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ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บรษิทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากดั (มหาชน) ใหค้วามสำาคญักบัการบรหิารงานใหเ้ตบิโตตามเปา้หมายองคก์รควบคูไ่ปกบัการดำาเนนิธรุกจิอยา่ง
มจีรยิธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่สังคม รวมถงึการลดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม ดว้ยการนำานวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นธรุกจิ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแข่งขันและนำาพาองค์กรและสังคมไปสู่ความยั่งยืน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้
รเิริม่การนำานวตักรรมมาตา่งๆมาใชใ้นการบรหิารจดัการองคก์รเพ่ือสรา้งสรรค์ผลิตภณัฑ์และการบรกิารทีม่ปีระสิทธภิาพตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
ลกูคา้ เพือ่พฒันาบุคลากรในองคก์ร เพือ่สรา้งกจิกรรมพฒันาชมุชน เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการบริหารการใชพ้ลังงาน การจัดการน้ำา ของเสีย และ
คำานงึถึงความปลอดภยัเป็นหลกัมาตลอด นอกจากนั้น บริษทัฯ ยังทำางานร่วมกบัพนักงาน ผูบ้รหิาร คู่คา้ ลูกค้าอยา่งใกล้ชดิ และรว่มมือกับชุมชนเพือ่
สนบัสนนุการดำาเนนิงานและสรา้งความเตบิโตทางธุรกจิแบบยัง่ยืนในระยะยาว ซึง่บทพสิจูนห์นึง่ถงึความมุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิเพือ่เปน็องคก์รแห่ง
ความยั่งยืน คือ การได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2018 และความมุ่งมั่นในการ
ดำาเนินงานดา้นส่ิงแวดล้อมทีโ่ดดเดน่ คือ การทีธ่รุกจิโรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทาราจำานวน 15 แหง่ ไดร้บัรางวลัประกาศนยีบตัรระดบัทอง และเงนิ 
ดา้นสิง่แวดลอ้มจากเอริธ์เชค็ องคก์รผู้เช่ียวชาญช้ันนำาของโลกด้านการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มใหก้บัองคก์รในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียว รวม
ถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนและสังคม โดยกลุ่มธุรกิจอาหารในนาม เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป ได้รับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุน
งานด้านคนพิการดีเด่นประจำาปี 2561โดยปีนี้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 พร้อมด้วยโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่าหัวหิน

ธุรกิจโรงแรม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ก้าวสู่การเป็นกลุ่มโรงแรม 
และรีสอร์ทชั้นนำาของคนไทย

ในระดับโลก

ส่งมอบประสบการณ์ความเป็นไทยที่สอดรับ 
กับเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจุดหมายปลายทางทั่วโลก 

เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกคน  
ด้วยการผสานนวัตกรรมการให้บริการที่แฝงความอบอุ่น 

แบบครอบครัว และความทุ่มเทของชาวเซ็นทารา  
ที่พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ธุรกิจอาหาร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นผู้นำาในธุรกิจร้านอาหารเครือข่าย 
ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน 

มุ่งเน้นการนำาเสนอคุณภาพอาหาร และมาตรฐานการบริการที่
ดีเลิศ สร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และนำาความพึงพอใจมาสู่

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจทุกคน
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ค่านิยมองค์กร – “I C.A.R.E.” ตามแนวปฎิบัติของกลุ่มเซ็นทรัล

Innovation: สร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ – เพราะเราใส่ใจ เราจึงสร้างสรรค์คิดสิ่งใหม่ เปิดกว้าง
สำาหรับทุกโอกาสและความท้าทาย เพื่อการทำางานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น.

Customer: ใส่ใจในลูกค้า – เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านการบริการสู่ความเป็น
เลิศโดยมุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้าเป็นสำาคัญ

Alliance: ก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ – เพราะเราใส่ใจ เราจึงเคารพคุณค่าความแตกต่างและ
ทำางานร่วมกันเป็นทีมเพื่อความก้าวหน้าทั้งกลุ่มธุรกิจ

Relationship: Mental commitment – เพราะเราใส่ใจ เราจึงมจิีตผกูพนัพึง่พา กบัท้ังเพือ่น
พนักงาน คู่ค้าและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Ethic: มุ่งรักษาจริยธรรม – เพราะเราใส่ใจ เราจึงมุ่งรักษาจริยธรรม ในการดำาเนินธุรกิจ

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

บริษัทได้วางกรอบเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจทั้งธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหาร เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนของธุรกิจในระยะ 5 ปี ดังนี้

ธุรกิจโรงแรม ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราก้าวขึ้นมามีบทบาทที่โดดเด่นในระดับภูมิภาค 
ภายใต้กรอบการดำาเนินธุรกิจดังนี้ การขยายพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า การบุกเบิกและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และการ
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ

ธุรกิจอาหาร ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การเติบโตของธุรกิจ เดินหน้าสู่การเป็น King of Restaurant พร้อมกลยุทธ์ เดินหน้าขยายสาขาในประเทศและ
ต่างประเทศ พร้อมพัฒนาระบบครัวกลางเพื่อรองรับการเติบโต ควบคุมต้นทุน และคุณภาพของอาหาร

แนวทางการจัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด จัดทำารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปีเป็นประจำาทุกปี เพื่อนำาเสนอผล
การดำาเนนิงานดา้นการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืใหผู้้มสีว่นได้เสยีรบัทราบครอบคลุมทกุมิตขิองความยัง่ยนื คือ เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อมและธรรมาภบิาล 
โดยข้อมูลที่นำาเสนอนั้นเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561 ได้จัดทำาขึ้นโดยอ้างอิง
กรอบแนวทางการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(Earth Check)  
รวมท้ังเชือ่มโยงการดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนืขององคก์รเพือ่ตอบสนองตอ่เปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืแหง่สหประชาต ิ(Sustainable Development 
Goals–SDGs)

ขอบเขตของรายงาน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานของปี 2561 ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหาร ภายใต้ชื่อบริษัทโรงแรม
เซน็ทรัลพลาซา จำากดั (มหาชน) ทีด่ำาเนนิธรุกจิในประเทศไทยและตา่งประเทศ โดยการจดัเกบ็ข้อมลูดา้นสิง่แวดลอ้มของธกุจิโรมแรมใชข้อ้มลูการจดัเกบ็
ตามมาตรฐานของ Earth Check จำานวน 18 โรงแรม และแบรนด์อาหารจำานวน 11 แบรนด์

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน

รายงานการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืป ี2561มกีารทบทวนเนิอ้หาสำาคัญโดยผูบ้รหิารสงูสดุของแตล่ะกลุม่ธุรกจิ เพือ่ใหค้วามเชือ่มัน่วา่ขอ้มูลในรายงาน
นี้ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมการตอบสนองความต้องการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำาเพิ่มเติมสามารถติดต่อ หน่วยงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2769 1234
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ในปี 2561 บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุน และเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เข้ากับกระบวนการดำาเนินธุรกิจในประเด็นที่
สำาคัญๆ ดังนี้

 

เป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

SDGs / เป้าประสงค์ Target
โครงการ/วิธีการดำาเนินงานน ผลการดำาเนินงาน

เป้าประสงค์ที่ 2.1

โครงการบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้กับ
ผู้ยากไร้ผ่านองค์กร Thai Harvest SOS

เป็นการลดปริมาณขยะอาหารที่เหลือทิ้งโดยเปล่า
ประโยชน์ แต่สามารถนำาไปสร้างประโยชน์และความสุข
ให้กับผู้ยากไร้

เป้าประสงค์ที่ 4.4, 4.5

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

• โครงการการศึกษาทวิภาคี CRG

เป็นการสร้างบุคลาการที่มีความรู้เฉพาะด้านตรงกับ
ความต้องการของธุรกิจ และยังเป็นการฝึกทักษะด้าน
วิชาชีพ ทำาให้เยาวชนมีโอกาสในการทำางานมากขึ้น
ลดอัตราการว่างงาน

เป้าประสงค์ที่ 5.1

• การจ้างงานพนักงานผู้หญิง  
และจำานวนผู้บริหารที่เป็นผู้หญิง

เปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความสามารถและศักยภาพ
ที่มีอยู่โดยไม่มีการกีดกัน สร้างความเท่าเทียมให้เกิด
ขึ้นในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ 8.5, 8.8, 8.9

• การจ้างงานพนักงานโดยไม่มีข้อจำากัด
เรื่องอายุ เพศ และความพิการและได้รับค่า
จ้างที่เป็นธรรม โดยมีการจ้างงานคนพิการ 
และผู้สูงอายุ

• กำาหนดนโยบายความปลอดภัยและ
ชีวอนามัยของพนักงาน เพื่อให้การทำางาน
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด

• ส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาบุคลากร
ด้านธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพื่อ
สร้างแรงงานที่มีคุณภาพ

• จำานวนการจ้างงานพนักงาน การจ้างงานคน
พิการ การจ้างงานผู้สูงอายุ เกิดการจ้างงาน
อย่างเท่าเทียม มีการจ่ายค่าตอบแทนและสวัดิการ
ที่เหมาะสม เพื่อให้การดำาเนินงานขององค์กรขับ
เคลื่อนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และพนักงานทุกคน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• ลดอัตราการบาดเจ็บของพนักงาน
• สร้างแรงงานที่มีคุณภาพสนับสนุนการเติบโตทาง

ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์ที่ 9.4

กำาหนดนโยบายในการดำาเนินงานด้านการ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการ
ดำาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และหาแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กระบวนการดำาเนินธุรกิจ เพื่อลดปัญหามลพิษที่จะ
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการทำางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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เป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

SDGs / เป้าประสงค์ Target
โครงการ/วิธีการดำาเนินงานน ผลการดำาเนินงาน

เป้าประสงค์ที่ 11.6

กำาหนดกระบวนการทำางานด้านการบริหาร
จัดการขยะ ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน ให้ความรู้
กับพนักงานในการจัดขยะและของเสียอย่างถูก
วิธี หาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

การเปิดเผยข้อมูลการบริหารจัดการขยะของเสียใน
กระบวนการดำาเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ถึงกระบวนการดำาเนินที่มีมาตรฐาน และเป็นการลดค่า
ใช้จ่ายของบริษัท และลดการนำาของเสียไปทิ้งยังชุมชน
ภายนอก

เป้าประสงค์ที่ 12.3, 12.4, 12.5

• โครงการบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้
ให้กับผู้ยากไร้ผ่านองค์กร Thai Harvest 
SOS 

• กำาหนดกระบวนการบริหารจัด วิธีการใช้ 
การจัดเก็บ การจัดการของเสีย สารเคมี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน

• มีการกำาหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ขยะและของเสียเพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
การนำากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• การลดปริมาณขยะอาหารที่เหลือทิ้งโดยเปล่า
ประโยชน์ แต่สามารถนำาไปสร้างความสุขให้กับผู้
ยากไร้ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

• ควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท และลดผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นต่อชุมชนจากสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการ
ดำาเนินธุรกิจ

• ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ในการจัดซื้อสินค้าใหม่ 
สร้างคุณค่าของขยะ หรืออุปกรณ์ต่างให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 14.1, 14.2

• โครงการ Beach Cleaning ซึ่งทุกโรงแรม
ที่อยู่บริเวณใกล้ชายหาดดำาเนินการทำาเป็น
ประจำาทุกเดือน

• โครงการปลูกประการังที่มัลดีฟส์โดยเชิญ
ชวนแขกที่มาพักร่วมกิจกรรม

• ช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกนำาลงสู่ทะเล สร้าง
ทัศนียภาพที่สวยงามให้กับแขกที่มาพัก

• ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเล พื้นที่ของประการัง
เพิ่มขึ้น และเป็นการปลูกจิตสำานึกให้กับแขกที่มา
พักในการดูแลรักษาธรรมชาติใต้ท้องทะเลให้คงอยู่
ตลอดไป

 เป้าประสงค์ที่ 15.2

โครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน โดยให้พนักงาน
และคู่ค้าร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวโดยการปลูก
ต้นไม้ใหญ่ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม และ
เพิ่มพื้นที่การปลูกป่าและการปลูกป่าทดแทน

เป็นการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้มีเพิ่มมากขึ้น และสร้าง
จิตสำานึกให้กับพนักงานและคู่ค้าในการให้ความสำาคัญ
ในการดูแลรักษาป่า เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนในอนาคต 

 เป้าประสงค์ที่ 16.5

เข้าร่วมการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต หรือ Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption (CAC) และสนับสนุนให้คู่
ค้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งอบรม
ความรู้ให้กับพนักงานของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเชื่อมั่นในความโปร่งใส องค์กร
มีความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ ช่วยลดปัญาทุจริต
คอร์รัปชั่นในสังคม

   53
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

โครงสร้างการดำาเนินงานด้านอย่างยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทมีการพิจารณากำาหนดโครงสร้างการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน โดยคณะกรรมการความเสี่ยงและกำากับดูแลได้เห็นชอบในการ
จดัต้ังคณะทำางานเพ่ือการพฒันาความยัง่ยนื โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญท่ำาหนา้ทีเ่ปน็ผูน้ำาในการขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้
เกดิการดำาเนนิงานดา้นความยัง่ยนืแบบบรูณาการ ซึง่คณะทำางานเพือ่การพฒันาความยัง่ยนื ทำาหนา้ทีป่ระสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ของกลุม่ธรุกจิ
โรงแรม และธุรกิจอาหาร เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการความเสี่ยงและกำากับดูแล ซึ่งมีหน้าที่ใน
การสนับสนุนและดูแลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน โดยมีการจัดประชุมทุกๆ 3 เดือน เพื่อพิจารณาทบทวน และติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัท
ให้สอดคล้อง บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการดำาเนินธุรกิจ นำาไปสู่การสร้างสัมฤทธิ์ผลแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร เป้าหมายเป้าหมายและ
กรอบการดำาเนินงาน กระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ลูกค้า

• เว็บไซต์ของบริษัท
• สื่อออนไลน์
• การปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าขณะให้บริการ
• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียนต่างๆ

ตอบสนองความต้องการ
ในทุกด้าน

• นำาเสนอการบริการที่ประทับใจด้วยเอกลักษณ์แบบไทย
• ความหลายหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริการกับลูกค้า
• พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มี

ประสิทธิภาพ
• รับฟังความคิดเห็นจากช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ

เพื่อนำามาปรับปรุงการให้บริการ

คู่ค้า • การประชุมคู่ค้าประจำาปี
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ขยายโอกาสทางธุรกิจ • ยกระดับอุตสาหกรรมด้านธุรกิจบริการ

• กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและยุติธรรม

พนักงาน

• การปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่
• กิจกรรม TownHall ให้ผู้บริหารได้พูด

คุยกับพนักงานอย่างใกล้ชิด
• การสำารวจความพึงพอใจของ

พนักงานประจำาปี
• คณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
• กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างความ

ผูกพันกับพนักงาน

สร้างบุคลากรมืออาชีพเพื่อ
ความยั่งยืนขององค์กร

• พัฒนาความรู้และฝึกอบรมเพื่อยกระดับบุคลากรให้มี
ความสามารถเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

• ดูแล ใส่ใจ พนักงานเหมือนคนในครอบครัว เพื่อสร้าง
ความภักดีต่อองค์กร

• พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
• เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

ชุมชน สังคม

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผ่านกิจกรรม
จิตอาสา

• รับฟังความคิดเห็นของชุมชนและ
สังคมผ่านช่องทางต่างๆ

สร้างคุณค่าให้ชุมชน 
และสังคม

• ส่งเสริม พัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน และ
สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

• แบ่งปันความรู้เพื่อสร้างชุมชมให้เข้มแข็งและเติบโตไป
พร้อมกับธุรกิจของบริษัท

• สร้างรายได้สู่ชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้
เศรษฐกิจของชุมชนเติบโต

สิ่งแวดล้อม
• การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมจากการดำาเนิน
ธุรกิจ

ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

• ดูแล และบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• ปรับปรุงกระบวนการดำาเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ

• ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการ 
ดำาเนินงาน

ผู้ถือหุ้น

• กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• เวบไซด์ของบริษัท
• สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
• ช่องทางการรับแจ้งข้อมูลของนัก

ลงทุนสัมพันธ์

ผลการดำาเนินธุรกิจคุ้ม
ค่า มีเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

• มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินธุรกิจ
• มีกิจกรรมพบปะนักลงทุน ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำาเสมอ
• รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียม

ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม

• เวบไซด์ของบริษัท
• การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียนต่างๆ
ดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส กำากับดูแลกิจการอย่างมีธรรมภิบาลภายใต้ข้อกฎหมาย
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บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมเป็น
กรรมการขององคก์รหรือหนว่ยงานต่างๆ ดังนี ้สมาคมโรงแรมไทย หอการคา้ไทย สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย หอการคา้ไทย-อเมรกิา หอการคา้ไทย-
อังกฤษ สมาคมสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิกิ (PATA) สมาคมสง่เสรมิการประชมุนานาชาต(ิไทย) Thailand Incentive and Convention 
Association สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

การกำากับดูแลกิจการที่ดี Good Corporate Governance

แนวทางการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ 
จึงความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายการกำากับดูแล
กิจการที่ดีประกอบด้วย 5 หมวด คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (รายละเอียด ในหัวข้อการกำากับดูแลกิจการ)

การประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

เป้าหมายระยะยาว  การประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายปี 2561  ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” จากการประเมินของหน่วยงานภายนอก

ผลการดำาเนินงานปี 2561 ผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจำาป ี2561 (CGR 2018) โดยสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ภายใตก้ารสนบัสนนุจากตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (ตลท.)

โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

เป้าหมายระยะยาว  ผลการประเมินร้อยละ 100 ต่อเนื่องทุกปี

เป้าหมายปี 2561  ผลการประเมินร้อยละ 100 จากโครงการประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น(AGM) 

ผลการดำาเนินงานปี 2561 ผลการประเมินร้อยละ 98 จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2561
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

หลักจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

จากการเขา้รว่มแสดงเจตนารมณเ์ขา้เปน็แนวรว่มปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และผ่านการประเมินได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไว้ในหน้าเวบไซด์ของบริษัท http://
centel-th.listedcompany.com/cg.html และออกจดหมายแจ้งคู่ค้าเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างสุจริตและโปร่งใสภายใต้มาตรการที่วางไว้และ
เชิญชวนให้คู่ค้าเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

เป้าหมายระยะยาว  ผู้มสีว่นได้เสยีทกุกลุม่ มคีวามเขา้ใจเรือ่งในการดำาเนนิกจิกรรมตา่งๆทีไ่มมี่สว่นเกีย่วขอ้งกบัการคอรร์ปัชัน่

เป้าหมายปี 2561  ทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานในธุรกิจโรงแรมทุกคน 
พร้อมทั้งดำาเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ผลการดำาเนินงานปี 2561 บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานใหม่จำานวน
ทุกคน และมีการทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้กับพนักงานทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ขณะเดียวกันมีขยายการสนับสนุนและส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปช่ันไปยังบริษัทคู่ค้าทุกราย และดำาเนินการดำาเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ ในปี 2562
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำานโยบายการบริหารห่วงโซ่อุปทานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินงาน ให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ โดยมุ่งเน้น
ความสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนใส่ใจในประเด็นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย โดยมีเจตจำานงค์ในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคู่ค้าและหุ้นส่วน
ทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ในการร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผู้มสีว่นได้เสยี และสร้างความยัง่ยนืของธุรกจิของบรษิทัและของคู่ค้าในระยะยาว พรอ้มกนันีไ้ดจั้ดทำาจรรยาบรรณและ
แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า Code of Conduct & Guidelines for Business Partners and Suppliers ที่มุ่งเน้นเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ การปฎิบัติ
ต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรม
ของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อให้คู่ค้าและพันธิมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และนำาไปสู่การประยุกต์ใช้กับบริษัทของ 
คู่ค้าตามความเหมาะสม โดยได้แจ้งให้คู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจทั้งหมดรับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า

 นอกจากนี้แล้วบริษัทได้มีการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของคู้ค้า ผ่านระบบ BEE SCM Procurement System เพื่ออำานวยความ
สะดวกและมกีารนำาระบบการจดัซือ้จดัจา้งรวมพืน้ที ่สนิคา้เดียวราคาเดยีวมาใชใ้นพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร สำาหรบั 4 โรงแรม คือ โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์
และบางกอกคอนเวนชันเซน็เตอรเ์ซน็ทรัลเวิลด ์โรงแรมเซน็ทาราแกรนดเ์ซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรงุเทพฯ โรงแรมเซน็ทรา บาย เซน็ทารา ศูนยร์าชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และโรงแรมเซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ เพื่อสามารถสั่งซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลง และขยายโอกาสใน
การค้าให้กับคู่ค้าเพิ่มขึ้นด้วย โดยหลังจากมีการปรับเปลี่ยนระบบจัดซื้อจัดจ้างรวมพื้นที่ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงร้อยละ 10

บริษัทได้มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์คู่ค้าของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารโดยมีการจัดลำาดับความสำาคัญของคู่ค้าจากมูลค่าการสั่งซ้ือ 
คะแนนจากการประเมินคู่ค้า ความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าที่ดี ทำาธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นมิตรและจริงใจ ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันอย่างดี และเป็นคู่ค้าที่
ดำาเนินกิจการด้วยนโยบายเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สำาหรับธุรกิจโรงแรม มีการจัดแบ่งกลุ่มคู่ค้าสำาคัญออกเป็น 
7 กลุ่ม คือ กลุ่ม Daily Market Lists เนื้อสัตว์ ผักผลไม้ อาหารทะเล กลุ่ม Food Stores ของแห้ง กลุ่ม Beverage Stores เครื่องดื่ม กลุ่ม General 
Stores &Amenity –Stationary น้ำายาเคมีต่างๆ กลุ่ม Engineering Stores - เครื่องมือ/อุปกรณ์ช่าง กลุ่ม Yearly Budget - Capex, Operation 
Equipment และกลุ่ม Uniform

 สัดส่วนของคู่ค้ารายใหม่ของปี 2561 ของธุรกิจอาหารจำานวน 1,109 ราย เพิ่มขึ้นจากปี2560 จำานวน 240 คิดเป็นร้อยละ 27.61 และได้มี
การประชุมคู่ค้าหลักของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารประจำาปี จำานวน 203 ราย 

ในธุรกิจโรงแรมได้มีการกำาหนดกฎระเบียบในการสั่งสินค้า การประมูลสินค้า การจัดระเบียบในการส่งสินค้า อาทิเช่นอาหารสด อาหารทะเล และ
สินค้าประเภทแช่แข็ง ต้องขนส่งโดยรถห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส และไม่เกิน -12 องศาเซสเซียส ตามลำาดับ และต้องส่งสินค้า
ตามมาตรฐานของ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) และ ISO 22000 : Food Safety management System พร้อมทั้งกำาหนด
คุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้และบรรจภุณัฑ ์เชน่การสง่ผกัผลไมข้นาดใหญ ่จะตอ้งถา่ยใสภ่าชนะทีท่างโรงแรมจดัเตรยีมไวใ้ห ้และนำาบรรจภุณัฑเ์ชน่
ถุงพลาสติก ลังกระดาษ กล่องกลับไปด้วยทุกครั้งเพื่อลดปริมาณขยะ และห้ามนำาหนังสือพิมพ์ห่อผักและผลไม้ในการจัดส่ง เพื่อป้องกันสารปนเปื้อน
จากหมึกพิมพ์ นอกจากนี้กำาหนดให้มีการจัดส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า (Test Report) โดย Third Party Lab ใน
ทุกปี และมีระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพของคู่ค้าเป็นประจำาทุกปี

การสั่งซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำาหรับธุรกิจอาหารในปี 2561 ได้เพิ่มยอดการซ้ือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(สามารถย่อยสลายได้) ในหลายแบรนด์อาหาร รวมถึงการยอดการซื้อน้ำามันทอดของแบรนด์ KFC ที่เน้นการส่ังซื้อจากเกษตรกรที่ทำาเกษตรโดยไม่
บุกรุกป่าและทำาลายสิ่งแวดล้อม

ภาพตัวอย่างสินค้าประเภท Packaging ย่อยสลายได้

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบในธุรกิจอาหาร คู่ค้าที่เป็นบรรจุภัฑณ์ที่สัมผัสอาหารโดยตรง อย่างน้อยต้องผ่าน
มาตรฐานโรงงาน ด้วย GMP, HACCP, ISO และมีใบรับรองวัตถุดิบที่สามารถสัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยจากสถาบันรับรองคุณภาพต่าง ๆ เช่น 
SGS, มาตรา 295 กระทรวงสาธารสุข, Intertek, ALS รวมถึงการมีมาตรฐานของวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม เช่นกระดาษที่ตัดจาก
ป่าปลูก ไม่ทำาลายป่าไม้ธรรมชาติ BRC, FSC

การพัฒนานวัตกรรมในการดำาเนินธุรกิจ

ธรุกจิโรงแรม ในป ี2561 โรงแรมเซ็นทาราแกรนดบ์ชีรสีอรท์ สมยุ ไดน้ำาเทคโนโลย ีONCE THROUGH BOILER (Water tube boiler) มาประยกุตใ์ชใ้น
สถานประกอบการจนประสบผลสำาเรจ็ สามารถลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมในระยะยาวอยา่งยัง่ยนื โดยการใชห้มอ้ไอน้ำาเพือ่ทำาไอน้ำาใชใ้นระบบซกัผา้ของ
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ทางโรงแรม ระบบเดิม ใช้หม้อไอน้ำาแบบ Fire tube ใช้เช้ือเพลงิ 10 ถงั/วนั (LPG 48 กก./ถงั) เมือ่ตดิต้ังระบบใหม ่หมอ้ไอน้ำาแบบ Once-through สามารถ
ลดอตัราการใชแ้กส๊ของโรงแรมลดลงเหลอื 8 ถัง/วนั คดิเปน็ผลประหยดั 20% และไดท้ำาการตดิตัง้ เทคโนโลย ีONCE THROUGH BOILER (Water tube 
boiler) อี ก 2 โรงแรมคือ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่า กระบี่ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์

ธุรกจิอาหาร ในป ี2561 ไดม้กีารนำาเทคโนโลยทีีน่ยิมกนัในปจัจบุนัคอื LINE Official เพือ่สือ่สารกบัลูกคา้ เปน็การมอบโปรโมชัน่ผา่นชอ่งทาง LINE 
เพ่ือสร้างการรับรู้แบรนด์ และ มาสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พัฒนา E-Coupon สำาหรับส่วนลดสินค้าและบริการ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประหยัด
ทรัพยากรในการผลิตคูปองกระดาษ และลดเวลาในการทำางานของพนักงาน นำาระบบGen Code มาใช้ในการทำาโปรโมชั่นร่วมกับทาง Partner ต่างๆ 
ซึง่ทำาให้สามารถตรวจสอบความถกูตอ้งได ้และยงัไดจ้ดัทำา Food Heaven คอื การรวมแบรนดอ์าหารหลายรา้นไวใ้นพืน้ทีเ่ดยีวกนั นบัวา่เปน็โซนสวรรค์
ของคนรกัการกนิไปทีเ่ดยีวมอีาหารใหเ้ลอืกหลากหลายรปูแบบ เพือ่ตอบสนองพฤตกิรรมการรับประทานอาหารดว้ยกนัเปน็กลุ่มใหญข่องคนไทย ทีแ่ต่ละ
คนมีความชอบ และอยากทานอาหารหลายอย่างที่แตกต่างกัน จะได้มีทางเลือกมากขึ้น โดยได้เลือกนำาร่องร้านอาหาร 3 แบรนด์ คือ คัตสึยะ โยชิโนยะ 
และเปปเปอร์ลันช์ มาอยู่ในพื้นที่ Food Heaven เริ่มสาขาแรกที่เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่

พนักงาน หัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรเพื่อสร้างความสำาเร็จให้กับองค์กร

การสรรหาบุคลากร

1. เปิดโอกาสให้ทุกเชื้อชาติสามารถเข้ามาเป็นพนักงาน โดยคำานึงถึงคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมสำาหรับตำาแหน่งงานต่างๆ

2. เปดิโอกาสใหก้บัพนกังานในองคก์ร สามารถหมนุเวยีน หรอืโอนยา้ยไปปฎบิตังิานในพืน้ทีต่า่งๆ ไดต้ามความเหมาะสม เพือ่พฒันาทกัษะ และเพิม่
โอกาสด้านความก้าวหน้าในอาชีพ

3. ให้ความสำาคญัในการปฎบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชน ในเรือ่งของความเสมอภาค ศกัดิแ์ละสทิธิใ์นการไดรั้บการปฎบิตัต่ิอมนษุยอ์ยา่งเทา่เทยีมกนั 
โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ศาสนาและความเชื่อและมีนโยบายชัดเจนในการไม่จ้างงานบุคคลที่มีอายุต่ำากว่า 18 ปี เข้าทำางาน 

4. พนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อให้เข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งข้อกำาหนด สวัสดิการต่างๆ ก่อน
เริ่มทำางาน

การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

บรษิทัไดก้ำาหนดสวัสดิการและผลตอบแทนต่างๆ อยา่งเหมาะสมตามทีก่ฏหมายกำาหนด อนัไดแ้ก ่สวสัดกิารคา่รักษาพยาบาล ประกนัสังคม ประกนั
สุขภาพ กองทุนเงินทดแทน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบพนักงาน ห้องอาหารพนักงาน ห้องแพทย์ภายในบริษัทฯในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วย
หรือเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยในขณะปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกในการทำางาน อีกทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางานให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละสายงาน เพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้การสำารวจความพึงพอใจของพนักงานต่อ
องค์กรในปี 2561 สำาหรับธุรกิจโรงแรมอยู่ในระดับร้อยละ 77 ธุรกิจอาหารร้อยละ 66 โดยผลการสำารวจดังกล่าวจะทำาไปศึกษาและทนทวนเพื่อปรับปรุง
การดูแลพนักงานให้ดียิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน จากนั้นนำาข้อคิดเห็นและ
ความต้องการต่างๆ ของพนักงานเข้าสู่กระบวนนำาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสวัสดิการให้กับพนักงานตามความ
เหมาะสมของกลุ่มธุรกิจ

การพิจารณาสวัสดิการและผลตอบแทนทั้งในระดับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และแข่งขันกับ
ตลาดแรงงานท่ัวไปได ้มกีารสำารวจและเทียบเคยีงองคก์ารชัน้นำาและกลุม่ธรุกจิในอตุสาหกรรมเดยีวกนัเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่นำาขอ้มลูมาทบทวนและปรบั
หลกัเกณฑ์ตา่งๆในการพจิารณาจา่ยคา่ตอบแทน และการพจิารณาปรบัขึน้เงนิเดอืนประจำาปแีละการจา่ยเงนิโบนัสตามเกณฑก์ารประเมนิของบรษิทั เพือ่
เปน็การรกัษาบคุคลากรทีม่คีณุภาพและมคีวามสามารถในการขับเคลือ่นองคก์รใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยืน ทัง้นีค้วามแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชือ้ชาติ ไม่มี
ผลต่อการกำาหนดค่าตอบแทนและการเลื่อนตำาแหน่งของพนักงาน

ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจโรงแรมได้มีการทบทวนการบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กร ในการแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ทำาการศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบสำาคัญในการบริหารจัดการบุคลากรในด้านต่าง ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ  
ไดม้กีารพิจารณาปรับโครงสรา้งของตำาแหนง่งานเพือ่ใหเ้กดิมาตรฐานและความสอดคลอ้งกนัทัง้ภายในองคก์รเองและสามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัองคก์ร
ภายนอก และเกิดความชัดเจน ในการกำาหนดบทบาทและหน้าที่ของตำาแหน่งงานต่างๆ รวมถึงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทนด้วย
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ธุรกิจโรงแรม
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ธุรกิจอาหาร
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การจ้างงานผู้สูงอายุ

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการขยายอายุการจ้างแรงงานผู้สูงวัยในสถานประกอบการ 
เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่สถานประกอบการอื่นๆ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เมื่อเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ดำาเนินการในโครงการนี้ต่อเนื่องโดยในปี 2561  

ธุรกิจโรงแรม มีการจ้างงานผู้สูงอายุจำานวน 119 คน เป็นชาย 70 คน หญิง 49 คน แบ่งเป็น ระดับพนักงาน 82 คน ระดับผู้บริหาร 37 คน เพิ่ม
ขึ้นจากปี 2560 จำานวน 7 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานผู้สูงอายุเป็นเงิน ทั้งสิ้นกว่า 57 ล้านบาท

ธุรกิจอาหาร มีการจ้างงานผู้สูงอายุจำานวน 12 คน 

การจ้างงานคนพิการ

การเปิดโอกาสให้กับผู้พิการเข้ามาเป็นพนักงานของบริษัท ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งในการช่วยสร้างคุณค่าให้กับผู้พิการและสามารถเลี้ยงดูตัวเอง
ได้ ผลการดำาเนินงานปี 2561  

ธุรกิจโรงแรม มีการจ้างงานคนพิการในระดับพนักงานจำานวน 68 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเป็นเงินทั้งสิ้น 13.1 ล้านบาท 

ธุรกิจอาหาร มีการจ้างงานคนพิการในระดับพนักงานจำานวน 210 คน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานเป็นเงินทั้งสิ้น 16.8 ล้านบาท 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

มีการจัดอบรมความรู้ให้กับพนักงานในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารใน 5 ประเภทหลักสูตรคือ 
1. หลักสูตรผู้บริหาร & และผู้นำา (Management & Leadership)
2. หลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory)
3. หลักสูตรเฉพาะทางในการทำางาน (Functional)
4. หลักสูตรทางด้านภาษา (Language)
5. หลักสูตรโปรแกรมก่อนเริ่มงาน Orientation   

 

และยังมกีารจดัอบรมหลกัสตูรเพ่ิมเติมอาท ิหลกัสตูร Getting Things DonE และหลกัสตูร Turning Negativity into Positivity เพือ่เพิม่ศักยภาพ
ในการบริหารงานให้กับพนักงานธุรกิจโรงแรม นอกจากนี้แล้วยังร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ในการพัฒนาบุคลากรในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารเพื่อเพิ่ม
ทักษะและแบ่งปันประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากภายในองค์กร และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานในปี 2561 

เป้าหมายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในปี 2561 คือร้อยละ 80 ของพนักงานเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ สำาหรับผล
การดำาเนนิงานป ี2561 พนักงานในธรุกจิโรงแรมร้อยละ 80 และพนกังานในธรุกจิอาหารรอ้ยละ 83.50 ไดร้บัการฝกึอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ เพือ่เพิม่พนู
ทักษะและพัฒนาศักยภาพในการทำางาน

ธุรกิจโรงแรม จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 37 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยปี 2560 ร้อยละ 217

ธุรกิจอาหาร จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย 4.84 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลดลงจากค่าเฉลี่ยนปี 2560 ร้อยละ 26

ผลการประเมินความพึงพอใจในการอบรมคิดเป็นร้อยละ 92 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 1

บริษัทได้จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะเพื่อโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพให้กับพนักงานภายใต้ โครงการ Management Development Program 
(MDP) เป็นโครงการที่จัดทำาขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการโรงแรมเพื่อก้าวขึ้นสู่สายงานการบริหาร จากการเริ่มต้นโครงการ 2546 มี
พนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 15 รุ่น จำานวน 141 คน ในปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมโครงการนี้ 9 คน ปัจจุบันพนักงานที่ผ่านโครงการนี้ และยัง
คงทำางานอยู่ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งหมด 59 คน

 นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัดำาเนนิโครงการต่อเนือ่งในการสร้างโอกาส และสนบัสนนุการเรยีนรู ้เสรมิสรา้งประสบการณ์ในสายอาชพีใหก้บัของเยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา โดยในปี 2561 มีโครงการที่ได้จัดทำาอย่างต่อเนื่องดังนี้

1. โครงการ 4 สร้าง: สร้างฝัน สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างอนาคตกับเซ็นทารา 4Cs: Centara Career Creative for Children) 

จากความรว่มมอืกบัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร กรมพฒันาฝมีอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน และโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ตั้งแต่ในปี 2554 ในการพัฒนาฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านฝีมือแรงงานของเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ที่สำาเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงจากโรงเรียนโสตศึกษา และโรงเรียนสำาหรับนักเรียน
ที่พิการทางสายตา เข้าร่วมโครงการเพื่อฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำาหรับงานบริการในระยะเวลา 5 เดือน โดยในระหว่างการฝึกอบรม จะได้รับ
สวสัดิการดา้นทีพ่กั อาหาร เครือ่งแบบ อปุกรณ์ เงนิเบีย้เลีย้ง ประกนัสขุภาพ และไดร้บัประกาศนยีบตัรเม่ือสำาเรจ็การฝกึอบรม และมโีอกาสไดร้บัเข้าเป็น
พนักงานประจำาในโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราในจังหวัดต่างๆ มีจำานวนนักเรียนที่สำาเร็จการฝึกอบรมจากโครงการดังกล่าว 743 คน และได้รับ
เข้าเป็นพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 540 คน งบประมาณสำาหรับโครงการนี้รวมทั้งสิ้น 13 ล้านบาท ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุน
จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำานวน 5.3 ล้านบาท สร้างรายได้ให้กับเยาวชนต่อเดือนไม่น้อยกว่า 17,000 บาท สำาหรับในปี 2561 มี
นักเรียนผ่านเข้าร่วมโครงการ 57 คน ได้รับเข้าเป็นพนักงานของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 53 คน จากการดำาเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
สามารถสร้างบุคคลากรที่มีทักษะงานด้านการโรงแรมเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรวม 800 คน ในจำานวนนี้มีเยาวชนที่บกพร่องทางด้านร่างกาย
จำานวน 55 คน ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทในการเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับเยาวชนไทย
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2. โครงการฝึกงานของนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา สำาหรับการ
ทำางานด้านการโรงแรม เริ่มโครงการโดยตั้งแต่ปี 2554 ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสถานศึกษามาทั้งสิ้น 40 แห่ง มีนักศึกษาจำานวน 127 คน 
ผา่นโครงการฝกึงานกบัโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา และในป ี2561 ไดล้งนามบนัทกึขอ้ตกลงกบัสถานศกึษาเพิม่อกี 4 แหง่ รบันกัศึกษาฝึกงาน
จำานวน 4 คนเข้ารับฝึกงานกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา

นอกจากนีแ้ละยงัเปดิโอกาสใหน้กัศกึษาจากสถาบนัการศึกษาในตา่งประเทศ เข้ามารบัการฝกึงานดา้นการโรงแรมในแผนกตา่งๆ โดยตัง้แตป่ ี2554 
มนีกัศึกษาจากสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศเขา้รบัการฝกึงานทัง้สิน้ 26 แหง่จากหลายหลายประเทศทัว่โลก มนีกัศกึษาตา่งชาตเิขา้รบัการฝกึงานทัง้
สิ้น 26 คน ในปี 2561 มีสถาบันการศึกษาต่างประเทศเข้ารับการฝึกงานทั้งสิ้น 4 แห่ง มีนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการฝึกงานจำานวน 4 คน

ในส่วนธุรกิจอาหาร ในปี 2561 เข้านักศึกษาเข้าฝึกงานจำานวน 615 คน ในจำานวนนี้หลังจากจบการฝึกงานได้รับเข้าเป็นพนักงานในธุรกิจอาหาร
จำานวทั้งสิ้น 14 คน 

3.โครงการการศึกษาทวิภาคี CRG

กลุม่ธรุกจิอาหารโดยเซน็ทรัล เรสตอรองส ์กรุ๊ป ได้เร่ิมโครงการในป ี2547 โดยความรว่มมือกบัสถานศกึษาระดับอาชวีศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน 
317 แห่งทั่วประเทศ มีรูปแบบการศึกษาอาทิ แบบฝึกอาชีพในภูมิลำาเนาที่ศึกษาอยู่ ฝึกงานแบบ Block Course ฝึกอาชีพระยะสั้นในกทม. ฝึกอาชีพระยะ
สั้นในกทม.และเรียนออนไลน์ และฝึกอาชีพระยะยาวในกทม.โดยแบ่งวันเรียนและวันฝึกอาชีพตามรูปแบบการศึกษา และนักเรียนทุกคนจะได้รับสวัสดิการ
ด้านทุนการศึกษา เบื้ยเลี้ยง ชุดยูนิฟอร์ม ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าที่พักและสวัสดิการอื่นๆที่กำาหนดตามรูปแบบการศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียน
ที่กำาลังศึกษาในโครงการนี้ 900 คน มีจำานวนนักเรียนที่จบการศึกษาแล้วทั้งสิ้นกว่า 9,000 คน โดยมีผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ ปวช.และปวส. แล้วทั้งสิ้น 
12 รุ่น และส่งเสริมการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งไปสูร่ะดับปรญิญาตร ีโดยมผีูส้ำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิาตรแีล้ว 5 รุน่ จากนัน้มนีโยบายขยายโครงการสู่
พนกังาน ภายใตช้ือ่โครงการ “ไตรภาคี” เพือ่เปน็การตอ่ยอดทางการศึกษาในการสร้างและพฒันาพนักงานระดับจัดการของฝา่ยปฎบิตักิารเพือ่รองรบั
การขยายตัวของธุรกิจและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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การดำาเนินงานด้านชุมชนและสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าหมายในการดำาเนินงานด้านชุมชนและสังคมร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลในการมุ่งมั่นช่วยเหลือและพัฒนาสังคมด้านต่างๆ ภาย
ใตแ้นวคิดเพือ่มุง่สรา้งงาน สรา้งอาชพี สรา้งชมุชน และสรา้งคณุภาพชวีติทีด่แีกพ่นกังานและสงัคมอยา่งยัง่ยนืโดย ภายใตโ้ครงการเซน็ทรลัทำา ทีแ่บ่ง
เปน็ 4 ดา้น โดยมุ่งเนน้ให้สอดคลอ้งกบัเปา้หมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื ดา้นการศึกษาและความเปน็อยูท่ีด่ขีองคน (PEOPLE) ดา้นการพฒันาสนิคา้ชมุชน 
(COMMUNITY) ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) และด้านความสงบสุขและการอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม (PEACE & CULTURES) รวมเป็นงบ
ประมาณกว่า 13.5 ล้านโดยมีรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่สำาคัญ ดังนี้

โครงการกลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา 

• สนับสนนุงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนวัดวารีวง จ.ตรัง

• สนับสนุนการปรับปรุงห้องอนุบาล รร.บ้านตากแดด จ. พังงา

• สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษาหลังใหม่ และปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ให้เป็นอาคารเรียนอนุบาลต้นแบบ 
ที่โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก อำาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

• สนับสนุนโครงการนักกีฬาทุนโรงเรียนอัสสัมชัญ

• สนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสสานฝันการศึกษาปีที่ 1 จำานวน 13 ทุน ๆละ 5,000 บาท จำานวน 12 โรงเรียน ดังนี้ 
โรงเรียนชุมชนบ้านตาวกลางฯ โรงเรียนบ้านโกนเกน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม จังหวัดตาก 
โรงเรียนบ้านหนองนาคำา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านดงอุดม โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนอำามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่

• รวมทั้งการสนับสนุนการทำาโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษาประชารัฐ (โรงเรียนบ้านบางคราม โรงเรียนบ้านย่านอุดมจังหวัดกระบี่)

โครงการกลุ่มเซ็นทรัลร่วมใจต้านภัยธรรมชาติ ร่วมสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆ

โครงการกลุ่มเซ็นทรัลรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)

กลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นพัฒนากีฬา ร่วมสนับสนุนงานด้านกีฬา ดังนี้ สนับสนุนจัดงาน Central Table Tennis Cup 2018 สนับสนุนงาน SET All 
Thailand Table Tennis Championships 2018 Circuit3 และสนับสนุนงาน BBG Princess Cup 2018 เป็นต้น

กลุ่มเซ็นทรัลสร้างกุศลช่วยเหลือสังคม

• สนับสนุนการจัดงาน “สังคมสุขใจ ครั้งที่ 5” ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ...ขับเคล่ือนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” ที่สวนสามพราน 
จ.นครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชชนที่สนใจ

• สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว “OUR คุ้งบางกระเจ้า” พื้นที่จำานวน 20 ไร่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้ง
บางกะเจ้าอย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานที่ “ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำารวจ” ภายใต้โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และ
ผู้ถูกกระทำาความรุนแรงทางสังคม เป็น One Stop Service ซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้จะมีแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ธุรการ
ติดตามเรื่องคดี ทำางานประสานกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน

กลุ่มเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน

• สนับสนุนการดำาเนินการ”ก่อสร้างโรงคัดแยกผลผลิตมาตรฐาน GMP พร้อมอุปกรณ์และกองทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์” จ.พิษณุโลก

• สนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและทำาพื้นซีเมนต์ และอุปกรณ์แปรรูปเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

• สนับสนุนเมล็ดกาแฟ 5,000 กก. จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

• สนับสนุนชุมชนเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่

62    



• สนับสนุนโครงการปรับปรุงลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เพื่อคนไทยทุกคน ทั้งเด็ก คนพิการ คนชรา และบุคคลทั่วไป ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วม
กัน ในการออกกำาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

กลุ่มเซ็นทรัลสร้างกุศลช่วยเหลือสังคม

• สนับสนุนการจัดงาน “สังคมสุขใจ ครั้งที่ 5” ภายใต้คอนเซปต์ “เท่นอกกรอบ...ขับเคล่ือนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” ที่สวนสามพราน 
จ.นครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับประชชนที่สนใจ

• สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียว “OUR คุ้งบางกระเจ้า” พื้นที่จำานวน 20 ไร่ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่คุ้ง
บางกะเจ้าอย่างยั่งยืน 

• สนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานที่ “ศูนย์พึ่งได้โรงพยาบาลตำารวจ” ภายใต้โครงการ Because We Care ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี และ
ผู้ถูกกระทำาความรุนแรงทางสังคม เป็น One Stop Service ซึ่งภายในศูนย์แห่งนี้จะมีแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ธุรการ
ติดตามเรื่องคดี ทำางานประสานกันเพื่อช่วยเหลือประชาชน

กลุ่มเซ็นทรัลอาสาพัฒนาชุมชน

• สนับสนุนการดำาเนินการ”ก่อสร้างโรงคัดแยกผลผลิตมาตรฐาน GMP พร้อมอุปกรณ์และกองทุนพัฒนาบรรจุภัณฑ์” จ.พิษณุโลก

• สนับสนุนการปรับปรุงอาคารคัดบรรจุผักและทำาพื้นซีเมนต์ และอุปกรณ์แปรรูปเครื่องแกง วิสาหกิจชุมชน อ.วารินชำาราบ จ.อุบลราชธานี

• สนับสนุนเมล็ดกาแฟ 5,000 กก. จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟอินทรีย์รักษาป่าภูชี้เดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

• สนับสนุนชุมชนเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จ.เชียงใหม่

• สนับสนุนโครงการปรับปรุงลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี เพื่อคนไทยทุกคน ทั้งเด็ก คนพิการ คนชรา และบุคคลทั่วไป ให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วม
กัน ในการออกกำาลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการกลุ่มเซ็นทรัลสืบสานศาสนาและวัฒนธรรม โครงการกฐินพระราชทานปี 2561 ณ วัดชุมพลนิกายารามราชวรวิหาร ต.บ้านเลน 
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้บริหาร พนักงาน พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียง

นอกจากนีใ้นแตล่ะโรงแรมและแบรนดอ์าหารยงัมเีปา้หมายในการจดัทำาโครงการสนบัสนนุและพฒันาชมุชนในพ้ืนทีโ่ดยรอบ เพือ่สรา้งความเขม็แขง็
ใหก้บัชมุชนและสงัคม อกีทัง้ยงัเปน็การสานสมัพนัธอ์นัดต่ีอคนในชมุชนใกลเ้คียง ดงันี ้โรงแรมเซน็ทาราแกรนดบ์ชีรสีอรท์แอนดว์ลิลา่ หวัหิน ได้รว่มกบั
ภาคเอกชนในพืน้ท่ีจัดโครงการขบัข่ีปลอดภยัในเมอืงหวัหนิ โดยมอบหมวกนริภยัจำานวน 400 ใบใหก้บัเยาวชนในเขตเทศบาลเมอืงหวัหินและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์ลาดพรา้ว ไดร้ว่มกับฝา่ยพฒันาชมุชนและสวสัดกิารสังคม สำานกังานเขตจตจุกัร กรงุเทพฯ จดัพืน้ทีใ่หช้มุชนมาจำาหน่าย
สินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์ เซน็ทรัลเวิลด์ ยงัคงสนบัสนนุพืน้ทีข่องโรงแรมบรเิวณลอ็บบีส้ำาหรบัการจดัแสดงงานศลิปะของศลิปนิรุน่ใหม่โดยไม่จำากดั
รูปแบบ ปีละ 4 ครั้ง โดยรายได้จากการจำาหน่ายงผลงานศิลปะในแต่ละครั้งจะบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่ต้องการความช่วยเหลือ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชแอนด์รีสอร์ทวิลล่ากระบี่ โรงแรมเซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ และโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ภูพาโน 
รีสอร์ท กระบี่ ได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดยาว จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักเรียนจำานวน 47 คน ได้ดื่มน้ำาสะอาด
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Mister Donut ได้เข้าร่วมโครงการ The Power of Pink ในการผลิตและจำาหน่ายโดนัทสีชมพูใน 339 สาขา เพื่อนำาเงินร่วมบริจาคให้กับโครงการ 
“บ้านพิงพัก” สถานดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ภายใต้มูลนิธิมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 16 มิถุยายน ถึง 31 ตุลาคม 2561 รวม
ยอดบริจาคเป็นเงิน 75,125 บาท

Auntie Anne’s ส่งต่อความสุขสุดพิเศษ ฉลอง 20 ปี กับช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่ความผูกพัน ทุกก้าวคือการทำาดี, แบ่งปันความสุข ความอร่อย ให้กับ
น้องๆ มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กต่างๆ จำานวน 20 บ้าน โดยมีเด็กได้รับประทานเพรทเซลอบร้อนส่งตรงจากเตาจำานวน 2,272 คน

โอโตยะ (Ootoya Japanese Restaurant ) การสนับสนุนเกษตรกรและรับซื้อผักสด จากชุมชนต่างๆ ทั้งกลุ่มสหกรณ์ผลิตผักน้ำาดุกใต้ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านพันเสา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำาบลนาดี และวิสาหกิจชุมชนฟาร์มผักอินทรีย์อุดรธานี

การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำากัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความสำาคัญกับการดำาเนินงานทุกขั้นตอนครอบคลุมประเด็นสำาคัญดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. บริหารจัดการของเสียจากกระบวนการให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกกระบวนการของการดำาเนินธุรกิจตั้งอยู่บนพื้นฐานการ
ใส่ใจ ดูแล รักษา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3. ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำาคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงาน

กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีการตั้งเป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้าลง ร้อยละ 3 อย่างไรก็ตามเนื่องจากจำานวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้นจาก 36 เป็น 38 แห่งในปี 2561 
ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจงึเพิม่ขึน้ 3.44% เมือ่เทยีบกบัป ี2560 แตใ่นขณะเดยีวกนั การใชไ้ฟฟา้ตอ่หอ้งพกัไดล้ดลง รอ้ยละ 7.37 หรอืโดยเฉลีย่ 55.39 กิโลวตัต์

ตามระบบการรวบรวมขอ้มลูการใชพ้ลงังานโดยรวมของโปรแกรมเอริธ์เชค็ (EarthCheck) ซึง่ประกอบดว้ยการใชพ้ลงังานไฟฟา้, การเผาไหม้เชือ้
เพลิงแบบอยู่กับที่, การเผาไหม้เชื้อแบบเคลื่อนที่ (ทางถนน) ในบางโรงแรมยังรวมถึงการใช้พลังงานการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบเคลื่อนที่ (ทางน้ำา), การ
ขนส่งแขก และการขนส่งพนักงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของแต่ละโรงแรม การใช้พลังงานโดยรวมลดลง ร้อยละ 11% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งโดยเฉลี่ย 
144.78 เมกะจูลต่อแขกเข้าพักต่อคืน หรือ 590.32 เทระจูล โดยรวม
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หม้อไอน้ำาแบบ Once-through

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทสมุยนำาเทคโนโลยีหม้อไอน้ำาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “ Once Through Boiler” โดยการทำาไอน้ำาสำาหรับระบบ
ซักรีดของโรงแรมแทนหม้อไอน้ำารุ่นเก่า โรงแรมได้ลดจำานวนการใช้แก๊ส 8 ถึง 10 ถัง หรือประหยัดได้ ร้อยละ 20% ซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังติดตั้งที่โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากระบี่ และที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์เช่นกัน

ระบบควบคุมไดรฟ์ตัวแปรความถี่

โรงแรมเซ็นทาราซีย์แซนด์รีสอร์ทและสปา ศรีลังกา ได้ติดตั้งระบบควบคุมไดรฟ์ตัวแปรความถี่ (Variable Frequency Drive Controller) เพื่อช่วย
ประหยัดไฟฟ้าโดยการควบคุมปริมาณแรงดันไฟฟ้า ความถี่ของชิลเลอร์และปั๊มต่างๆ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องทำาความเย็นและเครื่องสูบน้ำาที่
ใช้ระบบควบคุมนี้ได้ 30% ถึง 50% โดยการติดตั้งระบบควมคุมนี้จะให้ผลตอบแทนการลงทุนภายในระยะเวลาสองเดือน

Earth Hour แสดงพลังปิดไฟเพื่อลดโลกร้อน

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ได้เข้าร่วมและจัดกิจกรรม Earth Hour ในปี 2561 เราช่วยประหยัดพลังงาน
ในช่วง Earth Hour 1 ชั่วโมง ได้กว่า 8,400 กิโลวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 5,940 กิโลกรัม (CO2-e) โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานและแขกของโรงแรมจำานวนกว่า 1,300 คน

พลังงานทดแทน

เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ

ในเดือนกรกฎาคม 2561 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียนติดตั้งเครื่องผลิตปุ๋ยหมัก (Cowtech) เพื่อช่วยบริหารจัดการขยะ
อินทรีย์จากห้องครัว โรงอาหารของพนักงาน จากการทำาสวน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการหมักหมมของเศษอาหาร รวมถึงช่วยลด
ค่าใช้จ่ายจากก๊าซหุงต้ม จนถึงสิ้นปี โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียนสามารถกำาจัดขยะอินทรีย์รวมทั้งสิ้น 5,700 กิโลกรัม หรือ 
30 กิโลกรัมต่อวัน และผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง 262.2 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับก๊าซหุงต้ม 1.38 กิโลกรัมต่อวัน โดยก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ถูกนำามาใช้
ทำาอาหารว่าง “กล้วยทอดชีวภาพ” ให้กับแขกของโรงแรม และจากการแปลงขยะอินทรีย์ให้เป็นพลังงานทดแทน สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
10,830 กิโลกรัม (CO2-e)

LIGHTS OUT FOR THE EARTH.
Join us in supporting Earth Hour. You can turn all the lights off,  

unplug all chargers, if possible use stairways  
and tell your friends to save the world.

ปิดไฟให้ โลกพัก
มาร่วมกิจกรรมปิดไฟหนึ่งชั่วโมงกับเรา ช่วยกันลดโลกร้อน

เพียงแค่ถอดปลั๊ก หรืองดใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเท่าที่ทำาได้

24 March 2018 | 20.30-21.30 hrs.
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สถานีชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์

เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ มี
สถานีชารจ์ไฟฟ้ารถยนตบ์ริการสำาหรบัแขกทีใ่ชร้ถยนตไ์ฟฟา้ซึง่ถอืเปน็โรงแรม
ต้นแบบของกลุ่มธุรกิจโรงแรม

การเปลี่ยนความร้อนเป็นพลังงาน

โรงแรมเซน็ทาราในกรงุเทพฯ, อดุรธาน,ี สมยุและมลัดฟีส ์ไดน้ำาเอาความ
ร้อนส่วนเกินจากการทำางานผ่านกระบวนการต่างๆมาใช้ในการผลิตน้ำาร้อน
เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในการผลิตน้ำาร้อน

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่นน้ำามันถ่านหิน
และกา๊ซธรรมชาต ิเชือ้เพลิงฟอสซลิทีถ่กูนำามาใช้ในการสรา้งกระแสไฟฟา้กอ่ให้
เกดิกา๊ซพษิทีส่ง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัของอากาศ น้ำาและดนิ ซึง่ในทาง
ตรงกันข้าม พลังงานแสงอาทิตย์นั้นปลอดมลภาวะและไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มธุรกิจโรงแรมจึงได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลสำาหรับเครื่องทำา
น้ำาอุ่นและไฟทางเดิน สำาหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 12 แห่งทั่ว
ประเทศไทยและมัลดีฟส์์

โรงแรมเซน็ทรา บาย เซ็นทารา ศนูยร์าชการและคอนเวนชันเซน็เตอร ์แจง้วฒันะ มกีารจดิตัง้แผงโซลารเ์ซลลพ์ลงังานแสงอาทติยแ์ปลงแสงอาทติย์
เป็นไฟฟ้า และในปี 2561 แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า 335,664 กิโลวัตต์ ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.83 เมื่อเทียบกับปี 2560 และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จำานวน 161,449 กิโลกรัม (Co2-e)

การจัดการน้ำาใช้

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้จัดทำาโครงการรประหยัดน้ำาสำาหรับพนักงานและแขกที่เข้าพัก ซึ่งทำาให้ปริมาณการใช้น้ำาลดลง ร้อยละ 
7.86% เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือค่าโดยเฉลี่ย 468.78 ลิตรต่อแขกเข้าพักต่อคืน

โครงการ ‘โกอิ้ง กรีนเนอร์’ และ ‘มาย กรีน เดย์’

กลุ่มธุรกิจโรงแรมมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณการใช้น้ำาและการ
ใชส้ารเคมสีำาหรบัการซกัผา้ โดยนำาผา้เชด็ตวัและผา้ปทูีน่อนกลับมาใช้ซ้ำาใน
หอ้งพกัมากกวา่หนึง่คร้ัง เรามกีารส่ือสารกบัแขกทีเ่ขา้ร่วมในโครงการ‘โก
อิ้ง กรีนเนอร์’ และ ‘มาย กรีน เดย์’เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรเหล่าน้ี 
ในปี 2561 การมีส่วนร่วมของแขกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 38.4 ซึ่งเพิ่มขึ้น
กว่า 100% เมื่อเทียบกับปี 2560 และพวกเขาได้ช่วยประหยัดน้ำามากกว่า 
790,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเทียบเท่าสระโอลิมปิก 317 สระ

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากระบี่ จัดกิจกรรมที่
เรียกว่า “กรีนช้อยกรีนรีวอร์ด” กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ผู้เข้าพักแจ้งงดการ
ทำาความสะอาดหอ้งพกัและเปล่ียนผา้ปูทีน่อนใหมใ่นชว่งวนัหยดุสงกรานต์ 
(13 เมษายนถงึ 15 เมษายน 2561) แขกทีเ่ขา้พกัหนึง่วนัทีเ่ขา้รว่มโครงการ
งดการทำาความสะอาดห้องพักและเปล่ียนผ้าปูที่นอนจะได้รับบัตรกำานัล
เครื่องดื่มมูลค่า 150 บาท แขกที่เข้าร่วมกิจกรรมสองวันต่อเนื่องจะได้
รับบัตรกำานัลเครื่องดื่มมูลค่า 150 บาท และกระเป๋าผักตบชวาซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์จากชุมชน กิจกรรมครั้งมีจำานวนห้องพัก 32 ห้อง ท่ีเข้าร่วม
แบบหนึ่งวัน และจำานวน 26 ห้องเข้าร่วมกิจกรรมแบบสองวันต่อเนื่อง
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การนำาน้ำาเสียที่ผ่านการบำาบัดกลับมาใช้ใหม่

ในกลุ่มโรงแรมประเภทรีสอร์ทของเซ็นทารามีการดำาเนินงานด้านการนำาน้ำาเสียจากกระบวนการให้บริการที่ผ่านการบำาบัดแล้วเอากลับมาใช้ใน
การรดน้ำาต้นไม้บริเวณรอบๆ รีสอร์ท ทำาให้สามารถประหยัดน้ำาดีได้มากกว่าร้อยละ 80 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

การจัดการขยะฝังกลบ

การจดัการขยะและวสัดทุีใ่ชแ้ลว้ทิง้อยา่งไมเ่หมาะสมไมเ่พยีงแตส่ง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม แตย่งัเพิม่ความเสีย่งของการปนเปือ้นของน้ำาและการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจกท่ีมากขึ้นจากกระบวนการย่อยสลาย โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีระบบการจัดการขยะเหล่านี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจาก
ในป ี2561 มกีารเปดิใหบ้รกิารโรงแรมใหม่ๆ เพิม่ขึน้ สง่ผลใหป้รมิาณขยะทัง้หมดของกลุม่ธรุกจิโรงแรมทีส่ง่ไปยงัหลุมฝงักลบคดิเปน็จำานวน 8,993.41 
ลูกบาศก์เมตร หรือเฉลี่ย 2 ลิตรต่อแขกเข้าพักต่อคืน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.02 ลิตร ซึ่งในจำานวนนี้ไม่รวมขยะรีไซเคิล, นำากลับมาใช้ใหม่, ขยะย่อยสลาย
ได้ หรือขยะที่ถูกส่งไปกำาจัดโดยการเผา

ขยะรีไซเคิล / นำากลับมาใช้ใหม่ / ขยะย่อยสลายได้

ปริมาณโดยเฉลี่ยของขยะรีไซเคิล / นำากลับมาใช้ใหม่ / ขยะย่อยสลายได้ อยู่ที่ร้อยละ 58.80
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การบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้

จากจดุเริม่ตน้ของโครงการบรจิาคอาหารทีย่งัรบัประทานของโรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซน็ทรลัเวลิด ์ในป ี2560 
ซึง่ประสบความสำาเร็จเปน็อยา่งด ีดงันัน้ในป ี2561 โรงแรมเซน็ทาราแกรนดท์ีเ่ซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้วกรงุเทพ และโรงแรมเซน็ทาราวอเตอรเ์กทพาวลิ
เลี่ยนกรุงเทพ ได้เข้าร่วมโครงการบริจาคอาหารที่ยังรับประทานได้ให้กับ มูลนิธิเอสโอเอส ประเทศไทย ในการรวบรวมและแจกจ่ายอาหารส่วนเกินจาก
หอ้งอาหาร หอ้งจดัเลีย้ง เพ่ือประโยชนต่์อผู้คนทีข่าดแคลน ภารกจิหลกัของโครงการ คอืการกำาจดัความหวิโหยและของเสยีจากอาหารผา่นการบริจาค
อาหารส่วนเกินที่ยังมีคุณภาพดี ในปี 2561 เราบริจาคอาหารส่วนเกินที่ยังมีคุณภาพดีทั้งสิ้น 28,794.55 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับ 86,384 มื้อให้กับ
ผู้ที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยทำาให้เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เทียบเท่าปริมาณ 54,709.65 กิโลกรัม (CO2-e) 

การบริการจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

การบริหารจัดการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรม “Centara EarthCare” เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจเรื่องสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีให้กับสังคมและคนรุ่นต่อไปในอนาคต โดย
มุ่งส่งเสริมให้แขกและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติกและเพื่อ
เปน็การส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื โรงแรมและรสีอรท์ในเครอืเซน็ทารา 
39 แห่ง ได้เร่ิมดำาเนินการบริการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติกแบบใช้
ครั้งเดียวทิ้ง ในปี 2561 ได้ดำาเนินการดังนี้

ระยะที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2561 ได้ออกมาตรการงดใช้หลอดพลาสติก 
ซึ่งสามารถลดการใช้หลอดพลาสติกประมาณ 2.2 ล้านหลอดต่อปี 

ระยะที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2561 ออกมาตรการงดการใช้ถุงซักผ้าแบบ
พลาสติก ซึ่งนำาไปสู่การกำาหนดมาตรฐานในการให้บริการสำาหรับโรงแรมและ
รีสอร์ทในเครือปัจจุบันและที่กำาลังจะเปิดใหม่ทั้งหมด 

และแผนในอนาคต ระยะที่ 3 กล่องและแก้วพลาสติกที่ใช้บรรจุอาหารและ
เคร่ืองดื่ม, ระยะที่ 4 ขวดน้ำาพลาสติกในฟิตเนตและริมสระว่ายน้ำา และระยะท่ี 
5 บรรจุภัณฑ์อำานวยความสะดวกในห้องที่เป็นพลาสติก ซึ่งทั้งหมดน้ีจะถูก
แทนที่ด้วยผลิตภัณฑ์ทางเลือก และทำาจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ภายในปี 2562 

ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนโดยเซ็นทารา

การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กลายเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับทุกบริษัทในทุก
อตุสาหกรรม กลุม่ธรุกิจโรงแรมและรสีอร์ทในเครอืเซน็ทารา เรายดึถอืแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนในทุกด้านของธุรกิจ ในปี 2561 เราได้ผลิตหลอดดูด
แบบนำากลบัมาใชใ้หมแ่ละกระเปา๋วิง่คาดเอวทีผ่ลิตจากขวดน้ำาพลาสตกิรีไซเคลิ
เพื่อจำาหน่าย และในปี 2562 มีแผนจะเปิดตัว “Centara EarthCare Corner” 
ร้านจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยเน้นการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน
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กิจกรรมสีเขียว

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทภูเก็ตริเริ่ม
กิจกรรมสีเขียว “Green Friday” เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับการแยกขยะและลดมลภาวะให้กับ
แขกของโรงแรม พนักแต่งกายด้วยชุดที่ทำาจากวัสดุ
เหลือใช้และพลาสติกรีไซเคิลเพื่อดึงดูดความสนใจ 
และประชาสัมพันธ์ความรู้ เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ประโยชนข์องกจิกรรม และการเชญิชวนใหท้กุคนปฎเิสธ
ผลิตภัณฑ์ที่ทำาจากพลาสติก โดยแขกของโรงแรมเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข

 โรงแรมเซน็ทาราอนัดาเทวรีสีอรท์แอนด์สปากระบ่ี
ไดจ้ดักจิกรรมทีเ่รยีกวา่ “การประกวดคอสตูมรกัษโ์ลก” 
เพ่ือหาผู้ชนะที่สามารถผลิตเครื่องแต่งกายที่สวยที่สุด
จากขยะที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆของตัวเอง จุดประสงค์
ของการประกวดครั้งนี้คือเพื่อแสดงให้สมาชิกในทีม
เห็นว่าพวกเขาสามารถนำาวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้

นอกจากการประกวดแต่งกายแล้ว โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่ากระบี่ยังจัดงานเล้ียงประจำาปีของพนักงานแบบความยั่งยืน 
โดยการออกคำาเชญิและประชาสมัพนัธง์านแบบการสง่จดหมายอเิลก็ทรอนกิส ์ในวนังานผูเ้ข้ารว่มงานจะได้รบัแจกแกว้ทีย่อ่ยสลายทางชวีภาพได้เพยีง
คนละหนึง่ใบเทา่นัน้ ฉากหลังเวทแีละของตกแต่งอืน่ๆ ทำาจากวสัดธุรรมชาติและวสัดเุหลอื หลงัจากเขา้รว่มกจิกรรมน้ีพนกังานของโรงแรมตา่งตระหนกั
ถึงวิธีดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แบบทางตรงและทางอ้อม)

ในปี 2561 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 19 แห่งภายใต้โปรแกรมเอิร์ธเช็ค (EarthCheck) ได้มีการวัดค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 
(แบบทางตรงและทางอ้อม) 64.06 กิโลตันในปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือโดยเฉลี่ย 15.92 กิโลกรัม (CO2-e) ต่อแขกเข้าพักต่อ
คืน แม้ว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แบบทางตรงและทางอ้อม) ต่อแขกเข้าพักต่อคืนในปี 2561 นั้นสูงกว่าปี 2560 เล็กน้อย แต่ค่าเฉลี่ยของโรงแรม
และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารายังคงดีกว่าค่าเฉลี่ยพื้นฐานและค่าเฉลี่ยที่ดีที่สุดของโปรแกรมเอิร์ธเช็คทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 40.12 กิโลกรัม (CO2-e) และ 28.22 
กิโลกรัม (CO2-e) ต่อแขกเข้าพักต่อคืนตามลำาดับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบทางตรง: การปล่อยโดยตรงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่นดีเซล ก๊าซธรรมชาติ หรือก๊าซแอลพีจี ไม้ หรือจากการ
บำาบัดน้ำาเสียนอกสถานที่ ในปี 2561 เราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แบบทางตรง) ร้อยละ 2.31 เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือโดยเฉลี่ย 77 กิโลกรัม 
CO2-e ต่อแขกเข้าพักต่อคืน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก แบบทางอ้อม: โดยทั่วไปแล้วการปล่อยมลพิษทางอ้อมจากการใช้ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นนอกสถานที่ (เช่นไฟฟ้าที่จัดหาโดย 
บริษัทพลังงาน) ในปี 2561 เราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (แบบทางอ้อม) ร้อยละ 1.03 เมื่อเทียบกับปี 2560 หรือโดยเฉลี่ย 227.09 กิโลกรัม 
(CO2-e) ต่อแขกเข้าพักต่อคืน
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การกักเก็บคาร์บอน

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำา

การชดเชยคารบ์อนเป็นวธิกีารลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดโ์ดยรวมหรอืกา๊ซเรอืนกระจกอืน่ ๆ  ซึง่การปลกูตน้ไมเ้ปน็วธิทีีด่ใีนการชว่ยดดูซบั
การปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนในอากาศ โรงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซน็ทรัลเวลิด ์ไดล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) กบักรม
ปา่ไม ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตสิำาหรบัโครงการอนุรกัษป์า่ตน้น้ำาในระยะยาว ในระหวา่งโครงการนีโ้รงแรมเซน็ทาราแกรนดแ์ละบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจะปลูกต้นไม้ท้องถิ่น 400 ชนิดบนพื้นที่ 2 ไร่ในอำาเภอตาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โครงการนี้จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 8,600 กิโลกรัม (CO2-e) ต่อปี

การปลูกป่าชายเลน 

กลุ่มโรงแรมเซ็นทาราประเภทรีสอร์ทตามแนวชายฝั่งทะเลในภูเก็ตได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนร่วมกับทีมอนุรักษ์ป่าชายเลนของการพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ (สถานีที่ 23) ที่อ่าวมะขามเพื่อขยายป่าชายเลนและเพื่อรักษาระบบนิเวศน์

การจัดการและการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

เป้าหมายของโครงการฟื้นฟูปะการังที่โรงแรมเซ็นทารา ราส ฟูชิรี
สอร์ทแอนด์สปา มัลดีฟส์ คือการพัฒนาการเจริญเติบโตของปะการัง ซึ่ง
แนวปะการังเทียมเป็นรูปแบบหนึ่งของการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ
เพิม่ความอดุมสมบรูณแ์ละความหลากหลายของปะการงั ในโครงการฟ้ืนฟู
ปะการังนี้เปิดโอกาสให้แขกของรีสอร์ทได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมเห็นการ
เจริญเติบโตของแนวปะการังแห่งใหม่ เราได้จัดให้มีการปลูกปะการังกว่า 
5,000 ต้นซึ่งเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติอย่างเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งจะ
ใช้เวลาประมาณ 10 - 30 ปี

โรงแรมเซน็ทารารีสอรท์สามแหง่ในจังหวดักระบีไ่ดจั้ดกจิกรรม“ Back 
Orchid” ในวัน Earth Day ประจำาปี 2561 โดยการทำากจิกรรมปลูกกลว้ยไม้
สกลุรองเทา้นาร ีซึง่เปน็สายพนัธุห์ายากทีส่ามารถพบไดเ้ฉพาะในพืน้ทีข่อง
จังหวดักระบีแ่ตม่กัจะถกูลักลอบนำาออกมาจากปา่ พนกังานของโรงแรมได้
เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนอกจากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติและเรียนรู้เก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมในพื้นที่แล้ว ยังได้ช่วยเหลือชาวบ้านในการปลูกและฟื้นฟู
กล้วยไม้ใหม่เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ต่อไป 

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์บชีรสีอรท์ภเูกต็ไดต้ดิตัง้ปา้ยบอกทางเพือ่ให้
แขกใช้ทางเดินไปชายหาดตามที่กำาหนดไว้ แทนที่จะเดินเหยียบผ่านพืชพื้น
เมือง (ผักบุ้งทะเล) ที่ปลูกไว้เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะชายหาด

การจัดการของเสียอันตราย

ตามนโยบายการจัดการขยะของธุรกิจโรงแรม ขยะประเภทของเสีย
อนัตรายน้ีจะมีการบรหิารจดัการอย่างถกูตอ้งตามมาตรฐานของโรงแรม 
ซึง่แตกตา่งจากขยะทัว่ไปและจะตอ้งอยู่ในถงัขยะอนัตรายโดยเฉพาะ โดยตัง้
อยูท่ีส่่วนสำานกังานวศิวกรของโรงแรม และเปน็ผูร้บัผดิชอบการกำาจดัของ
เสยีอนัตราย โดยแตล่ะเดอืนจะสง่ไปกำาจดัอยา่งเหมาะสมผา่นตวัแทนในทอ้ง
ถิ่นที่มีใบรับรอง และในปี 2562 มีแผนที่จะกำาหนดนโยบายการจัดการของ
เสียอันตรายที่แยกเฉพาะสำาหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการสารเคมีอันตราย

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำาคัญหลายอย่างเกิดจากการจัดการสาร
เคมีที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งนำาไปสู่การส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ระบบนิเวศน์ 
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และคณุภาพอากาศภายในอาคาร การควบคมุสารเคมใีนธุรกจิโรงแรมเปน็
สิ่งสำาคัญ ในการลดความเสี่ยงให้กับแขกและพนักงานตลอดจนป้องกัน
อันตรายต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ธุรกิจโรงแรมได้นำาสารเคมีที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่มีสารตกค้าง) มาใช้ โดยมีการกำาหนดนโยบาย
การจัดการและการจัดเก็บสารที่เป็นอันตรายให้ถูกต้อง เพื่อสนับสนุน
กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อมของโรงแรมและรีสอร์ทใน
เครือเซ็นทาราที่มุ่งมั่นจะลดผลกระทบในการให้บริการ และเป็นการดูแลสิ่ง
แวดลอ้มและความปลอดภยัในสถานทีท่ำางาน รวมถงึลดความรนุแรงของ
อุบัติเหตุในที่ทำางาน

การรับรองมาตรฐานระดับสากลจากเอิร์ธเช็ค (EarthCheck)

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจากเอิร์ธเช็ค ซึ่งเป็นเป็นองค์กรมาตรฐานการรับรองและที่ปรึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์ชั้นนำาของโลกเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ในปีพ. ศ. 2561 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ 5 แห่ง ได้รับการรับรองประกาศณียบัตร
เหรียญทอง ซึ่งในขณะท่ีเรามีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือท้ังส้ิน 15 แห่ง ที่ได้รับการรับรองประกาศณียบัตรจากเอิร์ธเช็ค และอีก 2 แห่ง ที่อยู่ภายใต้
โปรแกรมประเมินผลของเอิร์ธเช็ค โดยโปรแกรมการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานและการรับรองของเอิร์ธเช็ค สามารถช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงได้มีการจัดการวางแผนการออกแบบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมมูลและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินธุรกิจ

โปรแกรมรับรองประกาศณียบัตร

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 4)

เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลลาส์ หัวหิน ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 3)

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 3)

เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 2)

เซ็นทารากะรนรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 2)

เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

เซ็นทาราแกรนด์ไอส์แลนด์รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

เซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

เซ็นทารากะตะรีสอร์ท ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญทองประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

เซ็นทาราราสฟูชิรีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 4)

เซ็นทาราวิลลา ภูเก็ต ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 3)

เซ็นทาราวิลลา สมุย ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 3)

เซ็นทาราหาดใหญ่ ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 3)

เซ็นทาราอันดาเทวีรีสอร์ทและสปา กระบี่ ประกาศณียบัตรเหรียญเงินประจำาปี 2561 (ปี่ที่ 1)

โปรแกรมประเมินผล

เซ็นทาราเกาะช้างทรอปิคานารีสอร์ท โปรแกรมประเมินผล

เซ็นทาราวอเตอร์เกตพาวิลเลียน กรุงเทพฯ โปรแกรมประเมินผล

เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี โปรแกรมประเมินผล

เซ็นทรา โดยเซ็นทารามาริสรีสอร์ทจอมเทียน โปรแกรมประเมินผล
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ธุรกิจอาหาร

ไดก้ำาหนดเปา้หมายในการลดใชพ้ลังงานไฟฟา้ในป ี2561 ไวท้ี ่2 % ผล
การดำาเนนิงานสามารถลดอัตราการใชพ้ลงังานลงที ่4.82 % โดยผา่นการ
จัดทำาโครงการต่างๆดังนี้

1. โครงการปรบัเปล่ียนตู ้Freezer Box เปน็รุน่ใหม่สำาหรบั แบรนด ์KFC 
จำานวน 20 สาขา มผีลการประหยดัพลงังานไฟฟา้ประมาณ 16,884 หนว่ย 
(kWh) คิดเป็นจำานวนเงินประมาณ 84,420 บาท/ปี ซึ่งลดการปล่อย CO2 
ได้ประมาณ 9,472 Kg CO2 e / Kwh

2. โครงการติดตั้งตู้อะคริลิคและเปลี่ยนหลอดให้ความร้อนเคร่ือง 
Heat Lamp Warmer สำาหรับแบรดน์ Yoshinoya จำานวน 5 สาขา มีผล
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 7,128 หน่วย (kWh) คิดเป็นจำานวน
เงินประมาณ 35,640 บาท/ปี ซึ่งลดการปล่อย CO2 ได้ประมาณ 3,998 
Kg CO2 e / Kwh

3. โครงการด้านประหยัดพลังงานแก๊ส เป็นโครงการทำาความสะอาด
หัวจ่ายแก๊ส เพ่ือให้เกิดการใช้แก๊สอย่างคุ้มค่า สำาหรับแบรนด์ Chabuton 
จำานวน 6 สาขา ซึ่งหลังจากการดำาเนินการแล้วหน่วยการใช้แก๊สต่อยอด
ขาย (m³/Sales 100 Baht) มีแนวโน้มลดลงทำาให้มีการใช้แก๊สอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า

4. โครงการด้านส่งเสริมความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน

ในส่วนของธุรกิจอาหารได้จัดทำาโครงการสื่อ VDO แนะนำาแนวทาง
การประหยัดพลังงานของอุปกรณ์หลักๆภายในร้านอาหารของ CRG เพื่อ
ให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน โดยสื่อ VDO ต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกจัดเก็บ
และเผยแพร่ให้แก่พนักงาน CRG ใน Website: info.crg.co.th เพื่อความ
สะดวกของพนักงานสาขาต่างทั่วประเทศในการเรียนรู้ และยังมีการจัด
อบรมผูจ้ดัการรา้นของสาขาต่างๆในแต่ละแบรนด ์เพือ่ใหเ้กดิความรู้ความ
เข้าใจและนำาความรู้เร่ืองการประหยัดพลังงานไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มต้นที่
แบรนด์ Chabuon Katsuya Ootoya และKFC

นอกจากนี้ Mister Donut ทั่วประเทศ จำานวน 354 สาขาได้ร่วม
รณรงคก์ารงดใชพ้ลาสตกิ เพือ่ลดปรมิาณขยะ ดว้ยการชว่ยประชาสมัพนัธ ์
วางสื่อที่ครอบกล่องหลอด say no plastic

รางวัลอื่น ๆ

รางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

 โรงแรมทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Hotel) เปน็การรบัรองโดยกรมส่งเสรมิคุณภาพและส่ิงแวดล้อม สังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยมรีะยะเวลาการรบัรอง 2 ป ีเปา้หมายของโครงการคอืการสง่เสรมิการใชท้รพัยากรและพลงังานและพฒันามาตรฐานการบรกิารแก่
โรงแรมและรสีอรท์เพือ่ใหเ้ปน็มิตรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ตัง้แตป่ ี2558 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราไดรั้บรางวลัโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
จำานวนทั้งสิ้น 12 โรงแรม ในปีพ. ศ. 2561 มีจำานวน 8 โรงแรมที่ยังคงได้รับการรับรอง และในปี 2562 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือมีแผนที่จะสมัครเพื่อ
เข้ารับคัดเลือกโรงแรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกจำานวน 15 โรงแรม

ตู้ Freezer Box เดิม ตู้ Freezer Box รุ่นใหม่

หัวจ่ายแก๊สก่อนทำาความสะอาด หัวจ่ายแก๊สหลังทำาความสะอาด

เครื่อง Heat Lamp Warmer เดิม ตู้อะคริลิคและหลอดให้ความร้อน
เครื่อง Heat Lamp Warmer
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