหลายมติ ิอาทิไม่ว่าจะเป็นเรือ่งพจิารณาและให้โอกาสพเิศษในการจ้างพนกังานผู้ท่ีมถีิน่ฐานหรอืทีอ่ยู่
อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมในระยะ 20 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางในระยะไกล ทั้งนี้ในหลาย ๆ  โรงแรม
มีการจัดหอพักให้พนักงานพร้อมทั้งรถรับส่งเป็นตารางเวลา

ในทุกๆ เดือนทางโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีการจัดกิจกรรมกับชุมชนใกล้เคียง วัด โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น ทั้งในเรื่องการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้
ด้านต่างๆ การอดุหนนุผลติภณัฑ์พืน้บ้าน เช่น ท๊อฟฟ่ีกล้วยกวนจากชมุชนกระบ่ี ท๊อฟฟ่ีโบราณกะทิถัว่จากชมุชนเกาะช้าง รวมถงึการสนบัสนนุสินค้าชมุชนด้วยการน�าตุก๊ตาผ้ารปูช้าง
จากศูนย์หัตถกรรมผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์สึนามิมาเป็นของขวัญที่ระลึกให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ของเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต

นอกจากนี้ยังมีการเปิดโอกาสให้ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้กับโรงแรมน�าสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินอาทิ ขนมไทย ผลไม้ ยาดมส้มโอมือ ตุ๊กตาประดิษฐ์ น�้าสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
อีกมากมายมาจ�าหน่ายให้กับพนักงานและผู้ที่สนใจ เช่น เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ และเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ จัดกิจกรรมวัยเก๋าออนเซลล์
ให้ชมรมผู้สูงอายุน�าสินค้าชุมชนมาจ�าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ และโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เปิดพื้นที่ให้ชุมชนต่างๆ น�าสินค้า 
มาจ�าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

ในปี 2559 มีการจัดท�า โครงการน�้าที่ดีกว่า ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน�้าดื่มที่สะอาดไว้ดื่ม โดยเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ตร่วมกันบริจาค 
เครื่องกรองน�้าดื่มจ�านวน 2 เครื่องให้แก่โรงเรียนเทศบาลเมืองกะทู้ 2 และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน�้าให้กับโรงเรียนทองค�าวิทยานุสรณ์

การสนับสนุนสินค้าเกษตรชุมชน เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ
เซ็นทาราให้ความส�าคัญ โดยในปีที่ผ่านมาโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยรับซื้อ 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์จากสหกรณ์เกษตรอินทรีย ์
บ้านทัพไทย อ�าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือน�ามาเป็นวัตถุดิบภายในโรงแรม และ
ช่วยเหลอืเกษตรกรให้มตีลาดรองรบัผลผลติ โดยได้ท�าการสัง่ซือ้ข้าวอินทรย์ีจากเกษตรกร
กลุ่มบ้านทัพไทยประมาณ 1 ตันต่อเดือน นอกจากนี้แล้วทางโรงแรมยังได้สร้างสัมพันธ์
กับชุมชนใกล้เคียง โดยจัดโครงการ CGCBike Rider ในทุกๆเดือนอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี 2559 เพื่อรณรงค์ให้พนักงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันออกก�าลังกาย 
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากส�านักงานเขตหลักสี่ สมาคมจักรยานหลักสี่ และ
บริษัทเอกชนอื่น ๆ

นอกจากนีแ้ล้วยงัมีกจิกรรมอกีหลากหลายทีไ่ด้เข้าไปมีส่วนร่วมกบัชมุชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง
กับโรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดต่างๆ  อาทิเช่น

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ร่วมกับโรงแรมในเขตอ�าเภอหัวหิน  
จัดกิจกรรม “Saving Life Together” เพื่อสร้างจิตส�านึกในการใส่หมวกกันน็อคให้กับ
เยาวชนและนกัเรียนในเขตเทศบาลเมอืงหวัหินและพืน้ทีใ่กล้เคยีงเพือ่ลดอนัตรายอนัอาจ
เกดิขึน้จากอบุตัเิหตใุนการขบัขีจ่กัรยานยนต์บนท้องถนน โดยมกีารให้ความรู้เรือ่งระเบยีบ
วินัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมการบริจาคหมวกกันน็อคให้กับนักเรียน

เซน็ทาราแกรนด์มริาจบชีรสีอร์ท พทัยา พทัยา มอบเงนิบรจิาคสมทบทนุมลูนธิคิณุพ่อเรย์
เพื่อเด็กด้อยโอกาส จ�านวน 46,264บาท จากการจัดกิจกรรมครบรอบ 6 ปีและกิจกรรม
เปิดไฟต้นคริสต์มาสประจ�าปี 

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต และเซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ตจัดกิจกรรม “Centara 
Run & Fun Charity” ณ บริเวณหาดกะรน นักวิ่งมากกว่า 600 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม 
โดยรายได้ทั้งหมดมอบให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานจากเซ็นทาราแกรนด์ 
บีชรีสอร์ท ภูเก็ต จ�านวน 2 คน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอาการป่วยจากโรคมะเร็ง และ
โรคหัวใจขั้นรุนแรง

เซ็นทาราเเกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย จัดกิจกรรม
จ�าหน่ายพายมะพร้าวอ่อน และคุกกี้ โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุน 
สร้างอาคารศูนย์การเรียนเด็กพิเศษเกาะสมุย 

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ได้ร่วมกันท�าหมอนใบใหม่จ�านวน 200 ใบ 
โดยใช้วัสดุจากหมอนใบเก่าที่ใช้แล้ว เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้กับประชาชน โรงเรียน และ
หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดกระบี่

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)    14

รายงานประจำาปี 2559

13    ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 



ธุรกิจอาหาร 

ได้ด�าเนินการ “โครงการครัวอนามัย” โดยสนับสนุนอุปกรณ์การท�าครัวและปรุงอาหาร
ให้โรงเรียนท่ีขาดแคลน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ด้าน 
Food Safety ในการท�าครัว และปรุงอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย มีโภชนาการที่ดี  
โดยในปี 2559 นีไ้ด้ด�าเนนิการต่อเนือ่งใน 3 โรงเรียน (ทัง้หมดจะแล้วเสร็จ และส่งมอบในปี 
2560) คือโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม อ�าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้าน
ควนเงิน อ�าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และตชด. อาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา 
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 857 คนและครู 55 คน  
งบประมาณที่ใช้คือ 8.4 ล้านบาท

เดอะ เทอเรส (The Terrace) ร่วมกับ มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ สนับสนุนผลิตผล
โครงการจากวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยน�าข้าวไรซ์เบอรี่จากจังหวัด
ชัยนาท และข้าวเหนียวลืมผัวของจังหวัดตาก รวม 1,142 กิโลกรัม มาเป็นวัตถุดิบหลัก
ในการสร้างสรรค์เป็นเมนูแสนอร่อยและมีคุณค่า 9 เมนู ในโปรโมชั่น “Rice Variety  
เมล็ดพันธุ์...แห่งความสุข”

มิสเตอร์ โดนัท จัดกิจกรรม Donut Day 2016 แจกฟรี พอน เดอ ริง จ�านวน 63,800 ชิ้น 
ที่ร้านมิสเตอร์ โดนัท ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ พร้อมประมูลโดนัทหน้าพิเศษ และของรัก
ดารา รวมทั้งจ�าหน่าย “โดนัททหารกล้า” จ�านวน 362,099 ชิ้น 4 รสชาติ ตลอดเดือน
มิถุนายน 2559 โดยทุกการซื้อ 1 ชิ้น มิสเตอร์ โดนัท ร่วมสมทบ 5บาท ที่ร้านมิสเตอร์
โดนัท จ�านวน 319 สาขา เพื่อสมทบทุนซื้อสิ่งของจ�าเป็นแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าท่ีใน  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นเงิน 2,328,786 บาท

เดอะ เทอเรส จัดโครงการ “Food 4 Good พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” แบ่งปันรายได้ส่วน
หนึ่งจากการจ�าหน่าย 6 เมนูพิเศษ ที่ร้าน เดอะ เทอเรส จ�านวน 16 สาขา โดยสมทบเงิน
เข้าโครงการ จานละ 10 บาท เพื่อร่วมระดมทุนสนับสนุนค่าอาหารให้กับน้อง ๆ ภายใต้
การดูแลของ 3 มูลนิธิได้แก่ สหทัยมูลนิธิ, มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น 
จ�านวนทั้งสิ้น 280 คน โดยเมื่อสิ้นสุดโครงการสามารถจ�าหน่ายเมนูที่ร่วมโครงการได้
ทั้งหมด 5,000 จาน (สมทบจานละ 10 บาท) สามารถระดมเงินเข้าโครงการฯ ได้มูลค่า  
50,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนอาหารให้น้องๆ ในการดูแลของโครงการฯ  
ได้ 2,500 มื้อ

เปปเปอร์ ลันช์ จัดกิจกรรม “อิ่มทั้งท้อง...อ่ิมทั้งบุญ 10 ปี เปปเปอร์ ลันช์ 10 บ้าน 
เพื่อสังคม” รายได้จากการจ�าหน่ายทุกเมนูจานร้อน 1 เมนู ร่วมบริจาค 1 บาท  
เพื่อช่วยเหลือ 10 บ้านเพื่อสังคม น�าไปเลี้ยงอาหารกลางวัน และบริจาคสิ่งของจ�าเป็น 
รวมยอดเงินบริจาคเม่ือจบกิจกรรมอยู่ท่ี 915,925.50 บาท น�าไปช่วยเหลือ 10 บ้าน  
เพื่อสังคมดังนี้ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) 
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น  
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) มูลนิธิเด็กอ่อน
ในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ (บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่) มูลนิธิเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อน
พญาไท สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และมูลนิธิ
บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน 

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารมีการดูแล ใส่ใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเด็นต่างๆ ดังนี้

บริหารจัดการเรื่องพลังงาน

เป้าหมายในการประหยัดพลังงานของธุรกิจโรงแรมในปี 2559 ตั้งเป้าลดการใช้ไฟฟ้าลง  
5% จากปี 2558 ค่าไฟทีป่ระหยดัได้เฉลีย่อยูท่ี ่60 KwH/ Occupied room และในหลายๆ 
โรงแรมมีการรณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง
 
ในปีที่ผ่านมาเริ่มเปล่ียนมาใช้หลอด LED ในบริเวณพื้นที่ ท่ีต้องใช้ไฟเกิน 6 ช่ัวโมง  
ซึ่งจากการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ท�าให้เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์  
ได้รับรางวัลการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจดีเด่น จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับ United Nations Development 
Programme (UNDP) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่ิงแวดล้อมโลก (GEF) โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือลดการใช้พลงังาน และน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
มีการติดเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ตามการเคล่ือนไหว(Motion Sensor) โดยที่  
เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ได้ติดตั้งเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ที่ห้องน�้าสาธารณะ 
ล็อคเกอร์พนักงาน และฟิตเนสเซ็นเตอร์ เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน

มีการใช้ประโยชน์จากพลงังานแสงอาทติย์ในโรงแรม 11 แห่ง โดยน�าพลงังานแสงอาทิตย์
มาใช้เพื่อท�าน�้าร้อน ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 135 บาทต่อหนึ่งลูกบาศก์เมตร และที่
มัลดีฟส์ มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อน�าไปเป็นพลังงานไฟฟ้าในตอนกลางคืน ส�าหรับ
ใช้เป็นไฟส่องสว่างบรเิวณทางเดนิ และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการตดิตัง้แผงโซล่าเซลล์ทีอ่าคาร
พนักงาน ท�าให้ลดการใช้น�้ามันจากเครื่องปั่นไฟได้กว่า 30% 

ในโรงแรมขนาดใหญ่ ทีม่ห้ีองพกัมากกว่า 500 ห้องขึน้ไป และโรงแรมทีมี่พืน้ทีส่มัมนา อาทิ 
เซน็ทาราแกรนด์เซน็ทรลัพลาซาลาดพร้าว จะมีระบบควบคมุการใช้ไฟฟ้าและเครือ่งปรบั
อากาศจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างทั่วถึง

ในส่วนของ กิจกรรม Earth Hour ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งจัดขึ้นท่ัวโลก 
ในวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี เวลา 20.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละ
ประเทศ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 16 โรงแรม 
เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 20.30-21.30 น. สามารถประหยัด
พลังงานไฟฟ้าได้ 4,090.78 kW

ชาบูตง ราเมน จัดกิจกรรม “ท�าดีให้น้อง เราอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” จ�าหน่ายเมนู  
“ชุดราเมนซุปปลาแห้งต้นต�ารับ” ทุก 1 ชุด ชาบูตง ร่วมสมทบทุน ชุดละ 5 บาท เพื่อน�า
เงนิไปส่งมอบเป็นทนุการศกึษาให้กบัน้องๆ ณ โรงเรยีนหมูบ้่านมอญ จังเกลิราพท์ จังหวดั
กาญจนบุรี จ�านวน 30 คน และร่วมกันสร้างสนามเด็กเล่นให้น้องๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
สามารถระดมเงินทุนเพือ่มอบเป็นเงินทุนส�าหรบัพฒันาโรงเรยีน อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์
กีฬา รวมมูลค่าทั้งสิ้น 74,420 บาท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน)    16

รายงานประจำาปี 2559

15    ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 



บริหารจัดการเรื่องการใช้น้ำา

ในปี 2559 ทุกโรงแรมได้มีการตั้งเป้าลดการใช้น�้า 15 % จากปี 2558 ค่าเฉลี่ยที่ได้คือ  
460 ลิตร ต่อแขกที่เข้าพัก โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

มีการติดหัวเติมอากาศที่หัวก๊อกน�้าเพื่อลดปริมาณการใช้น�้า ซึ่งสามารถประหยัดน�้าได้
ประมาณ 6-13 ลิตร ต่อหนึ่งนาที

ติดต้ังมิเตอร์น�้าในบริเวณท่ีมีการใช้น�้าเป็นปริมาณมาก เช่นสระว่ายน�้า ครัว ห้องซักผ้า  
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน�้า ซึ่งท่ีเซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ มีการ 
ตรวจสอบ มิเตอร์น�้าทุกชั่วโมง 

หลายโรงแรมมีการน�าน�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้ว มาใช้รดน�้าต้นไม้ ซึ่งแต่ละโรงแรมสามารถ
ประหยัดน�้าได้มากกว่าปีละล้านบาท เช่น เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่  
ซึ่งมีสวนขนาดใหญ่และพรรณไม้หลากหลายที่ต้องการการรดน�้าในปริมาณมาก 

ทุกโรงแรมร่วมรณรงค์ให้ลูกค้าลดการซักผ้าเช็ดตัว และใช้ผ้าปูที่นอนซ�้า โดยจัดท�า
โครงการ “Going Greener Card”ทั้งนี้ทางโรงแรมสามารถลดการใช้น�้า, ไฟ และน�้ายา
ในการซักผ้าได้มากถึง 30%

ในปี 2559 เราได้มีการรณรงค์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากข้ึนใน
โครงการ “My Green Day” ส�าหรับรีสอร์ทระดับสี่ดาว หากลูกค้ามีการเข้าพักมากกว่า
สองคืนขึ้นไป และลูกค้าเลือกท่ีจะไม่ท�าความสะอาดห้องเลยทั้งวัน จะได้รับคูปอง 
เครื่องดื่มเป็นของสมนาคุณพิเศษที่เข้าร่วมโปรแกรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับทางโรงแรม 
ซึ่งโดยเฉลี่ยลูกค้า 15% ต่อวันเข้าร่วมโครงการนี้ ทั้งนี้โรงแรมสามารถลดปริมาณการ
ใช้น�้า และยังรวมไปถึงสามารถบริหารจัดการขยะ การใช้ไฟฟ้า การใช้น�้ายาเคมีจากการ
ท�าความสะอาดห้องได้อีกด้วย 

การบริหารจัดการขยะ  

นโยบายการบริหารจัดการขยะในธุรกิจโรงแรม แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
ขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ และขยะอันตราย เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะ
เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการรณรงค์ในการลดการใช้ ใช้ซ�้า รีไซเคิล และก�าจัดอย่างถูกต้อง 
(Reduce, Reuse, Recycle and Disposal) เพื่อลดการสร้างขยะ หรือใช้วัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทาราทุกแห่งมกีารน�าวัสดุธรรมชาต ิเช่นใบตอง ใบไม้ต่าง ๆ  
มาใช้ประดับ ตกแต่งขนมหรืออาหาร เพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ย่อยสลายยาก  
โดยโรงแรมเซ็นทารากะรนรีสอร์ทภูเก็ต มีการประดิษฐ์หลอดที่ท�ามาจากตะไคร้ในสวน 
เพื่อลดการใช้พลาสติก จากนั้นยังสามารถน�าหลอดตะไคร้ที่ใช้แล้วมาใช้ในห้องอบซาว
น่าเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมจากสมุนไพรให้กับลูกค้า

ทุกโรงแรมจัดให้มีถุงผ้า(shopping bag/beach bag) รวมไปถึงถุงซักรีดของทุกรีสอร์ท 
ถูกปรับเปลี่ยนเป็นถุงผ้าที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หลาย
โรงแรมเริ่มเปลี่ยนมาใช้ไฟฉายที่สามารถชาร์ทได้ เพื่อลดปริมาณถ่านไฟฉายที่เป็นขยะ
อันตราย

มีการจัดท�าโครงการพิเศษในจ�าหน่ายน�้าด่ืมจากขวดที่ผลิตจากน�้าตาลข้าวโพดหรือที่
เรยีกว่าไบโอพาสติก ซึง่สามารถย่อยสลายได้จากการฝังกลบ โดยรายได้ส่วนหนึง่จากการ
จ�าหน่ายน�าไปสมทบทุนให้มูลนิธิเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาอาหารเหลือทิ้งเป็นเรื่องที่สังคมก�าลังให้ความส�าคัญ เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีช 
รีสอร์ท พัทยา ได้จัดท�าป้ายขอความร่วมมือจากลูกค้าให้ช่วยกันลดปริมาณอาหารเหลือ
ทิ้ง โดยเชิญชวนให้ตักอาหารแต่พอดีรับประทาน เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ารับรู้ถึงความส�าคัญ
อาหาร และช่วยลดปริมาณขยะอาหารอีกด้วย

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน มีโครงการน�าน�้ามันที่ใช้แล้ว ส่งไปที่มูลนิธิ 
ชัยพัฒนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการท�าน�้ามันไบโอดีเซล

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน และเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย  
น�าขยะอนิทรย์ีทีไ่ด้จากกระบวนการผลติอาหาร และให้บรกิารลูกค้ามาท�าน�า้หมักชีวภาพ  
เพื่อใช้เป็นสารล้างท�าความสะอาดท่อและห้องน�้าในโรงแรม และหากมีจ�านวนเหลือมาก
พอยังสามารถน�าไปบริจาคให้วัดและชุมชนใกล้เคียงได้อีก

ขวดน�้าดื่มที่มีไว้บริการให้ลูกค้าภายในห้องพัก จะใช้เป็นขวดแก้วและน�าส่งขวดเปล่า 
คืนให้บริษัท เพื่อลดการใช้ขวดพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะในแต่ละวัน

นอกจากนี้แล้วทุกโรงแรมยังมีมาตรการในการก�าจัดขยะตามกฎข้อบังคับ กล่าวคือ  
จะต้องทิ้งขยะในแหล่งที่มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เทศบาลหรือ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพร้อมช�าระค่าธรรมเนียมขยะอันตราย อาทิเช่นถ่านไฟฉาย หรือ
หลอดไฟมีการคัดแยกออกจากขยะทั่วไป และน�าส่งให้กับหน่วยงานพิเศษในการจัดเก็บ 
เพื่อน�าไปก�าจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงแรมในภูเก็ตทั้ง 6 โรงแรม ใช้บริการการจัดเก็บขยะ
ของเทศบาลนครภูเก็ต โดยได้น�าส่งขยะท่ัวไปไปยังโรงจัดการขยะสะพานหินเพื่อน�าไป
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน ถือเป็นการบริหารจัดการขยะอย่างคุ้มค่า ลดการท�าลาย
สิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์จากขยะให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้น

Dear Centara Guest, 
 
Here at Centara Hotels & Resorts, we take our environmental and sustainability responsibility seriously
and in response to the current drought situation in Thailand, we invite you to help us in our efforts to
conserve water during this time.  
 
Please participate in some of our simple water saving activities:

 •  Sing one less song in the shower to reduce shower time.
 •  Please shut off the water when it is not needed. For example,
    while brushing your teeth or shaving.
 •  Opt for a shower instead of a bath.
 •  Join our Green Programme – opt in to not change your towels and linens. 
 
We thank you for your understanding and participation while we help conserve water during
the drought that Thailand is facing. 
 
For more water saving tips, please visit www.centarahotelsresorts.com  
 
Best regards, 
 
Management Team
Centara Hotels & Resorts

SAVE
WATER
THE WORLD
 IS IN YOUR HANDS
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ในธุรกิจอาหาร ได้เริ่มมีการบริหารจัดการการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปี 2559 มีโครงการต่างๆ ดังนี้

จัดทำาโครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอด LED โดยด�าเนินการติดตั้งหลอด LED ที่ส�านักงานส่วนกลางและในสาขาต่างๆ ของแต่ละแบรนด์
ดังนั้น ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ทั้งหมด 9,196,124 บาท/ปีใช้เงินลงทุนทั้งหมดเป็นเงิน 8,819,240 บาท/ปี 

โครงการติดตัง้สวซิต์ไฟแบบกระตกุ ด�าเนินตดิตัง้สวิตซ์ไฟฟ้าแบบกระตกุ ทีส่�านกังานส่วนกลาง อาคารเซน็ทรลัสลีมทาวเวอร์ชัน้ 6 ,8 และทีอ่าคารจอดรถช้ัน 9,10,11 
เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ประมาณ 26,282.04 บาท/ปี เงินลงทุนสวิตซ์กระตุกจ�านวน 362 ตัว  รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ทั้งหมด รวมเป็นเงิน 35,000 บาท

โครงการปิดฝาเตาทอดไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีการทอดวัตถุดิบของแบรนด์ต่าง ๆ ผลการประหยัดพลังงานของโครงการปิดฝาเตาทอดไฟฟ้า 
ในช่วงที่ไม่มีการทอดวัตถุดิบ ของแบรนด์ต่าง ๆ

1. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Katsuyaประมาณ 32,015 บาท/ปี
2. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Yoshinoyaประมาณ 49,949 บาท/ปี
3. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ Mister Donut ประมาณ 562,991 บาท/ปี
4. ผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของ KFC ประมาณ 3,000,000 บาท/ปี

สรุปผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวมทุกแบรนด์ ประมาณ 3,644,955 บาท/ปี

การดูแลระบบนิเวศวิทยาเพื่อสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมและรีสอร์ทท่ีอยู่ติดชายทะเลจะมีกิจกรรมการดูแลท�าความสะอาดหน้าหาด  
หรือพื้นที่ในเขตสาธารณะหรือพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้กิจกรรม Centara Care เป็นประจ�า
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงานและลูกค้าในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อม

มีการท�าโครงการปลูกพืชผักสวนครัวภายในบริเวณของโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อน�ามาใช้
ในกิจกรรมของโรงแรม อาทิ พืชสมุนไพรต่างๆ เช่นข่า ตะไคร้ ว่านหางจระเข้ โดยน�ามา
เป็นวตัถุดบิส�าหรบัการสอนท�าอาหารไทย รวมทัง้น�ามาท�าเครือ่งดืม่สมนุไพรเพือ่ใช้ต้อนรับ
ลกูค้า หากกรณท่ีีสถานท่ีของโรงแรมเอือ้อ�านวยและมพีืน้ทีว่่างจะมกีารปลกูต้นไม้โดยรอบ
โรงแรมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีกด้วย

การปลูกป่าโกงกางประจ�าปีในหลายพื้นที่ที่ใกล้กับโรงแรมและรีสอร์ท เป็นอีกกิจกรรม 
เพื่อช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู ่ของสัตว์น�้าและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งได้ท�าอย่างต่อเนื่อง 
เป็นประจ�าในโรงแรมและรีสอร์ทที่มีพื้นที่ใกล้ชายทะเล ในปี 2559 เซ็นทาราวิลลา 
ภูเก็ต ปลูกป่าโกงกาง ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ร่วมปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และอนุรักษ์ป่าชายเลน ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต  
พร้อมกับเซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ร่วมกันปลูกป่าที่ป่าชายเลนหมู่บ้านเกาะเคี่ยม ชุมชน 
บางพัฒน์ จังหวัดพังงา และอีกหลายโรงแรมได้ร่วมกันปลูกปะการัง เพื่อช่วยฟื้นฟ ู
แนวปะการังชายฝั่งและเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น�้า เช่น เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ท
และสปา มัลดีฟส์

นอกจากนี้โรงแรมและรีสอร์ทในจังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุยได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอ 
การไหลของน้้า ลดการชะล้างพังทลายของดินและกักเก็บตะกอน เพิ่มความชุ่มชื้น 
ให้ผืนป่าเพื่อระบบนิเวศน์ดีขึ้น ลดปัญหาน้้าป่าไหลหลาก น้้าท่วม และแก้ปัญหาน้้าแล้ง
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