
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
 

 

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1 กรกฎาคม 2565) 



2  

นโยบายดานสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนการ
ใหคําม่ัน ในการยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ความรับผิดชอบตอสังคม และเปาหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืนท่ีเก่ียวกับประเด็นดานสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติดานการ
บรรเทาและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate mitigation and adaptation) การ
จัดการพลังงาน การปองกันมลภาวะทางอากาศและทางน้ํา การจัดการของเสีย การดูแลรักษาระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
ขอบเขต 

นโยบายดานสิ่งแวดลอมน้ีเปนแนวทางสําหรับกลุมธุรกิจในเครือเซ็นทรัลรีเทล นําไปบูรณาการใหเขา
กับการดําเนินงานทางธุรกิจอยางเหมาะสม ซึ่งรวมถึงความรวมมือกับคูคา ผูใหบริการ และผูรับเหมา ตลอด
หวงโซคุณคา เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอมตามแนวปฏิบัตขิองบริษัทฯ และสามารถสงมอบคุณคาท่ี
ดีใหกับลูกคาและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนใหกับโลก สังคม และชุมชน เพื่อคนรุนตอๆ ไป 
 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
  การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอมสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติใชใหเกิดผลสําเร็จในทุกกลุมธุรกิจของบริษัทและตองมีการรายงานไปยังผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินนโยบายดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย    
  

● คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Corporate Governance 
and Sustainability Committee) มีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามและการสงเสริมบรรษัทภิ
บาลและความยั่งยืน ภายใตกรอบการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Environmental, Social, 
Governance: ESG Framework) อันประกอบดวย การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายตางๆ 
รวมท้ัง การกําหนดเปาหมายและยุทธศาสตร คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อ
ความยั่งยืน ประกอบดวย กรรมการบริษัทอยางนอย 3 ทาน โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
(CEO) รวมอยูดวย   
 

● ผูบริหารสูงสุดของบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือหนวยธุรกิจ  (President of the 
Subsidiary or Associate or Business Unit) มีหนาท่ีขับเคลื่อนนโยบายดานสิ่งแวดลอม ผาน
การดําเนินการและพัฒนาแนวปฏิบัติและระบบบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยผูบริหารสูงสุดของบริษัทยอย หรือบริษัทรวม หรือหนวยธุรกิจ มีการรายงาน
ผลตอประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) อยางตอเน่ือง 
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● คณะทํางานดานส่ิงแวดลอม (Environmental Working Team) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการ
ติดตามผลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมครอบคลุมท้ังบริษัท และสนับสนุนสวนงานตางๆ ใน
การดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม โดยคณะทํางานดานสิ่งแวดลอมมีการรายงานผลตอ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยางตอเน่ือง 

 
1. การลดการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas - GHG) สงเสริมการใชพลังงานสะอาด การ

อนุรักษพลังงาน และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมีสวน
รวมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
● ยึดแนวทางปฏิบัติคารบอนตํ่า (Low Carbon Practices) ในการอนุรักษพลังงาน การดําเนิน

ธุรกิจ และพัฒนา รูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
● ประยุกตใชเทคโนโลยีคารบอนตํ่าในอาคาร เคร่ืองมือ และการขนสง ดวยทางเลือกท่ีไมกอใหเกิด

มลภาวะ และเพิ่มปริมาณการใชไฟฟาจากแหลงพลังงานหมุนเวียน สําหรับสํานักงาน อาคาร หรือ
สถานท่ีท่ีเหมาะสม 

● สงเสริมผลิตภัณฑและบริการคารบอนตํ่า และแสดงขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกในฉลาก
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน 

 
2. การลดผลกระทบตอระบบนิเวศ (Ecological Footprint) ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอน

ของการดําเนินกิจการทางธุรกิจ ลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง และลดการสรางของเสีย/มลพิษ 
• ประเมินและลดผลกระทบตอระบบนิเวศจากการดําเนินธุรกิจ การเดินทาง การใชพลังงานและน้ํา 

การจัดซื้อ และการลงทุนตางๆ 
• สงเสริมวัสดุหมุนเวียนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ผลิตภัณฑและ

บริการตลอด หวงโซคุณคา 
 

3. มุงสูขยะเปนศูนย (Zero Waste) บูรณาการตามหลักการ "ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy)" ในกิจการทางธุรกิจ การออกแบบวัสดุเพื่อสามารถนํามาแปรรูป และกลับมาใชใหมได 
และการยุติรูปแบบการผลิตและ การบริโภคท่ีสิ้นเปลือง 
● พัฒนาระบบการแยกขยะโดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใชใหม 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
● ลดและเลิกใชพลาสติกแบบใชคร้ังเดียวท้ิง รวมถึงสารเคมีท่ีเปนอันตรายและวัสดุท่ีไมสามารถ

ยอยสลายไดทางชีวภาพ ในผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของสินคาตราหาง (House Brand) โดย
สงเสริมการใชวัสดุทดแทนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

● ลดการสูญเสียอาหาร อาหารสวนเกินและขยะอาหาร ภายใตหลักการปองกันการเกิดของเสียท่ีตน
ทาง(Prevention) การแปรรูปกลับมาเปนทรัพยากร (Recycle) และการกําจัดเพื่อใชเปนพลังงาน 
(Recovery) 
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4. การจัดหาอยางยั่งยืน (Sustainable Sourcing) สงเสริมการจัดหาสินคาและวัสดุท่ีเก่ียวของอยาง
ยั่งยืน รวมไปถึงผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมกับผูผลิตสินคา เพื่อสงเสริมแนวทางการ
จัดการทรัพยากรอยางยั่งยืน 
● นําแนวทางการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑมาใชพิจารณาในการจัดซ้ือสินคาและจัดจางบริการ 

● สนับสนุนหวงโซอุปทานท่ีมาจากทองถิ่น 
วัสดุและผลิตภัณฑจากธรรมชาติและเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

● รวมกับผูผลิตสินคาในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการจัดซื้อจัดจางและการสงมอบ 
ผลิตภัณฑใหแกลูกคา 

 
5. การสงเสริมผลิตภัณฑและบริการท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Eco-friendly products/services)  

พิจารณาเพื่อมุงลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนของวงจรชวิีตของผลิตภัณฑ ท่ีจําหนายใน
ตลาดในประเทศ และตางประเทศ 
● พัฒนาและนําเสนอผลิตภัณฑท่ีมีสวนชวยในการอนุรักษสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร 

และการอนุรักษพลังงาน 

● พัฒนาตลาดสําหรับผลิตภัณฑท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 
6. มุงสูกระบวนการขนสงและการกระจายสินคาอยางยั่งยืน (Transitioning to sustainable 

transportation and distribution) ปรับปรุงประสิทธิภาพดานการจัดการสิ่งแวดลอมของ 
ผูใหบริการจัดจําหนายและขนสง ในทุกขั้นตอน เพื่อบรรลุเปาหมายการลดคารบอน 
● สงเสริมการขนสงและการเดินทางในรูปแบบท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมใหแกพนักงานและลูกคา 
● เพิ่มประสิทธิภาพการขนสง และการจัดจําหนายผลิตภัณฑ โดยมีตนทุนท่ีเหมาะสมและลดการใช

พลังงานเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ท้ังยังคงรักษาคุณภาพการดําเนินงาน สุขอนามัย และ
ความปลอดภัย 

 
7. การสงเสริมรูปแบบการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน สื่อสารสรางความตระหนักตอพนักงาน ลูกคา

และผูมีสวนไดเสีย ในการสงเสริมรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคอยางมีความรับผิดชอบ รวมท้ังการ
จัดการขยะจากการบริโภคท่ีเหมาะสม 
• สงเสริมใหพนักงาน ลูกคาและผูมีสวนไดเสีย ตระหนักรูถึงแนวทางปฏิบัติท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมกับ รูปแบบการใชชีวิตของตนเอง 
• สนับสนุนและขยายการดําเนินการสําหรับผูมีสวนไดเสียท้ังหมดในการมีสวนรวมฟนฟูอนุรักษ

สิ่งแวดลอม รวมถึง การพัฒนาและดําเนินโครงการท่ีสามารถสรางผลกระทบเชิงบวกสูงสุดตอ
สิ่งแวดลอมและสังคม 

• สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สําหรับผลิตภัณฑและบริการท่ีมีสวนชวยในการรักษา
สิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากร และการอนุรักษพลังงาน โดยครอบคลุมบริษัทในเครือเซ็นทรัล
รีเทล และพันธมิตรทางธุรกิจท่ีสําคัญ 
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8. กระบวนการการสอบทานทางธุรกิจ (Due Diligence Process)  ผนวกประเด็นดานสิ่งแวดลอม
ท่ีเก่ียวของไวในกระบวนการสอบทานธุรกิจและกระบวนการควบรวมกิจการ เพื่อใหเปนไปตาม
ระเบียบการปฏิบัติ และกฎหมาย รวมถึงระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวกับสิ่งแวดลอม       

 
การพัฒนาอยางตอเน่ือง (Continuous Improvements)  
 

บริษัทฯ มุงม่ันพัฒนาอยางตอเน่ืองเพื่อบรรลุผลสําเร็จของการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม โดยการ
กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค วางแผนปฏิบัติงาน จัดทําโครงการหรือแนวคิดริเร่ิมในการปฏิบัติ วัด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และประเมินความคืบหนาเทียบกับเปาหมาย รวมท้ังจัดทํากระบวนการพัฒนา
ประสิทธิภาพดานสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง โดยมีการรายงานและการสอบทานโดยผูบริหารระดับสูง หรือ 
คณะกรรมการบริษัท ยิ่งไปกวาน้ัน บริษัทฯ มุงเนนการสรางการมีสวนรวม มีการสื่อสาร และเสริมสรางพัฒนา
ขีดความสามารถใหแกพนักงานและผูมีสวนไดเสีย อาทิ คูคา ผูใหบริการ ผูรับเหมา ผูรวมทุน ผูรับใบอนุญาต 
บริษัทจางเหมาบริการจากภายนอก และอื่นๆ เพื่อใหเขาใจนโยบายดานสิ่งแวดลอม และสามารถนําไปปฏิบัติ
ตาม และประยกุตใช สูการรวมมือกันเพื่อลดและบรรเทาผลกระทบและความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับและระเบียบดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ   

 
นโยบายดานสิ่งแวดลอมน้ีใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 เปนตนไป                      

    
 
 

-ลงนาม- 
(ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล) 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

 


