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เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

เซ็็นที่รัล  รี เที่ล ไดำ้ดำำา เนินธุรกิจค้ าปล่กควบัคู่ ไปกับั 
ความรับัผิดำชั่อบัต่อสังคมมาอย่ั่างต่อเนื�องยั่าวนาน 
ม่เป้าหมายั่องค์กรชั่ัดำเจน กับัการก้าวสู่องค์กรต้นแบับั 
การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยืั่นของธุรกิจค้าปล่กแห่งอนาคต โดำยั่
พัันธกิจขององค์กรคือการดำำาเนินธุรกิจที่่�ตระหนักถุึง 
ผลกระที่บัไม่เฉพัาะระยั่ะสั�นแต่รวมถึุงระยั่ะยั่าวด้ำวยั่ มุ่งเน้น
การสร้างคณุภาพัมากกว่าปริมาณ มุง่มั�นสูก่ารเติบัโตอย่ั่างม่
คณุภาพั ในสายั่ตาของผูม้ส่่วนได้ำเสย่ั่ที่ั�งลูกค้า พันักงาน คูค้่า 
ชัุ่มชั่นและสังคม พัร้อมให้ความสำาคัญกับัการสร้างคุณค่า
รว่มกนั (Creating Shared Values: CSV) โดำยั่ยั่ดึำหลกัการ 
พััฒนาองค์กรผ่านกรอบัการดำำา เ นินงานที่างธุรกิจ 
ภายั่ใตค้วามยั่ั�งยั่นื  (Sustainability) สอดำคลอ้งกบััแนวคดิำ 
ESG ที่ั�ง 3 ดำ้าน ไดำ้แก่ สิ�งแวดำล้อม (Environment) 
สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบัาล (Governance) 

สำาหรับัดำ้านสิ�งแวดำล้อม เราให้ความสำาคัญดำา้นการบัรหิาร
จดัำการเพัื�อลดำปริมาณขยั่ะมูลฝอยั่ (Waste Management) 
ภายั่ใต้หลักการ Circular Economy ที่่�ประกอบัไปดำ้วยั่ 
Reuse Reduce และ Recycle รวมไปถุงึการใชั่บ้ัรรจภัุณฑ์์ 
ห่บัห่อที่่� เป็นมิตรต่อสิ�งแวดำล้อม การยั่กเลิกการใชั่้ 
ถุุงพัลาสติกแบับัใช้ั่ครั�งเดำ่ยั่วที่ิ�ง และการส่งเสริมการใช้ั่ซ็ำ�า 
ตวัอยั่า่งโครงการที่่�สำาคญั อาที่ ิ“โครงการ Journey to Zero” 
ที่่�สรา้งความร่วมมอืของทุี่กกลุม่ธุรกจิมุง่เปา้หมายั่สูก่ารลดำ 
ปรมิาณขยั่ะมูลฝอยั่ และส่งเสรมิการลดำก๊าซ็คาร์บัอน ผา่น 
การพัฒันาห่วงโซ่็คณุค่า และการจัดำการอย่ั่างมป่ระสิที่ธิภาพั 
อาที่ ิลดำการใชั่พ้ัลาสตกิแบับัใชั่้ครั�งเดำ่ยั่วที่ิ�ง ลดำการสูญเส่ยั่ 
อาหาร ปรบััเปล่�ยั่นบัรรจภุณัฑ์ท์ี่่�สามารถุยั่อ่ยั่สลายั่ไดำ ้เปน็ตน้ 
รวมถุงึ โครงการที่่�รว่มมอืกบัั SOS (Scholars of Sustenance 
Foundation) เพัื�อมุ่งเป้าบัริจาคอาหารส่วนเกินจาก 
การจำาหน่ายั่ในแต่ละวันในการชั่่วยั่เหลือกลุ่มเปราะบัาง 
ในชัุ่มชั่น และเพืั�อลดำการสร้างขยั่ะอาหาร ผ่านการพััฒนา 
การจดัำการระบับัใหม้ป่ระสทิี่ธภิาพัยั่ิ�งข้�น

สำาหรับัดำ้านสังคม เรามองว่าองค์กรจะพััฒนาก้าวไกล 
ไดำ้นั�น ต้องอาศัยั่บัุคลากรที่่�ม่ศักยั่ภาพั อ่กที่ั�งใส่ใจในเร่�อง 
สุขภาวะแวดำล้อมในการที่ำางาน เพัื�อให้พันักงานทุี่กคนม ่
ความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่ พัร้อมการพััฒนาศักยั่ภาพัของพันักงาน
ในองค์กรทีุ่กระดำับัชั่ั�น และสร้างโอกาสการที่ำางานให้กับั 
คนทีุ่กกลุ่ม ซ็้�งรวมไปถุึงพันักงานคนพัิการ ให้ม่อาชั่ีพั 
ที่่�ยั่ั�งยั่ืน สามารถุเล่�ยั่งตนได้ำ และยั่ึดำมั�นบันหลักของ 
การเคารพัสิที่ธิมนุษยั่ชั่น ตัวอย่ั่างโครงการที่่�สำาคัญ เช่ั่น 
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สารจากประธานกรรมการ
ศูนยั่์ Contact Center เพัื�อคนพัิการ ร่วมกับัมูลนิธิพัระมหาไถุ่ มุ่งมั�นลดำความเหลื�อมลำ�าในสังคม สนับัสนุนอาชั่ีพัชั่่วยั่เหลือคนพัิการ ให้
ม่รายั่ไดำ้ประจำาและสามารถุดำำารงชั่ีวิตอยัู่่ไดำ้ดำ้วยั่ตนเองอยั่่างยั่ั�งยั่ืน

สว่นดำา้นหลกัธรรมาภบิัาล เราใหค้วามสำาคญักบััการกำากบััดำแูลกจิการที่่�ดำแ่ละจรรยั่าบัรรณธรุกจิ ตั�งมั�นในการดำำาเนนิธรุกจิดำว้ยั่ความโปรง่ใส 
ตรวจสอบัได้ำ และต่อต้านการทุี่จริตคอร์รัปชัั่น พัร้อมที่ั�งสร้างความน่าเช่ั่�อถุือและความไว้วางใจระหว่างผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ทุี่กกลุ่ม 
อก่ที่ั�งสง่เสรมิดำา้นนวตักรรม ตลอดำจนนำามาเปน็เคร่�องมอืในการพัฒันาศกัยั่ภาพัของการบัรกิารเพัื�อตอบัสนองความตอ้งการของลกูคา้ 
ควบัคูไ่ปกบััการบัริหารความเส่�ยั่งอนัอาจเกดิำจากปจัจยัั่ตา่ง ๆ พัรอ้มที่ั�งมุง่เนน้การปกปอ้งฐานขอ้มลูของลกูคา้เปน็สำาคญั 

แม้ตลอดำปี 2564 สถุานการณ์การแพัร่ระบัาดำของ COVID-19 ยัั่งคงส่งผลกระที่บัอยั่่างต่อเนื�องต่อสังคมที่ั�งที่างตรงและที่างอ้อม 
เซ็น็ที่รลั รเีที่ล ได้ำใชั่จ้ดุำแขง็ของธุรกิจคา้ปลก่ในการสนับัสนนุดำา้นสาธารณสุข และช่ั่วยั่เหลือผูบ้ัริโภคอย่ั่างกว้างขวาง เช่ั่น การเปิดำพืั�นที่่�ใน
ศนูย์ั่การค้าที่่�กระจายั่อยัู่ท่ี่ั�วประเที่ศให้เป็นจุดำฉด่ำวัคซี็นสำาหรับัประชั่าชั่น ถืุอเป็นการอำานวยั่ความสะดำวกในการรับัวัคซี็น และลดำความแออัดำ 
ภายั่ในโรงพัยั่าบัาล ที่ั�งยั่ังส่งมอบัอุปกรณ์ที่างการแพัที่ยั่์ อาหารและสิ�งของจำาเป็น พัร้อมที่ั�งดำูแลชั่ีวิตความเป็นอยัู่่ของพันักงาน ดำ้วยั่ 
การจัดำตั�ง “ศูนยั่์พัักคอยั่ โดำยั่เซ็็นที่รัลที่ำา” รวมไปถึุงความร่วมมือและปฏิิบััติตามมาตรการของกระที่รวงสาธารณสุขอยั่่างเคร่งครัดำ 
ยั่ึดำถุือในเร่�องความปลอดำภัยั่ และสุขอนามัยั่ของพันักงาน รวมถุึงลูกค้าเป็นหัวใจสำาคัญในการดำำาเนินงาน

เซ็น็ที่รัล รเีที่ล ใหค้วามสำาคัญกบััการดำำาเนินธรุกิจใหเ้ตบิัโตอยั่า่งยั่ั�งยั่นืมาโดำยั่ตลอดำ ด้ำวยั่ความมุง่มั�นน่� สง่ผลใหเ้ราไดำร้บััการประเมินจาก 
S&P Global ให้เป็นองค์กรที่่�ไดำ้อยัู่่ในบััญชั่ีรายั่ช่ั่�อ Sustainability Yearbook 2022 (DJSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปล่ก สะท้ี่อน
ให้เห็นถุึงความมุ่งมั�นในการขับัเคลื�อนธุรกิจในระดำับัสากล และไดำ้รับัเลือกให้เป็น “หุ้นยัั่�งยั่ืน” Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำาปี 2564 จากตลาดำหลักที่รัพัยั่์แห่งประเที่ศไที่ยั่ ในปีแรกที่่�ที่ำาการเข้าร่วมการประเมิน ถุือเป็นการสร้างความเชั่่�อมั�นให้กับั
นักลงทีุ่น และสะที่้อนให้เห็นว่า เซ็็นที่รัล รีเที่ล เป็นภาคธุรกิจที่่�วางแนวที่างและนำาศักยั่ภาพัองค์กรมาร่วมสนับัสนุนการแก้ไขปัญหาดำ้าน
สังคมและสิ�งแวดำล้อมไดำ้ พัร้อมที่ั�งผลักดำันกลยัุ่ที่ธ์การพััฒนาดำ้านความยั่ั�งยั่ืน ให้เป็นส่วนสำาคัญในการบัริหารจัดำการธุรกิจ สอดำคล้อง
กบััเปา้หมายั่การพัฒันาที่่�ยั่ั�งยั่นืขององคก์ารสหประชั่าชั่าต ิ(United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) และ
มก่ระบัวนการบัรหิารจดัำการความเส่�ยั่งที่่�ครอบัคลมุ พัรอ้มปรบััตวัเพัื�อสรา้งโอกาสในการแขง่ขนัผา่นนวตักรรมที่างธรุกจิโดำยั่เฉพัาะชั่ว่ง
สถุานการณ์การแพัร่ระบัาดำของ COVID-19 ไดำ้เป็นอยั่่างดำ่

ในป ี2565 เรามองวา่การเตบิัโตของธุรกจิที่่�ดำต้่องควบัคู่ไปกบััการแสดำงความรบััผดิำชั่อบัตอ่สงัคม และการพัฒันาอยั่า่งยั่ั�งยั่นื เซ็น็ที่รลั รเีที่ล 
จึงมุ่งมั�นในการพััฒนาไปพัร้อมกันกับัทีุ่กภาคส่วน โดำยั่ให้ความสำาคัญเร่�องการกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ มุ่งเน้นเร่�องสิที่ธิและประโยั่ชั่น์ของ
ผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ และผลที่่�จะม่ต่อการประกอบัการของบัริษัที่ฯ และความยั่ั�งยั่ืนของธุรกิจ รวมถุึงประเดำ็นเร่�องสิ�งแวดำล้อมและการต่อต้าน
การทีุ่จริตคอร์รัปชั่ัน โดำยั่ม่การดำำาเนินงานตามแผนงานดำังน่� 

(1)  การรวบัรวมหลักกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ดำ้านต่าง ๆ ไว้เป็นเล่มเดำ่ยั่วกัน เพัื�อกำาหนดำบัที่บัาที่หน้าที่่�และความรับัผิดำชั่อบั รวมถุึงเป็น
แนวที่างให้บัุคลากรของบัริษัที่ฯ ถุือปฏิิบััติ โดำยั่จะประกาศใชั่้ต้นปี 2565 

(2) การจัดำที่ำาแผนงานเพัื�อป้องกันความเส่�ยั่งและการควบัคุมภายั่ใน เพัื�อให้เกิดำการ Check & Balance ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ และ
เป็นการสร้างความสามารถุในการแข่งขันระยั่ะยั่าว โดำยั่บัริษัที่ฯ ได้ำประกาศเป็นแนวร่วมปฏิิบััติของภาคเอกชั่นไที่ยั่ในการต่อต้าน 
การทีุ่จริตคอร์รัปชั่ัน ผ่านโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่ันของภาคเอกชั่นไที่ยั่ (CAC) เมื�อม่นาคม 2564 และบัริษัที่อยัู่่ระหว่าง
การยั่ื�นเอกสารเพัื�อขอรับัการเป็นสมาชั่ิกในปี 2565 

(3) การจัดำที่ำาแผนงานเพัื�อให้ไดำ้รับัผลการประเมินดำ้านการกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ ใน “ระดำับั 5 ดำาว” หร่อ “ดำ่เลิศ” จากสมาคมส่งเสริม
สถุาบัันกรรมการบัริษัที่ไที่ยั่ ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 2

ที่ั�งหมดำน่� คือความตั�งใจของ เซ็็นที่รัล รีเที่ล ที่่�ลงมือที่ำามาอยั่่างต่อเนื�อง โดำยั่เรายั่ังคงมุ่งมั�นที่่�จะปรับัตัว ปรับักลยัุ่ที่ธ์ และบัริหารจัดำการ
องค์กรบันหลักธรรมาภิบัาลต่อไป ที่ั�งน่� เรายั่ังให้ความสำาคัญกับัการดำำาเนินธุรกิจอยั่่างยั่ั�งยั่ืนในต่างประเที่ศที่ั�งเว่ยั่ดำนามและอิตาล่ดำ้วยั่ 
เพัื�อให้ภาคธุรกิจเป็นส่วนหนึ�งในการสร้างผลลัพัธ์เชั่ิงบัวกในระยั่ะยั่าวท่ี่�ม่คุณภาพั ยั่กระดำับัชั่ีวิตผู้คน สังคม และโลกให้ดำ่ยั่ิ�งข้�น ถุือเป็น 
การสร้างคุณค่าควบัคู่กับัการสร้างความยั่ั�งยั่ืนของธุรกิจให้เติบัโตไปพัร้อม ๆ กัน

GRI 102-14

5

Overview Environment Social Governance

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564



สารจากประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร

ญน์น์์ โภคทรัพย์์ 
(นายญนน์ โภคท่รีัพย์) 
ประธานเจ้าหน้าที่่�บัริหาร

เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น

ปี 2564 ยั่ังถืุอเป็นปีแห่งความที่้าที่ายั่ต่อการดำำาเนินงาน
ของบัริษัที่ฯ เนื�องจากสถุานการณ์การแพัร่ระบัาดำของ 
COVID-19 ยัั่งคงมต่่อเนื�องที่ั�วโลกนบััเป็นเวลากวา่ 2 ปีแลว้ 
ตลอดำปีที่่�ผ่านมาบัริษัที่ฯ ยั่ังคงเน้นยั่ำ�าและคำานึงถุึงเร่�อง
สุขภาพัและความปลอดำภัยั่ของลูกค้า พันักงาน คู่ค้า และ
ชัุ่มชั่นมาเป็นอันดัำบัแรก และได้ำดำำาเนินมาตรการป้องกัน 
สขุอนามยัั่อยั่า่งเขม้งวดำในที่กุสถุานประกอบัการและสำานกังาน 
และที่างบัริษัที่ฯ ไดำ้ให้ความร่วมมือและปฏิิบััติตามมาตรการ
ควบัคุมโรคของภาครัฐอยั่่างเคร่งครัดำ ที่ำาให้ต้องปิดำ 
การให้บัรกิารร้านคา้ในกลุม่นอนฟูู้้ดำ และบัางสาขาของกลุ่มฟูู้้ดำ 
เป็นการชัั่�วคราวในประเที่ศไที่ยั่และประเที่ศเว่ยั่ดำนามใน
ไตรมาสที่่� 2 ต่อเนื�องถึุงไตรมาสที่่� 3 และในประเที่ศอิตาล่
ในชั่่วงต้นปี ซ็้�งไดำ้ส่งผลกระที่บัต่อธุรกิจของบัริษัที่ฯ 
อยั่่างหล่กเล่�ยั่งไม่ไดำ้

ที่ว่าในปีที่่�ผ่านมา บัริษัที่ฯ ได้ำเรียั่นรู้ที่่�จะรับัมือและปรับัตัว 
อยัู่ร่ว่มกับัสถุานการณ์ COVID-19 และได้ำปรบััเปล่�ยั่นกลยุั่ที่ธ์ 
การดำำาเนินงานของบัริษัที่ฯ มุ่งเน้นการที่ำากลยัุ่ที่ธ์เชั่ิงรุก 
ผสมผสานกบัักลยั่ทุี่ธเ์ชั่งิรบััเพัื�อพัลกิวกิฤตใหเ้ปน็โอกาส โดำยั่
บัริษัที่ฯ ได้ำนำาแนวคิดำ “Resilience Reimagined” มาใช้ั่ 
ในการปรับัตัวอย่ั่างยืั่ดำหยัุ่่นและสร้างโอกาสใหม่ ๆ และได้ำ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ พัร้อมปลูกฝังแนวคิดำแบับั 
Digital First โดำยั่เราได้ำติดำอาวุธให้พันักงานม่ความรู ้
ความเข้าใจดำ้านดำิจิที่ัลมากกว่า 50,000 คน และปรับัระบับั 
การที่ำางานใหเ้ปน็ Omni-Centric ในที่กุมติ ิและลงที่นุตอ่เนื�อง 
ในการพัฒันา Central Retail Ecosystem และแพัลตฟู้อร์ม 
Omnichannel ที่่�สมบัรูณแ์บับัที่่�เชั่่�อมประสบัการณอ์อฟู้ไลน์ 
และออนไลน์อย่ั่างไร้รอยั่ต่อ ขณะเดำ่ยั่วกัน บัริษัที่ฯ ได้ำปรับั
โมเดำลธุรกิจและพัอร์ตโฟู้ลิโออย่ั่างม่กลยัุ่ที่ธ์ สู่ธุรกิจที่่�ม่
การเติบัโตเร็วและยั่ั�งยั่ืน สอดำคล้องกับัเที่รนดำ์ของตลาดำ
และความต้องการของผู้บัริโภคที่่�เปล่�ยั่นแปลงไปในทีุ่กกลุ่ม 
ธรุกิจ ตั�งแตก่ลุม่แฟู้ชั่ั�น เปน็ Destination ที่่�รวบัรวมพัรเีมย่ั่ม
แบัรนดำ์ระดำับัโลก พัร้อมใชั่้เคร่อข่ายั่ของกลุ่มเซ็็นที่รัล รีเที่ล 
ยัุ่โรป เพัื�อเพัิ�มความหลากหลายั่ของสินค้า และตอบัโจที่ยั่์ 
ลูกค้ากลุ่มพัรีเม่ยั่มไลฟู้์สไตล์ จนถุึงกลุ่มฮาร์ดำไลน์และฟูู้้ดำ 
โฟู้กัสไปที่่�ตลาดำแมสมากข้�น ขยั่ายั่เคร่อข่ายั่สาขาที่ั�งใน
ประเที่ศไที่ยั่และประเที่ศเว่ยั่ดำนาม โดำยั่ม่ไที่วัสดำุ เป็นธุรกิจ 
เร่อธงดำ้านฮาร์ดำไลน์ พัร้อมที่ั�งเปิดำตัวโมเดำลร้านค้าแบับั 
Daily Home Convenience เพัื�อตอบัโจที่ยั่์การใชั่้บัริการ
สำาหรับัลูกค้าทีุ่กคนทีุ่กที่่�ทีุ่กเวลาผ่าน go! WOW และไดำ้นำา
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แบัรนดำ์ที่็อปส์ มาร์เก็ตที่่�ประสบัความสำาเร็จในประเที่ศไที่ยั่ไปเปิดำตัวในประเที่ศเว่ยั่ดำนาม อ่กที่ั�ง บัริษัที่ฯ ไดำ้เดำินหน้าตามกลยัุ่ที่ธ์ M&A 
และประสบัความสำาเร็จในการควบัรวมกิจการของ COL ผู้นำาธุรกิจอุปกรณ์สำานักงาน หนังสือ สื�อบัันเที่ิง สินค้าไลฟู้์สไตล์ และ e-Book 
อันดำับั 1 ภายั่ใต้แบัรนดำ์ ออฟู้ฟู้ิศเมที่ บั่ทีู่เอส และเมพั 

สำาหรับัผลประกอบัการปี 2564 บัริษัที่ฯ ม่รายั่ไดำ้รวม 195,654 ล้านบัาที่ เพัิ�มข้�นร้อยั่ละ 1 และม่กำาไรสุที่ธิหลังหักรายั่การปรับัปรุงกำาไร 
407 ล้านบัาที่ เพัิ�มข้�นร้อยั่ละ 166 เมื�อเที่่ยั่บักับัปี 2563 ผลประกอบัการโดำยั่รวมพัลิกกลับัมาดำ่ข้�นอยั่่างมากในไตรมาสที่่� 4 ซ็้�งบัริษัที่ฯ 
สามารถุที่ำายั่อดำขายั่และกำาไรไดำ้ใกล้เค่ยั่งกับัไตรมาสเดำ่ยั่วกันในชั่่วงปี 2562 ก่อนการเกิดำสถุานการณ์ COVID-19 ถุึงแม้ยั่ังม่ปัจจัยั่ลบั
เร่�องการท่ี่องเที่่�ยั่วที่ั�วโลกที่่�ยัั่งไม่ฟู้้�นตัว ผลลัพัธข์องความทีุ่ม่เที่ในการดำำาเนนิธรุกจิภายั่ใต้สถุานการณ์ที่่�ที่า้ที่ายั่ได้ำสะที่อ้นผา่นรางวัลและ
ความภาคภูมิใจที่่�บัริษัที่ฯ ไดำ้รับัในปี 2564 ยั่กตัวอยั่่าง เชั่่น รางวัล Asian Excellence Awards ดำ้าน CSR ดำ้านนักลงทีุ่นสัมพัันธ์ และ
ดำา้นสื�อสารองค์กรยั่อดำเย่ั่�ยั่มระดัำบัเอเชีั่ยั่ โดำยั่ Corporate Governance Asia นิตยั่สารชั่ั�นนำาดำา้นเศรษฐกิจของฮ่องกง รางวัล Asia’s 
Best Employer Brand จากการเปน็บัรษิทัี่ที่่�ดำแูลพันกังานในองคก์รไดำอ้ยั่า่งมค่ณุภาพั จงึไดำร้บััการคดัำเลอืกเปน็อนัดำบัั 1 จากบัรษิทัี่ตา่ง ๆ  
ในแถุบัเอเชั่ียั่กว่า 38 ประเที่ศ โดำยั่ Employer Branding Institute สถุาบัันชั่ั�นนำาดำ้านที่รัพัยั่ากรมนุษยั่์ ประเที่ศอินเดำ่ยั่ รางวัล Top 10 
Reputable Retail Companies ที่่�เซ็็นที่รัล รีเที่ล เว่ยั่ดำนาม ไดำ้รับัการจัดำอันดำับัให้เป็นสุดำยั่อดำค้าปล่กปี 2564 โดำยั่บัริษัที่ Vietnam 
Report Joint Stock ซ็้�งพัจิารณาจากความสามารถุในการบัริหารจัดำการด้ำานการเงิน ช่ั่�อเสย่ั่งที่่�ดำข่องบัริษทัี่ และการสำารวจความคิดำเห็น 
ผู้บัริโภคและผู้ม่ส่วนเก่�ยั่วข้อง รางวัล The Global CSR Awards ดำ้าน Best Program Community Award จากโครงการจริงใจ 
Farmers’ Market  ในงาน The 13th Annual Global CSR Summit & Awards ซ็้�งจัดำโดำยั่ The Pinnacle Group International 
ประเที่ศสิงคโปร์ รางวัลและเก่ยั่รติยั่ศในฐานะผู้นำาค้าปล่กที่ั�งหมดำน่� ถุือเป็นผลแห่งความสำาเร็จที่่�บัริษัที่ฯ มุ่งมั�นสานต่อและพััฒนา เพัื�อ
ยั่กระดำับัการที่ำางานให้ดำ่ยั่ิ�งข้�น

นอกเหนือจากการพััฒนาธุรกิจอยั่่างไม่หยัุ่ดำยั่ั�งในปี 2564 บัริษัที่ฯ ไดำ้ยั่กระดำับัองค์กรสู่มาตรฐานสากลบันเวที่่โลกในบัริบัที่ของ 
ความยั่ั�งยั่นืที่ั�งดำา้นสิ�งแวดำล้อม (Environment) สงัคม (Social) และบัรรษทัี่ภิบัาล (Governance) ผา่นหลายั่ ๆ  โครงการ ไดำแ้ก ่โครงการ 
Journey to Zero ที่่�มเ่ปา้หมายั่เพัื�อลดำปรมิาณขยั่ะมูลฝอยั่ที่่�ตน้ที่าง สง่เสรมิการคดัำแยั่ะขยั่ะอยั่ากถุกูวธิ ่เปล่�ยั่นมาใชั่พ้ัลงังานหมนุเวย่ั่น 
และเพัิ�มพัื�นท่ี่�ส่เขียั่ว โครงการการจ้างงานคนพิัการที่่�บัริษัที่ฯ ได้ำร่วมมือกับัภาครัฐ ภาคเอกชั่น และเที่ศบัาลท้ี่องถิุ�น ผลักดำันให้กับักลุ่ม
คนพิัการม่บัที่บัาที่หน้าที่่�เที่่าเที่่ยั่มกับัพันักงานที่ั�วไป เพัื�อสร้างอาชั่ีพัและส่งเสริมศักยั่ภาพัของคนพัิการเพัื�อลดำความเหลื�อมลำ�าในสังคม 
การใหค้วามชั่ว่ยั่เหลอืดำา้นตา่ง ๆ  แกส่งัคมและบัคุลากรการแพัที่ยั่ใ์นชั่ว่งสถุานการณ ์COVID-19 รวมถุงึการนำาหลกัการกำากบััดำแูลกจิการ
ที่่�ดำ่ของสำานักงาน ก.ล.ต. (CG Code) ไปปรับัใชั่้ให้เหมาะสมกับับัริบัที่ของธุรกิจ และการที่บัที่วนนโยั่บัายั่ดำ้านการกำากับัดำูแลต่าง ๆ ของ 
บัริษัที่ฯ เพัื�อให้สอดำคล้องกับัหลักการกำากบััดำแูลกิจการที่่�ดำแ่ละยั่กระดัำบัมาตรฐานการปฏิบิัติังานให้เปน็ไปตามหลักสากล ซ็้�งการดำำาเนนิการ 
ข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2564 บัริษัที่ฯ ไดำ้รับัคัดำเลือกเป็นหนึ�งในรายั่ชั่่�อหุ้นยัั่�งยั่ืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) 
ประจำาป ี2564 จากตลาดำหลกัที่รพััยั่แ์หง่ประเที่ศไที่ยั่ และไดำร้บััเลอืกใหเ้ปน็สมาชั่กิ Sustainability Yearbook 2022 ในกลุม่อตุสาหกรรม
ค้าปล่ก ในปีแรกของการเข้าร่วมประเมินความยั่ั�งยั่ืนของ S&P Global (DJSI) 

ปี 2564 จึงนับัว่าเป็นปีของการที่ดำสอบัความแข็งแกร่งของ เซ็็นที่รัล รีเที่ล ที่่�ม่ความท้ี่าที่ายั่เป็นอย่ั่างมาก แต่เราก็สามารถุกลับัมา 
พัลกิฟู้้�นธรุกจิได้ำอยั่า่งรวดำเร็วและแข็งแกร่งยั่ิ�งกว่าเดิำม ซ็้�งพัสิจูนไ์ดำแ้ลว้วา่การปรับัตวัอยั่า่งรวดำเร็วขององค์กรและบุัคลากรสามารถุที่ำาให้ 
เซ็น็ที่รลั รเีที่ล กา้วผา่นอปุสรรคที่ั�งหลายั่มาอยั่า่ง “Antifragile” - แขง็แกรง่แตย่ั่ดืำหยัุ่น่ ผมขอถุอืโอกาสน่�ขอบัคณุ ลกูคา้ คูค่า้ และพันกังาน 
ทีุ่กคนของเราที่่�ร่วมเป็นส่วนหนึ�งในแรงผลักดำันสำาคัญที่่�ที่ำาให้เซ็็นที่รัล รีเที่ล พััฒนาธุรกิจไดำ้อยั่่างต่อเนื�องและพัร้อมเติบัโตอยั่่างยั่ั�งยั่ืน 
จนก้าวสู่การเป็นผู้นำาดำ้านค้าปล่กและบัริการระดำับัโลกไดำ้อยั่่างเต็มความภาคภูมิ

จากน่�ไปจนถึุงปี 2565 เรายัั่งคงยึั่ดำมั�นในเป้าหมายั่ขององค์กร ที่่�จะเป็นศูนยั่์กลางชีั่วิตของผู้คน (Central to Life) ควบัคู่ไปกับั 
การเติบัโตอยั่่างยั่ั�งยั่ืน โดำยั่การขยั่ายั่ธุรกิจผ่านการยั่กระดำับัเเพัลตฟู้อร์ม Omnichannel โดำยั่ใชั่้เที่คโนโลยั่่เเละดำิจิที่ัลใหม่ ๆ เพืั�อเร่ง 
การขับัเคลื�อนให้เกิดำการเติบัโตในกลุ่มธุรกิจหลักที่ั�งในประเที่ศเเละต่างประเที่ศ รวมถุึงการร่วมมือกับัพัาร์ที่เนอร์ระดำับัสากล และสร้าง
ธรุกิจใหม่ตามเที่รนด์ำของโลกเเละความต้องการของผูบ้ัริโภค ตลอดำจนขยั่ายั่ธุรกิจภายั่ใต้เเนวคิดำ Inclusive Growth สร้างความสำาเรจ็
ร่วมกันกับัพัาร์ที่เนอร์เพัื�อการเติบัโตอยั่่างยั่ั�งยั่ืน 
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ผลการดำำาเนินงาน 
ดำ้านความยั่ั�งยั่ืน 
ปี 2564
บัริษัที่ฯ ดำำาเนินงานดำ้านการพััฒนาอย่ั่างยั่ั�งยั่ืนที่ั�วที่ั�ง 
องค์กร ครอบัคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดำล้อม
อยั่่างต่อเนื�อง ภายั่ใต้กรอบัการดำำาเนินงานการพััฒนา
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน ไดำ้แก่  1 )  ความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่ของผู้คน 
2) การเติบัโตที่างเศรษฐกิจอย่ั่างยัั่�งยืั่น 3) คุณภาพั 
สิ�งแวดำล้อม และ 4) ความสงบัสุข ศิลปวัฒนธรรมและ
ความร่วมมือ อ่กที่ั�ง บัริษัที่ฯ กำาหนดำที่ิศที่างและเป้าหมายั่
การดำำา เนินงานให้ ม่ความสอดำคล้องกับัเป้ าหมายั่ 
การพััฒนาที่่�ยั่ั�งยั่ืนขององค์การสหประชั่าชั่าติที่ั�ง 17 
เป้าหมายั่ เพัื�อขับัเคลื�อนขีดำความสามารถุขององค์กร 
สร้างความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่ให้กับัชุั่มชั่นและสังคม และดูำแล 
สิ�งแวดำล้อม ความคืบัหน้าและโครงการที่่�โดำดำเด่ำนในปี 
2564 ม่ดำังต่อน่�
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ปริิมาณกัักัเกั็บ 
กั๊าซเริือนกัริะจกั ภายใน 10 ปี

72,131
ตัน คารี์บอนไดออกุไซด์

เพิ่่�มพิ่้�นที่่�สี่เขีียวและฟื้้�นฟืู้ป่า

2,154 ไรี่ 

360 ล�านบาท่
สีริ้างผลตอบแที่นคื้นสีู�สีังคืมจากั
กัาริฟื้้�นฟืู้ป่า (SROI)

 ขียะอ่นที่ริีย์

17,000 ลิตรี
เขี้าสีู�กัริะบวนกัาริหมักัป๋�ยชีีวภาพิ่

คุณภาพส่�งแวดล้อม
ภายั่ใต้หลักการเศรษฐกิจหมุนเว่ยั่น บัริษัที่ฯ กำาหนดำกระบัวนการจัดำหาวัตถุุดำิบัอยั่่างยั่ั�งยั่ืนตลอดำห่วงโซ็่อุปที่าน เพัื�อการใชั่้ 
ที่รัพัยั่ากรให้เกิดำประโยั่ชั่น์สูงสุดำ อ่กที่ั�ง บัริษัที่ฯ ดำำาเนินโครงการลดำปริมาณขยั่ะให้เหลือศูนยั่์ (Journey to Zero) โครงการ
อนุรักษ์พัลังงาน และโครงการลดำผลกระที่บัดำ้านการเปล่�ยั่นแปลงของสภาพัภูมิอากาศ ผ่านแคมเปญ Love the Earth

โครงการที่่�โดำดำเดำ่น
• การติดำตั�งระบับัโซ็ลาร์เซ็ลล์บันหลังคาเพัิ�มการใชั่้ไฟู้ฟู้้าจากพัลังงานหมุนเว่ยั่น

• การติดำตั�งสถุาน่อัดำประจุไฟู้ฟู้้าสำาหรับัยั่านยั่นต์ไฟู้ฟู้้า (EV Charging Station) 

• การปลูกป่าต้นนำ�า สร้างอาชั่ีพัยั่ั�งยั่ืน อาหารปลอดำภัยั่

• การจัดำการขยั่ะอินที่รียั่์ดำ้วยั่หลักระบับัเศรษฐกิจหมุนเว่ยั่น

• การส่งเสริมกระบัวนการผลิตที่่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดำล้อมและจัดำหาวัตถุุดำิบัที่้องถุิ�น 

• การบัริจาคอาหารส่วนเกินจากการจำาหน่ายั่

ลดกุารีใช้�ถื้งพลาสติกุ 
ใช้�ครีั�งเดียวท่ิ�ง 

160 ล�านใบ

ใช้�อ้ปกุรีณ์์รีับปรีะท่านอาหุ้ารี 
จากุวัสด้ท่ี�ย่อยสลายได� 

35.17 ตัน

GRI 102-12, GRI 102-13
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ความเป็น์อย์่�ท่�ด่ของผู้คน
เพัื�อความเป็นอยัู่่ที่่�ด่ำของผู้คน บัริษัที่ฯ จำาหน่ายั่สินค้าที่่�ไดำ้คุณภาพัตามมาตรฐานและม่คุณค่าที่างโภชั่นาการ ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์์ที่่�ดำ่ต่อสุขภาพัและปลอดำภัยั่สำาหรับัผู้บัริโภค และพััฒนาที่ักษะความสามารถุของพันักงานและชัุ่มชั่น

โครงการที่่�โดำดำเดำ่น
• โครงการ Healthiful 

• โครงการ Animal Welfare

• โครงการพััฒนาศักยั่ภาพัพันักงาน

• โครงการร่วมทีุ่นระหว่างนายั่จ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

• โครงการส่งเสริมสุขภาพัและความเป็นอยัู่่ของพันักงาน

• โครงการจัดำที่ำาแผนการประเมินประเดำ็นความเส่�ยั่งและการฝึกอบัรมพันักงานดำ้านสิที่ธิมนุษยั่ชั่น

• โครงการอบัรมการชั่่วยั่ชั่ีวิตขั�นพัื�นฐานและการใชั่้เคร่�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

• โครงการทีุ่นที่วิภาค่

• จริงใจ Farmers’ Market  

• โครงการชัุ่มชั่นเกษตรอินที่รียั่์วิถุ่ชั่ีวิตยั่ั�งยั่ืนแม่ที่า

• โครงกุารศู่น์ย์์กุารเรีย์น์ร่้ชุุมชุน์ผ้้าทอน์าหม่�น์ศูรี

สีนับสีน๋นที่๋นกัาริศึึกัษา 
และสีวัสีดิ่กัาริ

37 ล�านบาท่
ผ�านโคืริงกัาริที่๋นที่ว่ภาคื่
ตั�งแต�ปี 2555 ถึึง 2564

สีริ้างริายไดิ้เพิ่่�มให้กัับ
ชี๋มชีนและเกัษตริกัริ

220 ล�านบาท่
ผ�านโคืริงกัาริจริิงใจ 
Farmers’ Market 

เง่นลงที่๋นดิ้านกัาริฝึึกัอบริม 
พิ่นักังานเซ็นที่ริัล 
เพิ่้�อพิ่ัฒนาศึักัยภาพิ่

150 ล�านบาท่ 

สรี�างอาช้ีพใหุ้�คนพิกุารี 

438 คน 

 พนักุงานและผู้้�รีับเหุ้มาเสียช้ีวิต 

0 คน
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การเติบัโตที่างเศรษฐกิจ 
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน
ภายั่ใต้จรรยั่าบัรรณการดำำาเนินธุรกิจ บัริษัที่ฯ พััฒนานวัตกรรมและระบับัความมั�นคงที่างไซ็เบัอร์และรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า เพัื�อปรับัการดำำาเนินธุรกิจขององค์กร และสร้างความน่าเชั่่�อถุือต่อสาธารณะ และตอบัสนองต่อความคาดำหวัง
ของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่

โครงการที่่�โดำดำเดำ่น
• C-Coin

• เที่คโนโลยั่่สแกนใบัหน้าและตรวจวัดำอุณหภูมิ

• กลยัุ่ที่ธ์การตลาดำแบับั Omnichannel

• แอปพัลิเคชั่ัน Central App

• การจ้างผู้เชั่ี�ยั่วชั่าญดำูแลดำ้านความมั�นคงที่างไซ็เบัอร์

• ระบับัจองเวลาขนส่ง

 กุ่อตั�ง

Central Tech Retail Lab

ยอดิขีายผ�านแพิ่ลตฟื้อริ์ม 
Omnichannel ขีองบริิษัที่ฯ คื่ดิเป็น

รี�อยละ 10
ขีองยอดิขีายริวมขีองบริิษัที่ฯ 
ณ 31 ธัันวาคืม 2564

รี�อยละ 98
ขีองพิ่นักังาน 
เขี้าริ�วมที่ดิสีอบจริริยาบริริณ 
องคื์กัริ และผ�านแบบที่ดิสีอบ
ที่ั�งหมดิ
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รางวัลและความภาคภูมิใจ

บัริษัที่ฯ ไดำ้รับัคัดำเลือกให้
เปน็หุน้ยั่ั�งยั่นืประจำาป ี2564 
โดำยั่ตลาดำหลักที่รัพัยั่์แห่ง
ประเที่ศไที่ยั่

ศูนย์ั่กระจายั่สินค้าเซ็็นที่รัล 
รี เที่ล  ไดำ้ รับัการรับัรอง
มาตรฐานด้ำานอาชีั่วอนามัยั่
และความปลอดำภัยั่ ISO 
45001

Thailand 
Sustainability 

Investment (THSI)

ISO 45001 Asian Excellence Awards 2021

บัริษัที่ฯ ไดำ้รับั 5 รางวัล Asian Excellence Awards 
2021 สะท้ี่อนความเป็นผู้นำาดำ้านรีเที่ลควบัคู่กับัการบัริหาร
จัดำการตามหลักธรรมมาภิบัาลที่่�ดำ่เยั่่�ยั่มในระดำับัสากล โดำยั่ 
5 รางวัลประกอบัไปด้ำวยั่รางวัล “ซี็อโ่อยั่อดำเย่ั่�ยั่มแห่งเอเชีั่ยั่” 
(Asia’s Best CEO) มอบัให้แกน่ายั่ญนน์ โภคที่รัพัยั่ ์รางวัล  
“ซ็ีเอฟู้โอยั่อดำเยั่่�ยั่มแห่งเอเชีั่ยั่” (Asia’s Best CFO) 
มอบัให้แก่นายั่ปิยั่ะ งุ่ยั่อัครมหาวงศ์ รางวัล “ซ็ีเอสอาร์ 
ยั่อดำเยั่่�ยั่มแห่งเอเชั่ียั่” (Asia’s Best CSR) รางวัล “บัริษัที่
นักลงทีุ่นสัมพัันธ์ยั่อดำเยั่่�ยั่ม” (Best Investor Relations 
Company) และรางวัล “ที่่มสื�อสารองค์กรยั่อดำเยั่่�ยั่ม” 
(Best Corporate Communications Team) ซ็้�งจัดำโดำยั่ 
Corporate Governance Asia นิตยั่สารชั่ั�นนำาของ
ฮ่องกงดำ้านเศรษฐกิจและการกำากับัดำูแลกิจการ
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บัริษัที่ฯ ไดำ้รับัคัดำเลือกติดำรายั่ชั่่�อ 
S&P Global Sustainability 
Yearbook Member (DJSI)
ประจำาปี 2565

S&P Global 
Sustainability 

Yearbook Member

2021 IDC Future Enterprise Awards 
Thailand

บัริษทัี่ฯ ได้ำรับัรางวลั “สาขา Best in Future of Work” จาก 
The Future Enterprise Award ประเที่ศสิงคโปร์ บัริษทัี่
ที่่�ปร้กษาและวิจัยั่ข้อมูลการตลาดำชัั่�นนำาระดัำบัโลกด้ำาน
เที่คโนโลย่ั่สารสนเที่ศ รางวัลน่�จัดำข้�นเพัื�อเชั่ิดำชัู่องค์กร
หร่อโครงการที่่�ม่นวัตกรรมที่่�แปลกใหม่และลำ�าสมัยั่ 
ซ็้�งเป็นรางวลัท่ี่�ยิั่�งใหญ่ท่ี่�สดุำในระดำบััภมูภิาคเอเชั่ยีั่แปซ็ฟิู้กิ 
โดำยั่เซ็็นที่รัล รีเที่ล ได้ำรับัรางวัลน่�จากการคิดำค้น
แอปพัลิเคชั่ัน C-Coin ซ็้�งเป็นแอปพัลิเคชั่ันสำาหรับั 
การส่งเสริมการม่ส่วนร่วมของพันักงานในองค์กร 
ตลอดำจนการให้ความร่วมมือกับัองค์กรในทีุ่ก ๆ ดำ้าน 
อ ย่ั่างสมัคร ใจและ เต็ม ใจ  โดำยั่แอปพัลิ เคชั่ัน น่�
ประกอบัดำ้วยั่กระ เป๋ า เงินและสกุล เงินดำิจิที่ั ลที่่� 
สามารถุใช้ั่แที่นเงินสดำสำาหรับัการแลกซ็่�อสินค้าหร่อ
บัริการภายั่ในเคร่อเซ็็นที่รัล รีเที่ล
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Asia’s Best 
Employer Brand 

Awards 2021

บัริษัที่ฯ ได้ำรับัรางวัล “องค์กรนายั่จ้าง
ดำ่เดำ่นระดำับัภูมิภาคเอเชั่ียั่ สาขา Best 
Employer Brand Award” จากสถุาบันั 
Employer Branding Institute 
สถุาบัันชั่ั�นนำาดำ้านที่รัพัยั่ากรมนุษยั่์ 
ประเที่ศอินเดำ่ยั่ ซ็้�งรางวัลน่�พัิจารณา
จากองค์กรท่ี่�ม่ความโดำดำเด่ำนด้ำาน 
การบัริหารจัดำการที่่�เป็นเลิศระดำับัเอเชั่ียั่
ใน 38 ประเที่ศ

บัรษัิที่ฯ ได้ำรบััคัดำเลือกให้เป็น
องค์กรที่่�มป่ระธานเจา้หนา้ที่่�
บัริหาร ประธานเจ้าหน้าที่่�
บัริหารสายั่งานการเงิน และ 
ที่่มนักลงทีุ่นสัมพัันธ์ดำ่เดำ่น  
จาก Institutional Investor 
ประเที่ศสหรัฐอเมริกา

Institutional 
Investor’s 2021 

All-Asia 
Executive Team
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องค์์กรส่่งเส่ริมค์นพิิการ  
ประจำำาปี 2564

Best Community Programme Award (Gold) 
The Global CSR Awards 2021

บัรษิทัี่ฯ ไดำร้บััรางวลัองคก์รสง่เสรมิคนพักิาร ประจำาปี 
2564 เนื�องในวันคนพัิการสากล ต่อเนื�องเป็นปีที่่� 2 
จากกรมส่งเสริมและพััฒนาคุณภาพัชั่ีวิตคนพัิการ 
กระที่รวงการพัฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนษุย์ั่
เพัื�อสะที่อ้นเจตนารมณใ์นการมุง่ลดำความเหลื�อมลำ�า 
ของคนพัิการ ผ่านการสร้างงานสร้างอาชั่ีพั พัร้อม 
การม่คุณภาพัชั่ีวิตที่่�ดำ่ เพัื�อขับัเคลื�อนสังคมไที่ยั่ 
ให้เติบัโตอยั่่างยั่ั�งยั่ืน ทัี่�งน่� รางวัลองค์กรส่งเสริม 
คนพัิการเป็นรางวัลที่่�มอบัให้แก่องค์กรที่่�สนับัสนุน
งานดำ้านคนพัิการดำ่เดำ่นโดำยั่เซ็็นที่รัล รีเที่ล เริ�ม
ดำำา เนินการสนับัสนุนงานให้แก่คนพิัการ ผ่าน
โครงการต่าง ๆ ที่ั�งในดำ้านการศึกษา อาชีั่พั และ
การดำำาเนินชั่ีวิต เชั่่น โครงการศูนยั่์บัริการลูกค้า
ของไที่วัสดำุ และเพัาเวอร์บัายั่ ที่่� ให้บัริการโดำยั่
คนพัิการกว่า 50 คน เพัื�อเป็นการสนับัสนุน 
การจ้างงาน และพััฒนาคุณภาพัชั่ีวิตคนพัิการ 
อยั่่างแที่้จริง

บัริษทัี่ ไดำร้บััรางวลั “สาขา Best 
Community Programme 
Award (Gold) - The 
Global CSR Awards 2021” 
จากการดำำาเนินโครงการตลาดำ
จริงใจ ซ็้�งคัดำเลือกจากบัริษัที่
ที่่�ม ่Market Capitalization 
with USD 500 Million to 
1 Billion จาก The Pinnacle 
Group International, 
Singapore 
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เก่�ยั่วกับัเซ็็นที่รัล 
รีเที่ล คอร์ปอเรชั่ั�น

บัริษัที่ฯ เป็นธุรกิจค้าปล่กที่่�ประกอบัด้ำวยั่
ธรุกจิกลุ่มฟูู้้ดำ กลุม่แฟู้ชั่ั�น กลุม่ฮารด์ำไลน ์และกลุม่ 
พัร็อพัเพัอร์ต่� โดำยั่ที่ั�ง 4 กลุ่มธุรกิจเชั่่�อมโยั่ง 
กันเป็นระบับันิเวศของบัริษัที่ฯ กิจการของ 
บัรษัิที่ฯ ตั�งอยัู่ใ่น 3 ประเที่ศ ได้ำแก ่ประเที่ศไที่ยั่ 
(สำานักงานใหญท่่ี่�กรงุเที่พัมหานคร) ประเที่ศ
เว่ยั่ดำนาม และประเที่ศอิตาล่ ในปี 2564 
บัริษัที่ฯ ม่กลยัุ่ที่ธ์ที่่�มุ่งเน้นการขยั่ายั่ธุรกิจ
โดำยั่การพััฒนาช่ั่องที่างการจำาหน่ายั่สินค้า
ให้ม่ความหลากหลายั่และครบัวงจรผ่าน
แพัลตฟู้อร์ม Omnichannel เพืั�อตอบั
สนองความตอ้งการลกูคา้ที่กุกลุม่ประชั่ากร
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GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6, 
GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 201-1

17

Overview Environment Social Governance

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564



Multi Market
ข้อมูล ณ วันที่่� 31 ธันวาคม 2564

ปรีะเท่ศไท่ย

57 จังหวัดำ

2,051 ร้านค้า

พิ่้�นที่่�ขีายสี๋ที่ธั่ริวม

2,865,197 ตร.ม.

40 จังหวัดำ8 เมือง

120 ร้านค้า9 สาขา

พิ่้�นที่่�ขีายสี๋ที่ธั่ริวม

329,562 ตร.ม.

พิ่้�นที่่�ขีายสี๋ที่ธั่ริวม

61,036 ตร.ม.

ปรีะเท่ศเวียดนามปรีะเท่ศอิตาลี

SALES AREASALES AREA
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Multi Format

SUPERMARKET

HYPERMARKET
RETAIL PLAZA

Department Store

Hypermarket Convenience Store Retail Plaza Sales Counter

Specialty Store Brandshop Supermarket

PHYSICAL PLATFORM (ออฟไลน์)

DIGITAL PLATFORM (Omnichannel)

OFFLINE TO ONLINE (O2O)

www

CHAT

Webstore

Personal Shopper

e-Ordering

Marketplace

Social Commerce

Quick Commerce

Chat & Shop

Mobile Application

Call & Shop

Call Center
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ข้อมูลสำาคัญ 
ที่างการเงิน
1. รีายได�รีวม (ล้านบัาที่)

จำาแนกุตามส่วนงาน

สัดส่วนรีายได�จากุกุารีขายปี 2564

จำาแนกุตามปรีะเท่ศ จำาแนกุตามรี้ปแบบ

2. EBITDA (ล้านบัาที่) 3. กุำาไรีส้ท่ธิิ (ล้านบัาที่)

222,737

2562 25622563 25632564 2564

194,311 195,654 25,814 

18,965 
20,059 

Food
40%

Hardline 
36%

Fashion 
24%

Italy 
6%

Vietnam
22%

Thailand 
72%

Digital Platform (Omnichannel)

Physical Platform (Offline)
80%

20%

หมายเหต:๋ EBITDA และกัำาไริสีท๋ี่ธัจ่ากักัาริดิำาเนน่งานต�อเน้�อง

หมายเหต:๋ สัีดิสี�วนริายไดิจ้ากักัาริขีายในปริะเที่ศึไที่ย ริวมปริะเที่ศึอ้�น

2562 2563 2564

12,359

341
277 
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ห่วงโซ็่คุณค่า 
ของบัริษัที่ฯ
หว่งโซ่็คณุคา่ของบัรษิทัี่ฯ ประกอบัดำว้ยั่ 5 ลำาดำบัั ไดำแ้ก ่การจัดำหาวตัถุุดำบิั การผลิตและบัรกิาร การขนส่งขาออก การตลาดำและ
การขายั่ และลูกคา้ โดำยั่ทัี่�ง 5 ลำาดำบัันั�น บัริษทัี่ฯ ดำำาเนนิงานกบััคูค่า้ที่างธรุกจิที่่�ปฏิบิัตัติอ่แรงงานอยั่า่งเปน็ธรรมและปราศจาก
การละเมิดำสิที่ธิมนุษยั่ชั่นต่อแรงงานเที่่านั�น นอกจากน่� บัริษัที่ฯ บัริหารที่รัพัยั่ากรบัุคคลให้ม่ประสิที่ธิภาพัมากที่่�สุดำ พัร้อมที่ั�ง
วิจัยั่และพััฒนาอยั่่างต่อเนื�องเพัื�อการมอบัคุณค่าที่่�ดำ่ที่่�สุดำให้แก่ผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ตลอดำห่วงโซ็่ ในกลุ่มธุรกิจฟูู้้ดำ บัริษัที่ฯ จัดำซ็่�อ
สินค้าที่างการเกษตรจากเกษตรกรโดำยั่ตรง รวมถุึงดำำาเนินการส่งเสริมชั่่องที่างการจัดำจำาหน่ายั่สินค้าของเกษตรกร ภายั่ใต้
โครงการจริงใจ Farmers’ Market 

1

2

3
4

5

01
าหดัจราก

บิดุถตัว

05
า้คกูล

02
ติลผราก
รากิรบะลแ

03
ง่สนขราก

ขาออก

04
การตลาด

และการขาย

• อาหาร
น่ัชฟแา้คนิส •

์นลได์ราฮา้คนิส •
้ีต์รอพเพอ็รพ •

า้คนิสยาจะรก์ยนูศ •
ง่สนขรากะลแ  

น่ิถงอ้ทา้คนิส •จิกรุธงาทา้คู่ค •
• เกษตรกร

ติลผู้ผ •
มรรกหาสตุองิชเติลผู้ผ •

ลคคุบรกายพัรทราหิรบราก

านฒัพะลแยัจิวราก

อ้ืซดัจ/าหดัจราก

รก์คงองอขนาฐน้ืพงา้รสงรคโ
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To be the best, sustainable 
and most admired customer-centric 

Omnichannel retailer wherever 
we operate.

Vision and Mission
Principles

Honesty, Diligence, 
and Commitment 

to Customers. 

Purpose

Central to Life

วิสัยั่ที่ัศน์และพัันธกิจ 
ขององค์กร 
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To be the best, sustainable 
and most admired customer-centric 

Omnichannel retailer wherever 
we operate.

Vision and Mission
Principles

Honesty, Diligence, 
and Commitment 

to Customers. 

Purpose

Central to Life

 GRI 102-16 
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ค่านิยมองค์กุรี  
เพรีาะเรีาใส่ใจ.. I•CARE

เพิราะเราใส่่ใจำ..  
I•CARE

INNOVATION

RELATIO
NSHIP

ET
HIC

ALLIANCE
C

U
ST

O
M

ER

Relationship
ความสัมพันธิ์

จิตผูกพัันพัึ�งพัา 
กับัที่ั�งเพัื�อนพันักงาน 
คู่ค้าและสังคม เพัื�อ
การเติบัโตที่่�ยั่ั�งยั่ืน

Ethic
จรีรียาบรีรีณ์

มุ่งรักษาจริยั่ธรรม
ในการดำำาเนินธุรกิจ

Alliance
พันธิมิตรี

ที่ำางาน 
ร่วมกันเป็นที่่ม 

เพัื�อความก้าวหน้า
ที่ั�งกลุ่มธุรกิจ

Customer
ล้กุค�า

ใส่ใจในลูกค้า 
มุ่งมั�นพััฒนา 
ดำ้านบัริการสู่ 

ความเป็นเลิศ โดำยั่ 
มุ่งเน้นและใส่ใจลูกค้า 

ที่ั�งภายั่ในและภายั่นอก 
เป็นสำาคัญ

Innovation
นวัตกุรีรีม

สร้างสรรค์คิดำสิ�งใหม่  
เปิดำกว้างสำาหรับั 

ทีุ่กโอกาส 
และความที่้าที่ายั่ 
เพัื�อการที่ำางาน 
ที่่�ม่คุณภาพัและ 

ประสิที่ธิภาพัมากยั่ิ�งข้�น
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กุลย้ท่ธิ์และแนวท่างในกุารีขับเคลื�อนธิ้รีกุิจเพื�อความยั�งยืน
คณะกรรมการบัรรษัที่ภิบัาลและการพััฒนาเพืั�อความยั่ั�งยั่ืนของบัริษัที่ฯ กำาหนดำหลักการและกรอบัแนวคิดำการพััฒนา 
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน ซ็้�งม่รายั่ละเอ่ยั่ดำดำังน่� 

หุ้ลักุกุารีและกุรีอบแนวคิดกุารีพัฒนาอย่างยั�งยืน

ผลลัพิธ์์ระยะยาว

มองกัาริณ์ไกัลและภาพิ่ใหญ่�

ค์ุณภาพิ

ที่ำาอย�างม่คื๋ณภาพิ่ไม�ใชี�เน้นแต�ปริิมาณ

ผ้�มีส่่วนได้�เส่ีย

สีริ้างผลลัพิ่ธั์โดิยคืำานึงถึึงที่๋กัฝึ่าย

ความเป็นอย้่ท่ี�ดีของผู้้�คน กุารีเติบโตท่างเศรีษฐกุิจ
อย่างยั�งยืน

ค้ณ์ภาพสิ�งแวดล�อม ความสงบส้ข 
ศิลปวัฒนธิรีรีมและ

ความรี่วมมือ

ความเป็นอย้่ท่ี�ดีของผู้้�คน:

สร้างคุณภาพัชั่ีวิตที่่�ดำ่และ 
พััฒนาศักยั่ภาพับัุคลากร

• พััฒนากระบัวนการคัดำสรรผลิตภัณฑ์์ ที่่�เสริมสร้าง 
ความแข็งแรงของร่างกายั่ปลอดำภัยั่ต่อสุขภาพั 
ของผู้บัริโภคมาจำาหน่ายั่ 

• พััฒนาศักยั่ภาพับัุคลากร เพัื�อรองรับั 
การเปล่�ยั่นแปลงของกระแสโลก 

• ใส่ใจความเป็นอยัู่่ที่่�ดำ่ของพันักงาน

25

Overview Environment Social Governance

รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564



ความสงบส้ข ศิลปวัฒนธิรีรีม 
และความรี่วมมือ:

สร้างคุณค่าร่วมและความสัมพัันธ์ที่่�ดำ่ 
กับัชัุ่มชั่นและสังคม

• ขยั่ายั่โครงการพััฒนาชัุ่มชั่นไปสู่หลายั่จังหวัดำ โดำยั่
ร่วมมือกันระหว่างหลายั่ภาคส่วนให้ม่ระบับัเศรษฐกิจ
ท่ี่�แขง็แกร่ง เสรมิสร้างอาชั่พีัให้กบััคนในชั่มุชั่น และยั่ก
ระดำบััสนิคา้ชั่มุชั่นให้เป็นสินคา้ข้�นห้าง 

• ดำำาเนนิงานแบับัสร้างคณุคา่ร่วมกนัระหวา่งชั่มุชั่น โดำยั่
บัริษทัี่ฯ มุง่เนน้ไปที่่�การสนบััสนนุองคค์วามรูแ้ละปจัจยัั่
ที่่�สำาคัญต่าง ๆ

กุารีเติบโตท่างเศรีษฐกุิจอย่างยั�งยืน:

มุ่งมั�นสร้างความสำาเร็จระยั่ะยั่าวขององค์กร 
ดำ้วยั่หลักการบัริหารภายั่ใต้หลักธรรมาภิบัาล

• พััฒนาระบับัการรักษาความปลอดำภัยั่มั�นคงที่าง
ไซ็เบัอร์ของเคร่อข่ายั่ข้อมูลบัริษัที่ 

• ปกป้องข้อมูลส่วนบุัคคลของลูกค้าจากการละเมิดำ
ข้อมูลส่วนตัวและการนำาไปใชั่้งานที่างที่่�ผิดำกฎหมายั่ 
และจรรยั่าบัรรณ 

• สร้างสรรค์นวัตกรรมที่่�ที่ันสมัยั่ 

• สร้างสัมพัันธไมตรีอันดำ่กับัลูกค้า

• บัริหารจัดำการแบัรนดำ์เพัื�อสร้างการรับัรู้ในชั่่�อเส่ยั่ง
ของแบัรนดำ์และสินค้าสู่สาธารณะ

ค้ณ์ภาพสิ�งแวดล�อม:

ให้ความสำาคัญกับัการพััฒนา 
และรับัผิดำชั่อบัดำ้านสิ�งแวดำล้อม

• วางแผนรับัมือและจัดำที่ำาแนวที่างในการป้องกันและ 
บัรรเที่าผลกระที่บัที่่�อาจเกิดำข้�นจากการเปล่�ยั่นแปลง
สภาพัอากาศตอ่การดำำาเนนิธรุกจิ สงัคม และสิ�งแวดำลอ้ม 

• บัริหารการใชั่พ้ัลงังานในเชั่งิอนรุกัษ ์เพัื�อลดำการปลอ่ยั่
ก๊าซ็เร่อนกระจกสู่บัรรยั่ากาศ 

• บัริหารการใชั่้ที่รัพัยั่ากรธรรมชั่าติให้เกิดำประโยั่ชั่น์
สงูสดุำ โดำยั่มุง่มั�นจะดำำาเนนิตามหลกัการระบับัเศรษฐกจิ 
หมนุเวย่ั่น
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Promote eco-friendly packaging by 100%
Reduce greenhouse gas emissions by 30%

Reduce food loss and wastes by 30%
Increase customer satisfaction to at least 95%

Generate income to 
farmers and communities 
by 5,400 Million Baht/year.

Health & Safe
Products

Human Capital
Development

Community
Contribution

Customer Relationship
Management

Brand
Management

Climate Change & 
Energy Management

Circular
Economy

Waste
Management

2030 TARGETS

Environment Social Governance
• Energy Management and 
 Climate Change
•  Circular Economy
• Waste Management

Healthy and Safe Products 

Human Capital 
Development 

Community Contribution 
and Product Development

• Brand Management
• Customer Relationship 
 Management
• Innovation

เป้าหุ้มายส้่ความยั�งยืน 2573
บัรษิทัี่ฯ บัรูณาการแนวที่างการดำำาเนินธรุกิจ 4P (People, Prosperity, Planet, and Peace & Partnerships) ที่่�ตอบัสนอง 
ความต้องการของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ เข้ากับัแนวคิดำ ESG (Environment, Social, and Governance) เพัื�อเป็นกรอบัใน 
การดำำาเนินงานของทีุ่กกลุ่มธุรกิจและทีุ่กหน่วยั่งานที่่�จะมุ่งสู่ความยั่ั�งยั่ืนในระยั่ะยั่าว

ภายั่ในแต่ละดำ้านของ ESG บัริษัที่ฯ ไดำ้กำาหนดำและตั�งเป้าหมายั่ของประเดำ็นสาระคัญต่อการบัรรลุลดำการปล่อยั่ 
กา๊ซ็เรอ่นกระจกอันนำาไปสูก่ารปล่อยั่กา๊ซ็เรอ่นกระจกสุที่ธเิปน็ศนูย์ั่ในอนาคต สำาหรบััดำา้นสิ�งแวดำล้อม บัริษัที่ฯ คัดำเลอืกประเด็ำน
ที่างดำ้านสภาพัภูมิอากาศเปล่�ยั่นแปลงและการบัริหารจัดำการดำ้านพัลังงาน เศรษฐกิจหมุนเว่ยั่น และการจัดำการขยั่ะ เป็น
สามประเดำ็นหลัก โดำยั่บัริษัที่ฯ ตั�งเป้าหมายั่ว่า ในปี 2573 บัรรจุภัณฑ์์สินค้าทีุ่กชั่ิ�นของบัริษัที่ฯ จะต้องเป็นวัสดำุที่่�เป็นมิตรต่อ
ธรรมชั่าติ หรอ่สามารถุย่ั่อยั่สลายั่ได้ำเองตามธรรมชั่าติ นอกจากน่� บัริษทัี่ฯ จะต้องปล่อยั่ก๊าซ็เรอ่นกระจกและผลิตขยั่ะอาหาร 
น้อยั่ลงร้อยั่ละ 30 เมื�อเที่่ยั่บักับัปีฐาน (Baseline) 

ในสว่นของสังคม บัริษทัี่ฯ ให้ความสำาคญัตอ่ความปลอดำภัยั่ของสินคา้ การพัฒันาพันักงาน และการยั่กระดัำบัชั่วีติคนในชุั่มชั่น 
โดำยั่เปา้หมายั่ในป ี2573 คอื การสรา้งรายั่ไดำใ้ห้แกชุ่ั่มชั่นและเกษตรกรจำานวน 5,400 ลา้นบัาที่ และสดุำที่า้ยั่ ดำา้นการกำากบััดำแูล 
บัริษัที่ฯ กำาหนดำให้การบัริการจัดำการแบัรนดำ์และการจัดำการความสัมพัันธ์กับัลูกค้า โดำยั่ตั�งเป้าไว้ว่า บัริษัที่ฯ จะต้องสร้าง
ความพัึงพัอใจให้กับัลูกค้าไดำ้มากกว่า 95%
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เก่�ยั่วกับั 
รายั่งานฉบัับัน่�
บัรษิทัี่ เซ็น็ที่รลั รเีที่ล คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัำ (มหาชั่น) จดัำที่ำารายั่งานความยั่ั�งยั่นืประจำาป ี2564 เปน็ฉบัับัท่ี่�สอง เพัื�อสื�อสาร
ไปยั่ังผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่กับับัริษัที่ฯ ถุึงแนวที่างและผลการดำำาเนินงานดำ้านความยั่ั�งยั่ืนของบัริษัที่ฯ รายั่งานความยั่ั�งยั่ืนฉบัับั
น่�ไม่ม่การเปล่�ยั่นแปลงในส่วนของการควบัรวมธุรกิจ ฐานข้อมูล และระเบั่ยั่บัขั�นตอนการตรวจวัดำข้อมูลจากรายั่งาน
ความยัั่�งยืั่นฉบัับัก่อนหน้า อย่ั่างไรก็ตาม รายั่การประเด็ำนสาระสำาคัญในปีน่�ม่การเปล่�ยั่นแปลงจากปีที่่�แล้วโดำยั่รายั่งาน
ตามหลักการ Environmental Social Governance (ESG)

เพัื�อยั่ืนยั่ันถุึงความโปร่งใสและคุณภาพัของการดำำาเนินงานดำ้านความยัั่�งยั่ืน บัริษัที่ฯ จัดำที่ำารายั่งานความยัั่�งยั่ืนฉบัับัน่�
ตามมาตรฐานการรายั่งานของ Global Reporting Initiative ในระดำับัตัวชั่ี�วัดำหลัก ซ็้�งถุือเป็นมาตรฐานการรายั่งาน
ความยั่ั�งยั่ืนที่่�ไดำ้รับัการยั่อมรับัในระดำับัสากล 

ขอบัเขตข้อมูลในรายั่งานฉบัับัน่�ครอบัคลุมการดำำาเนินงานดำ้านความยั่ั�งยั่ืนของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของบัริษัที่ฯ ระหว่าง
วันที่่� 1 มกราคม 2564 ถุึง 31 ธันวาคม 2564 ตัวชั่ี�วัดำดำ้านสิ�งแวดำล้อมที่่�สำาคัญของบัริษัที่ประกอบัดำ้วยั่การใชั่้พัลังงาน
ครอบัคลุม 86% ของรายั่ไดำ้ ปริมาณการใชั่้นำ�าครอบัคลุม 86% ของรายั่ไดำ้ การปล่อยั่ก๊าซ็เร่อนกระจก (ขอบัเขต 1 และ 
2) ครอบัคลุม 71% ของรายั่ไดำ้ และอื�นๆ 

ตัวชั่ี�วัดำที่างสังคมที่่�สำาคัญของบัริษัที่ประกอบัดำ้วยั่ตัวชั่ี�วัดำการปฏิิบััติดำ้านแรงงาน ครอบัคลุม 100% ของรายั่
ไดำ้ ตัวชีั่�วัดำการพััฒนาศักยั่ภาพัพันักงาน ครอบัคลุม 100% ของรายั่ไดำ้ การลาออกและการลาออกโดำยั่สมัครใจ
ครอบัคลุม 100% ของรายั่ได้ำ และอื�นๆ ที่ั�งน่� สามารถุอ้างอิงข้อมูลโครงสร้างการถืุอหุ้นของกลุ่มบัริษัที่ฯ และ
บัริษัที่ในเคร่อ ได้ำจากแบับัแสดำงรายั่การข้อมูลประจำาปีและรายั่งานประจำาปี 2564 (56-1 One Report) ของ 
กลุ่มบัริษัที่ฯ หร่อจากเว็บัไซ็ต์ www.centralretail.com/en/investor-relations/home
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สอบถืามข�อม้ลเพิ�มเติม 
เกุี�ยวกุับรีายงานความยั�งยืนฉบับนี� 
สามารีถืติดต่อได�ท่ี�
บริษััท เซ็็นทรัล รีเทล ค์อร์ปอเรชั่ั�น จำำากัด้ (มหาชั่น)

22 อาคารีเซ็นท่รีัลช้ิดลมท่าวเวอรี์ ซอยสมคิด 
ถื.เพลินจิต แขวงล้มพินี เขตปท่้มวัน กุรี้งเท่พฯ 10330

โทรศััพิท์: +66 2 650 3600

อีเมล: pr@central.co.th

เว็บไซ็ต์์: www.centralretail.com

GRI 102-1, GRI 102-5, GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54
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การกำาหนดำประเดำ็นสำาคัญ 
ดำ้านความยั่ั�งยั่ืน 

ประเดำน็ดำา้นความยัั่�งยั่นืที่่�เก่�ยั่วขอ้งกบััธรุกจิของบัริษัที่ฯ และท่ี่�การดำำาเนนิงานของบัริษัที่ฯ นั�นครอบัคลุมหลายั่ประเด็ำน ที่ั�งน่� 
รายั่งานความยัั่�งยั่ืนฉบัับัน่�รายั่งานเฉพัาะประเด็ำนดำ้านความยัั่�งยืั่นที่่�ส่งผลกระที่บัต่อบัริษัที่ฯ อย่ั่างม่นัยั่สำาคัญ ในแง่ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดำล้อม เพัื�อประกอบัการตัดำสินใจของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ต่อบัริษัที่ฯ 

กุารีตรีวจสอบความถื้กุต�อง

กุารีจัดลำาดับความสำาคัญ

กุารีสนับสน้นเป้าหุ้มาย 
กุารีพัฒนาท่ี�ยั�งยืน

กุารีท่บท่วนและ 
พัฒนาอย่างต่อเนื�อง

กุรีะบวนกุารี 
จัดท่ำาปรีะเด็น 

สารีะสำาคัญด�าน
ความยั�งยืน

กุารีรีะบ้ปรีะเด็นสำาคัญ
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การระบุประเด้็นส่ำาค์ัญ

บัริษัที่ฯ รวบัรวมประเดำ็นดำ้านความยั่ั�งยั่ืนที่่�เก่�ยั่วข้องกับักลุ่มธุรกิจของบัริษัที่ฯ และผู้ม่ 
ส่วนไดำ้เส่ยั่ ปัจจัยั่ที่่�ใชั่้ประกอบัการระบัุประเดำ็นสำาคัญ ไดำ้แก่ มาตรฐานในการรายั่งาน
สากล ดัำชั่นค่วามยัั่�งยืั่นดำาวโจนส์ คณะกรรมการว่าด้ำวยั่มาตรฐานที่างบััญชีั่ความยัั่�งยืั่น 
สำาหรับัภาคอุตสาหกรรมค้าปล่ก Multiline and Specialty และอาหาร ดำัชั่น่หุ้นยั่ั�งยั่ืน
ของตลาดำหลักที่รัพัยั่์ และแนวโน้มของโลกในดำ้านต่าง ๆ ที่่�สำาคัญต่อธุรกิจค้าปล่ก

การจำัด้ลำาด้ับค์วามส่ำาค์ัญ

บัริษัที่ฯ คัดำกรองประเด็ำนที่่�ถูุกรวบัรวมข้างต้นผ่านกระบัวนการจากที่่�ปร้กษาผู้ม ่
ความเชั่ี�ยั่วชั่าญที่างดำ้านการรายั่งานความยั่ั�งยั่ืนโดำยั่เฉพัาะ จากนั�น บัริษัที่ฯ จัดำลำาดำับั
ความสำาคัญของแต่ละประเดำ็น ดำ้วยั่การสำารวจความคิดำเห็นของคณะกรรมการบัริษัที่ฯ 
รวมถุึงผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ที่ั�งภายั่ในและภายั่นอกองค์กร เกณฑ์์การให้ความสำาคัญระดำับัสูง 
กลาง และตำ�า ข้�นอยัู่ก่บััการประเมินว่าประเด็ำนนั�น ๆ  สง่ผลกระที่บัต่อธุรกิจในมติเิศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดำล้อม และส่งผลต่อการตัดำสินใจของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่มากน้อยั่เพั่ยั่งใดำ

การต์รวจำส่อบค์วามถู้กต์�อง

บัริษัที่ฯ นำาเสนอผลการจัดำลำาดำับัความสำาคัญต่อคณะกรรมการบัริษัที่ภิบัาลและ 
การพััฒนาเพัื�อความยัั่�งยืั่น เพัื�อตรวจสอบัความถูุกต้องของผลการจัดำลำาดำับัรวมถึุง
ความสอดำคล้องต่อบัริบัที่และกลยัุ่ที่ธ์ของบัริษัที่ฯ อ่กที่ั�ง บัริษัที่ฯ รับัฟู้ังข้อคิดำเห็นของ
พันกังาน ลกูคา้ และคูค่า้ที่างธรุกจิ จากการสมัภาษณเ์ชั่งิลกึ เพัื�อใหม้ั�นใจถุงึความถุกูตอ้ง 
ของผลการจัดำลำาดำับัประเดำ็นสำาคัญดำ้านความยั่ั�งยั่ืน

การทบทวนและพิัฒนาอย่างต์่อเน่�อง

บัริษัที่ฯ ติดำตาม ที่บัที่วน และเปิดำเผยั่การจัดำลำาดำับัความสำาคัญประเดำ็นสำาคัญดำ้าน 
ความยั่ั�งยั่ืน พัร้อมที่ั�งข้อมูลในรายั่งานความยั่ั�งยั่ืนอยั่่างต่อเนื�อง

การส่นับส่นุนเป้าหมายการพิัฒนาที�ยั�งย่น

บัรษิทัี่ฯ มุง่มั�นที่่�จะเป็นสว่นหนึ�งในการสนับัสนุนเป้าหมายั่การพัฒันาที่่�ยัั่�งยืั่นขององค์การ
สหประชั่าชั่าต ิรายั่งานการพัฒันาท่ี่�ยั่ั�งยืั่นฉบัับัน่�รายั่งานการดำำาเนนิกจิกรรมตา่ง ๆ  ดำา้น
การพััฒนาอยั่่างยั่ั�งยั่ืน โดำยั่ม่การเชั่่�อมโยั่งกับัประเดำ็นสำาคัญ

GRI 102-46, GRI 102-47
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ผู้ลกุารีปรีะเมิน และขอบเขตปรีะเด็นสำาคัญด�านความยั�งยืน 
Materiality Matrix
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ผู้ลกุารีปรีะเมิน และขอบเขตปรีะเด็นสำาคัญด�านความยั�งยืน

ปรีะเด็นสำาคัญ กุรีอบ GRI 
ท่ี�เกุี�ยวข�อง

ภายใน 
องค์กุรี ภายนอกุองค์กุรี เป้าหุ้มายกุารีพัฒนาท่ี�ยั�งยืน

มิติสิ�งแวดล�อม Environment

1. การบัริหารจัดำการ 
ดำ้านพัลังงานและ 
การเปล่�ยั่นแปลงสภาพั 
ภูมิอากาศ

302, 305
ผู้ถุือหุ้น, คู่ค้าที่างธุรกิจ, 
หน่วยั่งานภาครัฐ, ชัุ่มชั่น
และสังคม

2. การจัดำหาวัตถุุดำิบั 
อยั่่างยั่ั�งยั่ืน

Company 
Specific 
Indicator

คู่ค้าที่างธุรกิจ, ลูกค้า, 
หน่วยั่งานภาครัฐ, ชัุ่มชั่น
และสังคม

3. เศรษฐกิจหมุนเว่ยั่น 301 คู่ค้าที่างธุรกิจ, ลูกค้า, 
ชัุ่มชั่นและสังคม

4. การจัดำการขยั่ะมูลฝอยั่ 306 คู่ค้าที่างธุรกิจ, ลูกค้า, 
ชัุ่มชั่นและสังคม

มิติสังคม Social

5. สินค้าที่่�ปลอดำภัยั่และ 
ดำต่อ่สขุภาพัของผูบ้ัรโิภค 416 คู่ค้าที่างธุรกิจ, ลูกค้า, 

หน่วยั่งานภาครัฐ

6. การพััฒนาศักยั่ภาพั 
ของพันักงาน 404 ผู้ถุือหุ้น

7. การดำึงดำูดำและ 
การดำูรักษาพันักงาน 401 ผู้ถุือหุ้น

8. อาชั่ีวอนามัยั่และ 
ความปลอดำภัยั่ 
ของพันกังาน

403 คู่ค้าที่างธุรกิจ
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ปรีะเด็นสำาคัญ กุรีอบ GRI 
ท่ี�เกุี�ยวข�อง

ภายใน 
องค์กุรี ภายนอกุองค์กุรี เป้าหุ้มายกุารีพัฒนาท่ี�ยั�งยืน

มิติสังคม Social

9. การปฏิิบััติต่อแรงงาน
และการเคารพั 
สิที่ธิมนุษยั่ชั่น

402, 405, 
412

ผู้ถุือหุ้น, คู่ค้าที่างธุรกิจ, 
ลูกค้า, หน่วยั่งานภาครัฐ, 
ชัุ่มชั่นและสังคม

10.  การสร้างคุณค่าที่าง
เศรษฐกิจของชัุ่มชั่น 
และการพััฒนา
ผลิตภัณฑ์์ 
ที่้องถุิ�น 

203, 413 ผูถืุ้อหุน้, หน่วยั่งานภาครัฐ, 
ชัุ่มชั่นและสังคม

มิติเศรีษฐกุิจ Economics and Governance

11. การบัริหารจัดำการ 
ห่วงโซ็่อุปที่าน 414 คู่ค้าที่างธุรกิจ, ลูกค้า

12.  การกำากับัดำูแลกิจการ 
และจริยั่ธรรมที่างธุรกิจ 

102-18,  
205

ผู้ถุือหุ้น, คู่ค้าที่างธุรกิจ, 
เจ้าหน่�, หน่วยั่งานภาครัฐ

13.  ความมั�นคงที่างไซ็เบัอร์ 
และการปกป้องข้อมูล 
ส่วนตัวของลูกค้า

418 ผู้ถุือหุ้น, ลูกค้า,  
หน่วยั่งานภาครัฐ

14.  นวัตกรรม 
Company 
Specific 
Indicator

ผู้ถุือหุ้น, ลูกค้า

15.  การบัริหารจัดำการ 
ลูกค้าสัมพัันธ์ และ
แบัรนดำ์

102-43,  
102-44 ลูกค้า

16.  การบัริหารจัดำการและ 
ความสามารถุในการ
รับัมือต่อความเส่�ยั่งและ
วิกฤติ

102-30 ผู้ถุือหุ้น, เจ้าหน่�
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การม่ส่วนร่วม 
ของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่
บัริษัที่ฯ กำาหนดำนโยั่บัายั่การม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ เพัื�อส่งเสริมการสร้างการม่ส่วนร่วมครอบัคลุมผู้ม่ส่วนได้ำเส่ยั่ 
ที่่�ไดำ้รับัหร่ออาจไดำ้รับัจากการดำำาเนินงานของบัริษัที่ เพัื�อระบัุและประเมินความสำาคัญของประเดำ็นจากผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ และเพัื�อ
ร่วมมือกับัผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่เพัื�อหาวิธ่การที่่�ไดำ้ประโยั่ชั่น์ร่วมกันทีุ่กฝ่ายั่ 

ในป ี2564 บัริษทัี่ฯ ระบั ุ7 กลุม่ผูม้ส่ว่นไดำเ้สย่ั่ ไดำแ้ก ่1) ผูถืุ้อหุ้น 2) พันักงาน 3) คูค้่าที่างธรุกจิ 4) ลกูคา้ 5) เจา้หน่� 6) หนว่ยั่งาน 
ภาครัฐ 7) ชัุ่มชั่นและสังคม ในแต่ละกลุ่ม บัริษัที่ฯ กำาหนดำรูปแบับัการสื�อสารและกระบัวนการม่ส่วนร่วมของผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่
แตล่ะกลุม่ที่่�แตกตา่งกนั เพัื�อประสทิี่ธภิาพัสงูสดุำ ตารางตอ่ไปน่�นำาเสนอความคาดำหวงั การตอบัรบััจากบัรษิทัี่ฯ และชั่อ่งที่าง 
การติดำต่อผู้ม่ส่วนไดำ้เส่ยั่ที่่�สำาคัญ 3 อันดำับัแรก

กุล้่มผู้้�มี 
ส่วนได�เสีย ความคาดหุ้วัง กุารีตอบสนองต่อความคาดหุ้วัง ช้่องท่างกุารีติดต่อ

ผู้้�ถืือหุ้้�น

• ธุรกิจเติบัโต ม่ผลกำาไรอยั่่าง
ยั่ั�งยั่ืน 

• การกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ 

• การบัริหารจัดำการดำ้วยั่ 
ความโปร่งใส 

• ความสามารถุสร้างโอกาส 
ในความที่้าที่ายั่ 

• การบัริหารจัดำการ 
ความเส่�ยั่งที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั

• การดำำาเนินธุรกิจที่่�โปร่งใส 
ตรวจสอบัไดำ้ และยั่ึดำมั�น 
ในหลักธรรมาภิบัาล 

• การบัริหารจัดำการที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั 
สร้างความเชั่่�อมั�น และผลตอบัแที่น
สูงสุดำ 

• การเปิดำเผยั่ข้อมูลที่่�โปร่งใส ครบัถุ้วน 
และเป็นไปอยั่่างต่อเนื�อง 

• ให้ข้อมูลที่างการเงินที่่�ถุูกต้อง 
ครบัถุ้วน 

• ปฏิิบััติตามพัันธสัญญา ภายั่ใต้ 
หลักเกณฑ์์ และบัริบัที่ที่างกฎหมายั่

• ประชัุ่มชั่ี�แจงนักลงทีุ่น 
รายั่ไตรมาส 

• รายั่งานการพััฒนาดำ้าน 
ความยั่ั�งยั่ืน (เว็บัไซ็ต์) 

• การเปิดำเผยั่ข้อมูลผ่าน 
รายั่งานประจำาปี  
(แบับั 56-1 One Report)

• การแจ้งข่าวสารผ่าน
ตลาดำหลักที่รัพัยั่์

• การประชัุ่มผู้ถุือหุ้น

พนักุงาน

• ค่าตอบัแที่นและ 
สวัสดำิการที่่�ดำ่ 

• ความมั�นคงและ 
ความก้าวหน้าในอาชั่ีพั 

• การพััฒนาศักยั่ภาพั 
ความรู้ ความสามารถุ 

• การม่ส่วนร่วมในองค์กรใน
การแสดำงความคิดำเห็น

• จัดำสรรผลตอบัแที่นที่่�ดำ่ สวัสดำิการที่่�
เหมาะสม พัิจารณาการเลื�อนขั�น 
การโอนยั่้ายั่ 

• จัดำระบับัการประเมินผลงาน 
ที่่�เที่่าเที่่ยั่มและเป็นธรรม 

• จัดำหลักสูตรฝึกอบัรมตรงต่อ 
ความต้องการดำำาเนินธุรกิจ 
และที่ันต่อการเปล่�ยั่นแปลง 

• รับัฟู้ังความเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพัื�อนำามาปรับัปรุง

• การประชัุ่ม ประกาศวิสัยั่ที่ัศน์
ประจำาปี 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล

• รายั่งานประจำาปี (แบับั 56-1  
One Report) / รายั่งาน 
การพััฒนาดำ้านความยั่ั�งยั่ืน 
(เว็บัไซ็ต์)

• ข้อแนะนำา หร่อข้อร้องเรียั่น 

• การสำารวจความพัึงพัอใจและ
ความผูกพัันของพันักงานที่่�ม่
ต่อองค์กร (ปีละครั�ง)

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44
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กุล้่มผู้้�มี 
ส่วนได�เสีย ความคาดหุ้วัง กุารีตอบสนองต่อความคาดหุ้วัง ช้่องท่างกุารีติดต่อ

ค้่ค�าท่าง
ธิ้รีกุิจ

• ความเสมอภาคเที่่าเที่่ยั่มใน
การดำำาเนินธุรกิจ 

• การดำำาเนินธุรกิจต่อกัน 
ดำ้วยั่ความโปร่งใส 

• การร่วมพััฒนาศักยั่ภาพั 
เติบัโตไปดำ้วยั่กัน 

• การบัริหารและการชั่ำาระเงิน
ที่่�ตรงตามเวลา

• การแข่งขันที่่�เป็นธรรมและโปร่งใส 

• สัญญาที่างธุรกิจที่่�โปร่งใส และ 
เป็นธรรม 

• จัดำหลักสูตรอบัรมเพัื�อเพัิ�มศักยั่ภาพั 

• กำาหนดำการชั่ำาระเงินที่่�ถุูกต้อง  
ครบัถุ้วน และตรงตามเวลา 

• เก็บัรักษาข้อมูลของคู่ค้า

• จัดำประชัุ่มประจำาปี 

• จัดำฝึกอบัรมเพัิ�มความรู้แก่คู่ค้า 
และกิจกรรมต่าง ๆ เพัื�อสร้าง
ความสัมพัันธ์อันดำ่ระหว่าง 
บัริษัที่ฯ และเคร่อข่ายั่พัันธมิตร
ที่างธุรกิจ 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล

• ข้อแนะนำา หร่อข้อร้องเรียั่น 

• รายั่งานประจำาปี (แบับั 56-1  
One Report) / รายั่งาน 
การพััฒนาดำ้านความยั่ั�งยั่ืน 
(เว็บัไซ็ต์)

ล้กุค�า 

• สินค้าและบัริการดำ่  
ม่คุณภาพัตามมาตรฐาน 

• ส่งมอบัสินค้าและบัริการ 
ตรงตามเวลาที่่�กำาหนดำ 

• การบัริการหลังการขายั่ที่่�ดำ่ 
ม่คุณภาพั 

• การรักษาความปลอดำภัยั่
ของข้อมูลส่วนตัว

• การบัริการที่่�ดำ่ ม่คุณภาพั และ 
ม่ความรับัผิดำชั่อบั 

• การส่งมอบัสินค้าคุณภาพัดำ่ 
ตรงตามเวลา 

• ส่งมอบัประสบัการณ์ที่่�ดำ่และ 
การบัริการที่่�เหนือความคาดำหมายั่ 

• พััฒนาระบับัการบัริหารข้อมูลลูกค้า 
เพัื�อเก็บัรักษาข้อมูลส่วนตัวและ 
ความปลอดำภัยั่ เป็นไปตามมาตรฐาน
สากล

• การติดำต่อลูกค้าโดำยั่ตรง 

• ศูนยั่์บัริการลูกค้า 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล 

• การสำารวจความพัึงพัอใจของ
ลูกค้ารายั่ปี 

• ข้อแนะนำา หร่อข้อร้องเรียั่น

เจ�าหุ้นี�

• การกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่ 

• การบัริหารจัดำการ 
ดำ้วยั่ความโปร่งใส 

• กลยัุ่ที่ธ์การบัริหารจัดำการ 
ที่่�ม่ประสิที่ธิผล 

• ความสามารถุสร้างโอกาส 
ในความที่้าที่ายั่ 

• บัริหารข้อมูลที่างการเงินที่่�
ถุูกต้อง 

• การชั่ำาระเงินเต็มจำานวนและ
ตรงเวลา

• ดำำาเนินธุรกิจดำ้วยั่ความโปร่งใส  
ตรวจสอบัไดำ้ภายั่ใต้ 
หลักธรรมาภิบัาล 

• การบัริหารจัดำการที่่�ม่ประสิที่ธิภาพั 
สร้างความเชั่่�อมั�น และผลตอบัแที่น
สูงสุดำ 

• การเปิดำเผยั่ข้อมูลที่่�โปร่งใส  
ครบัถุ้วน และเป็นไปอยั่่างต่อเนื�อง 

• ปฏิิบััติตามพัันธสัญญาภายั่ใต้ 
หลักเกณฑ์์ และบัริบัที่ที่างกฎหมายั่ 

• ให้ข้อมูลที่างการเงินที่่�ถุูกต้อง 
ครบัถุ้วน 

• ชั่ำาระหน่�ครบัถุ้วนตรงตามเวลา และ
ดำูแลคุณภาพัของหลักที่รัพัยั่์ 
คำ�าประกัน

• ประชัุ่มชั่ี�แจงนักลงทีุ่น 
รายั่ไตรมาส 

• รายั่งานการพััฒนาดำ้าน 
ความยั่ั�งยั่ืน (เว็บัไซ็ต์) 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล 

• ข้อแนะนำา หร่อข้อร้องเรียั่น 

• รายั่งานประจำาปี (แบับั 56-1  
One Report)
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กุล้่มผู้้�มี 
ส่วนได�เสีย ความคาดหุ้วัง กุารีตอบสนองต่อความคาดหุ้วัง ช้่องท่างกุารีติดต่อ

หุ้น่วยงาน
ภาครีัฐ

• การปฏิิบััติตามตัวบัที่
กฎหมายั่ และส่งเสริม 
การกำากับัดำูแลกิจการที่่�ดำ่
ตามหลักธรรมาภิบัาล 

• การแข่งขันที่่�เที่่าเที่่ยั่มและ
เป็นธรรม 

• สนับัสนุนและให้ 
ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

• จัดำการกับัข้อร้องเรียั่น 
ต่าง ๆ อยั่่างม่ประสิที่ธิภาพั

• ดำำาเนินธุรกิจอยั่่างโปร่งใส  
ตรวจสอบัไดำ้ เป็นธรรม และไม่ขัดำ 
ต่อกฎหมายั่ 

• การเปิดำเผยั่ข้อมูลที่่�โปร่งใส 
ครบัถุ้วน ตรวจสอบัไดำ้ 

• การปฏิิบััติตามกฎหมายั่และระเบั่ยั่บั
ข้อบัังคับัให้เกิดำความเชั่่�อมั�น 

• ดำำารงไว้ซ็้�งการบัริหารจัดำการที่่�ม่
คุณภาพั และสร้างความน่าเชั่่�อถุือ 

• สนับัสนุนและให้ความร่วมมือ 
ในกิจกรรมต่าง ๆ

• เปิดำรับัฟู้ังและแลกเปล่�ยั่น 
ความเห็นอยั่่างสมำ�าเสมอ 

• จัดำกิจกรรมร่วมกับัเคร่อข่ายั่
ภาครัฐ 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล

ช้้มช้นและ
สังคม

• ให้ความสำาคัญกับัเส่ยั่ง
สะที่้อนจากชัุ่มชั่น 

• ให้ความสำาคัญกับั 
ความปลอดำภัยั่ และ 
ผลกระที่บัต่อสิ�งแวดำล้อม
อยั่่างจริงจัง

• ดำูแลเร่�องข้อร้องเรียั่น 
อยั่่างเป็นธรรม 

• สนับัสนุน และส่งเสริม
กิจกรรมที่่�เป็นประโยั่ชั่น์ 
ต่อชัุ่มชั่น

• ศึกษา เรียั่นรู้ เข้าใจ รับัฟู้ังเส่ยั่ง
สะที่้อนจากชัุ่มชั่นและตอบัสนอง
อยั่่างตรงใจ 

• ประสานความร่วมมือ  
อยั่่างสอดำคล้อง เพัื�อตอบัสนอง
ความต้องการของชัุ่มชั่น 
อยั่่างถุูกต้อง

• สร้างการยั่อมรับั เพัื�อความเป็น 
หนึ�งเดำ่ยั่วกับัชัุ่มชั่น 

• สร้างงาน สร้างอาชั่ีพั สร้างรายั่ไดำ้ 
ให้กับัชัุ่มชั่น

• รายั่งานการพััฒนาดำ้าน 
ความยั่ั�งยั่ืนสู่สาธารณะ 
(เว็บัไซ็ต์) 

• สื�อสังคมออนไลน์ / อ่เมล 

• ข้อแนะนำา หร่อข้อร้องเรียั่น 

• จัดำกิจกรรมร่วมกับัเคร่อข่ายั่
ชัุ่มชั่น
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คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
บริษิัทัฯ ตริะหนักัถึงึคุวามสิ่ำาคัุญของการิอนุัริกัษัส์ิ่่�งแวดล้อ้มแล้ะการิบริหิาริจัดัการิทริพัยากริธริริมชาตอ่ยา่งยั�งยนืัเพื�อเป็น็ั
สิ่ว่นัสิ่ำาคุญัในัการิสิ่ริา้งคุุณภาพชว่ีตท่�ดข่องทกุคุนั อก่ทั�งบริษิัทัฯ มุง่มั�นัพฒันัาแนัวทางการิดำาเนัน่ัธรุิกจ่ัเพื�อท่�จัะล้ดผล้กริะทบ 
ตอ่สิ่่�งแวดล้้อมใหน้ัอ้ยท่�สิ่ดุ ริวมถึงึการิเตริยีมคุวามพริอ้มรัิบมอืตอ่คุวามเสิ่่�ยงท่�อาจัสิ่ง่ผล้กริะทบเชงิล้บต่อบริิษัทัฯ ตล้อดจันั 
ห่วงโซ่่คุุณคุ่าการิดำาเนั่นัธุริก่จั แล้ะผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยของบริิษััทฯ ซ่่�งคุริอบคุลุ้มถึึงมาตริการิล้ดการิป็ล่้อยก๊าซ่เรืิอนักริะจัก 
การิจััดหาวัตถึุด่บอย่างยั�งยืนั การิจััดการิของเสิ่่ยให้เก่ดป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ด แล้ะการิบริริเทาป็ัญหาสิ่่�งแวดล้้อมต่าง ๆ ท่�ม่สิ่่วนั
เก่�ยวข้องทั�งทางตริงแล้ะทางอ้อมต่อบริิษััทฯ เช่นั ป็ัญหาขยะอาหาริแล้ะบริริจุัภัณฑ์์ป็ริะเภทพล้าสิ่ต่กใช้คุริั�งเด่ยวแล้้วท่�ง 
ท่�เพ่�มข่�นัอย่างม่นััยสิ่ำาคุัญ เป็็นัต้นั 

บริิษััทฯ มุ่งเนั้นันัโยบายด้านัสิ่่�งแวดล้้อมอย่างต่อเนัื�องในั 7 ป็ริะเด็นัหล้ัก ได้แก่ การิล้ดการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจัก การิล้ด
ริอยเท้านั่เวศจัากการิดำาเนั่นัธุริก่จั การิมุ่งสิ่้่เป็้าหมายขยะเป็็นัศ้นัย์ การิจััดหาอย่างยั�งยืนั การิสิ่่งเสิ่ริิมผล้่ตภัณฑ์์ท่�คุำานัึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม การิขนัสิ่่งแล้ะจััดจัำาหนั่าย แล้ะการิสิ่่งเสิ่ริิมริ้ป็แบบการิบริิโภคุแล้ะการิผล้่ตท่�ยั�งยืนั

นโยบายด้้านสิ่่�งแวด้ล้้อม

มุ่งสิ่้่ขยะเป็็นัศ้นัย์การิล้ดการิป็ล้่อย
ก๊าซ่เริือนักริะจัก

การิล้ดริอยเท้านั่เวศ
จัากการิดำาเนั่นัธุริก่จั

การิจััดหาอย่างยั�งยืนั การิขนัสิ่่งแล้ะจััดจัำาหนั่าย

สิ่่งเสิ่ริิมผล้่ตภัณฑ์์
ท่�เป็็นัม่ตริต่อสิ่่�งแวดล้้อม

การิสิ่่งเสิ่ริิมริ้ป็แบบ
การิบริิโภคุแล้ะ 
การิผล้่ตท่�ยั�งยืนั

สิ่ามาริถึศึกษัา 
นัโยบายของบริิษััทฯ ด้านัสิ่่�งแวดล้้อม

 เพ่�มเต่มได้ท่� 
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โดยเป็้าหมายการิพัฒนัาท่�ยั�งยืนัท่�กำาหนัดโดยสิ่หป็ริะชาชาต่ (SDGs) ได้ถึ้กป็ริะยุกต์เข้ากับแนัวทางการิพัฒนัาแล้ะแนัวทาง
ป็ฏิ่บัต่ เพื�อให้เก่ดการิดำาเนั่นังานัท่�ม่เป็้าหมายชัดเจันัแล้ะสิ่อดคุล้้องกับหล้ักป็ฏิ่บัต่สิ่ากล้ ซ่่�งนัำาไป็สิ่้่การิกำาหนัดท่ศทางของ 
การิบริิหาริจััดการิด้านัสิ่่�งแวดล้้อมอย่างม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพ

บริิษััทฯ มุ่งหวังท่�จัะดำาเน่ันัธุริก่จัให้เต่บโตคุวบคุ่้กับการิพัฒนัาสิ่่�งแวดล้้อมให้ยั�งยืนัตล้อดทั�งห่วงโซ่่อุป็ทานั โดยเริิ�มตั�งแต่ 
การิจััดซื่�อวัตถึุด่บจัากต้นัทางตล้อดจันัถึึงป็ล้ายทางของการิจััดการิของเสิ่่ยให้สิ่ามาริถึสิ่ริ้างป็ริะโยชนั์ต่อทั�งบริิษััทฯ แล้ะ
สิ่ังคุม ซ่่�งต้องอาศัยคุวามริ่วมมือจัากหล้ายภาคุสิ่่วนั บริิษััทฯ จัึงตริะหนัักถึึงคุวามสิ่ำาคุัญในัการิพัฒนัาองคุ์คุวามริ้้ด้านั
นัวัตกริริมการิจััดการิสิ่่�งแวดล้้อม การิจััดการิพล้ังงานัแล้ะทริัพยากริธริริมชาต่ของบุคุล้ากริภายในั เพื�อสิ่่งต่อองคุ์คุวามริ้้
ดังกล้่าวออกสิ่้่สิ่ังคุม ตล้อดจันัผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยทุกกลุ้่มตั�งแต่ริะดับชุมชนั ริะดับจัังหวัด ริะดับชาต่ แล้ะสิ่้่ริะดับโล้ก

ในัปี็ 2564 บริิษััทฯ ได้สิ่านัต่อนัโยบายการิทำาธุริก่จัอย่างม่คุวามรัิบผ่ดชอบอย่างต่อเนัื�อง ท่�มุ่งเน้ันัให้เก่ดการิม่ส่ิ่วนัร่ิวม
ในัการิอนัุริักษั์สิ่่�งแวดล้้อมแล้ะขับเคุล้ื�อนัสิ่ังคุมสิ่้่คุวามยั�งยืนั ภายใต้แนัวทางเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนั (Circular Economy) 
ในัแคุมเป็ญ “เซ็่นัทรัิล้ รีิเทล้ เล้ฟ่ ด ่เอร์่ิธ” (Central Retail Love the Earth) โดยนับัเป็น็ัปี็ท่� 4 ท่�มก่าริดำาเนัน่ังานัอย่างต่อเนัื�อง
ริว่มกับทุกภาคุส่ิ่วนันับัตั�งแต่ป็ ี2561 โดยมแ่นัวทางการิขับเคุล้ื�อนัผ่านั 3 โคุริงการิหลั้ก ได้แก่ การิล้ดป็ริมิาณขยะ (Journey 
to Zero) การิเพ่�มพื�นัท่�สิ่่เขียว (Central Green) แล้ะฟ้�นัฟ้ป็่า (Forest Restoration) คุวบคุ้่กับการิฝึึกอบริมในัป็ริะเด็นั
ด้านัสิ่่�งแวดล้้อมแก่พนัักงานัผ่านัช่องทาง Workshop, Virtual Classroom แล้ะ e-Learning เพื�อสิ่ริ้างองคุ์คุวามร้้ิ 
แล้ะคุวามตริะหนัักด้านัสิ่่�งแวดล้้อมให้แก่พนัักงานัทุกริะดับ นัอกจัากนั่� บริิษััทฯ ได้ตั�งเป็้าหมายขับเคุล้ื�อนัธุริก่จัสิ่้่เป้็าหมาย 
Net Zero หรืิอการิป็ล่้อยคุาร์ิบอนัสุิ่ทธเ่ป็น็ัศน้ัย์ เน้ันัให้คุวามสิ่ำาคุญัด้านัการิเป็ล่้�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภม้อ่ากาศ เศริษัฐกจ่ัหมุนัเวย่นั 
แล้ะการิจััดการิขยะ เพื�อริ่วมเป็็นัสิ่่วนัหนัึ�งในัการิผล้ักดันัให้ป็ริะเทศไทยสิ่ามาริถึบริริลุ้คุวามเป็็นักล้างทางคุาริ์บอนัภายในัป็ี 
2593 แล้ะ การิป็ล่้อยก๊าซ่เรืิอนักริะจักสุิ่ทธเ่ป็น็ัศน้ัย์ ภายในัปี็ 2608 ตามท่�ได้ป็ริะกาศไว้ในัการิป็ริะชุมรัิฐภาคุก่ริอบอนุัสิ่ญัญา
สิ่หป็ริะชาชาต่ว่าด้วยการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ สิ่มัยท่� 26 (COP26) เมื�อวันัท่� 13 พฤศจั่กายนั 2564

การิจััดหาวัตถึุด่บ 
อย่างยั�งยืนั

การิจััดการิขยะม้ล้ฝึอยเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนัการิบริิหาริจััดการิด้านัพล้ังงานั 
แล้ะการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพ 
ภ้ม่อากาศ

กรอบการดำำาเนิินิงานิความยั่่�งยั่ืนิดำ้านิสิ่ิ�งแวดำล้้อม
4 แนัวทางอันัได้แก่

เพื�อใหก้าริดำาเนัน่ัการิเป็น็ัไป็ตามนัโยบาย บริษิัทัฯ ได้กำาหนัดกริอบการิดำาเนัน่ังานัคุวามยั�งยืนัดา้นัสิ่่�งแวดล้อ้มของกลุ้ม่เซ็่นัทรัิล้ 
ป็ริะกอบไป็ด้วย 4 แนัวทาง เพื�อยกริะดับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมคุวบคุ้่กับการิเต่บโตของธุริก่จัอย่างยั�งยืนั
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Journey to Zero

Central Green

Employees & Stakeholders
พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย

Communities & Surroundings
เซ็นทรัลกรีน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Forest Restoration
National Level 
ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่าพื้นที่เชิงมหภาค

Central Retail Love the Earth 

เป้า้หมายั่ป้ ี2573 

ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่อ
สิ่ิ�งแวดล้้อมิ

ร้้อยล้ะ 100
ล้ดป็ริมิาณ 
ก๊๊าซเรือนก๊ระจุก๊

ร้้อยล้ะ 30
ล้ดก๊ารสิู่ญเสิ่่ย 
แล้ะขยะอาหาร

ร้้อยล้ะ 30
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การิบริหิาริจัดัการิด้านัพลั้งงานัแล้ะ 
การิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ
การ้บร้ิหาร้จััด้การ้ด้้านพล้ังงาน แล้ะการ้เปล้่�ยนแปล้งสิ่ภาพภูม่อากาศ

ผล้กริะทบจัากการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ (Climate Change) ได้ทว่คุวามริุนัแริงแล้ะซ่ับซ่้อนัข่�นัอย่างต่อเนืั�อง 
อันัทำาให้เก่ดภัยพ่บัต่ทางธริริมชาต่ท่�ม่คุวามริุนัแริงแล้ะคุวามถึ่�ในัการิเก่ดท่�สิ่้งข่�นั โดยสิ่่งผล้ต่อคุุณภาพชีว่ตของคุนัในั
สิ่ังคุมแล้ะการิดำาเนั่นัธุริก่จัทั�งทางตริงแล้ะทางอ้อม อ่กทั�งจัากมต่การิป็ริะชุมริัฐภาคุ่กริอบอนัุสิ่ัญญาสิ่หป็ริะชาชาต่ว่าด้วย 
การิเป็ล่้�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ (COP26) ท่�ยกริะดบัมาตริการิแล้ะเป็า้หมายตอ่วก่ฤตดงักล้า่วใหร้ิดักมุมากข่�นั บริษิัทัฯ จังึ
ใหคุ้วามสิ่ำาคุญัตอ่การิสิ่ริา้งคุวามตริะหนักัใหแ้กคุ่้คุ้่าแล้ะริเิริิ�มโคุริงการิดา้นัการิจัดัการิพล้งังานัแล้ะการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่
อากาศภายใต้แนัวคุ่ดการิสิ่ริ้างคุุณคุ่าริ่วมกันัริะหว่างธุริก่จัแล้ะสิ่ังคุม (Creating Shared Value) นัอกจัากนั่� บริิษััทฯ ได้
จัดัทำานัโยบายแล้ะกำาหนัดกล้ยุทธ์มุ่งสิ่้เ่ป้็าหมาย Net Zero ล้ดการิป็ล่้อยกา๊ซ่เริอืนักริะจักเพื�อเป็น็ัสิ่ว่นัหนัึ�งในัการิแก้ไขป็ญัหา 
บริริเทาผล้กริะทบ แล้ะป้็องกนััธรุิกจ่ัจัากคุวามเส่ิ่�ยงจัากการิเป็ล่้�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้มอ่ากาศท่�อาจัเกด่ข่�นัตล้อดทั�งห่วงโซ่อ่ปุ็ทานั 
เช่นั การิขาดแคุล้นัทริัพยากริทางธริริมชาต่ท่�จัำาเป็็นัต่อการิผล้่ตแล้ะการิขนัสิ่่งสิ่่นัคุ้า การิเพ่�มข่�นัของริายจั่ายด้านัพล้ังงานั 
ท่�ไม่จัำาเป็็นั แล้ะภาษั่ท่�เก่�ยวข้องกับการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักในัอัตริาท่�สิ่้ง 
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แนัวทางบริิหาริจััดการิ
การ้บร้ิหาร้จััด้การ้ด้้านพล้ังงาน (Energy Management)

บริิษััทฯ มุ่งมั�นัท่�จัะอนุัริักษ์ัพลั้งงานัโดยใช้พลั้งงานัอย่างม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพสิ่้งท่�สิุ่ด แล้ะมุ่งเน้ันัในัการิล้งทุนัในัการิเพ่�มสัิ่ดส่ิ่วนั
การิใช้พล้ังงานัสิ่ะอาดให้สิ่้งมากข่�นัแทนัการิใช้พล้ังงานัจัากเชื�อเพล่้งฟอสิ่ซ่ิล้เพื�อริองริับการิเต่บโตของธุริก่จัในัอนัาคุต 
บริิษััทฯ จึังได้เข้าร่ิวมเป็็นัหนึั�งในัคุณะกริริมการิชุดก่อตั�ง RE100 Thailand Club ท่�ม่เป้็าหมายในัการิขับเคุล้ื�อนัการิใช้
พล้ังงานัหมุนัเว่ยนัคุริอบคุลุ้ม 100% ซ่่�งสิ่อดคุล้้องกับแนัวทางป็ฏิ่บัต่ของบริิษััทฯ ท่�ดำาเนั่นัโคุริงการิต่ดตั�งริะบบผล้่ตไฟฟ้า
จัากแสิ่งอาท่ตย์ คุวบคุ้่กับการิต่ดตั�งอุป็กริณ์ท่�ม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพด้านัการิป็ริะหยัดพล้ังงานั เพื�อใช้ในัการิดำาเนั่นัก่จัการิของ 
บริิษััทฯ ซ่่�งนัอกจัากจัะช่วยล้ดคุ่าใช้จั่ายด้านัพล้ังงานัแล้้ว ยังสิ่ามาริถึล้ดการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักอันัเป็็นัตัวการิสิ่ำาคุัญ
ของการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ

การ้บร้ิหาร้จััด้การ้ด้้านการ้เปล้่�ยนแปล้งสิ่ภาพภูม่อากาศ 
(Climate Change Management)

บริษิัทัฯ มคุ่วามมุ่งมั�นัท่�จัะเป็น็ัสิ่ว่นัหนัึ�งของการิบริริเทาผล้กริะทบอนััเกด่จัากการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้มอ่ากาศ โดยบร้ิณาการิ 
ป็ริะเดน็ัดา้นัการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภม้อ่ากาศเขา้สิ่้ก่ริะบวนัการิป็ริะเมน่ัคุวามเสิ่่�ยงแล้ะอากาศขององคุก์ริ พริอ้มทำาการิว่เคุริาะห์ 
ถึึงแหล้่งการิเก่ดก๊าซ่เริือนักริะจักท่�ม่คุวามเก่�ยวข้องกับบริิษััทฯ อันัป็ริะกอบด้วยการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักโดยตริงภายในั
องคุก์ริ (ขอบเขต  1) จัากการิใชพ้ล้งังานัคุวามริอ้นัจัากแหล้ง่เชื�อเพล้ง่ฟอสิ่ซ่ลิ้ของบริษิัทัฯ การิป็ล้อ่ยกา๊ซ่เริอืนักริะจักทางออ้ม 
จัากการิใช้พลั้งงานัขององค์ุกริ (ขอบเขต 2) จัากการิซ่ื�อพลั้งงานัไฟฟ้าเพื�อใช้ภายในัองค์ุกริ แล้ะการิป็ล่้อยก๊าซ่เรืิอนั
กริะจักทางอ้อมภายนัอกองคุ์กริจัากผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยกลุ้่มต่าง ๆ (ขอบเขต 3) จัากการิขนัสิ่่งวัตถึุด่บแล้ะผล้่ตภัณฑ์์ตล้อดจันั 
การิเดน่ัทางเพื�อทำาธรุิกจ่ั โดยบริษิัทัฯ มุง่เน้ันัท่�จัะล้ดการิป็ล้อ่ยกา๊ซ่เรืิอนักริะจักตล้อดทั�งหว่งโซ่อ่ปุ็ทานั (De-Carbonization 
Supply Chain) คุวบคุ้่กับการิกักเก็บก๊าซ่เริือนักริะจักผ่านัโคุริงการิท่�ยกริะดับคุวามตริะหนัักให้แก่พนัักงานัภายในัองคุ์กริ 
คุ้่คุ้า ตล้อดจันัล้้กคุ้าท่�มาใช้บริิการิ เพื�อริ่วมกันัเป็็นัสิ่่วนัหนัึ�งในัการิแก้ไขป็ัญหาการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศอย่างเป็็นั 
ริป้็ธริริม นัอกจัากนั่� บริษิัทัฯ ทำาการิป็ริะเม่นัคุวามเสิ่่�ยงพริอ้มป็ริบักล้ยทุธเ์พื�อเตริยีมพริอ้มตอ่ผล้กริะทบดา้นัการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้ง
สิ่ภาพภ้ม่อากาศ ผ่านัการิเป็ิดเผยข้อม้ล้คุวามเสิ่่�ยงทางการิเง่นัท่�เก่�ยวข้องกับสิ่ภาพอากาศโดยสิ่มัคุริใจั ตามแนัวทางของ
คุณะทำางานัด้านัการิเป็ิดเผยข้อม้ล้ทางการิเง่นัเก่�ยวกับสิ่ภาพภ้ม่อากาศ (Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures: TCFD) เพื�อพัฒนัากล้ยุทธ์ให้ยืดหยุ่นัพริ้อมต่อการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศอย่างทันัท่วงท่ ซ่่�งบริิษััทฯ 
ได้จััดทำาแผนับริิหาริคุวามต่อเนืั�องของธุริก่จั (BCP) ท่�คุริอบคุลุ้มถึึงคุวามเสิ่่�ยงเชิงกายภาพอันัเก่ดจัากการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้ง
ของสิ่ภาพภ้ม่อากาศ

TCFD Disclosure

ในัป็ ี2564 บริษิัทัฯ ไดจั้ัดทำาการิป็ริะเม่นัคุวามเสิ่่�ยงทางดา้นัการิดำาเนัน่ัธรุิกจ่ัท่�เก่�ยวขอ้งกบัการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภม้อ่ากาศ
ผ่านัการิป็ริะเม่นัโอกาสิ่แล้ะคุวามเสิ่่�ยงเชิงกายภาพอันัเก่ดจัากภัยพ่บัต่ทางธริริมชาต่แล้ะคุวามเสิ่่�ยงจัากการิเป็ล้่�ยนัผ่านั 
อนััเกด่จัากนัโยบาย แล้ะกฎริะเบ่ยบของภาคุริฐัท่�ม่ตอ่การิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งของสิ่ภาพภม้อ่ากาศ โดยบริษิัทัฯ ไดด้ำาเน่ันัการิทบทวนั
แล้ะป็ริับป็ริุงด้านัการิกำากับด้แล้ กล้ยุทธ์ การิบริิหาริจััดการิคุวามเสิ่่�ยง การิวัดผล้แล้ะกำาหนัดเป็้าหมาย ให้สิ่อดคุล้้องตามข้อ
แนัะนัำาของ TCFD (TCFD Recommendation)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4
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ก๊าซเร้ือนกร้ะจัก 2562 2563 2564

การิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักโดยตริงภายในัองคุ์กริ 
(ขอบเขต 1) (ตันั คุาริ์บอนัไดออกไซ่ด์) 6,522 6,898 39,527

การิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักทางอ้อมจัากการิใช้
พล้ังงานัขององคุ์กริ (ขอบเขต 2 Location based) 
(ตันั คุาริ์บอนัไดออกไซ่ด์)

507,786 518,306 384,588

การิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักทางอ้อมจัากการิใช้
พล้ังงานัขององคุ์กริ (ขอบเขต2 Market based) 
(ตันั คุาริ์บอนัไดออกไซ่ด์)

507,786 518,306 384,588

การิป็ล้อ่ยกา๊ซ่เริอืนักริะจักทางอ้อมภายนัอกองค์ุกริ
จัากผ้ม้ส่่ิ่วนัไดเ้สิ่ย่กลุ้ม่ตา่ง ๆ (ขอบเขต 3) 
(ตนัั คุาร์ิบอนัไดออกไซ่ด)์ (Food Waste+General 
Waste+Outsource Transportation)

65,029 112,451 37,183

ผล้การดำำาเนิินิงานิป้ี 2564

เพิ่ิ�มิสิ่ัดสิ่่วนก๊ารใช้้พิ่ล้ังงานสิ่ะอาด 
(Solar Rooftop)  
ร้้อยล้ะ 

67

เพิ่ิ�มิพิ่้�นที่่�สิ่่เขียว 
แล้ะฟื้้�นฟืู้ป็่า

2,154 ไร้่

ผล้การิดำาเนัน่ังานั

การ้ใช้้พล้ังงาน 2561 2562 2563 2564

การิใช้พล้ังงานัทั�งหมด 
(เมกะวัตต์ชั�วโมง: 
MWh)

753,752 1,047,981 1,081,131 1,249,864

การิใช้พล้ังงานัหมุนัเว่ยนั
ทั�งหมด (เมกะวัตต์
ชั�วโมง: MWh)

4,951 6,615 17,248 51,566

การิใช้พล้ังงานั 
สิ่่�นัเป็ล้ืองทั�งหมด 
(เมกะวตัตช์ั�วโมง: MWh)

776,172 1,041,366 1,063,883 1,198,298
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สิ่รุป้ข้้อมูล้การบริหารจั่ดำการดำ้านิพล้่งงานิ แล้ะการเป้ล้่�ยั่นิแป้ล้งสิ่ภาพภูมิอากาศ

ป็ริมิาณก๊ารใช้้พิ่ล้ังงาน 
ที่่�ล้ดล้งในป็ี 2564

ป็ริมิาณก๊ารป็ล้่อยก๊๊าซเรือนก๊ระจุก๊ที่่�
ล้ดล้งในป็ี 2564

ที่็อป็สิ่์ 

175,457 
เมกะวัตต์ช้ั�วโมง (MWh)

ที่็อป็สิ่์ 

87,711 
ตัน คาร้์บอนได้ออกไซด้์

แฟื้มิิล้่�มิาร์ที่ 

66,754 
เมกะวัตต์ช้ั�วโมง (MWh)

แฟื้มิิล้่�มิาร์ที่ 

33,371 
ตัน คาร้์บอนได้ออกไซด้์

ห้างสิ่รรพิ่สิ่ินค้้าโรบินสิ่ัน 

186,891 
เมกะวัตต์ช้ั�วโมง (MWh)

ห้างสิ่รรพิ่สิ่ินค้้าโรบินสิ่ัน 

93,427 
ตัน คาร้์บอนได้ออกไซด้์
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โคุริงการิท่�โดดเดน่ั
โคร้งการ้ต่ด้ตั�งร้ะบบโซล้าร้์เซล้ล้์บนหล้ังคา (Solar Rooftops)

โคุริงการิต่ดตั�งริะบบโซ่ล้าริ์เซ่ล้ล้์บนัหล้ังคุา ม่วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์ในัการิเพ่�มสิ่ัดสิ่่วนัการิใช้ไฟฟ้าจัากพล้ังงานัหมุนัเว่ยนั
จัากแสิ่งอาท่ตย์ในัการิดำาเนั่นัธุริก่จั เพื�อนัำาไป็สิ่้่การิล้ดล้งของคุ่าใช้จั่ายด้านัพล้ังงานัแล้ะการิล้ดล้งของการิป็ล้่อย
ก๊าซ่เริือนักริะจัก โดยในัป็ี 2564 ได้ม่การิต่ดตั�งริะบบโซ่ล้าริ์เซ่ล้ล้์บนัหล้ังคุาของห้างสิ่ริริพสิ่่นัคุ้าเพ่�มข่�นัทั�งหมด 15 
สิ่าขา เมื�อเท่ยบกับป็ี 2563 โดยตล้อดริะยะเวล้าการิดำาเนั่นัโคุริงการิดังกล้่าวได้ม่การิต่ดตั�งริะบบโซ่ล้าริ์เซ่ล้ล้์บนั
หล้ังคุา ริวม 40 สิ่าขา (ห้างสิ่ริริพสิ่่นัคุ้าโริบ่นัสิ่ันั 16 สิ่าขา ไทวัสิ่ดุ 15 สิ่าขา ในัป็ริะเทศไทย แล้ะ GO! Mall 9 สิ่าขา 
ในัป็ริะเทศเว่ยดนัาม)

โคร้งการ้ต่ด้ตั�งร้ะบบโซล้าร้์เซล้ล้์บนหล้ังคา (Solar Rooftops)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายการิล้ดการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักของ CRC 
30% ในัป็ี 2573 

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ล้ดการิใช้พล้ังงานัท่�มาจัากแหล้่งเชื�อเพล้่งฟอสิ่ซ่ิล้ในัการิดำาเนั่นัธุริก่จั
โดยตริงในัป็ี 2564 ในัป็ริิมาณ 51,566 เมกะวัตต์ชั�วโมง (MWh)

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ล้ดการิป็ล้อ่ยกา๊ซ่เริอืนักริะจักป็ริะมาณ 30.02 ตันั คุาริบ์อนัไดออกไซ่ด์ 

ผล้การดำำาเนินิิงานิป้ ี2564

ใช้้พิ่ล้ังงานหมิุนเว่ยน

51,566
เมกะวัตต์ช้ั�วโมง (MWh)

ล้ดก๊ารป็ล้่อยก๊๊าซเรือนก๊ระจุก๊

30.02  
ตัน คาร้์บอนได้ออกไซด้์
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โคร้งการ้ตู้เย็นปร้ะหยัด้พล้ังงาน (Tops and Family Mart)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายการิล้ดการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักของ CRC 
30% ในัป็ี 2573

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ล้ดการิใชพ้ล้งังานัไดท้ั�งหมด 20,479.13 เมกะวตัตช์ั�วโมง (MWh) / ป็ี

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) สิ่ามาริถึล้ดการิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักป็ริะมาณ 10,237.52 ตันั 
คุาริ์บอนัไดออกไซ่ด์ 

โคร้งการ้ล้ด้การ้ใช้้พล้ังงาน

บริิษััทฯ ม่วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์ล้ดป็ริิมาณการิใช้พล้ังงานัในัการิดำาเนั่นัธุริก่จั โดยนัำานัวัตกริริมริะบบทำาคุวามเย็นั เพื�อล้ด
คุาริ์บอนัฟุตพริินัต์ แล้ะล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยพล้ังงานัโดยไม่จัำาเป็็นั 
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โคร้งการ้ต่ด้ตั�งสิ่ถาน่อัด้ปร้ะจัุไฟฟ้าสิ่ำาหร้ับยานยนต์ไฟฟ้า 
(Electric Vehicle Charging Stations)

โคุริงการิต่ดตั�งสิ่ถึาน่ัอัดป็ริะจัุไฟฟ้าสิ่ำาหริับยานัยนัต์ไฟฟ้า ม่วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์ในัการิส่ิ่งเสิ่ริิมการิล้ดการิป็ล้่อย
ก๊าซ่เริือนักริะจักของผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยกลุ้่มล้้กคุ้าแล้ะสิ่่งเสิ่ริิมการิเป็ล้่�ยนัผ่านัสิ่้่สิ่ังคุมคุาริ์บอนัตำ�า ผ่านัการิต่ดตั�ง 
สิ่ถึานัอ่ดัป็ริะจัไุฟฟา้สิ่ำาหริบัยานัยนัตไ์ฟฟา้ภายในัหา้งสิ่ริริพสิ่น่ัคุา้ โดยในัป็ ี2564 ไดม้ก่าริตด่ตั�งสิ่ถึานัอ่ดัป็ริะจัไุฟฟา้
สิ่ำาหริบัริถึยนัตท์ั�งหมด 600 จัดุบริกิาริ ในัป็ริะเทศไทยแล้ะเวย่ดนัาม ซ่่�งโคุริงการิดงักล้า่วไดแ้สิ่ดงถึงึคุวามริว่มมอื
ริะหว่างบริิษััทฯ กับล้้กคุ้าในัการิริ่วมกันัแก้ป็ัญหาการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ

สิ่าขาที่่�เข้าร่วมิโค้รงก๊าร

41 สิ่าขา

จุำานวนจุุดบริก๊าร

600  
จัุด้บร้ิการ้

โคร้งการ้ต่ด้ตั�งสิ่ถาน่อัด้ปร้ะจัุไฟฟ้าสิ่ำาหร้ับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Stations)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ
สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายการิล้ดป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักของ CRC 30% 
ในัป็ี 2573 แล้ะสิ่่งเสิ่ริิมการิใช้พล้ังงานัทดแทนั เพื�อริองริับการิใช้งานั
ริถึยนัต์ไฟฟ้า

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) สิ่าขาท่�เข้าริ่วมโคุริงการิ 41 สิ่าขา 600 จัุดบริิการิ

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ล้ดการิใช้นัำ�ามันัเชื�อเพล้่ง การิป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจักแล้ะมล้พ่ษั 
จัากการิเผาไหม้เคุริื�องยนัต์สิ่ันัดาป็
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โคร้งการ้ฟ้�นฟูป่าต้นนำ�า (Forest Restoration) 

โคุริงการิฟ้�นัฟป้็า่ต้นันัำ�า ม่วตัถุึป็ริะสิ่งคุใ์นัการิฟ้�นัฟแ้ล้ะเพ่�มพื�นัท่�ป็า่ ซ่่�งถึอืเป็น็ัริากฐานัสิ่ำาคุญัในัการิกกัเกบ็คุาริบ์อนั
ด้วยว่ธ่ทางธริริมชาต่แล้ะคุวามหล้ากหล้ายทางชีวภาพ อ่กทั�งยังนัำาไป็สิ่้่การิสิ่ร้ิางอาชีพ แล้ะพัฒนัาริะบบอาหาริ
ป็ล้อดภัยของชุมชนั อันัเป็็นัป็ัจัจััยพื�นัฐานัในัการิยกริะดับคุุณภาพชีว่ตของคุนัในัชุมชนั โดยโคุริงการิดังกล้่าวเป็็นั
คุวามริ่วมมือกับองคุ์กริภาคุ่ด้านัสิ่่�งแวดล้้อมในัการิฟ้�นัฟ้ป็่าต้นันัำ�าในัจัังหวัดเชียงใหม่ เชียงริาย แล้ะนั่านั อ่กทั�ง 
โคุริงการิได้สิ่่งเสิ่ริิมให้คุนัในัชุมชนัแต่ล้ะพื�นัท่�ทำาการิเกษัตริอย่างยั�งยืนั เช่นั การิสิ่นัับสิ่นุันัการิทำาเกษัตริอ่นัทรีิย์
เพื�อล้ดการิใชส้ิ่าริเคุมใ่นัการิเกษัตริแทนัการิทำาเกษัตริเชงิเด่�ยว แล้ะผล้กัดนััใหเ้กด่การิทำาการิเกษัตริแบบผสิ่มผสิ่านั
แบบ ป็่า 3 อย่าง ป็ริะโยชนั์ 4 อย่าง จัึงเห็นัได้ว่าชุมชนัได้ริับป็ริะโยชนั์จัากคุวามริ้้ด้านัการิทำาการิเกษัตริอย่างยั�งยืนั 
ป็ัจัจััยการิผล้่ต การิแป็ริริ้ป็ การิตล้าด แล้ะการิเพ่�มม้ล้คุ่าผล้่ตภัณฑ์์ ในัขณะเด่ยวกันับริิษััทฯ ก็ได้สิ่ริ้างสิ่ัมพันัธ์ 
อันัด่กับชุมชนัพริ้อมทั�งเป็็นัสิ่่วนัหนัึ�งในัการิกักเก็บคุาริ์บอนัเพื�อแก้ไขป็ัญหาการิเป็ล้่�ยนัแป็ล้งสิ่ภาพภ้ม่อากาศ

ฟื้้�นฟืู้ป็่าในป็ี 2564

2,154
ไร้่

ก๊ัก๊เก๊็บก๊๊าซเรือนก๊ระจุก๊ 
ภัายใน 10 ป็ี

72,131
ตนั คาร้บ์อนได้ออกไซด์้

ผล้ตอบแที่นที่างสิ่ังค้มิ

360,450,360 บาท

โคร้งการ้ฟ้�นฟูป่าต้นนำ�า (Forest Restoration)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ เป็็นัไป็ตามเป็้าหมายของการิเพ่�มพื�นัท่�สิ่่เขียว จัาก 2,000 ไริ่ เป็็นั 
2,154 ไริ่ ภายในัป็ี 2564

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output)
กกัเกบ็กา๊ซ่เริอืนักริะจักภายในั 10 ปี็ ในัป็ริมิาณ 72,131 ตันั 
คุาริบ์อนัไดออกไซ่ด ์ ต่อไริ่  
เพ่�มพื�นัท่�ป็่าในัป็ี 2564 เป็็นัพื�นัท่� 2,154 ไริ่

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ผล้ตอบแทนัทางสิ่ังคุม (SROI) ม้ล้คุ่า 360 ล้้านับาท
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การิจััดหาวัตถึุด่บอย่างยั�งยืนั
การ้จัดั้หาวตัถดุ้บ่อยา่งยั�งยนื 

บริิษััทฯ ให้คุวามสิ่ำาคุัญแก่วัตถึุด่บท่�ม่คุุณภาพ อันัถืึอเป็็นัหัวใจัหล้ักสิ่ำาหริับการิสิ่ริ้างสิ่ริริคุ์ผล้่ตภัณฑ์์ท่�ม่คุุณภาพแล้ะ 
คุวามป็ล้อดภัย เพื�อสิ่ร้ิางคุวามพึงพอใจัให้กับผ้้บริิโภคุ อย่างไริก็ตาม ในัปั็จัจุับันัผ้้บริิโภคุม่คุวามตริะหนัักต่อสิ่่�งแวดล้้อม
ท่�สิ่้งมากข่�นั สิ่่งผล้ให้เก่ดการิคุำานัึงถึึงผล้กริะทบจัากการิได้มาของวัตถุึด่บ ดังนัั�นั บริิษััทฯ จึังมุ่งมั�นัท่�จัะจััดหาวัตถึุด่บ 
อยา่งยั�งยืนั เพื�อแสิ่ดงคุวามรัิบผด่ชอบ แล้ะสิ่ร้ิางคุวามมั�นัใจัให้แก่ผ้บ้ริิโภคุต่อการิตัดสิ่น่ัใจัเลื้อกซ่ื�อผล้ต่ภัณฑ์ถึ์ึงการิไม่เป็น็ั
สิ่ว่นัหนัึ�งหรืิอมส่่ิ่วนัร่ิวมต่อผล้กริะทบด้านัสิ่่�งแวดล้อ้ม แล้ะสัิ่งคุม ตล้อดจันัการิไม่สิ่นับัสิ่นุันัวัตถุึดบ่จัากแหล่้งท่�ไม่ได้คุณุภาพ 
หริือผ่ดต่อหล้ักกฎหมายแล้ะจัริริยาบริริณ ริวมถึึงบุกริุกทำาล้ายป็่าอันัเป็็นัริากฐานัสิ่ำาคุัญของคุวามหล้ากหล้ายทางชีวภาพ 
ดังนัั�นั บริิษััทฯ จัึงได้ให้คุวามสิ่ำาคุัญต่อการิจััดหาวัตถึุด่บท่�เป็็นัไป็ตามมาตริฐานั ท่�ล้ดการิเก่ดผล้กริะทบเชิงล้บแล้ะสิ่ริ้าง 
ผล้กริะทบเชิงบวกให้แก่ชุมชนัแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะวัตถึุด่บธริริมชาต่จัากการิเกษัตริ แล้ะป็ศุสิ่ัตว์ ท่�ต้องสิ่อดคุล้้อง
กับข้อกฎหมายแล้ะสิ่วัสิ่ด่ภาพของสิ่ัตว์คุวบคุ่้กับการิสิ่ริ้างม้ล้คุ่าของผล้ผล้่ตท่�สิ่้งมากข่�นั อันันัำามาสิ่้่ศักยภาพของคุ่้คุ้า 
ริะดับชุมชนัท่�จัะยกริะดับคุุณภาพเศริษัฐก่จัท้องถึ่�นัอย่างยั�งยืนั
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ผล้การิดำาเนัน่ังานั

แนัวทางบริิหาริจััดการิ 
การ้บร้ิหาร้จััด้การ้ด้้านการ้จััด้หาวัตถุด้่บ

บริิษััทฯ กำาหนัดนัโยบายเพื�อสิ่ริ้างกริอบการิดำาเน่ันังานัท่�มุ่งเนั้นัการิดำาเนั่นัธุริก่จัท่�ไม่สิ่่งผล้กริะทบต่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุมชนั 
แล้ะสิ่งัคุม ริวมถึงึการิสิ่ริา้งสิ่มัพนััธอ์นััดต่อ่คุ้คุ่า้ริายย่อยในัทอ้งถึ่�นัตล้อดจันัริายใหญ ่แล้ะไดจ้ัดัทำาคุ้ม่อืแนัวทางป็ฏิบ่ตัส่ิ่ำาหริบั 
คุ้่คุ้า (Supplier Code of Conduct) เพื�อคัุดกริองแล้ะผลั้กดันัให้คุ้่คุ้าม่การิทำาธุริก่จัอย่างยั�งยืนั โดยบริิษััทฯ ได้กำาหนัด 
หล้ักเกณฑ์์ด้านัสิ่่�งแวดล้้อมเพื�อตริวจัสิ่อบคุ่้คุ้าอย่างเคุร่ิงคุรัิด ซ่่�งคุริอบคุลุ้มถึึงการิป็ล่้อยของเสิ่่ยท่�เก่ดข่�นัจัากการิผล้่ต 
ศักยภาพท่�ก่อให้เก่ดก๊าซ่เรืิอนักริะจัก การิใช้ทรัิพยากรินัำ�าแล้ะพล้ังงานัให้เก่ดคุุณคุ่าสิ่้งสุิ่ด ผล้กริะทบต่อคุวามหล้ากหล้าย
ทางชีวภาพ การิไม่ตัดไม้ทำาล้ายป็่า แล้ะสิ่วัสิ่ด่ภาพของสิ่ตัว์ ผ่านัการิป็ริะเม่นัตนัเองแล้ะการิสิ่อบถึามคุวามคุ่ดเห็นัจัากชุมชนั
โดยริอบ เพื�อให้บริิษััทฯ ดำาเนั่นัธุริก่จัสิ่อดคุล้้องกับเป้็าหมายการิพัฒนัาอย่างยั�งยืนัขององค์ุการิสิ่หป็ริะชาชาต่ (SDGs)  
เป็้าหมายท่� 12 การิสิ่ริ้างหล้ักป็ริะกันัให้ม่ริ้ป็แบบการิผล้่ตแล้ะการิบริิโภคุท่�ยั�งยืนั (Ensure Sustainable Consumption 
and Production Patterns) เพื�อการิบริิหาริจััดการิทริัพยากริอย่างม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพแล้ะยั�งยืนั

การ้คัด้เล้ือกคู่ค้า (Suppliers)

บริษิัทัฯ กำาหนัดแนัวทางแล้ะหล้กัเกณฑ์ส์ิ่ำาหริบัคุ้คุ่า้ท่�เป็็นัผ้ผ้ล้ต่วัตถุึดบ่ ทั�งในัด้านัศกัยภาพ จัริริยาบริริณ แล้ะจัริิยธริริม โดย
คุ้่คุ้าของบริิษััทฯ ไม่เพ่ยงแต่ป็ฏ่ิบัต่ให้สิ่อดคุล้้องกับข้อกฏิหมาย แต่ยังต้องดำาเนั่นัธุริก่จัอย่างม่คุวามรัิบผ่ดชอบต่อสัิ่งคุม 
ชุมชนั แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม อ่กทั�งบริิษััทฯ ได้ทำาการิตริวจัสิ่อบป็ริะจัำาป็ี (Annual Audit) เพื�อป็ริะเม่นัมาตริฐานัการิดำาเนั่นังานั 
ตล้อดจันัผล้กริะทบท่�เก่ดข่�นัจัากการิดำาเน่ันัธุริก่จั โดยในัปี็ 2564 พบว่าคุ้่คุ้าทั�งหมดย่นัยอมท่�จัะป็ฏ่ิบัต่ตามแนัวทางแล้ะ 
หล้ักเกณฑ์์ของบริิษััทอย่างเคุริ่งคุริัด

ป้ี 2564 

สิ่ัดสิ่่วนคู้่ค้้าที่่�ได้รับ 
ก๊ารค้ัดก๊รองด้านสิ่ิ�งแวดล้้อมิ

ร้้อยล้ะ 100
สิ่ัดสิ่่วนยอดขายเติบโตของผล้ิตภััณฑ์์ก๊ลุ้่มิรัก๊สิุ่ขภัาพิ่แล้ะสิ่วัสิ่ดิภัาพิ่ของสิ่ัตว์

ร้้อยล้ะ 15

สิ่ัดสิ่่วนคู้่ค้้าที่่�ผ่าน 
ก๊ารค้ัดก๊รองด้านสิ่ิ�งแวดล้้อมิ

ร้้อยล้ะ 100
สิ่ร้างรายได้ 
ให้ก๊ับชุ้มิช้น

30 ล้้านบาท

 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, Company Specific Indicator 
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ผล้่ตภัณฑ์์ ยอด้ขาย 2561 2562 2563 2564

สิ่่นัคุ้าเกษัตริอ่นัทริีย์ 
(ผัก ผล้ไม้) 181,940,931 228,425,974 215,951,015 208,864,421

สิ่่นัคุ้า OTOP 260,354,300 269,920,184 175,012,589 124,554,619

โคุริงการิท่�โดดเดน่ั

โคร้งการ้สิ่่งเสิ่ร้ิมสิ่่นค้าเกษตร้อ่นทร้ีย์ (Organic) แล้ะสิ่่นค้า OTOP

บริษิัทัฯ มุง่เนัน้ัท่�จัะสิ่ง่ผล้ต่ภณัฑ์ท์่�มคุ่ณุภาพ ป็ล้อดภยั แล้ะมป่็ริะโยชนัต์อ่สิ่ขุภาพใหถ้ึงึมอืผ้บ้ริิโภคุ จังึดำาเนัน่ัโคุริงการิ
สิ่ง่เสิ่ริมิสิ่น่ัคุา้เกษัตริอน่ัทริยี ์(Organic) ท่�ป็ล้อดการิใชส้ิ่าริเคุมแ่ล้ะไดรั้ิบริองมาตริฐานั ตล้อดจันักริะบวนัการิผล้ต่ 
ท่�ไม่สิ่่งผล้กริะทบต่อสิ่ังคุมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม อ่กทั�งยังสิ่นัุบสิ่นัุนัสิ่่นัคุ้าจัากว่สิ่าหก่จัชุมชนัแล้ะสิ่่นัคุ้า OTOP เพื�อ 
ขบัเคุล้ื�อนัเศริษัฐก่จัทอ้งถ่ึ�นัใหเ้ก่ดคุวามยั�งยนืั ซ่่�งได้รัิบการิตอบริบัจัากผ้บ้ริิโภคุเป็น็ัอยา่งด ่จังึทำาใหม้ย่อดการิขาย
ท่�สิ่ามาริถึสิ่ริ้างริายได้ต่อทั�งบริิษััทฯ แล้ะชุมชนัอย่างยั�งยืนั
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โคร้งการ้จััด้ซื�อผล้ผล้่ตจัากเกษตร้กร้ชุ้มช้น

บริิษััทฯ ม่วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์สิ่นัับสิ่นัุนัเกษัตริกริให้สิ่ามาริถึทำาการิเพาะป็ล้้กโดยไม่สิ่่งผล้กริะทบต่อสิ่่�งแวดล้้อมด้วยว่ถึ่
เกษัตริอน่ัทรีิย ์พร้ิอมทั�งมอบองค์ุคุวามร้้ิผา่นัการิฝึกึอบริมด้านัการิจััดการิสิ่่�งแวดล้อ้ม การิตล้าด แล้ะการิพัฒนัา
ผล้่ตภัณฑ์์ให้อย้่ในัริะดับท่�สิ่ามาริถึแข่งขันัได้ 

โคร้งการ้สิ่วัสิ่ด้่ภาพสิ่ัตว์ 

บริษิัทัฯ มว่ตัถึปุ็ริะสิ่งคุท์่�ไมส่ิ่นับัสิ่นันุัการิป็ริะกอบธรุิกจ่ัป็ศสุิ่ตัวท่์�มส่ิ่ว่นัในัการิทาริณุกริริมแล้ะการิทดล้องสิ่ตัวโ์ดย
ไม่คุำานัึงถึึงหล้ักจัริิยธริริม บริิษััทฯ จัึงสิ่่งเสิ่ริิมการิสิ่ริ้างองคุ์คุวามริ้้ให้แก่ผ้้ป็ริะกอบอาชีพป็ศุสิ่ัตว์ พริ้อมทั�งเพ่�ม
ช่องทางการิขายโดยเพ่�มม้ล้คุ่าให้แก่สิ่่นัคุ้าท่�ม่การิเล้่�ยงท่�สิ่อดคุล้้องกับมาตริฐานัสิ่วัสิ่ด่ภาพสิ่ัตว์ 

โคร้งการ้จััด้ซื�อผล้ผล้่ตจัากเกษตร้กร้ชุ้มช้น (Local Sourcing)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ การิสิ่่งเสิ่ริิมริายได้แล้ะอาชีพของเกษัตริกริในัชุมชนัด้วยการิคุัดสิ่ริริ
แล้ะริับซ่ื�อผล้ผล้่ตตริงจัากแหล้่งเพาะป็ล้้กของเกษัตริกริ

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) สิ่ริ้างริายได้ให้ชุมชนั 249 ล้้านับาทในัป็ี 2564

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)

การิทำางานัริ่วมกันัริะหว่างธุริก่จัแล้ะเกษัตริกริในัชุมชนัเพื�อยกริะดับ 
การิเพาะป็ล้้กผล้ผล้่ตทางการิเกษัตริท่�ม่มาตริฐานัผักป็ล้อดภัย เพื�อ 
นัำาเข้าสิ่้ช่่องทางการิจัดัจัำาหน่ัายเพื�อเพ่�มริายได้ให้แก่ชมุชนัอย่างยั�งยืนั 
แล้ะการิล้ดการิขนัสิ่่งข้ามพื�นัท่�เพื�อล้ดผล้กริะทบด้านัสิ่่�งแวดล้้อมในั 
ริะยะยาว

โคร้งการ้ไข่ไก่ จัากแม่ไก่ท่�ไม่ถูกขังกร้ง (Cage-Free Eggs)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ
การิให้คุวามสิ่ำาคุัญกับการิสิ่่งมอบอาหาริท่�ป็ล้อดภัยให้กับผ้้บริิโภคุ 
คุวบคุ่้ไป็กับการิสิ่นัับสิ่นัุนัให้เก่ดกริะบวนัการิผล้่ตอาหาริท่�ริับผ่ดชอบ 
ต่อสิ่ังคุมแล้ะสิ่วัสิ่ด่ภาพของสิ่ัตว์

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) สิ่ัดสิ่่วนัจัำาหนั่ายไข่ไก่ จัากแม่ไก่ท่�ไม่ถ้ึกขังกริง (Cage-Free Eggs) 
เป็็นั 14% จัากผล้่ตภัณฑ์์ไข่ไก่สิ่ดทั�งหมดในัป็ี 2564

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)

การิยกริะดับแล้ะสิ่นัับสิ่นัุนัให้เกษัตริกริไทยแล้ะผ้้ป็ริะกอบการิให้ 
คุวามสิ่ำาคุัญแล้ะป็ฏิ่บัต่ตามมาตริฐานัการิเล้่�ยงสิ่ัตว์เพื�อบริิโภคุ 
ตามหลั้กสิ่วัสิ่ด่ภาพสัิ่ตว์ เพื�อเป็็นัการิเพ่�มศักยภาพในัการิผล้่ตสิ่่นัคุ้า
ทางการิเกษัตริให้ทัดเท่ยมนัานัาป็ริะเทศ แล้ะส่ิ่งมอบอาหาริป็ล้อดภัย 
ท่�ด่ม่คุุณภาพให้กับผ้้บริิโภคุ
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โคร้งการ้หัวใจัคุณภาพ 

บริษิัทัฯ มวั่ตถึปุ็ริะสิ่งค์ุท่�จัะยกริะดับมาตริฐานัของสิ่น่ัคุ้าให้มคุ่ณุภาพแล้ะคุวามป็ล้อดภัยขั�นัสิ่ง้สุิ่ด โดยเฉพาะสิ่น่ัคุ้า
บริโิภคุป็ริะเภท ผัก ผล้ไม้ แล้ะอาหาริสิ่ด ตั�งแต่กริะบวนัการิเพาะป็ล้ก้ เก็บเก่�ยว การิขนัส่ิ่ง ตล้อดจันัทั�งห่วงโซ่อุ่ป็ทานั
ท่�จัะต้องสิ่อดคุล้้องกับมาตริฐานัด้านัสิุ่ขภาพแล้ะคุวามป็ล้อดภัย เพื�อให้ผ้้บริิโภคุนัั�นัม่สิุ่ขภาพท่�ด่จัากการิเล้ือก 
ริับป็ริะทานัสิ่่นัคุ้าบริิโภคุของบริิษััทฯ 

โคร้งการ้หัวใจัคุณภาพ

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ

นัโยบายด้านัมาตริฐานัอาหาริป็ล้อดภัย (Food Safety) เน้ันัหัวใจั
สิ่ำาคุัญ 5 ป็ริะการิ ยึดหล้ัก ใส่ิ่ใจัคุุณ ใส่ิ่ใจัคุัดสิ่ริริ ใส่ิ่ใจัคุวามยั�งยืนั 
การิันัต่สิ่่นัคุ้าสิ่ะอาด ป็ล้อดภัย เป็็นัม่ตริต่อสิ่่�งแวดล้้อม คุุณภาพเย่�ยม
ริะดับสิ่ากล้ ตอกยำ�าคุวามมั�นัใจัว่าผ้้บริิโภคุได้ริับสิ่่นัคุ้าคุุณภาพท่�ด่ท่�สิุ่ด
ในัฤด้กาล้ ริสิ่ชาต่อริ่อย ริาคุาท่�เหมาะสิ่ม

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ผล้ผล้่ตทางการิเกษัตริ 4 ริายการิ แล้ะคุ้่คุ้า ผ้้ผล้่ต 7 ริาย 
ผ่านัการิริับริองมาตริฐานั

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)

การิใหคุ้วามสิ่ำาคุญัต่อการิคุดัเล้อืกผล้ผล่้ตท่�มร่ิสิ่ชาตท่่�เป็น็ัเอกลั้กษัณ์
แล้ะได้มาตริฐานั เพื�อคุวามพึงพอใจัสิ่้งสุิ่ดของผ้้บริิโภคุ พร้ิอมสิ่ร้ิาง
การิริับริ้้เก่�ยวกับมาตริฐานัสิ่่นัคุ้าให้เป็็นัท่�ริ้้จัักแล้ะยอมรัิบมากข่�นั 
อ่กทั�งยังเป็น็ัการิเสิ่ริมิศกัยภาพของเกษัตริกริไทยใหม้คุ่วามพริอ้มเพื�อ
การิแข่งขันัในัริะดับสิ่ากล้มากข่�นั
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การิจััดการิ 
ขยะม้ล้ฝึอย 

การ้จัดั้การ้ขยะมลู้ฝอย 

สิ่ืบเนืั�องจัากปั็ญหาการิจััดการิขยะม้ล้ฝึอยในัป็ริะเทศไทย แล้ะป็ริิมาณขยะม้ล้ฝึอยท่�ม่ป็ริิมาณสิ่้งข่�นัเป็็นัทว่คุ้ณ ส่ิ่งผล้ให้
ป็ริะเทศไทยได้ป็ล้อ่ยขยะสิ่้ท้่องทะเล้เป็น็ัจัำานัวนัมาก โดยเฉพาะขยะป็ริะเภทพล้าสิ่ตก่ อนัันัำาไป็สิ่้ผ่ล้กริะทบตอ่คุวามหล้ากหล้าย
ทางชีวภาพ ตล้อดจันัคุุณภาพชีว่ตของคุนัในัชุมชนั ป็ริะกอบกับคุวามตริะหนักัต่อสิ่่�งแวดล้อ้มของผ้้บริโิภคุท่�มต่่อการิตัดสิ่น่ัใจั 
เล้ือกซ่ื�อสิ่่นัคุ้า บริิษััทฯ จัึงเล้็งเห็นัถึึงคุวามสิ่ำาคุัญในัการิจััดการิขยะม้ล้ฝึอยอย่างม่คุวามริับผ่ดชอบต่อสิ่่�งแวดล้้อม สิ่ังคุม 
ชมุชนั แล้ะผ้ม้ส่ิ่ว่นัไดเ้สิ่ย่ ซ่่�งเป็ริยีบเสิ่มอืนัตวัชี�วดัท่�สิ่ะทอ้นัศกัยภาพการิดำาเนัน่ัธรุิกจ่ัอยา่งมป่็ริะสิ่ท่ธภ่าพ พริอ้มทั�งใหคุ้ำามั�นั
ท่�จัะล้ดป็ริิมาณขยะพล้าสิ่ต่ก จันักล้ายเป็็นับริิษััทต้นัแบบด้านัการิจััดการิขยะท่�ม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพ โดยบริิษััทฯ ได้ว่เคุริาะห์ถึึง 
คุวามเชื�อมโยงของธุริก่จัเข้ากับป็ัญหาด้านัขยะม้ล้ฝึอย จึังพบว่าม่การิเก่ดข่�นัของอาหาริท่�เหลื้อจัากการิจัำาหนั่าย (Food 
Surplus) ขยะอาหาริหล้งัการิบริโิภคุ ขยะจัากบริริจัภัุณฑ์ ์แล้ะขยะมล้้ฝึอยท่�เกด่ข่�นัตล้อดทั�งหว่งโซ่อ่ปุ็ทานั ดงันัั�นั เพื�อล้ดผล้กริะทบ 
จัากปั็ญหาขยะมล้้ฝึอย บริษิัทัฯ จึังตริะหนักัถึงึวธ่ก่าริจััดการิขยะอย่างเหมาะสิ่มให้สิ่อดคุล้อ้งกับขยะแต่ล้ะป็ริะเภท อันันัำาไป็สิ่้ ่
ป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ดต่อสิ่ังคุมแล้ะสิ่่�งแวดล้้อม โดยเนั้นัเรืิ�องการิดำาเนั่นัมาตริการิล้ดขยะอาหาริแล้ะการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริ ซ่่�งเป็็นั 
ป็ญัหาสิ่ำาคุญั มก่าริตด่ตามแล้ะป็ริะเมน่ัผล้ป็ริมิาณขยะอาหาริท่�ล้ดได้ แล้ะยดึหล้กัเศริษัฐกจ่ัหมนุัเวย่นัหริอืการินัำากล้บัมาใชใ้หม่ 
(Close Loop) ให้เก่ดป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ด พริ้อมทั�งขยายผล้ให้คุริอบคุลุ้มถึึงคุ้่คุ้า แล้ะล้้กคุ้า ตล้อดจันัผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยทั�งหมด

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2, 
GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
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แนัวทางบริิหาริจััดการิ 
บริิษััทฯ กำาหนัดกริอบนัโยบายเพื�อจััดการิขยะอาหาริอย่างม่ป็ริะสิ่่ทธ่ภาพ โดยมุ่งเน้ันัท่�จัะล้ดป็ริิมาณขยะ แล้ะจััดการิกับ
ขยะให้เก่ดป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ดแทนัท่�การิสิ่่งขยะไป็กำาจััดท่�หลุ้มฝึังกล้บ อันัก่อให้เก่ดคุวามเสิ่่�ยงต่อการิป็นัเป็้�อนัล้งส่้ิ่แหล้่งนัำ�า 
อากาศ แล้ะพื�นัด่นัริวมไป็ถึึงการิป็ล้ดป็ล้่อยก๊าซ่เริือนักริะจัก จัึงได้ดำาเนั่นัการิตามเป็้าหมายการิล้ดขยะเหล้ือศ้นัย์ (Journey 
to Zero) ท่�ม่คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป้็าหมายในัการิพัฒนัาท่�ยั�งยืนัขององค์ุการิสิ่หป็ริะชาชาต่ โดยยึดหลั้กป็ฏ่ิบัต่ตาม
แนวปฏ่ิบตัด่้า้นการ้ล้ด้การ้สูิ่ญเสิ่ย่อาหาร้แล้ะขยะอาหาร้ เพื�อล้ดการิสิ่ญ้เสิ่ย่อาหาริ แล้ะขยะอาหาริ ตล้อดทั�งห่วงโซ่อุ่ป็ทานั
ใหเ้หล้อืคุริ่�งหนัึ�ง ภายในัปี็ 2573 ดังนัั�นัเพื�อบริริล้เุป้็าหมายดังกล้า่ว บริษิัทัฯ จึังริิเริิ�มโคุริงการิตามนัโยบายแล้ะแนัวป็ฏ่ิบตัด่า้นั 
การิล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะอาหาริอย่างต่อเนัื�อง

ด้ริายล้ะเอ่ยดแนัวป็ฏิ่บัต่ 
ด้านัการิล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะอาหาริ 

เพ่�มเต่มได้ท่� 

1. การป้้องก่นิ 
ล้ดการิเก่ดอาหาริสิ่่วนัเก่นั ให้คุวามต้องการิสิ่อดคุล้้องกับการิผล้่ต

2. การจั่ดำสิ่รร 
จััดสิ่ริริอาหาริท่�เหล้ือให้เก่ดป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ดก่อนักล้ายเป็็นัขยะ

3. การนิำากล้่บมาใช้้ใหม่ 
การิผล้่ตก๊าซ่ชีวภาพ (Biogas) แล้ะการินัำาไป็ผล้่ตป็ุ�ย

4. การกำาจั่ดำเพื�อนิำาพล้่งงานิมาใช้้ใหม่ 
 การินัำาขยะท่�ม่คุวามชื�นัตำ�า แล้ะคุุณสิ่มบัต่ท่�เหมาะสิ่มมาผล้่ตพล้ังงานัคุวามริ้อนั

5. การกำาจั่ดำ
นัำาขยะท่�ไม่สิ่ามาริถึใช้ป็ริะโยชนั์ได้กำาจััดท่�งด้วยว่ธ่เผาทำาล้าย หริือฝึังกล้บ
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2562 2563 2564

ป็ริิ่มาณขยะริีไซ่เคุ่ล้/นัำากล้ับมาใช้ใหม่ (ตันั) 3,414.11 3,704.78 5,318.40

ป็ริิมาณของเสิ่่ยท่�กำาจััด (ตันั) 2,828.41 67,931.42 61,783.64

      - ป็ริิมาณของเสิ่่ยท่�ท่�งล้งหลุ้มฝึังกล้บ (ตันั) 2,828.41 67,931.42 61,783.64

ป็ริิมาณของเสิ่่ยอันัตริาย (ตันั) 7.33 10.80 8.77

ป็ริิมาณขยะต่ดเชื�อ (ตันั) 2.49 6.96 4.62

ผล้การิดำาเนัน่ังานั 
ตวัช้ี�วดั้ภาพร้วมการ้ด้ำาเนน่งาน ป ี2564

นำ�าหนัก๊ของเสิ่่ยที่่�นำาไป็แป็รรูป็ ใช้้ซำ�า 
หรือฟื้้�นฟืู้ให้ใช้้ป็ระโยช้น์ได้อ่ก๊ค้รั�ง

6,082.95
ตัน

ป็ริมิาณขยะอาหารที่่�เก๊ิดข้�น    

3,785.402  
ตัน

การ้ปร้ะเม่นผล้

บริษิัทัฯ มก่าริจัดัเก็บบนััทึกผล้อนััเก่�ยวขอ้งกับของเสิ่ย่เพื�อตด่ตามคุวามคุบืหนัา้แล้ะผล้สิ่ำาเร็ิจัของการิดำาเนัน่ัการิให้
บริริล้เุป็า้หมายการิล้ดขยะเหล้อืศน้ัย ์โดยป็ริะยกุตร์ิะบบการิเกบ็ขอ้มล้้แบบสิ่าริสิ่นัเทศ อก่ทั�งมก่าริพัฒนัาใชเ้ทคุโนัโล้ย่
เพื�อจััดเก็บข้อม้ล้ล้งริะบบแบบอัตโนัมัต่ เพื�อนัาไป็สิ่้่การิว่เคุริาะห์แล้ะสิ่ริุป็ผล้การิดำาเนั่นังานั

ป็ริิมาณอาหาริ
สิ่่วนัเก่นั 

แล้ะขยะอาหาริ

ริะบบ 
การิต่ดตาม 

ป็ริะมวล้ผล้แบบ
เริียล้ไทม์

จัำานัวนัล้้กคุ้า 
ท่�เด่นัเข้าริ้านั ยอดขาย

การิป็ฎ่บัต่งานั
ด้านัการิจััดการิ
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โคุริงการิท่�โดดเด่นั

โคร้งการ้จััด้การ้อาหาร้สิ่่วนเก่น

บริิษััทฯ มุ่งเนั้นัท่�จัะล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะอาหาริท่�เหล้ือคุ้างจัากการิจัำาหนั่าย จัึงดำาเนั่นัโคุริงการิท่�ม่
วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์ ท่�ผล้่ตสิ่่นัคุ้าให้สิ่อดคุล้้องกับคุวามต้องการิของผ้้บริิโภคุ แล้ะสิ่่งต่อป็ริะโยชนั์ของอาหาริท่�เหล้ือคุ้าง 
จัากการิจัำาหนั่ายให้กับกลุ้่มคุนัผ้้ท่�ม่คุวามต้องการิเพื�อนัำาไป็ใช้ให้เก่ดป็ริะโยชน์ั หริือบริิโภคุก่อนัท่�จัะกล้ายเป็็นัขยะ
อาหาริ โดยบริิษััทฯ ได้จััดหมวดหม่้ของขยะอาหาริโดยพ่จัาริณาตามวัฏิจัักริชีว่ตของอาหาริ ซ่่�งถืึอเป็็นัริากฐานั
สิ่ำาคุัญในัการิจััดการิขยะอาหาริแล้ะอาหาริสิ่่วนัเก่นัให้เก่ดป็ริะโยชนั์สิ่้งสิุ่ด โดยอาหาริสิ่่วนัเก่นัท่�ยังสิ่ามาริถึ 
ริบัป็ริะทานัได้จัะบริจิัาคุให้ผ้ย้ากไร้ิผา่นัการิดำาเนัน่ังานัร่ิวมกับ 3 มล้้นัธ่่ คืุอ Scholars of Sustenance, VV Share 
Foundation แล้ะ Care and Share Food for All ในัขณะท่�อาหาริท่�ไม่สิ่ามาริถึริับป็ริะทานัได้จัะนัำาไป็ผล้่ตเป็็นัป็ุ�ย
แล้ะก๊าซ่ชีวภาพต่อไป็ นัอกจัากล้ดผล้กริะทบด้านัสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ยังนัำาไป็สิ่้่การิสิ่ริ้างคุุณคุ่าให้แก่สิ่ังคุมอ่กด้วย

สิุ่ร้าษฎร้์โมเด้ล้ (Surat Zero Waste Model)

บริิษััทฯ มุ่งมั�นัท่�จัะขับเคุล้ื�อนัสิ่ังคุมท่�ป็ริาศจัากผล้กริะทบจัากขยะม้ล้ฝึอย จัึงดำาเนั่นัโคุริงการิท่�ม่วัตถึุป็ริะสิ่งคุ์ในั 
การิแก้ไขป็ัญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่างยั�งยืนัริ่วมกับชุมชนั ผ่านัการิสิ่ริ้างองคุ์คุวามริ้้ถึึงการิจััดการิขยะแต่ล้ะป็ริะเภท
อย่างเหมาะสิ่มให้เก่ดป็ริะโยชนั์ต่อชุมชนั จันันัำามาสิ่้่การิสิ่ริ้างริายได้ให้แก่ชุมชนั

โคร้งการ้จััด้การ้อาหาร้สิ่่วนเก่น

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายของ CRC โดยล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะ
อาหาริล้ง 30% ในัป็ี 2573

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) 759.380 ตันั 

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) อาหาริท่�ยังสิ่ามาริถึริับป็ริะทานัได้จัำานัวนั 1,133,139 มื�ออาหาริ 
ล้ดป็ริมิาณการิป็ล้อ่ยกา๊ซ่เริอืนักริะจัก 674.49 ตนัั คุาริบ์อนัไดออกไซ่ด์ 

โคร้งการ้ Surat Zero Waste Model

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายของ CRC โดยล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะ
อาหาริล้ง 30% ในัป็ี 2573

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ล้ดขยะอาหาริ 2.28 ตันั

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ผล้่ตนัำ�าหมักชีวภาพได้ 2,000 ล้่ตริ
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สิ่มุยโมเด้ล้ (Samui Zero Waste Model)

บริิษััทฯ สิ่านัต่อโคุริงการิแก้ไขป็ัญหาสิ่่�งแวดล้้อมบนัเกาะอย่างยั�งยืนัผ่านัการิสิ่ริ้างองคุ์คุวามริ้้ด้านัการิจััดการิ
ขยะผา่นักริอบการิดำาเนัน่ังานั โดยเริิ�มจัากการิคัุดแยกขยะตามวธ่ก่าริจัดัการิท่�เหมาะสิ่มเพื�อสิ่ร้ิางป็ริะโยชนัจ์ัากขยะ 
เช่นั การิทำาป็ุ�ยชีวภาพ (Composter) ให้แก่เกษัตริกริโดยริอบของชุมชนั อ่กทั�งนัำาผล้พล้อยได้ ก๊าซ่ชีวภาพ 
(Biogas) ไป็ใช้ทดแทนัก๊าซ่หุงต้มในัโริงเริียนั จันักล้ายเป็็นัแหล้่งเริียนัร้้ิท่�ขยายผล้สิ่้่ชุมชนัอื�นั ๆ เพื�อแก้ไขป็ัญหา
สิ่่�งแวดล้้อม พริ้อมล้ดริายจั่าย สิ่ริ้างริายได้ท่�ยั�งยืนัให้กับชุมชนั 

โคร้งการ้ Samui Zero Waste Model

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายของ CRC โดยล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะ
อาหาริล้ง 30% ในัป็ี 2573

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ล้ดขยะอาหาริ 47.13 ตันั

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ผล้่ตนัำ�าหมักชีวภาพได้ 15,000 ล้่ตริ
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โคร้งการ้ด้้านของเสิ่่ยอันตร้าย (Electronic Waste)

บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงผล้กริะทบจัากของเสิ่่ยอันัตริาย ท่�แม้จัะม่สัิ่ดสิ่่วนัน้ัอยแต่สิ่ริ้างผล้กริะทบผ่านัการิป็นัเป้็�อนัส่้ิ่ 
สิ่่�งแวดล้้อมในัริะยะยาว จังึดำาเนัน่ัโคุริงการิท่�สิ่นับัสิ่นันุัการิคุดัแยกของเสิ่ย่อนััตริายริว่มกบัพนักังานัภายในับริษิัทัฯ 
แล้ะสิ่ริ้างคุวามตริะหนัักให้แก่ล้้กคุ้าได้เห็นัถึึงคุวามสิ่ำาคุัญของการิแยกขยะอันัตริาย ผ่านัการิต่ดตั�งกล้่องสิ่ำาหริับ
ริวบริวมแบตเตอริี�เกา่ท่�ใชง้านัแล้ว้แล้ะขยะอเ่ล็้กทริอนัก่สิ่อ์ื�นั ๆ  ท่�ถึก้จัดัอย้ใ่นัหมวดอนััตริายเพื�อริวบริวมแล้ะสิ่ง่กำาจัดั 
อย่างถึ้กต้องแล้ะป็ล้อดภัยต่อสิ่่�งแวดล้้อม 

โคร้งการ้การ้จััด้การ้ขยะอันตร้าย (Electronic Waste)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้อ้งกับ CRC Environmental Policy ในัหัวขอ้มุง่สิ่้ข่ยะเป็น็ัศน้ัย์ 
เพื�อล้ดผล้กริะทบด้านัสิ่่�งแวดล้้อม

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) ป็ริิมาณของเสิ่่ยอันัตริาย 8.77 ตันั

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ล้ดการิป็นัเป็้�อนัของสิ่าริพ่ษัล้งสิ่้่สิ่่�งแวดล้้อม
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เศริษัฐก่จั 
หมุนัเว่ยนั 

เศร้ษฐก่จัหมุนเว่ยน 

สิ่ืบเนัื�องจัากจัำานัวนัป็ริะชากริโล้กท่�ม่จัำานัวนัมากแล้ะอายุเฉล้่�ยท่�คุาดว่าจัะเพ่�มข่�นัเริื�อย ๆ สิ่่งผล้ให้เก่ดป็ริิมาณขยะท่�เก่ดจัาก 
การิบริิโภคุท่�ส้ิ่งข่�นัอย่างมาก อ่กทั�งพฤต่กริริมการิบริิโภคุท่�เริ่งริีบ เนั้นัคุวามสิ่ะดวกแล้ะเป็ล้่�ยนัแป็ล้งอย่างริวดเริ็ว ทำาให้
ป็ริิมาณขยะจัากการิใช้ถึุงพล้าสิ่ต่กแบบใช้คุริั�งเด่ยวท่�ง (Single-Use Plastics) พุ่งสิ่้งข่�นัอย่างต่อเนัื�อง บริิษััทฯ จัึงม่ 
คุวามตริะหนักัถึงึปั็ญหาขยะพล้าสิ่ตก่แล้ะการิบริหิาริจัดัการิขยะแบบผด่วธ่ ่ซ่่�งสิ่ง่ผล้กริะทบต่อคุวามหล้ากหล้ายทางชีวภาพ
ทั�งริะบบนั่เวศบนับกแล้ะในันัำ�า แล้ะป็ริิมาณของพล้าสิ่ต่กอนัุภาคุขนัาดเล้็กท่�สิ่ะสิ่มในัทริัพยากริธริริมชาต่ ตล้อดจันัอาหาริท่� 
ผ้้บริิโภคุได้ริับเข้าสิ่้่ริ่างกาย บริิษััทฯ ในัฐานัะท่�เป็็นัองคุ์กริธุริก่จัคุ้าป็ล้่กท่�จัำาหนั่ายสิ่่นัคุ้าแล้ะให้บริิการิแก่ผ้้บริิโภคุ เห็นัถึึง 
คุวามสิ่ำาคุญัในัการิป็ริะยุกตใ์ชร้ิะบบเศริษัฐกจ่ัหมุนัเวย่นั เพื�อจััดการิของเสิ่ย่ท่�เกด่ข่�นัโดยเฉพาะจัากบริริจุัภณัฑ์ใ์ห้เกด่คุุณคุ่า 
แล้ะสิ่นัับสิ่นัุนัการิแป็ริริ้ป็เพื�อสิ่ริ้างป็ริะโยชนั์จันักล้ับมาเป็็นัวัตถึุด่บในัการิผล้่ตได้อ่กคุรัิ�ง ตล้อดจันัการิสิ่ริ้างคุวามตริะหนััก
ต่อพนัักงานัแล้ะผ้้บริิโภคุด้านัการิบริิโภคุอย่างยั�งยืนั อันันัำามาสิ่้่การิแก้ไขป็ัญหาของเสิ่่ยแล้ะล้ดผล้กริะทบต่อสิ่ังคุมแล้ะ 
สิ่่�งแวดล้้อม สิ่อดคุล้้องกับนัโยบายป็ริะเทศท่�สิ่่งเสิ่ริิมแนัวคุ่ด Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model 

แนัวทางบริิหาริจััดการิ 
บริิษััทฯ มุ่งสิ่ริ้างคุุณคุ่าให้แก่ทริัพยากริท่�ใช้ในัการิผล้่ตตล้อดจันัของเสิ่่ยท่�เก่ดข่�นัจัากการิดำาเนั่นัธุริก่จั ด้วยการิยึดหลั้ก
เศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนั โดยผล้ักดันัให้เก่ดคุวามตริะหนัักตั�งแต่ผ้้บริิหาริ พนัักงานั ผ้้ริับเหมา ล้้กคุ้า แล้ะผ้้ม่สิ่่วนัได้เสิ่่ยทุกกลุ้่ม 
จัึงทำาการิกำาหนัดกริอบนัโยบายการิก้าวสิ่้่การิล้ดขยะเหลื้อศ้นัย์ (Journey to Zero) เพื�อเป็็นัแนัวทางในัการิล้ดขยะ 
ท่�เก่ดข่�นัตล้อดห่วงโซ่่คุุณคุ่า อ่กทั�งบริิษััทฯ ได้กำาหนัดแนัวป็ฏิ่บัต่ แนัวทางการิคุัดแยกขยะม้ล้ฝึอย แล้ะแนัวป็ฏิ่บัต่ด้านั 
การิล้ดพล้าสิ่ตก่แล้ะบริริจุัภณัฑ์ ์เพื�อเป็น็ัแนัวทางขับเคุล้ื�อนัเศริษัฐกจ่ัหมุนัเวย่นัภายในัองค์ุกริอย่างมป่็ริะสิ่ท่ธภ่าพจันันัำาไป็สิ่้ ่
การิสิ่ริ้างคุวามตริะหนัักแล้ะองคุ์คุวามริ้้ให้แก่สิ่ังคุม จันัชุมชนัสิ่ามาริถึป็ริะยุกต์ใช้หล้ักเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนัเพื�อยกริะดับ
คุณุภาพชีวต่ในัสัิ่งคุมได้อยา่งเป็น็ัริป้็ธริริม บริษิัทัฯ ได้ตั�งเป็า้หมายในัการิล้ดพล้าสิ่ตก่แล้ะบริริจุัภัณฑ์ภ์ายในัปี็ 2573 บริษิัทัฯ 
ม่เป็้าหมายท่�จัะแทนัท่�วัสิ่ดุบริริจุัภัณฑ์์ทั�งหมดด้วยวัสิ่ดุท่�ย่อยสิ่ล้ายได้ทางชีวภาพหรืิอบริริจุัพล้าสิ่ต่กรีิไซ่เคุ่ล้ หรืิอ 
บริริจัุภัณฑ์์อื�นั ๆ ด้วยมาตริฐานัการิริับริองแล้ะสิ่ามาริถึริีไซ่เคุ่ล้ได้เพื�อล้ดบริริจัุภัณฑ์์พล้าสิ่ต่กแบบใช้คุริั�งเด่ยวท่�ง (Single 
Used Plastics)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 306-4
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1. จััด้ทำาข้อมูล้พื�นฐาน 
(Baseline) 

แล้ะกำาหนด้เป้าหมาย

2. การ้ป้องกันการ้เก่ด้ 
แล้ะล้ด้ขยะพล้าสิ่ต่ก

8. การ้ร้่วมมือแล้ะ 
การ้เป็นพันธม่ตร้

3. การ้จััด้การ้ขยะมูล้ฝอย 
อย่างยั�งยืนโด้ยหล้ัก 3R

4. การ้จััด้ซื�อท่�เป็นม่ตร้ 
กับสิ่่�งแวด้ล้้อม

6. การ้ล้งทุน 
ด้้วยความร้ับผ่ด้ช้อบ

7. การ้สิ่ร้้างคุณค่า (CSV)

5. การ้สิ่ื�อสิ่าร้ร้ณร้งค์

ดู้ร้ายล้ะเอ่ยด้นโยบายเศร้ษฐก่จัหมุนเว่ยนเพ่�มเต่มได้้ท่�

แนัวทางการิคุัดแยกขยะม้ล้ฝึอย

แนัวป็ฏิ่บัต่ด้านัการิล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะอาหาริ

 แนัวป็ฏิ่บัต่ด้านัการิล้ดพล้าสิ่ต่กแล้ะบริริจัุภัณฑ์์
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ป้ริมาณบรรจัุภ่ณฑ์์ 

ป้ริมาณการใช้้นิำ�าจัืดำสิุ่ทธิิ (ล้้านิลู้กบาศก์เมตร)

5,998

4.33

16,030.49

2,224

6.8

8,781.97
3,290

6.67

11,707.74

2,818

6.94

9,701.32

ป็ริิมาณการิใช้บริริจัุภัณฑ์์ป็ริะเภทพล้าสิ่ต่ก(ตันั) ป็ริิมาณการิใช้บริริจัุภัณฑ์์ป็ริะเภทไม้แล้ะกริะดาษั (ตันั)

2018

2018

20182019

2019

20192021

2021

20212020

2020

2020

ผล้การิดำาเนัน่ังานั

ล้ดก๊ารใช้้ถุุงพิ่ล้าสิ่ติก๊แบบใช้้ 
ค้รั�งเด่ยวที่ิ�งเมิ้�อเที่่ยบก๊ับป็ีก๊่อนหน้า 

ร้้อยล้ะ 47.30 

ต่วช้่�ว่ดำภาพรวมการดำำาเนิินิงานิ ป้ี 2564
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โคุริงการิท่�โดดเดน่ั

โคร้งการ้สิ่ร้้างจั่ตสิ่ำานึกการ้คัด้แยกขยะให้แก่พนักงาน

บริิษััทฯ ดำาเนั่นัโคุริงการิท่�มุ่งเน้ันัสิ่ร้ิางคุวามตริะหนัักถึึงป็ัญหาแล้ะผล้กริะทบจัากของเสิ่่ยให้แก่พนัักงานั ล้้กคุ้า 
ตล้อดจันัผ้้มส่่ิ่วนัได้เสิ่ย่ท่�เก่�ยวข้อง โดยเริิ�มจัากการิผลั้กดันัให้เกด่การิแยกขยะ อันัถืึอเป็น็ัริากฐานัสิ่ำาคุญัในัการิสิ่ร้ิาง
ป็ริะโยชนั์ให้กับของเสิ่่ยตามหล้ักการิป็ริะยุกต์ใช้ของเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนั เพื�อท่�จัะจััดการิกับขยะได้อย่างเหมาะสิ่ม 
กบัขยะแต่ล้ะป็ริะเภท โดยบริษัิัทฯ ได้ม่การิจััดทำาถึงึขยะ 4 ป็ริะเภท อันัป็ริะกอบด้วย ขยะอน่ัทรีิย์ ขยะรีิไซ่เคุล่้ ขยะทั�วไป็ 
แล้ะขยะอันัตริาย ท่�คุริอบคุลุ้มทุกศ้นัย์การิคุ้าในัเคุรืิอ ตล้อดจันัอาคุาริสิ่ำานัักงานั เพื�อเป็็นัสิ่่�งอำานัวยคุวามสิ่ะดวก 
ท่�ผล้ักดันัให้เก่ดจั่ตสิ่ำานัึกในัการิคุัดแยกขยะอันัทำาให้องคุ์คุวามริ้้ทางทฤษัฎ่ กล้ายเป็็นัแนัวทางป็ฏิ่บัต่ท่�เก่ดข่�นัจัริิง
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โคร้งการ้อบร้มพนักงานสิ่าขาคัด้แยกอาหาร้สิ่่วนเก่นเพื�อบร้ิจัาค

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายของ CRC โดยล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริแล้ะขยะ
อาหาริล้ง 30% ในัป็ี 2573

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output)

พนัักงานั Tops แล้ะ Family Mart ริวม 89 สิ่าขา จัำานัวนั 176 คุนั 
ภายใต้โคุริงการิ Food for Good Deed (โคุริงการิอาหาริป็ันัสิุ่ข) เพื�อ
นัำาอาหาริท่�คุัดแยกไป็บริิจัาคุให้กับม้ล้นั่ธ่ต่าง ๆ ในัพื�นัท่� ท่�ม่สิ่าขาของ 
Tops แล้ะ Family Mart เพื�อแบ่งป็ันัให้กับผ้้ด้อยโอกาสิ่ต่อไป็ 

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)
• พนักังานัเข้าใจัการิคุดัแยกขยะท่�ตน้ัทาง เพื�อป็อ้งการิเกด่ขยะอาหาริ

แล้ะล้ดการิสิ่้ญเสิ่่ยอาหาริ

• ล้ดคุ่าใช้จั่ายของสิ่าขา 

พื�นิท่�ในิองค์กร สิ่่วนิอาคารสิ่ำานิ่กงานิเเล้ะสิ่าข้า

พื�นิท่�ธิุรกิจั ให้บริการบุคคล้ภายั่นิอก

ขยะอันัตริาย

ขยะอันัตริาย

ขยะอันัตริาย

ขยะริีไซ่เคุ่ล้ พล้าสิ่ต่ก 
กริะป็�อง แล้ะแก้ว

ขยะริีไซ่เคุ่ล้ พล้าสิ่ต่ก 
กริะป็�อง แล้ะแก้ว

โล้หะแล้ะแก้ว

ขยะอ่นัทริีย์

ขยะอ่นัทริีย์

ขยะอ่นัทริีย์

กริะดาษั

ขยะทั�วไป็

ขยะทั�วไป็

พล้าสิ่ตก่

คัด้แยกขยะ 
4 ปร้ะเภท

คัด้แยกขยะ 
4 ปร้ะเภท

สิ่ำาหร้ับพื�นท่� 
ขนาด้ใหญ่เพ่�ม

ขยะร้ีไซเค่ล้ 
3 กลุ้่ม

ร้้านจัำาหน่าย
เคร้ื�องใช้้ไฟฟ้า
แล้ะอุปกร้ณ์ 

อ่เล้็กทร้อน่กสิ่์

สิ่ำาหร้ับร้้าน
อาหาร้
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โครงการสิ่นิ่บสิ่นิุนิการแป้รรูป้ 
เพื�อสิ่ร้างป้ระโยั่ช้นิ์แก่ชุ้มช้นิ

บริิษััทฯ มุ่งสิ่ริ้างคุวามตริะหนัักต่อ
ป็ัญหาขยะพล้าสิ่ต่กสิ่้่ สัิ่งคุม โดย 
ทุกกลุ้่มธุริก่จัในัเคุรืิอของบริิษััทฯ ให้
คุวามร่ิวมมือในัการิดำาเนั่นัโคุริงการิ 
ท่�ม่วัตถุึป็ริะสิ่งค์ุท่�ไม่สิ่นัับสิ่นุันัการิใช้ 
ถึุงพล้าสิ่ต่ก พร้ิอมทั�งริณริงค์ุแล้ะ 
มอบองคุ์คุวามริ้้แก่พนัักงานั ล้้กคุ้า 
ตล้อดจันัผ้้ม่สิ่่วนัท่�เก่�ยวข้อง คุวบคุ้่กับ
การิแป็ริริ้ป็ของเสิ่่ยเพื�อสิ่ร้ิางป็ริะโยชน์ั
แก่สิ่ังคุม แล้ะสิ่นัับสิ่นัุนัการิบริิ โภคุ
อย่างยั�งยืนั จันันัำาไป็สิ่้่การิใช้ทริัพยากริ
ท่� เ ป็็ นั ม่ ต ริ ต่ อ สิ่่� ง แ ว ด ล้้ อ ม แ ท นั ท่� 
การิใช้พล้าสิ่ต่ก เพื�อล้ดผล้กริะทบ 
ทางสิ่่�งแวดล้้อมท่�เก่ดข่�นั

โคร้งการ้ Journey to Zero ตอน ขวด้เปล้่าไม่สิู่ญเปล้่า (PET to PPE)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้อ้งกับ CRC Environmental Policy ในัหัวข้อ มุง่สิ่้ข่ยะเป็น็ัศน้ัย์ 
ด้วยหล้ักเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนั

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output)

• ขวดพล้าสิ่ต่กจัำานัวนั 303,000 ขวด ผล้่ตชุด PPE ได้ 15,000 ชุด  
(จัากสิ่ถึานัการิณ์ COVID-19 สิ่ามาริถึผล้่ตชุด PPE ได้จัำานัวนั 
8,000 ชุด ข้อม้ล้ถึึง 31 ธันัวาคุม 2564) 

• สิ่ริ้างริายได้ให้กับชุมชนัวัดจัากแดง 432,000 บาท

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)
เก่ดคุวามริ่วมมือริะหว่าง CRC แล้ะภาคุ่เคุริือข่าย ชุมชนั ผ่านัการินัำา 
นัวัตกริริมมาใช้ในัการิแป็ริริ้ป็ผล้่ตภัณฑ์์ เพื�อสิ่ริ้างงานัแล้ะริายได้ 
ให้กับชุมชนั
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โครงการพ่ฒนิาผล้ิตภ่ณฑ์์ใหม่จัากข้ยั่ะพล้าสิ่ติก (Upcycling Product)

บริษิัทัฯ เล็้งเห็นัถึงึโอกาสิ่แล้ะมล้้คุ่าของขยะพล้าสิ่ตก่ จึังมุง่มั�นัท่�จัะเพ่�มคุณุคุ่าผ่านัการิป็ริะยุกต์ใช้หลั้กการิเศริษัฐกจ่ั
หมนุัเวย่นัด้วยกริะบวนัการิแป็ริริป้็ขยะพล้าสิ่ตก่ แล้ะพัฒนัาคุณุสิ่มบัตใ่ห้เหมาะสิ่มจันักล้ายเป็น็ัผล้ต่ภัณฑ์ท่์�สิ่ามาริถึ
สิ่ริา้งป็ริะโยชนัใ์หแ้ก่ผ้บ้ริโิภคุ ตล้อดจันัสิ่ามาริถึสิ่ริา้งริายไดใ้หแ้กบ่ริษิัทัฯ ได ้ซ่่�งเป็น็ักญุแจัสิ่ำาคุญัท่�นัำาไป็สิ่้คุ่วามริว่มมอื 
กับชุมชนัในัการิดำาเน่ันัโคุริงการิด้านัการิจััดการิขยะพล้าสิ่ต่ก ท่�นัอกจัากเป็็นัการิแก้ไขป็ัญหาสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว 
ยังสิ่ามาริถึกริะจัายริายได้สิ่้่ชุมชนัอ่กด้วย ในัการิดำาเนั่นัโคุริงการิด้านัการิจััดการิขยะพล้าสิ่ต่ก ท่�่นัอกจัากเป็็็นัการิ
แก้ไขป็ัญหาสิ่่�่งแวดล้้อมแล้้ว ยังสิ่ามาริถึกริะจัายริายได้สิ่้่ชุุมชนัแล้ะเพ่�มริายได้จัากการิขายผล้่ตภัณฑ์์อัพไซ่เคุ่ล้ให้
กับบริิษััทอ่กด้วยสิ่อดคุล้้องกับ CRC Environmental Policy ในัหัวข้อ มุ่่งสิ่้่่ขยะเป็็็นัศ้้นัย์โดยบ้้ริณาการิริะบบ
เศริษัฐก่จัหมุุนัเว่ยนัมาป็ริะยุุกต์์ใช้

โครงการร่วมบริจัาคเสิ่ื�อผ้าในิ Million Gifts Million Smiles

บริิษััทฯ ตริะหนัักถึึงพฤต่กริริมของผ้้บริิโภคุกลุ้่มแฟชั�นัท่�เป็ล้่�ยนัแป็ล้งตามกริะแสิ่คุวามนั่ยมอย้่ตล้อดเวล้า 
จันันัำาไป็ส่้ิ่การิเพ่�มข่�นัของขยะสิ่่�งทอ บริิษััทฯ จัึงทำาการิบริิจัาคุเสืิ่�อผ้าท่�เหล้ือจัากการิจัำาหนั่าย เพื�อล้ดของเสิ่่ยไป็
ยังหลุ้มฝึังกล้บ

โคร้งการ้ Upcycling (Bag and Apron)

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้อ้งกับ CRC Environmental Policy ในัหัวข้อ มุง่สิ่้ข่ยะเป็น็ัศน้ัย์ 
โดยบ้ริณาการิริะบบเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนัมาป็ริะยุกต์ใช้

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output)

• จัำาหนั่ายถึุงผ้าแล้ะผ้ากันัเป็้�อนั เป็็นัม้ล้คุ่า 610,020 บาท (580,020 
บาท จัากถึุงผ้า แล้ะ 30,000 บาท จัากผ้ากันัเป็้�อนั)

• ผล้่ตถึุงผ้า 1,067 ใบ โดยริีไซ่เคุ่ล้จัากขวดพล้าสิ่ต่ก 4,268 ขวด แล้ะ
ผ้ากันัเป็้�อนั 300 ผืนั จัากขวดพล้าสิ่ต่ก 3,000 ใบ

• สิ่ริ้างริายได้้ให้กับชุุมชนั 61,262 บาท

• ล้ดการิป็ล้่่อยก๊๊าซ่เริืือนักริะจัก 0.19 ตันั คุาริ์บอนัไดออกไซ่ด์

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation)
สิ่ริา้งคุวามร่ิวมมือริะหว่าง CRC แล้ะพันัธมต่ริเคุรืิอข่ายเพื�อบร้ิณาการิ
นัวัตกริริมการิแป็ริร้ิป็ผล้่ตภัณฑ์์เพื�อสิ่ริ้างงานัแล้ะริายได้ให้กับชุมชนั 
พริ้อมสิ่ริ้างริายได้ให้กับบริิษััทจัากการิขายผล้่ตภัณฑ์์อัพไซ่เคุ่ล้

โคร้งการ้ร้่วมบร้ิจัาคเสิ่ื�อผ้าใน Million Gifts Million Smiles

คุวามสิ่อดคุล้้องกับเป็้าหมายองคุ์กริ สิ่อดคุล้อ้งกับ CRC Environmental Policy ในัหัวขอ้มุง่สิ่้ข่ยะเป็น็ัศน้ัย์ 
ด้วยหล้ักริะบบเศริษัฐก่จัหมุนัเว่ยนั

ผล้ล้ัพธ์ท่�เก่ดข่�นั (Output) • ม้ล้คุ่าเสิ่ื�อผ้าท่�บริิจัาคุเป็็นั 2,585,630 บาท 

คุุณคุ่าท่�เก่ดข่�นั (Value Creation) ล้ดป็ริิมาณขยะสิ่่�งทอล้งหลุ้มฝึังกล้บ 
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ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดี่ของสัังคม
บริิษััที่ฯ เชื่่�อมั�นว�าที่รัิพยู่ากริมนุษัยู่์คือกุญแจสัำาคัญในการิขับเคลืื่�อนธุุริกิจไป็ส่ั�ความยัู่�งยืู่น ที่รัิพยู่ากริมนุษัย์ู่ที่่�สัำาคัญต่�อ 
บริิษััที่ฯ นั�นป็ริะกอบด้ีวยู่ พนักงานของบริิษััที่ฯ ผู้่้ป็ฏิิบัต่ิการิต่ลื่อดีห่�วงโซ่�อุป็ที่าน แลื่ะผู้่้อาศััยู่ในชืุ่มชื่นใกลื่้เค่ยู่งกับสัถานที่่� 
ที่ำางานบริิษััที่ฯ ในการิพัฒนาสั่�ความยู่ั�งยู่ืน 

บริิษััที่ฯ ต่้องดี่แลื่พนักงานแลื่ะผู้่้ป็ฏิิบัต่ิงานต่ลื่อดีห่�วงโซ่�อุป็ที่าน ไม�ว�าจะเป็็นการิพัฒนาความสัามาริถของพนักงานให่้ม่ 
ความสัอดีคลื่อ้งกบัที่ศิัที่างขององคก์ริ การิฝึกึอบริมดีา้นอาชื่วีอนามยัู่ให่ม้ค่วามป็ลื่อดีภัยัู่ขณะป็ฏิบิตั่งิานของพนกังานแลื่ะ
ผู้่้ริับเห่มา ริวมถึงการิมอบค�าต่อบแที่นท่ี่�เห่มาะสัมแลื่ะเป็็นธุริริมของพนักงานแลื่ะผู้่้รัิบเห่มา ซ่่�งบริิษััที่ฯ มองว�า การิป็ฏิิบัต่ิ 
ดีงักลื่�าว นอกจากจะชื่�วยู่สัริา้งความผู้ก่พนัที่่�ด่ีต่�อองคก์ริของพนกังาน ยู่งัมส่ั�วนชื่�วยู่ในการิดึีงดีด่ีบคุลื่ากริที่่�มค่วามสัามาริถ
เข้ามาริ�วมที่ำางานกับบริิษััที่ฯ นอกจากน่� บริิษััที่ฯ ยู่ังคำานึงถึงการิมอบคุณค�าที่่�ดี่ให้่กับลื่่กค้าผู้�านการิให่้บริิการิแลื่ะสิันค้า 
ที่่�ป็ลื่อดีภัยัู่แลื่ะได้ีมาต่ริฐาน ในสั�วนของชุื่มชื่นบริเิวณใกลื่เ้คยู่่งกบัสัถานที่่�ที่ำางาน บริษิัทัี่ฯ สันบัสันนุชื่นุชื่นโดียู่การิริเิริิ�มโคริงการิ
ต่�าง ๆ ภัายู่ใต่้เซ่็นที่ริัลื่ ที่ำา เพื�อห่าที่างเพิ�มริายู่ไดี้ให่้กับคนในชืุ่มชื่น

ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ป็รัิบป็ริุงกริอบการิดีำาเนินงานด้ีานบุคลื่ากริ คุณภัาพแลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของผู้ลิื่ต่ภััณฑ์์ ต่ลื่อดีจน 
การิสัร้ิางคุณค�าส่ั�สัังคม อันเนื�องมาจากป็ริะเดี็นป็ัญห่าดี้านสัังคมแลื่ะสัิที่ธิุมนุษัยู่ชื่นม่ความลื่ะเอ่ยู่ดีอ�อนมากข่�น 
เพื�อการิพัฒนาที่่�ยู่ั�งยู่ืน กริอบการิดีำาเนินงานป็ริะกอบดี้วยู่ 6 แนวที่าง ไดี้แก� สัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัค 
การิพัฒนาศัักยู่ภัาพของพนักงาน การิดึีงดี่ดีแลื่ะการิดี่แลื่รัิกษัาพนักงาน อาชีื่วอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของพนักงาน 
การิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงานแลื่ะการิเคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่น แลื่ะการิสัริ้างคุณค�าที่างเศัริษัฐกิจของชืุ่มชื่นแลื่ะการิพัฒนาผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์
ที่้องถิ�น ที่ั�ง 6 แนวที่างดีังกลื่�าว จะถ่กเชื่่�อมโยู่งเข้ากับเป็้าห่มายู่การิพัฒนาที่่�ยู่ั�งยู่ืนของสัห่ป็ริะชื่าชื่าต่ิ (SDGs) เพื�อให่้เกิดี
การิดีำาเนินงานที่่�ม่เป็้าห่มายู่ชื่ัดีเจนแลื่ะสัอดีคลื่้องกับห่ลื่ักป็ฏิิบัต่ิสัากลื่
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นอกจากน่� บริิษััที่ฯ ยู่ังคงมุ�งมั�นที่่�จะเป็็นแบบอยู่�างที่่�ดี่ของสัังคม (Good Corporate Citizen) แลื่ะยู่กริะดีับคุณภัาพชื่ีวิต่
สัังคมค่�ขนานไป็กับการิพัฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่ืน 6 แนวที่าง บริิษััที่ฯ ให่้คำามั�นสััญญาว�าจะดีำาเนินธุุริกิจที่่�สุัจริิต่ สัอดีคลื่้องกับ
กฎห่มายู่ แลื่ะเป็็นไป็ต่ามคริริลื่องของธุุริกิจค้าป็ลื่่ก ริวมถึงค้นห่าวิธุ่กริะจายู่ริายู่ไดี้สั่�ชืุ่มชื่น ผู้�านการิสัริ้างอาชื่ีพแลื่ะอนุริักษั์
ศัิลื่ป็วัฒนธุริริมที่้องถิ�น 

ในการิดีำาเนินงานดี้านสัังคมที่ั�งห่มดีน่� ลื่้วนเกิดีจากเจต่จำานงของบริิษััที่ฯ ที่่�ต่้องการิสัร้ิางคุณค�าริ�วมกันของทีุ่กฝึ่ายู่ 
ที่ั�งบริษิัทัี่ฯ พนกังาน สังัคม ต่ลื่อดีจนผู้่ม่้สั�วนเก่�ยู่วขอ้งที่ั�งห่มดี เพื�อริ�วมกนัขบัเคลื่ื�อนสังัคมสั่�ความยู่ั�งยืู่น อนัเป็น็กญุแจสัำาคญั 
ในการิไป็สั่�ความสัำาเริ็จของธุุริกิจในริะยู่ะยู่าว

อาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของพนักงาน

การิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงานแลื่ะการิเคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่น

การิสัริ้างป็ริะโยู่ชื่น์ต่�อเศัริษัฐกิจในชืุ่มชื่นสัังคม 
แลื่ะการิพัฒนาผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ที่้องถิ�น

การิดีึงดี่ดีแลื่ะการิดี่แลื่ริักษัาพนักงาน 

การิพัฒนาศัักยู่ภัาพของพนักงาน

สัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัค
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สัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่ 
แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัค 
การิจำาห่น�ายู่สัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัคม่สั�วนสัำาคัญต่�อการิพัฒนาที่่�ยู่ั�งยืู่นที่างมิต่ิสัังคมของบริิษััที่ฯ 
เนื�องจากการิพยู่ากริณ์ขององค์กริพบว�า พฤต่ิกริริมผู้่้บริิโภัคม่แนวโน้มหั่นมาสันใจสัินค้าเพื�อสัุขภัาพเพิ�มมากข่�น แต่�ที่ว�า
กลืุ่�มผู้่้บริิโภัคกลื่ับเผู้ชื่ิญกับความยู่ากลื่ำาบากในการิห่าซ่่�อสัินค้าแลื่ะผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์สัุขภัาพไดี้ยู่าก ดีังนั�น บริิษััที่ฯ จึงมุ�งเน้นเพิ�ม
ต่ัวเลื่ือกสัินค้าแลื่ะผู้ลิื่ต่ภััณฑ์์สัุขภัาพที่่�ไดี้มาต่ริฐานริะดีับสัากลื่ให่้แก�ผู้่้บริิโภัค ห่ากบริิษััที่ฯ จำาห่น�ายู่สิันค้าที่่�เป็็นอันต่ริายู่ 
ต่�อผู้่้บริิโภัคแลื่้วนั�น นอกจากผู้่้บริิโภัคจะไดี้ริับอันต่ริายู่ บริิษััที่ฯ ยู่ังอาจถ่กฟ้้องริ้องจากผู้่้เสั่ยู่ห่ายู่ สั�งผู้ลื่ให่้บริิษััที่ฯ สั่ญเสั่ยู่
ที่ริัพยู่ากริในการิดีำาเนินงานแลื่ะภัาพลื่ักษัณ์ที่่�ดี่ต่�อสัังคม อ่กที่ั�ง การิจำาห่น�ายู่สัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัค
ยู่ังถือเป็็นการิสัริ้างความมั�นใจให่้กับผู้่้ม่สั�วนไดี้เสั่ยู่กับบริิษััที่ฯ ทีุ่กฝึ่ายู่ 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 416-1, GRI 416-2

แนวที่างการิจัดีการิ
บริษิัทัี่ฯ คัดีสัริริผู้ลิื่ต่ภัณัฑ์ท่์ี่�ถก่สุัขอนามัยู่ แลื่ะการิต่ริวจสัอบคุณภัาพของผู้ลิื่ต่ภัณัฑ์ใ์ห้่ถก่ต้่องต่ามมาต่ริฐาน ต่ลื่อดีห่�วงโซ่�
อุป็ที่าน ภัายู่ใต่้มาต่ริฐานการิริับริองความป็ลื่อดีภััยู่สัำาห่ริับการิผู้ลื่ิต่อาห่าริ (Food Safety System Certification: FSSC 
22000) ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ พัฒนาแนวที่างสัินค้าที่่�ป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะดี่ต่�อสัุขภัาพของผู้่้บริิโภัค โดียู่ให่้ความสัำาคัญกับสัินค้าที่่�
ผู้ลื่ิต่ต่ามห่ลื่ักสัวัสัดีิภัาพสััต่ว์ ห่ริ่อ Animal Welfare แลื่ะสัินค้าสัุขภัาพ  5 กลืุ่�ม ไดี้แก� ออริ์แกนิค ธุริริมชื่าต่ิ เจแลื่ะมังสัวิริัต่ิ 
สัขุภัาพเฉพาะเจาะจง แลื่ะสันิคา้ท่ี่�ม่คุณค�าที่างโภัชื่นาการิสัง่ นอกจากน่� บริิษัทัี่ฯ ยัู่งได้ีมอบห่มายู่ให่ห้่น�วยู่งานด้ีานการิควบคุม
คุณภัาพ กำาห่นดีกริะบวนการิริ้องเริียู่นแลื่ะกริะบวนการิเริียู่กคืนสัินค้า เพื�อการิป็ริับป็ริุงคุณภัาพสัินค้าแลื่ะการิบริิการิอยู่�าง
ต่�อเนื�อง เพื�อป็้องกันไม�ให่้เกิดีข้อริ้องเริียู่นจากที่างลื่่กค้า แลื่ะเพื�อสัริ้างความมั�นใจให่้กับลื่่กค้า
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กระบวนการร้องเรียน 
และกระบวนการเรียกคืืนสิินคื้า

พบปััญหาจากการรอ้งเรยีน

แจ้งปัญัหาสินิคืา้ผ่า่นเอกสิารรอ้งเรยีน และรายงานไปัยังหนว่ยงานคืวบคุืมคืณุภาพ

ดำำาเนนิการตรวจสิอบและวเิคืราะหป์ัญัหา

ปัระสิานงานกับผ่้ท้ี่่�เก่�ยวข้้อง เช่น่ คื้ค่ืา้ที่างธุรุกิจ เพื�อจัดำการกบัปัญัหา 
และตอบสินองข้อ้ร้องเรยีน

ในกรณท่ี่่�พบปัญัหาเพิ�มเตมิ หนว่ยงานคืวบคุืมคืณุภาพจะรวบรวมข้อ้ม้ล 
เพื�อข้ออนมัุตกิารเรยีกคืนืสินิค้ืา

ดำำาเนนิการเรียกคืนืสินิค้ืา หลังไดำร้บัการอนมัุติ
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หมายเหตุุ: SKU หมายถึึง Stock Keeping Unit

กรณ่ร้องเรียน 
ปััญหาสิินคื้า

กรณ่เรียกคืืนสิินคื้า

ระดำับ 1: อันตรายที่่�สิุดำ 
ซ่่�งก�อให่้เกิดีผู้ลื่เสั่ยู่ริ้ายู่แริง 
ต่�อสัุขภัาพห่ริ่อเสั่ยู่ชื่ีวิต่ 

0 SKUs 0 SKUs

ระดำับ 2: อันตราย 
ซ่่�งก�อให่้เกิดีอาการิเจ็บป็่วยู่ 
แลื่ะสัามาริถริักษัาห่ายู่ไดี้

43 SKUs 17 SKUs

ระดำับ 3: ปััญหาเก่�ยวกับฉลากสิินคื้า 10 SKUs 8 SKUs

ปัี 2561 ปัี 2562 ปัี 2563 ปัี 2564

จำานวนสัินค้าที่่�ถ่กสั�งคืน N/A 57 33 32

จำานวนเงินค�าใชื่้จ�ายู่ 
ในการิสั�งคืนสัินค้า (บาที่) N/A 2,026,796 2,587,139 800,972

ผู้ลื่การิดีำาเนินงาน 
กริณ่การิริ้องเริียู่นดี้านอาห่าริป็ลื่อดีภััยู่ที่ั�งห่มดี 3,582 คริั�ง
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โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น
โครงการ Healthiful (เฮลธิิฟููล) 

เนื�องจากป็จัจบุนัมค่นจำานวนมากห่นัมาใสั�ใจเริ่�องของสัขุภัาพแลื่ะความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีม่ากข่�น แต่�ที่ว�า กลืุ่�มผู้่บ้ริโิภัคเห่ลื่�าน่� 
กลื่บัป็ริะสับกบัป็ญัห่าในการิห่าซ่่�อสันิค้าแลื่ะผู้ลื่ติ่ภััณฑ์ส์ัขุภัาพ ในป็ ี2562 บริิษััที่ฯ จงึริิเริิ�มโคริงการิ Healthiful มุ�งเน้น 
ให่ก้ลืุ่�มธุริกุจิฟ้่ด้ีเป็น็แห่ลื่�งริวมสันิคา้เพื�อสัขุภัาพที่่�คริอบคลื่มุความต่อ้งการิที่างสัขุภัาพที่กุดีา้นที่่�ไดีร้ิบัการิริบัริอง 
จากมาต่ริฐานสัากลื่ จนกลื่ายู่เป็็นริ้านค้าป็ลื่่ก (Retailer) ดี้าน Health & Wellness อันดีับห่นึ�งในป็ริะเที่ศัไที่ยู่

จุดีเดี�นของโคริงการิ Healthiful คือ การิม่สัินค้าคริบทีุ่กความต่้องการิที่างสัุขภัาพที่ั�ง 5 ดี้าน ไดี้แก� ออริ์แกนิค 
ธุริริมชื่าต่ิ เจแลื่ะมังสัวิริัต่ิ สัุขภัาพเฉพาะเจาะจง แลื่ะสัินค้าท่ี่�ม่คุณค�าที่างโภัชื่นาการิส่ัง ซ่่�งต่�างจากค่�แข�ง 
ที่่�เนน้เพยู่่งแค�ด้ีานใดีด้ีานห่นึ�งของทัี่�ง 5 ดีา้นดีงักลื่�าว เริาต่ั�งเป็า้ห่มายู่ไวว้�า ภัายู่ในป็ ี2568 บริิษัทัี่ฯ จะขยู่ายู่สัถานที่่� 
จัดีจำาห่น�ายู่สัินค้าแลื่ะผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์สัุขภัาพเป็็น 119 สัาขา เพิ�มข่�นจากเดีิมที่่�ม่อยู่่� 31 สัาขา ในป็ี 2564

ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ริณริงค์การิบริิโภัคแบบว่แกนสัอดีคล้ื่องกับกริะแสัว่แกนของเดืีอนมกริาคม (Veganuary 
Movement) ผู้�านชื่�องที่างออนไลื่น์ อาที่ิ เฟ้ซ่บุ�ก แลื่ะเว็บไซ่ต่์องค์กริ ริวมถึง บริิษััที่ฯ ไดี้ต่อกยู่ำ�าความสัำาคัญของ
สันิค้ากลืุ่�มอาห่าริจากพชืื่ (Plant-Based) ด้ีวยู่การิเป็ดิีต่วัสิันค้าป็ริะเภัที่เนื�อสัตั่วท์ี่่�ที่ำาจากพชืื่ (Plant-Based Meat) 
โดียู่แบ�งเป็็นกลืุ่�มอาห่าริพริ้อมป็ริุงแลื่ะกลืุ่�มอาห่าริพริ้อมที่าน ยู่อดีขายู่เฉลื่่�ยู่ในป็ี 2564 คือ 973 ชื่ิ�นต่�อเดีือน

สิินค้าทุุกรายการทุ่�วางขายใน Healthiful ผ่่านกระบวนการคัดเลือก 3 ประการ

ม่ตรารับรองจากองคื์การ
อาหารและยา และเปัน็สินิคืา้ 
ที่่�มก่ารผ่ลิตที่่�ไดำม้าตรฐาน

ม่จุดำมุ่งหมายใน 
การบำารุงสิุข้ภาพ
คืวามเป็ันอย้ข่้อง
ผ่้้บริโภคื

เปัน็สินิคืา้ที่่� มค่ืณุสิมบตัเิข้า้ข้า่ยสินิคืา้เพื�อสิขุ้ภาพ 
5 หมวดำหม้่ ไดำ้แก่ ออร์แกนิคื ธุรรมช่าติ เจและ
มังสิวิรัติ สิุข้ภาพเฉพาะเจาะจง และสิินคื้าที่่�ม่
คืุณคื่าที่างโภช่นาการสิ้ง

ออร์แกนิคื 
สัินค้าออริ์แกนิคโดียู่สัมบ่ริณ์ที่่�ไดี้ริับต่ริาสััญลื่ักษัณ์ 
ริองริับเที่�านั�น เพื�อให่้มั�นใจว�าสัินค้าป็ริาศัจากการิป็นเป็้�อน 
จากสัาริเคม่ต่ลื่อดีห่�วงโซ่�อุป็ที่าน

ธุรรมช่าติ สัินค้าที่่�ม่สั�วนป็ริะกอบจากธุริริมชื่าต่ิมากกว�าริ้อยู่ลื่ะ 95 แลื่ะป็ริาศัจากสัาริเคม่อันต่ริายู่
ห่ริ่อสัาริป็ริุงแต่�งใดี ๆ

เจและมังสิวิรัติ
สัินค้าที่่�ไม�ม่สั�วนผู้สัมของเนื�อสััต่ว์แลื่ะการิที่ดีลื่องในสััต่ว์ ริวมถึงไดี้ริับต่ริาสััญลื่ักษัณ์
ริับริองว�าเป็็นสัินค้าเจห่ริ่อมังสัวิริัต่ิ สัำาห่ริับกลืุ่�มผู้่้บริิโภัคที่่�ม่ไลื่ฟ้์สัไต่ลื่์การิริับป็ริะที่านเจ 
มังสัวิริัต่ิ แลื่ะว่แกน 

สิุข้ภาพ 
เฉพาะเจาะจง

สัินค้าที่่�ป็ริาศัจากกลื่่เต่็น ไข� นม ถั�ว ห่ริ่อสัาริก�อภั่มิแพ้ต่�าง ๆ ริวมถึงสัินค้าที่่�ม่การิลื่ดี
ป็ริิมาณนำ�าต่าลื่ โซ่เดี่ยู่ม ไขมัน ห่ริ่อสัินค้าที่่�ไดี้ริับการิริองริับสััญลื่ักษัณ์ที่างเลื่ือกสัุขภัาพ

สิินคื้าที่่�ม่คืุณคื่าที่าง 
โภช่นาการสิ้ง

สัินค้าจำาพวกธุัญพืชื่ ซ่่เป็อริ์ฟ้่้ดี ที่่�ม่คุณค�าที่างโภัชื่นาการิสั่ง ริวมไป็ถึงสัินค้า 
เสัริิมโป็ริต่่นแลื่ะเพิ�มไฟ้เบอริ์ 
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การิพฒันา 
ศักัยู่ภัาพพนกังาน
การิพฒันาศักัยู่ภัาพพนกังาน ถอืเป็น็อก่ห่นึ�งป็ริะเดีน็สัาริะสัำาคญัดีา้นความยัู่�งยู่นืท่ี่�สัำาคญัต่�อบริิษััที่ฯ เนื�องจากอตุ่สัาห่กริริม
ค้าป็ลื่่กม่การิเป็ลื่่�ยู่นแป็ลื่งอยู่่�ต่ลื่อดีเวลื่า ที่ำาให่้บริิษััที่ฯ จำาเป็็นต่้องม่การิที่บที่วนที่ิศัที่างขององค์กริอยู่�างสัมำ�าเสัมอ 
เพื�อสัริ้างความสัามาริถในการิแข�งขัน ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ม่กลื่ยุู่ที่ธุ์ในการิดีำาเนินธุุริกิจโดียู่ม่ลื่่กค้าเป็็นศั่นยู่์กลื่าง 
ผู้�านแพลื่ต่ฟ้อร์ิมกลื่างท่ี่�ริวมชื่�องที่างการิติ่ดีต่�อแบบออนไลื่น์แลื่ะออฟ้ไลื่น์ไว้ในที่่�เด่ียู่ว (Customer Centric Omnichannel) 
เพื�ออำานวยู่ความสัะดีวกให้่แก�ลื่่กค้าแลื่ะสัามาริถต่อบสันองความต้่องการิของลื่่กค้าได้ีอยู่�างริวดีเร็ิว อยู่�างไริก็ต่าม 
จากพัฒนาการิดีังกลื่�าว ที่ำาให่้ต่้องเสัริิมสัริ้างศัักยู่ภัาพของพนักงานในบางสัายู่งานที่่�ยู่ังม่ชื่�องว�างให่้สัอดีรัิบกับ 
การิที่ำางานริป่็แบบให่ม� อาทิี่ ความชื่ำานาญด้ีานดิีจทิี่ลัื่ ห่ากบริิษัทัี่ฯ เลืื่อกใช้ื่การิว�าจ้างพนักงานให่ม�แที่นการิพัฒนาบุคลื่ากริเดิีม 
ผู้ลื่การิวิเคริาะห่์ภัายู่ในของบริิษััที่ฯ พบว�า ในอนาคต่ บริิษััที่ฯ อาจต่้องใชื่้เงินจำานวนมากกว�าการิพัฒนาบุคลื่ากริที่่�ม่อยู่่� 
เนื�องจากภัาวะสังัคมผู้่ส้ัง่อายู่ทุ่ี่�ที่ำาให่เ้กิดีการิขาดีแคลื่นแริงงานที่ั�งในป็ริะเที่ศัแลื่ะอก่ห่ลื่ายู่ป็ริะเที่ศั ป็ริะกอบกบัความต่อ้งการิ
บุคลื่ากริในด้ีานน่�ของต่ลื่าดีแริงงานที่่�สั่งข่�นอยู่�างต่�อเนื�อง ดัีงนั�น บริิษััที่ฯ จึงให่้ความสัำาคัญกับการิพัฒนาศัักยู่ภัาพ 
ของพนักงานเป็็นสัำาคัญ

แนวที่างการิจัดีการิ
บริิษััที่ฯ กำาห่นดีนโยู่บายู่พัฒนาบุคลื่ากริ เพื�อเป็็นแนวที่างให่้กับฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ของบริิษััที่ฯ ในการิพัฒนาพนักงาน 
ให่ส้ัอดีคล้ื่องกับแนวที่างการิมล่ื่ก่ค้าเป็น็ศัน่ย์ู่กลื่างแลื่ะการิริวมทุี่กชื่�องที่าง ริวมถึงการิพัฒนาศักัยู่ภัาพพนักงานให้่ม่ที่กัษัะ
ที่่�จำาเป็็นต่�อการิจ้างงาน 

นโยู่บายู่พัฒนาบุคลื่ากริมุ�งเน้นถึงป็ริะโยู่ชื่น์ริ�วมที่่�บริิษััที่ฯ แลื่ะพนักงานจะไดี้ริับ กลื่�าวคือ ก�อนการิจัดีฝึึกอบริมพนักงาน 
ห่น�วยู่งานจะต้่องวิเคริาะห์่ทัี่กษัะจำาเป็็นต่�อการิบริริลุื่เป็้าห่มายู่องค์กริ ต่ั�งเป็้าห่มายู่ของโคริงการิฝึึกอบริมอยู่�างชัื่ดีเจนแลื่ะ 
กำาห่นดีขั�นต่อน การิกำาห่นดีต่วัชีื่�วัดีท่ี่�ริะบปุ็ริะโยู่ชื่น์ท่ี่�บริษิัทัี่ฯ แลื่ะพนกังานจะไดีร้ิบั นอกจากน่� นโยู่บายู่ฯ ดีงักลื่�าว ยู่งัสันบัสันนุ 
การิจัดีที่ำาฐานข้อม่ลื่ดี้านการิฝึึกอบริม เพื�อนำาข้อม่ลื่ที่างสัถิต่ิมาใชื่้ในการิป็ริับป็ริุงการิพัฒนาพนักงานต่�อไป็ในอนาคต่

 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3
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นโยบายพัฒันาบคุลากร

ดี่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดี 
นโยู่บายู่พัฒนาบุคลื่ากริ 

เพิ�มเต่ิมไดี้ที่่�

สั�งเสัริิมการิพัฒนา 
ดี้วยู่การิป็ฏิิบัต่ิงาน

สั�งเสัริิมการิฝึึกอบริม  
ให่้แก�พนักงานทีุ่กริะดีับ

สัริ้างความสััมพันธุ์อันดี่
ริะห่ว�างผู้่้บริิห่าริแลื่ะพนักงาน 

ป็ริะเมินความจำาเป็็น  
ในการิพัฒนา

ผ่ลการดำาเนนิงานป ี2564

ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย 
ของพนั่กงานั

13.8
ช่ั�วโมง/คืน/ปัี 

ค่่าใชั่้จ่่ายโดยเฉลี่่�ย 
ของการอบรมพนั่กงานั 
รายบุค่ค่ลี่

2800 
THB/FTE

สั่ดสั่วนัพนั่กงานัที่่�ร่บ 
การประเมินัผลี่  
การดำาเนัินังานัแลี่ะ 
การพ่ฒนัาด้านัอาชั่ีพ

ร้อยละ 100

ผลี่ตุอบแที่นัจ่ากการลี่งทีุ่นั 
ด้านั การพ่ฒนัาพนั่กงานั 
(HCROI)

1.2 

14.5
17.8
19.4
11.3

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง 
ผู้่้จัดีการิ
พนักงานอาวุโสั
พนักงานที่ั�วไป็

13.2
14.2

ชื่ายู่ 
ห่ญิงเพศ

ระดำับ

ชื่ั�วโมง/คน/ป็ี
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โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น
จากนโยู่บายู่ฯ ดีังกลื่�าว ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่กำาห่นดีกลื่ยุู่ที่ธ์ุในการิพัฒนาศัักยู่ภัาพพนักงาน ภัายู่ใต่้แนวคิดีการิม่ลื่่กค้า
เป็็นศั่นยู่์กลื่างแลื่ะการิริวมทีุ่กชื่�องที่าง โดียู่แบ�งการิพัฒนาศัักยู่ภัาพพนักงานเป็็น 3 ป็ริะเภัที่ ไดี้แก� การิพัฒนาพนักงานที่่� 
ม่ศัักยู่ภัาพสั่ง การิพัฒนาพนักงานดี้านการิเป็็นผู้่้นำา แลื่ะการิพัฒนาพนักงานดี้าน Omnichannel 

01
การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
(Talent Development)
• การพัฒนาคนเก่งและผู้สืบทอดตําแหน่ง
• การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
• การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนเก่ง

02
การพัฒนาพนักงาน
ด้านการเป็นผู้นํา
(Leadership Development)

03
การพัฒนาพนักงาน
ด้าน Omnichannel
(Omnichannel Development)

ความต่อเนื่องในการเรียนรู้และพัฒนา
เวิร์กช็อป ชุมชนนักปฎิบัติ การเรียนรู้

ออนไลน์
การเรียนรู้
ผ่านเกม

(Gamification)

การเรียนรู้
แบบผสมผสาน

ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศ

ออมนิชาแนล
ที่มุ่งเน้นลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
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การพัฒนาพนักงานที่่�ม่ศักยภาพสิ้ง 

บริิษััที่ฯ สั�งเสัริิมการิพัฒนาพนักงานท่ี่�ม่ศัักยู่ภัาพสั่ง เพื�อเต่ริียู่มความพริ้อมสัำาห่รัิบการิเต่ิบโต่ แลื่ะการิสัืบที่อดี
ต่ำาแห่น�งภัายู่ในบริษิัทัี่ฯ โดียู่เนน้การิต่�อยู่อดีการิดีำาเนนิงานผู้�านแพลื่ต่ฟ้อริม์ Omnichannel แลื่ะการิเริยีู่นริ่ง้านที่่�
ห่ลื่ากห่ลื่ายู่ของกลืุ่�มธุรุิกจิ เพื�อให่เ้กดิีการิสัร้ิางสัริริค์นวตั่กริริมแลื่ะการิสัร้ิางมล่ื่ค�าที่างธุรุิกิจ ในปี็ 2564 โคริงการิ
ดีา้นการิพฒันาพนักงานที่่�มศ่ักัยู่ภัาพสัง่ที่่�โดีดีเดี�น ไดีแ้ก� โคริงการิ Omnichannel Commerce Program (OCP)

บริิษััที่ฯ จัดีที่ำาโคริงการิ Omnichannel Development เพื�อสั�งเสัริิมให่้พนักงานม่ความเข้าใจเชื่ิงลื่ึกเก่�ยู่วกับ
แพลื่ต่ฟ้อริ์ม Omnichannel แลื่ะสัามาริถป็รัิบต่ัวต่�อการิเป็ลื่่�ยู่นแป็ลื่งอยู่�างริวดีเร็ิวในอนาคต่ (Disruption) 
เพื�อมอบป็ริะสับการิณ์ท่ี่�ดี่ที่่�สัุดีให่้กับลื่่กค้า ห่ลื่ักสั่ต่ริน่�ม่องค์ป็ริะกอบห่ลื่ัก ไดี้แก� การิเริียู่นร้่ิเชื่ิงที่ฤษัฎ่เก่�ยู่วกับ
แพลื่ต่ฟ้อริ์ม Omnichannel ที่ักษัะแลื่ะเคริ่�องมือที่่�จำาเป็็น ริวมถึงการิวิเคริาะห่์แลื่ะเช่ื่�อมโยู่งข้อม่ลื่ Big Data 
เป็น็ต้่น โดียู่จะเป็น็การิเรีิยู่นริ่เ้ชิื่งป็ฏิบัิต่ผิู้�านการิมอบห่มายู่ให้่พนกังานสัร้ิางสัริริค์โคริงการิที่่�สัามาริถนำาแพลื่ต่ฟ้อร์ิม 
Omnichannel มาป็ริะยูุ่กต์่ใช้ื่ในการิป็ฏิิบัต่ิงานจริิง ที่ั�งน่�เมื�อสัิ�นสุัดีโคริงการิจะม่การิแบ�งปั็นป็ริะสับการิณ์แต่�ลื่ะ
กลืุ่�มพนักงานที่่�เข้าริ�วมโคริงการิ แลื่ะม่แผู้นที่่�จะนำาโคริงการิต่�าง ๆ ที่่�พนักงานสัริ้างสัริริค์มาลื่องใชื่้จริิงในป็ี 2565

ตัวอย่างหลักสิ้ตรและโคืรงการพัฒนาพนักงานที่่�ม่ศักยภาพสิ้ง ในปัี 2564

• ห่ลื่ักส่ัต่ริ Step-Up แลื่ะ โคริงการิ Management Development Program พัฒนาพนักงานให่้ม่ที่ักษัะ 
การิเป็น็ผู้่้นำาอยู่�างริอบดีา้น (Lead Self, Lead Others, Lead Business) เพื�อเต่รีิยู่มพริอ้มสัำาห่รัิบการิเต่บิโต่
ไป็สั่�ต่ำาแห่น�งผู้่้บริิห่าริที่่มงานแลื่ะองค์กริต่�อไป็ จำานวนพนักงานที่่�เข้าริ�วมโคริงการิ = 136 คน

• ห่ลื่ักสั่ต่ริ CG Business Acumen การิเรีิยู่นริ่้เชื่ิงป็ฏิิบัต่ิเพื�อพัฒนาความสัามาริถของพนักงานเพื�อนำา 
ความริ่้ไป็ป็ริะยูุ่กต่์ใชื่้ในการิสัริ้างสัริริค์นวัต่กริริม เพื�อต่�อยู่อดีแลื่ะสัริ้างม่ลื่ค�าที่างธุุริกิจต่�อไป็ จำานวนพนักงาน
ที่่�เข้าริ�วมโคริงการิ = 26 คน

จ่ำานัวนัพนั่กงานัที่่�เข้าร่วมโค่รงการ

34 คืน 
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การพัฒนาพนักงานดำ้านการเปั็นผ่้้นำา 

ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่สั�งเสัริิมที่ักษัะความเป็็นผู้่้นำาให่้แก�พนักงาน โคริงการิการิพัฒนาพนักงานดี้านการิเป็็นผู้่้นำาที่่�
โดีดีเดี�นในป็ี 2564 คือ People Manager Program

โคริงการิ People Manager Program เป็น็โคริงการิพฒันาศักัยู่ภัาพดีา้นความเป็็นผู้่น้ำาริะดีบัผู้่จั้ดีการิให้่มท่ี่กัษัะ
การิบริิห่าริจัดีการิที่่มงานแลื่ะพัฒนาศัักยู่ภัาพของพนักงานในความดี่แลื่ เพื�อเสัริิมสัริ้างป็ริะสับการิณ์ที่่�ดี่แลื่ะ 
ม่ความห่มายู่ให่้กับพนักงาน โดียู่เน้นที่่�การิพัฒนาที่ักษัะต่าม 5 บที่บาที่ห่ลื่ัก ไดี้แก�

1
คืัดำสิรร เตรียมคืน
Attract, Select

& On-Boarding

2
บริหารผ่ลงาน

Manage
Perfomance

3
สิร้างและพัฒนาคืน

Develop
& Grow

4
คืรองใจและ

สิร้างคืวามผ่้กพัน
Engage & Retain

5
สิานใยผ่้กพัน

แม้ออกจากองคื์กร
Off-Boarding

ตัวอย่างหลักสิ้ตรและโคืรงการพัฒนา 
ดำ้านการเปั็นผ่้้นำา ในปัี 2564

• Leader as Coach เสัริิมสัริ้างวัฒนธุริริม
การิโค้ชื่ชิื่�ง (Coaching) ในองค์กริ แลื่ะเพิ�ม
ที่ักษัะที่างสัังคมแลื่ะอาริมณ์ (Soft Skills) 
เชื่�น การิให่้คำาแนะนำาเชื่ิงบวก (Constructive 
Feedback) วิธุ่การิสัร้ิางแริงบันดีาลื่ใจ 
การิจัดีเต่รีิยู่มกริอบความคิดีในการิโค้ชื่ 
ต่ลื่อดีจนแนะนำาเคริ่�องมือแลื่ะขั�นต่อนใน 
การิโคช้ื่ชื่ิ�งที่ม่งานเพื�อป็ริะสิัที่ธิุภัาพท่ี่�ดีข่่�น โดียู่ 
ในป็ ี2564 มผู่้่เ้ขา้ริ�วมโคริงการิที่ั�งสัิ�น = 819 คน

• Omni Leadership and Transformation 
Program พัฒนาพนักงานริะดีับผู้่้จัดีการิ 
ให่้เข้าใจถึงแพลื่ต่ฟ้อริ์ม Omnichannel 

• Leading Innovation Program พัฒนา
พนักงานริะดัีบผู้่้จัดีการิให้่สัามาริถสัร้ิาง
นวัต่กริริมภัายู่ในองค์กริด้ีวยู่กริะบวนการิ
เริียู่นริ่้ Design Thinking

จ่ำานัวนัพนั่กงานัที่่�เข้าร่วมโค่รงการ

7,769 คืน 
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การพัฒนาพนักงานดำ้าน Omnichannel 

ฝึ่ายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่จัดีการิฝึึกอบริมเพื�อพัฒนาทัี่กษัะด้ีาน Omnichannel ให้่เห่มาะสัมกับลื่ักษัณะงานที่่� 
ห่ลื่ากห่ลื่ายู่ของแต่�ลื่ะกลืุ่�มธุุริกิจ ไม�ว�าจะเป็็น กลืุ่�มฟ้่้ดี กลืุ่�มแฟ้ชื่ั�น กลืุ่�มฮาริ์ดีไลื่น์ ไป็จนถึงกลืุ่�มพริ็อพเพอริ์ต่่� 
โคริงการิการิพัฒนาพนักงานดี้าน Omnichannel ที่่�โดีดีเดี�นในป็ี 2564 คือ New Sales Channel Project

บริิษััที่ฯ จัดีที่ำาโคริงการิน่�เพื�อฝึึกฝึนให่้พนักงานฝึ่ายู่ขายู่เข้าใจถึงความต่้องการิของลื่่กค้าที่่�ใชื่้บริิการิของ
แพลื่ต่ฟ้อร์ิม Omnichannel แลื่ะเรีิยู่นริ่้วิธุ่การิค้าป็ลื่่กผู้�านชื่�องที่างที่่�ห่ลื่ากห่ลื่ายู่ ริวมถึงการิอบริมเก่�ยู่วกับ 
จุดีเดี�นแลื่ะข้อจำากัดีของชื่�องที่างค้าป็ลื่่กแต่�ลื่ะป็ริะเภัที่ ไม�ว�าจะเป็็น แชื่ที่แลื่ะชื่็อป็ เฟ้ซ่บุ�กไลื่ฟ้์ แลื่ะการิขายู่ผู้�าน
โที่ริศััพที่์

จ่ำานัวนัพนั่กงานัที่่�เข้าร่วมโค่รงการ

4,267 คืน 
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การิดีึงดี่ดีแลื่ะ 
การิดี่แลื่ริักษัาพนักงาน 

ในอนาคต่อันใกล้ื่ บริษิัทัี่ฯ ม่แนวโน้มสัง่ที่่�จะเผู้ชิื่ญความเข้มข้นในการิแยู่�งชิื่งแลื่ะรัิกษัาพนักงานท่ี่�มค่วามสัามาริถ ซ่่�งจะสั�งผู้ลื่
ต่�อการิดีำาเนินธุุริกิจของบริิษััที่ฯ ที่ั�งน่� เนื�องจากป็ริะเที่ศัไที่ยู่ ป็ริะเที่ศัเว่ยู่ดีนาม แลื่ะป็ริะเที่ศัอิต่าลื่่กำาลื่ังเข้าสั่�สัังคมผู้่้สั่งอายูุ่ 
โดียู่สัมบร่ิณ ์ริวมถงึการิกำาเนดิีของเที่คโนโลื่ยู่ส่ัมัยู่ให่ม�ที่ำาให่ท้ี่กัษัะแลื่ะความสัามาริถของต่ลื่าดีแริงงานห่ลื่ายู่ ๆ  ดีา้นไม�สัามาริถ 
นำามาใช้ื่ในภัาวะการิณ์ป็ัจจุบันได้ี สั�งผู้ลื่ให้่บริิษััที่ฯ เผู้ชิื่ญกับความยู่ากลื่ำาบากในการิแสัวงห่าพนักงานท่ี่�ม่ความสัามาริถ 
นอกจากน่� ในป็ัจจุบันม่ริ่ป็แบบธุุริกิจให่ม� ๆ ที่่�เป็ิดีโอกาสัให่้พนักงานที่่�ม่ศัักยู่ภัาพม่ที่างเลื่ือกในอาชื่ีพมากข่�น ที่ำาให่้ม่ 
การิเป็ริียู่บเที่่ยู่บข้อเสันอต่�าง ๆ  ห่ากบริิษััที่ฯ ไม�สัามาริถมอบค�าต่อบแที่นที่่�สัมเห่ตุ่สัมผู้ลื่ อาจสั�งผู้ลื่ให่้เกิดีการิลื่าออก ดีังนั�น 
การิดีึงดี่ดีแลื่ะการิดี่แลื่พนักงานถือเป็็นอ่กห่นึ�งป็ริะเดี็นสัาริะสัำาคัญของบริิษััที่ฯ ที่่�ไม�อาจมองข้ามไดี้

แนวที่างการิจัดีการิ
การดำึงดำ้ดำพนักงาน

บริิษััที่ฯ กำาห่นดีกลื่ยุู่ที่ธ์ุการิดึีงดี่ดีพนักงาน เพื�อเป็็นแนวที่างให้่ฝึ่ายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่ดีำาเนินงานเพื�อดึีงดี่ดีพนักงาน 
ที่่�ม่ศัักยู่ภัาพเข้าริ�วมที่ำางานกับบริิษััที่ฯ กลื่ยูุ่ที่ธุ์การิดีึงดี่ดีพนักงานป็ริะกอบดี้วยู่ 5 ดี้าน ไดี้แก� อาชื่ีพ โอกาสั ความที่้าที่ายู่ 
การิเต่ิบโต่ แลื่ะสัิ�งแวดีลื่้อมการิที่ำางาน โดียู่ม่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดีดีังต่�อไป็น่� 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 401-1, GRI 401-2
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สิร้างอาช่ีพ กลืุ่�มธุุริกิจที่่�คริอบคลืุ่มจะชื่�วยู่ดีึงดี่ดีพนักงานที่่�ห่ลื่ากห่ลื่ายู่ 
ให่้เข้ามาริ�วมงานกับบริิษััที่ฯ

สิร้างโอกาสิ บริิษััที่ฯ ถือเป็็นองค์กริริะดีับโลื่กที่่�ม่ธุุริกิจในห่ลื่ายู่ป็ริะเที่ศั 
เป็็นจุดีเดี�นในการิดีึงดี่ดีพนักงานจากที่ั�วทีุ่กมุมโลื่ก

สิร้างคืวามที่้าที่าย การิดีำาเนินงานในสัภัาพแวดีลื่้อมที่่�ไวต่�อการิเป็ลื่่�ยู่นแป็ลื่ง 
จะดีึงดี่ดีคนริุ�นให่ม� แลื่ะพนักงานที่่�ชื่อบความที่้าที่ายู่

สิร้างการเติบโต
การิที่ำางานที่่�ที่้าที่ายู่ แลื่ะการิจัดีห่ลื่ักสั่ต่ริอบริมที่่�ที่ันสัมัยู่ 
จะชื่�วยู่ดีึงดี่ดีบุคลื่ากริที่่�ริักการิเริียู่นริ่้แลื่ะมุ�งพัฒนาต่นเอง 
อยู่่�ต่ลื่อดีเวลื่า ภัายู่ใต่้นโยู่บายู่การิสัืบที่อดีต่ำาแห่น�ง

สิร้างสิิ�งแวดำล้อม 
ในการที่ำางาน

สัภัาพแวดีลื่้อมแลื่ะวัฒนธุริริมองค์กริที่่�เป็ิดีกว้าง 
จะชื่�วยู่ดีึงดี่ดีคนริุ�นให่ม� แลื่ะพนักงานที่่�แต่กต่�าง
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การดำ้แลพนักงาน

บริิษััที่ฯ กำาห่นดีการิบริิห่าริจัดีการิพนักงานที่่�ม่ศัักยู่ภัาพแลื่ะสัมริริถนะสั่ง ที่่�ป็ริะกอบดี้วยู่ 3 ขั�นต่อน การิสัริริห่า การิพัฒนา 
แลื่ะการิเต่ริียู่มสัืบที่อดีต่ำาแห่น�ง เพื�อดี่แลื่พนักงานที่่�ม่ศัักยู่ภัาพ

ฝึา่ยู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่มห่่น้าท่ี่�ริบัผู้ดิีชื่อบทัี่�ง 3 ขั�นต่อน กลื่�าวคือ ฝึา่ยู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่ริะบุพนกังานที่่�มศ่ักัยู่ภัาพแลื่ะสัมริริถนะส่ัง 
จากฐานขอ้มล่ื่สัมริริถนะของพนกังาน จากนั�น ฝึา่ยู่ที่ริพัยู่ากริบุคคลื่สัริา้งโคริงการิพัฒนาพนกังานเพื�อพฒันาพนกังานที่่�ม่
ศักัยู่ภัาพแลื่ะสัมริริถนะสัง่ในทัี่กษัะแลื่ะความริ่ท่้ี่�ยัู่งขาดี สุัดีท้ี่ายู่ ฝ่ึายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่วางแผู้นจัดีเต่รีิยู่มพนักงานที่่�มศ่ักัยู่ภัาพ
แลื่ะสัมริริถนะสั่งเพื�อสัืบที่อดีต่ำาแห่น�งที่่�สัำาคัญ ในกริณ่การิเกษั่ยู่ณอายูุ่ห่ริ่อการิลื่าออกของผู้่้ดีำาริงต่ำาแห่น�งสัำาคัญ 

ในริะดีบัพนกังานที่ั�วไป็ (ห่ริอ่ที่่�ไม�ใชื่�พนักงานที่่�มศ่ักัยู่ภัาพแลื่ะสัมริริถนะสัง่) ฝ่ึายู่ที่รัิพยู่ากริบคุคลื่มห่่นา้ที่่�สัำาริวจ ต่ั�งเป็า้ห่มายู่ 
แลื่ะสัื�อสัาริริะดีับความผู้่กพันของพนักงานท่ี่�ม่ต่�อองค์กริทีุ่ก ๆ 2 ป็ีครัิ�ง ผู้ลื่การิสัำาริวจจะถ่กนำามาวิเคริาะห่์กับร้ิอยู่ลื่ะของ
การิลื่าออก เพื�อค้นห่าวิธุ่ยู่กริะดีับความผู้่กพันของพนักงานต่�อไป็ในอนาคต่ นอกจากน่� ฝึ่ายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่ยู่ังม่ห่น้าที่่� 
ในการิป็ริะเมินการิที่ำางานของพนักงานทีุ่กคน เพื�อกำาห่นดีค�าต่อบแที่นแลื่ะสัวัสัดีิการิของพนักงานที่่�เห่มาะสัม

ห่ัวห่น้างานจะสัริริห่า Talent โดียู่
พิจาริณาจากศัักยู่ภัาพการิเป็็นผู้่้นำา 
แลื่ะศัักยู่ภัาพที่่�จะก้าวห่น้าที่างอาชื่ีพ 
ขั�นต่อนน่�จะม่ข่�นป็ีลื่ะคริั�ง 
โดียู่จะเริิ�มในชื่�วงต่้นป็ี

วางแผู้นแลื่ะสันับสันุนการิพัฒนา 
ให่้กับ Talent เพื�อชื่�วยู่ให่้พวกเขา 
ม่ความก้าวห่น้าที่างอาชื่ีพ 
(ริวมถึงให่้สัามาริถป็ฎิบัต่ิห่น้าที่่� 
ในงานป็ัจจุบันไดี้ดี่ยู่ิ�งขี�น)

เป็็นขั�นต่อนในการิสัริริห่า พัฒนา 
แลื่ะเต่ริียู่มความพริ้อมให่้กับ 
ผู้่้ที่่�ม่ศัักยู่ภัาพที่่�จะก้าวข่�น 
ในต่ำาแห่น�งสัำาคัญห่ริ่อ 
เป็็นผู้่้นำาริุ�นต่�อไป็ขององค์กริ

ผู้ลื่การิดีำาเนินงานป็ี 2564

สั่ดสั่วนัการประเมินั 
สัมรรถึนัะพนั่กงานั 
โดยห่วหนั้า

ร้อยละ

100

สั่ดสั่วนัการประเมินั
สัมรรถึนัะพนั่กงานั 
แบบ 360 องศา*

ร้อยละ

1

สั่ดสั่วนัการประเมินั
สัมรรถึนัะพนั่กงานั 
แบบจ่่ดลี่ำาด่บ

ร้อยละ

100
การประเมิินผ่ล
การดำาเนินงาน
ของพันักงาน

*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย
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การจ้้างงานในปี 2564*

การจ้้างงานของพันักงาน
ภายในองค์กรในปี 2564*

การจ่้างงานัใหม่ที่่�งหมด

16,323 คืน 

สิดัำสิว่นการจา้ง 
พนักงาน 
ภายในองคื์กร

สั่ดสั่วนัจ่ากตุำาแหนั่งงานัที่่�เปิดร่บที่่�งหมด

ร้อยละ  61.29

ห่ญิง
10,109 คน 
(ริ้อยู่ลื่ะ 62) น้อยู่กว�า 30 ป็ี

10,920 คน 
(ริ้อยู่ลื่ะ 67)

มากกว�า 50 ป็ี
117 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 1)

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง
9 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.1) ไที่ยู่

16,246 คน 
(ริ้อยู่ลื่ะ 99.5)

ผู้่้จัดีการิ
72 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.4)

อินเดี่ยู่
21 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.13)

พนักงานอาวุโสั
207 คน 

(ริ้อยู่ลื่ะ 1.3)

ฝึริั�งเศัสั
13 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.08)

พนักงานที่ั�วไป็
16,035 คน 
(ริ้อยู่ลื่ะ 98.2)

เม่ยู่นมา
2 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.01)

อื�น ๆ
41 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 0.25)

ชื่ายู่
6,214 คน 
(ริ้อยู่ลื่ะ 38)

30 – 50 ป็ี
5,286 คน (ริ้อยู่ลื่ะ 32)

อายุ

ระดำับ สิัญช่าติ

น้อยู่กว�า 30 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 20.29

ชื่ายู่
ริ้อยู่ลื่ะ 26.50

30 – 50 ป็ี 
ริ้อยู่ลื่ะ 37.89

ห่ญิง 
ริ้อยู่ลื่ะ 34.79

มากกว�า 50 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 3.11

เพศ

อายุเพศ

*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย
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ไที่ยู่
ริ้อยู่ลื่ะ 60.83

ไที่ยู่
ริ้อยู่ลื่ะ 20.01

อินเดี่ยู่ 
ริ้อยู่ลื่ะ 0.02

เว่ยู่ดีนาม 
ริ้อยู่ลื่ะ 12.08

อิต่าเลื่่�ยู่น 
ริ้อยู่ลื่ะ 0.20

ฝึริั�งเศัสั
ริ้อยู่ลื่ะ 0.06

ฝึริั�งเศัสั
ริ้อยู่ลื่ะ 0.01

เม่ยู่นมา
ริ้อยู่ลื่ะ 0.26

อเมริิกัน 
ริ้อยู่ลื่ะ 0.00

อื�น ๆ
ริ้อยู่ลื่ะ 0.11

อื�น ๆ
ริ้อยู่ลื่ะ 0.10

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง
ริ้อยู่ลื่ะ 0.03

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง
ริ้อยู่ลื่ะ 0.02

ผู้่้จัดีการิ
ริ้อยู่ลื่ะ 0.20

ผู้่้จัดีการิ
ริ้อยู่ลื่ะ 0.24

พนักงานอาวุโสั
ริ้อยู่ลื่ะ 0.91

พนักงานอาวุโสั
ริ้อยู่ลื่ะ 1.01

พนักงานที่ั�วไป็
ริ้อยู่ลื่ะ 60.15

พนักงานที่ั�วไป็
ริ้อยู่ลื่ะ 31.16

ค่่าใชั่้จ่่ายเฉลี่่�ยตุ่อการจ่้างงานั*

3,718 บาที่ 

*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย

การลาออกในปี 2564 อัตราการลาออก 
(Total Turnover Rate) 

สั่ดสั่วนัจ่ากพนั่กงานัที่่�งหมด

ร้อยละ  32.43

น้อยู่กว�า 30 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 19.12

ชื่ายู่
ริ้อยู่ลื่ะ 12.27

30 – 50 ป็ี 
ริ้อยู่ลื่ะ 12.56

ห่ญิง 
ริ้อยู่ลื่ะ 20.16

มากกว�า 50 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 0.76

ระดำับ สิัญช่าติ

เพศ อายุ

ระดำับ สิัญช่าติ
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สั่ดสั่วนัจ่าก 
พนั่กงานัที่่�งหมด

ร้อยละ  17.2

ความิผู่กพัันของพันักงานในปี 2564*

อัตราการลาออกโดยสิมิัครใจ้ อัตราการลาออก 
โดำยสิมัคืรใจข้องพนักงาน

ริ้อยู่ลื่ะ 68
ริ้อยู่ลื่ะ 71
ริ้อยู่ลื่ะ 71
ริ้อยู่ลื่ะ 73
ริ้อยู่ลื่ะ 80

คืวามผ่้กพัน 
ข้องพนักงาน 1

2561

2562

2563

เพศ

ริ้อยู่ลื่ะ 73
ริ้อยู่ลื่ะ 74ห่ญิง

ชื่ายู่

สิัญช่าติ

ริ้อยู่ลื่ะ 61
ริ้อยู่ลื่ะ 74ไที่ยู่

ต่�างชื่าต่ิ 

2564

เป็้าห่มายู่ป็ี 2567

ระดำับ

ริ้อยู่ลื่ะ 84
ริ้อยู่ลื่ะ 64
ริ้อยู่ลื่ะ 71
ริ้อยู่ลื่ะ 75

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง

ผู้่้จัดีการิ

พนักงานอาวุโสั

พนักงานที่ั�วไป็

หมายเหตุุ: 1 เค่ร่�องมือการสัำารวจ่ค่วามผูกพ่นัของพนั่กงานั ค่ือ แบบสัอบถึาม 7 ระด่บ Likert Scale โดยแบ่งเป็นั 1 = ไม่ผูกพ่นัอย่างยิ�ง 2 = ไม่ผูกพ่นัปานักลี่าง 
   3 = ไม่ผูกพ่นันั้อย 4 = เฉย ๆ  5 = ผูกพ่นันั้อย 6 = ผูกพ่นั แลี่ะ 7 = ผูกพ่นัอย่างยิ�ง

*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย
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ริางวัลื่ที่่�ไดี้ริับ

โคืรงการ Co-Payment การจ้างเดำ็กจบใหม่

บริิษััที่ฯ เข้าริ�วมโคริงการิ Co-Payment การิจ้างเดี็กจบให่ม�ของริัฐบาลื่ โคริงการิฯ คือ ริัฐบาลื่สันับสันุนค�าจ้าง
จำานวนริ้อยู่ลื่ะ 50 ของเงินเดีือนต่ามวุฒิการิศัึกษัา เพื�อลื่ดีค�าใชื่้จ�ายู่องค์กริ ในขณะที่่�บริริลืุ่เป็้าห่มายู่การิจ้างงาน
ในป็ ี2564 บริษัิัที่ฯ คาดีการิณไ์วว้�าจะมก่าริจา้งงานเกดิีข่�น 2,773 อตั่ริา โดียู่แบ�งเป็น็การิจา้งงานเป็น็สัองป็ริะเภัที่ 
คอื (1) การิจา้งงานเพื�อที่ดีแที่นอตั่ริาการิลื่าออกต่ามป็กต่ขิองธุรุิกจิแลื่ะการิเป็ดิีสัาขาให่ม�ของริา้นคา้ ริวม 2,535 
อัต่ริา แลื่ะ (2) การิจ้างงาน โดียู่ริับนักเริียู่นทีุ่น DVE ที่่�สัำาเริ็จการิศัึกษัาแลื่้วเข้าเป็็นพนักงาน ริวม 238 อัต่ริา ที่ั�งน่� 
ผู้ลื่การิดีำาเนินงานในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ม่จำานวนการิจ้างงานในโคริงการิ Co-Payment ริวมที่ั�งสัิ�น 1,211 คน แลื่ะ
ไดี้ริับเงินอุดีห่นุนจากริัฐริวมที่ั�งสัิ�น 40.34 ลื่้านบาที่

โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น

บริิษััที่ เซ็่นที่รัิลื่ รีิเที่ลื่ คอร์ิป็อเริชื่ั�น จำากัดี (มห่าชื่น) ได้ีรัิบริางวัลื่องค์กรินายู่จ้างด่ีเดี�นริะดัีบภั่มิภัาคเอเชีื่ยู่ 
(Asia’s Best Employer Brand Award 2021) จากสัถาบัน Employer Branding Institute 
ป็ริะเที่ศัอินเดี่ยู่ แลื่ะริางวัลื่ 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand จาก The Future 
Enterprise Award ป็ริะเที่ศัสิังคโป็ร์ิ ในขณะท่ี่� Central Marketing Group แลื่ะ Central Home Group 
ห่นึ�งในธุุริกิจในเคริ่อกลืุ่�มแฟ้ชื่ั�น แลื่ะฮาร์ิดีไลื่น์ได้ีริับริางวัลื่สุัดียู่อดีนายู่จ้างด่ีเดี�นแห่�งป็ริะเที่ศัไที่ยู่ ห่ริ่อ 
Best Employers Thailand 2021 จากงาน Kincentric Best Employer-Thailand 2021 ที่่�จัดีโดียู่คินเซ่็นที่ริิค 
ป็ริะเที่ศัไที่ยู่แลื่ะสัถาบันบัณฑิ์ต่บริิห่าริธุุริกิจศัศัินที่ริ์แห่�งจุฬาลื่งกริณ์มห่าวิที่ยู่าลื่ัยู่ ริางวัลื่ดีังกลื่�าวสัะที่้อนถึง 
ความต่ั�งใจจริิงของบริิษััที่ฯ ต่�อการิดีึงดี่ดีแลื่ะดี่แลื่พนักงาน
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โคริงการิ OMT แลื่ะ โคริงการิ RMT จัดีที่ำาข่�นเพื�อสั�งเสัริิมการิจ้างนักศัึกษัาป็ริิญญาต่ริีจบให่ม�เข้าริับการิอบริม 
การิป็ฏิบิตั่กิาริแลื่ะการิบริหิ่าริสันิคา้ริา้นคา้ป็ลื่ก่ โดียู่โคริงการิ OMT จะเป็ดิีโอกาสัให่ก้บัผู้่ส้ัมคัริที่่�ไม�มป่็ริะสับการิณ ์แลื่ะ
โคริงการิ RMT ผู้่ส้ัมคัริต่อ้งมป่็ริะสับการิณค์า้ป็ลื่ก่มาก�อน บริษิัทัี่ฯ ไดีว้างแผู้นโคริงการิ OMT RMT เป็็นริะยู่ะเวลื่า 
2 ป็ี เริิ�มจากกลืุ่�มธุุริกิจแฟ้ชื่ั�น โดียู่ในป็ีแริกจะเป็็นการิริับสัมัคริคัดีเลื่ือกแลื่ะฝึึกอบริม ในป็ีที่่�สัองจะเป็็นการิที่ำางานใน
ลื่ักษัณะห่มุนเว่ยู่นต่ามห่น�วยู่งานที่่�เก่�ยู่วข้อง

โครงการ OMT RMT

Year 1 Year 2
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Selection
Launching

Pre-Screening

Assessment 
Center

Final Test & 
Interview

Announcement

Training

CDS Retail 
Development 

Program
Function Skill

Soft Skill

Activity
Individual Project

Group Activity
Rotation Rotation

Evaluation Evaluation

Key Learning Elements

Training

Activity

Evaluation

Rotation
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โครงการร่วมิทุุนระหว่างนายจ้้างและลูกจ้้างของบริษััทุฯ

บริิษััที่ฯ ม่การิจัดีที่ำาโคริงการิริ�วมทีุ่นริะห่ว�างนายู่จ้างแลื่ะลื่่กจ้างของบริิษััที่ฯ (Employee Joint Investment 
Program: EJIP) เพื�อสันับสันุนให่้พนักงานม่สั�วนริ�วมในการิเป็็นเจ้าของบริิษััที่ฯ แลื่ะสัริ้างแริงจ่งใจในการิป็ฏิิบัต่ิ
งาน ต่ลื่อดีจนเป็็นการิรัิกษัาบุคลื่ากริไว้กับบริิษััที่ฯ โดียู่ม่ริะยู่ะเวลื่าของโคริงการิริวม 3 ปี็ ต่ั�งแต่�วันที่่� 1 เมษัายู่น 
2564-31 ม่นาคม 2567 ผู้่้ม่สัิที่ธุิเข้าริ�วมโคริงการิจะต่้องเป็็นผู้่้บริิห่าริที่่�เป็็นพนักงานป็ริะจำาของบริิษััที่ฯ ที่่�อยู่่�
ในริะดีับ Management 2 (เที่่ยู่บเที่�าริะดีับผู้่้ชื่�วยู่กริริมการิผู้่้จัดีการิ) ข่�นไป็ โดียู่ม่อายูุ่งานในบริิษััที่ฯ 1 ป็ีข่�นไป็ 
แลื่ะม่ผู้ลื่การิป็ริะเมินการิป็ฏิิบัต่ิงานป็ีลื่�าสัุดีเป็็นไป็ต่ามที่่�บริิษััที่ฯ กำาห่นดี โดียู่บริิษััที่ฯ จะหั่กเงินเดีือนผู้่้ที่่�ม่สัิที่ธุิแลื่ะ 
สัมัคริใจเขา้ริ�วมโคริงการิในอตั่ริาริอ้ยู่ลื่ะ 3 แลื่ะริอ้ยู่ลื่ะ 5 ของเงนิเดีอืน (Base Salary) ต่ามริะดีบัต่ำาแห่น�ง จนกว�า 
จะสัิ�นสัุดีริะยู่ะเวลื่าสัมที่บเงินเข้าโคริงการิ แลื่ะบริิษััที่ฯ จะจ�ายู่เงินสัมที่บเที่�ากับจำานวนที่่�ผู้่้ริ�วมโคริงการิถ่กหั่กจาก
เงินเดีือนทีุ่กเดีือนจนคริบกำาห่นดี ป็ี 2564 โคริงการิริ�วมทีุ่นริะห่ว�างนายู่จ้างแลื่ะลื่่กจ้างของบริิษััที่ฯ ม่การิเป็ิดี 
ริับสัมัคริเข้าริ�วมโคริงการิมาแลื่้วที่ั�งสัิ�น จำานวน 2 ริอบ แลื่ะม่ผู้่้บริิห่าริเข้าริ�วมโคริงการิเป็็นจำานวนป็ริะมาณริ้อยู่ลื่ะ 
60 ของจำานวนผู้่้บริิห่าริที่่�ม่สัิที่ธุิเข้าริ�วมโคริงการิที่ั�งห่มดี

โครงการการสิำารวจ้ความิผู่กพัันของพันักงาน

ในป็ ี2564 บริษิัทัี่ฯ จดัีที่ำาการิสัำาริวจความผู้ก่พนัของพนกังานต่�อองคก์ริทัี่�วทัี่�งองคก์ริ จำานวน 32,244 คน ภัายู่ใต่้ 
แนวคิดี Kincentric Engagement Model เพื�อค้นห่าป็ัจจัยู่ที่่�สั�งผู้ลื่ต่�อความเป็็นอยู่่�ของพนักงาน ผู้ลื่ลื่ัพธุ์ของ
การิสัำาริวจ พบว�า พนกังานมค่วามผู้ก่พนัต่�อบริิษัทัี่ฯ อยู่่�ที่่�ริอ้ยู่ลื่ะ 73 ซ่่�งถอืว�าสัง่กว�าค�ามาต่ริฐานของอตุ่สัาห่กริริม
ค้าป็ลื่่ก

นอกจากน่� ผู้ลื่สัำาริวจยู่งัแสัดีงถงึ 3 ดีา้นที่่�ไดีร้ิบัคะแนนสัง่ท่ี่�สัดุีคอื การิต่อบสันองต่�อการิเป็ลื่่�ยู่นแป็ลื่งอยู่�างริวดีเริว็ 
การิพ่ดีถึงสัิ�งที่่�ด่ีของบริิษััที่ฯ ต่�อบุคคลื่สัำาคัญ แลื่ะวัฒนธุริริมองค์กริ I-CARE ผู้ลื่สัำาริวจดัีงกลื่�าวสัะท้ี่อนถึง
ป็ริะสัทิี่ธุภิัาพในการิป็รัิบต่วัของบริษิัทัี่ฯ แลื่ะพนักงานต่�อสัถานการิณ์โริคต่ดิีเชื่่�อ COVID-19 แลื่ะการิดีแ่ลื่พนกังาน
ที่่�ดีข่องบริษัิัที่ฯ ริวมถึงบริริยู่ากาศัขององค์กริ (Organizational Climate and Culture) เชิื่งบวกในการิที่ำางาน 
ที่ั�งน่� ผู้ลื่สัำาริวจริะบุ 3 ป็ริะเดี็น ไดี้แก� การิจ�ายู่ค�าต่อบแที่นต่ามสัมริริถนะพนักงาน ที่ริัพยู่ากริสันับสันุนการิที่ำางาน
อยู่�างม่ป็ริะสัิที่ธุิภัาพ แลื่ะความเป็็นผู้่้นำา ที่่�บริิษััที่ฯ สัามาริถป็ริับป็ริุงให่้ดี่ข่�นต่�อไป็ในอนาคต่

External Benchmark

Bottom Quartile (0-59%) 

Asia 
Pacific 

Moderate Zone (59-80%) Top Quartile (80-100%)

CRC

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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นักศึกษาระดำับ ปัวสิ. นักศึกษาระดำับปัริญญาตรี

637ป็ี 2563

990ป็ี 2564

747ป็ี 2563

424ป็ี 2564
จำานวน (คืน)

43ป็ี 2563

70ป็ี 2564

57ป็ี 2563

30ป็ี 2564

สิัดำสิ่วนที่่�เข้้ารับ 
เปั็นพนักงาน 
(ร้อยละ)

6ป็ี 2563

6.2ป็ี 2564

7ป็ี 2563

6.6ป็ี 2564

ม้ลคื่าทีุ่นการศึกษา 
ที่่�มอบให้กับนักศึกษา 
(ล้านบาที่) 

โคืรงการทีุ่นที่วิภาคื่เซ็็นที่รัล ระดำับปัระกาศน่ยบัตรวิช่าช่ีพช่ั�นสิ้ง (ปัวสิ.) 
และปัริญญาตรี (Dual Vocational Education - DVE)  

ในป็ี 2555 บริิษััที่ฯ ริิเริิ�มโคริงการิมอบทีุ่นการิศัึกษัาที่วิภัาค่ให่้แก�นักเรีิยู่นนักศัึกษัา ซ่่�งถือเป็็นห่นึ�งในกลื่ยูุ่ที่ธุ์ 
การิดีึงดี่ดีพนักงานที่่�ม่ความสัามาริถ เพื�อคัดีเลื่ือกแลื่ะสัริ้างบุคลื่ากริ (Talent Pipeline) ที่่�ม่ฝึีมือ ความร้่ิ 
ความสัามาริถต่ริงต่ามความต่้องการิของสัถานป็ริะกอบการิ โคริงการิทุี่นที่วิภัาค่แบ�งเป็็นโคริงการิยู่�อยู่เพื�อ
คริอบคลืุ่มสัองริะดีับการิศึักษัา คือ ริะดีับป็ริะกาศัน่ยู่บัต่ริวิชื่าชื่ีพชื่ั�นสั่ง แลื่ะริะดีับป็ริิญญาต่รีิ โดียู่สั�วนแริก 
จะมุ�งพัฒนาบุคลื่ากริเพื�อเต่ิบโต่ในริะดีับห่ัวห่น้างานภัายู่ห่ลื่ังจบโคริงการิ แลื่ะสั�วนห่ลื่ังมุ�งพัฒนาบุคลื่ากริเพื�อ
เต่ิบโต่ในสัายู่งานผู้่้เชื่ี�ยู่วชื่าญผู้ลื่ิต่ภััฑ์ณ์ (Product Specialist) โดียู่ต่ั�งแต่�ป็ี 2555 ถึง 2564 ผู้่้เข้าริ�วมโคริงการิ 
ทีุ่นที่วิภัาค่ไดี้ริับการิบริริจุเป็็นพนักงานป็ริะจำาบริิษััที่ฯ เป็็นจำานวน 2,045 คน

80

79

78

61

61

62

Dimension Item % Favorable
Customer Focus, 
Agility

We are responsive to the changing needs 
of our external customers.

Engagement Given the opportunity, I tell others great 
things about working here.

ICARE ICARE (our core values) are necessary for 
our senior leadership and all employees.

Rewards & 
Recognition,  
Talent Focus

I am paid fairly for the contributions I 
make to the organization’s success.

Enabling 
Intrastructure

The tools and resources provided by 
this organization allowed me to be as 
productive as possible.

Senior Leadership Senior leadership treats employees as this 
organization’s most valued asset.
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โคืรงการสิ่งเสิริมสิุข้ภาพและคืวามเปั็นอย้่ข้องพนักงาน 

บริิษััที่ฯ กำาห่นดีให่้ม่โคริงการิสั�งเสัริิมสัุขภัาพแลื่ะความเป็็นอยู่่�ของพนักงาน ป็ริะกอบดี้วยู่ ชื่ั�วโมงการิที่ำางานที่่�
ยู่ืดีห่ยูุ่�น แลื่ะสันับสันุนการิเลื่่�ยู่งดี่บุต่ริของพนักงาน 

ช่ั�วโมงการที่ำางานที่่�ยืดำหยุ่น

ในป็ี 2564 กลืุ่�มธุุริกิจแฟ้ชัื่�นแลื่ะการิต่ลื่าดีสัามาริถที่ำางานแบบชื่ั�วโมงการิที่ำางานที่่�ยู่ืดีห่ยูุ่�น เพื�อต่อบสันอง 
ความสัมดุีลื่ในการิใชื่้ชื่ีวิต่ริะห่ว�างที่ำางานแลื่ะนอกเวลื่าที่ำางาน พนักงานในสัองกลืุ่�มธุุริกิจน่�สัามาริถเลื่ือก 
ชื่�วงเวลื่าที่ำางานไดี้ 5 ริ่ป็แบบ (1) 8.00-17.30 น. (2) 8.30-18.00 น. (3) 9.00-18.30 น. (4) 9.30-19.00 น. 
แลื่ะ (5) 10.00-19.30 น. บริิษััที่ฯ ห่วังเป็็นอยู่�างยิู่�งว�าการิที่ำางานแบบยืู่ดีห่ยุู่�นน่�จะสัามาริถลื่ดีความเครีิยู่ดี 
ในการิที่ำางานของพนักงาน แลื่ะเพิ�มความผู้่กพันที่่�พนักงานม่ต่�อองค์กริ แลื่ะในอนาคต่ บริิษััที่ฯ จะพยู่ายู่ามขยู่ายู่
ความคริอบคลืุ่มการิที่ำางานแบบยู่ืดีห่ยูุ่�นน่�ให่้กับทีุ่กกลืุ่�มธุุริกิจ 

สินับสินุนการเล่�ยงดำ้บุตรข้องพนักงาน

บริิษััที่ฯ ม่โคริงการิมอบทีุ่นการิศึักษัาให่้แก�พนักงานบริิษััที่ฯ ท่ี่�ม่บุต่ริ โดียู่พนักงานต่้องที่ำางานให่้กับบริิษััที่ฯ  
อยู่�างน้อยู่ 3 ป็ีข่�นไป็ แลื่ะไดี้ริับเงินเดีือนน้อยู่กว�า 20,000 บาที่ แลื่ะบุต่ริของพนักงานต่้องม่เกริดีเฉลื่่�ยู่ต่ั�งแต่� 2.5 
แลื่ะป็ริาศัจากพฤต่ิกริริมไม�พึงป็ริะสังค์ใดี ๆ

ห้องให้นมแม่

บริิษััที่ฯ ไดี้จัดีต่ั�ง Mother’s Corner เพื�ออำานวยู่ความสัะดีวกในการิให่้นมแก�พนักงานห่ญิง บริิษััที่ฯ เลื่็งเห่็นถึง
ความต่อ้งการิของพนกังานห่ญงิที่่�เป็น็แม� แลื่ะพยู่ายู่ามสันบัสันนุให่ด้ีท่ี่่�สัดุีโดียู่จดัีให่ม้พ่ื�นที่่�สั�วนต่วัสัำาห่รัิบให่น้มแม�
แลื่ะต่่้เยู่็นสัำาห่ริับเก็บนำ�านมแม�
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อาชื่ีวอนามัยู่ แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ 
บริิษััที่ฯ ให้่ความสัำาคัญดี้านอาชีื่วอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของพนักงานแลื่ะผู้่้รัิบเห่มาเป็็นสัำาคัญ บริิษััที่ฯ เล็ื่งเห่็นว�า 
อาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ นอกจากจะสัริ้างความเป็็นอยู่่�ท่ี่�ด่ีให่้กับพนักงานแลื่ะผู้่้ริับเห่มาขณะป็ฏิิบัต่ิงาน ยู่ังเป็็น
สั�วนชื่�วยู่ให้่ธุุริกิจของบริิษััที่ฯ สัามาริถดีำาเนินต่�อไป็ได้ีที่�ามกลื่างการิแพริ�ริะบาดีของโริคติ่ดีเชื่่�อไวรัิสัโคโรินาต่ลื่อดีห่�วงโซ่�
อุป็ที่านในแลื่ะนอกป็ริะเที่ศั ถึงแม้ว�า สัถานการิณ์การิแพริ�ริะบาดีในป็ี 2564 จะดี่ข่�น ริัฐบาลื่ไที่ยู่เริิ�มผู้�อนป็รินมาต่ริการิต่�าง ๆ  
ห่ากบริิษััที่ฯ ห่ลื่ะห่ลื่วมในป็ริะเดี็นความป็ลื่อดีภััยู่น่� บริิษััที่ฯ อาจเผู้ชื่ิญกับความสัุ�มเสั่�ยู่งของผู้่้ต่ิดีเชื่่�อไวริัสัโคโรินาจนถึงขั�น
ที่ำาให่้บริิษััที่ฯ ห่ริ่อกลืุ่�มธุุริกิจต่้องป็ิดีกิจการิลื่งชื่ั�วคริาวเพื�อยู่ับยู่ั�งการิแพริ�ริะบาดี ซ่่�งเที่�ากับว�าเป็็นการิสั่ญเสั่ยู่ริายู่ไดี้ของ 
บริิษััที่ฯ เห่ตุ่การิณ์ลื่ักษัณะเดี่ยู่วกันอาจจะเกิดีข่�นในป็ริะเที่ศัเว่ยู่ดีนามแลื่ะป็ริะเที่ศัอิต่าลื่่ บริิษััที่ฯ ห่วังเป็็นอยู่�างยู่ิ�งว�า 
ความต่ั�งใจจริิงในการิพัฒนาป็ริะเดี็นความยู่ั�งยู่ืนดี้านอาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของพนักงานแลื่ะผู้่้ริับเห่มา จะสัริ้าง
ความเชื่่�อมั�นให่้กับผู้่้ม่สั�วนไดี้เสั่ยู่ทีุ่กฝึ่ายู่

แนวที่างการิจัดีการิ
บริษิัทัี่ฯ กำาห่นดีนโยู่บายู่ความป็ลื่อดีภัยัู่อาชื่วีอนามยัู่แลื่ะสัภัาพแวดีล้ื่อมในการิที่ำางานขององคก์ริ เพื�อสั�งเสัริิมความเป็น็อยู่่�
ที่่�ดี่ของพนักงาน ซ่่�งคริอบคลืุ่มพนักงานทีุ่กริะดีับต่ั�งแต่�ผู้่้บริิห่าริ พนักงานสัำานักงาน พนักงานห่น้าริ้าน ริวมถึงผู้่้ริับเห่มา 
ที่่�เขา้มาป็ฏิบิตั่งิานในบริษิัทัี่ฯ ในที่กุกลืุ่�มธุรุิกจิของบริษัิัที่ฯ โดียู่มห่่วัห่นา้ฝึา่ยู่ที่ริพัยู่ากริบคุคลื่ แลื่ะห่วัห่นา้ฝึา่ยู่ป็อ้งกนัการิส่ัญเส่ัยู่ 
ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกิจ เป็็นผู้่้ริับผู้ิดีชื่อบ ป็ริะเมิน จัดีการิ แลื่ะกำากับการิป็ฏิิบัต่ิต่ามนโยู่บายู่ 

บริิษััที่ฯ กำาห่นดีให้่ห่น�วยู่งานแต่�ลื่ะห่น�วยู่ต่ั�งเป้็าห่มายู่เชิื่งป็ริิมาณที่่�เก่�ยู่วข้องกับความป็ลื่อดีภััยู่อาชีื่วอนามัยู่แลื่ะ 
สัภัาพแวดีลื่้อมในการิที่ำางาน แลื่ะจัดีที่ำาแผู้นการิดีำาเนินงานเพื�อบริริลุื่เป้็าห่มายู่ดัีงกลื่�าว ภัายู่ในปี็งบป็ริะมาณห่ัวห่น้าฝ่ึายู่
ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ ห่ัวห่น้าฝ่ึายู่ป็้องกันการิสั่ญเสั่ยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกิจจะต้่องจัดีป็ริะชืุ่มอยู่�างน้อยู่ 4 ครัิ�ง เพื�อป็ริะเมิน
สัถานการิณแ์ลื่ะความคบืห่นา้ต่�อเป็า้ห่มายู่ท่ี่�กำาห่นดีของการิดีำาเนนิงานดีา้นความป็ลื่อดีภัยัู่อาชื่วีอนามยัู่แลื่ะสัภัาพแวดีลื่อ้ม
ในการิที่ำางาน 

ในการิต่ริวจสัอบความป็ลื่อดีภััยู่อาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะสัภัาพแวดีลื่้อม บริิษััที่ฯ ดีำาเนินการิต่ริวจสัอบที่ั�งแบบภัายู่ในแลื่ะภัายู่นอก 
ห่วัห่นา้ฝ่ึายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่ แลื่ะห่วัห่นา้ฝึา่ยู่ป็อ้งกนัการิสัญ่เสัยู่่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกจิต่ริวจสัอบขั�นต่อน ก�อนจะม่การิจ้าง
องค์กริอิสัริะที่ำาการิรัิบริองมาต่ริฐานการิจัดีการิอาชีื่วอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ ISO 45001 ต่ามอายุู่ของการิรัิบริอง 
ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ไดี้จัดีที่ำาแผู้นการิต่ริวจสัอบมาต่ริฐานการิจัดีการิอาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่จากองค์กริอิสัริะ 
ภัายู่ใต่้โคริงการิ Central Department Store (CDS) ซ่่�งคาดีว�าจะแลื่้วเสัริ็จในป็ี 2565 
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-4, 
GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-7, GRI 403-8, GRI 403-9, GRI 403-10

ในทีุ่กสัิ�นป็ีงบป็ริะมาณ บริิษััที่ฯ กำาห่นดีให่้ม่การิป็ริะเมินสัมริริถนะของห่ัวห่น้าฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ แลื่ะห่ัวห่น้าฝึ่ายู่ป็้องกัน
การิสั่ญเสั่ยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกิจ ให่้ดี้านความป็ลื่อดีภััยู่อาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะสัภัาพแวดีลื่้อมในการิที่ำางานต่ามเป็้าห่มายู่ที่่�ไดี้
ต่ั�งไว้ เพื�อค้นห่าจุดีที่่�ควริพัฒนาเพิ�มเต่ิม แลื่ะสั�งเสัริิมวัฒนธุริริมความป็ลื่อดีภััยู่ในที่่�ที่ำางานต่�อไป็ในอนาคต่ 

ดี่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดีนโยู่บายู่ความป็ลื่อดีภััยู่อาชื่ีวอนามัยู่
แลื่ะสัภัาพแวดีลื่้อมในการิที่ำางาน 

เพิ�มเต่ิมไดี้ที่่�

การบ่งช่ี�อันตรายและปัระเมินคืวามเสิ่�ยงที่่�อาจจะเกิดำข้้�นข้ณะปัฏิิบัติงาน

ภัายู่ใต่้นโยู่บายู่ความป็ลื่อดีภััยู่อาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะสัภัาพแวดีลื่้อมในการิที่ำางาน ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ริ�วมกับฝึ่ายู่ป็้องกัน 
การิสั่ญเสั่ยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกิจ กำาห่นดีกริะบวนการิบ�งชื่ี�อันต่ริายู่แลื่ะป็ริะเมินความเสั่�ยู่ง แลื่ะกริะบวนการิต่ริวจสัอบแลื่ะ
ต่ิดีต่ามอุบัต่ิเห่ตุ่ เพื�อใช้ื่เป็็นแนวที่างในการิวิเคริาะห์่แลื่ะป็ริะเมินริะดัีบความอันต่ริายู่ห่ร่ิอผู้ลื่กริะที่บที่่�อาจเกิดีข่�น ริวมถึง 
การิคิดีค้นมาต่ริการิเพิ�มความป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะเยู่่ยู่วยู่าผู้่้ป็ริะสับอุบัต่ิเห่ตุ่ อ่กที่ั�ง ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ริ�วมกับฝึ่ายู่ป็้องกัน 
การิส่ัญเส่ัยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุรุิกิจ รัิบห่น้าที่่�ให้่คำาป็ริก่ษัาขั�นต่อนการิป็ฏิบัิต่งิานให้่แก�พนักงาน ริวมถึงสัื�อสัาริภัายู่ในเก่�ยู่วข้อง
กับอาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะความป็ลื่อดีภััยู่ของพนักงานที่ั�งห่มดี

กระบวนการบ่งชี้่�อันตรายและประเมิินความิเสิ่�ยง

กระบวนการตรวจ้สิอบและติดตามิอุบัติเหตุ

บ�งชื่ี�อันต่ริายู่

เริิ�มต่้น สัิ�นสัุดี

บ�งชื่ี�ความเสั่�ยู่ง ควบคุมความเสั่�ยู่ง

สัอบสัวนห่าสัาเห่ตุ่ กำาห่นดีมาต่ริการิป็้องกัน ดีำาเนินการิแก้ไข ต่ิดีต่ามผู้ลื่ดีำาเนินการิแก้ไข

เฝึ้าริะวังแลื่ะ
ต่ริวจป็ริะเมิน

ป็ริะเมินความเสั่�ยู่ง

93รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564

Overview Environment Social Governance



ผู้ลื่การิดีำาเนินงาน
ในป็ ี2564 เป้็าห่มายู่เชิื่งป็ริมิาณที่่�เก่�ยู่วข้องกับความป็ลื่อดีภัยัู่อาชีื่วอนามัยู่แลื่ะสัภัาพแวดีล้ื่อมในการิที่ำางานบริริลุื่ในบางสั�วน 
โดียู่ม่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดีดีังต่�อไป็น่� 

การสิ่งเสิริมอาช่ีวอนามัยและคืวามปัลอดำภัยในการปัฏิิบัติงาน

ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่แลื่ะฝึ่ายู่ป้็องกันการิสั่ญเสั่ยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ธุุริกิจ ริ�วมกันจัดีการิฝึึกอบริมดี้านอาชื่ีวอนามัยู่แลื่ะ 
ความป็ลื่อดีภััยู่ในการิที่ำางานให่้แก�พนักงานบริิษััที่ฯ ซ่่�งม่ห่ลื่ักสั่ต่ริที่ั�งภัาคบังคับแลื่ะภัาคสัมัคริใจ เพื�อสัร้ิางความต่ริะห่นักริ่้ 
ต่�อความป็ลื่อดีภััยู่แลื่ะลื่ดีความเสั่�ยู่งในการิเกิดีอันต่ริายู่ขณะป็ฏิิบัต่ิงาน ต่ัวอยู่�างห่ัวข้อของการิฝึึกอบริม ไดี้แก� การิริะบุ 
แลื่ะการิป็ริะเมินความเส่ั�ยู่งแลื่ะอันต่ริายู่ (Hazard Identification and Risk Assessment) ค่�มือความป็ลื่อดีภััยู่ใน 
การิที่ำางาน แลื่ะกริณ่ศัึกษัาคลื่ังสัินค้า นอกจากน่� ฝึ่ายู่ที่รัิพยู่ากริบุคคลื่แลื่ะฝึ่ายู่ป็้องกันการิสั่ญเสั่ยู่ของแต่�ลื่ะห่น�วยู่ 
ธุุริกจิยู่งัมห่่นา้ที่่�บนัทึี่กสัถติ่ทิี่่�เก่�ยู่วกบัการิบาดีเจบ็แลื่ะเส่ัยู่ชื่วีติ่ของพนกังานแลื่ะผู้่ร้ิบัเห่มา เพื�อนำาขอ้มล่ื่ดีงักลื่�าวมาป็ริบัป็รุิง 
การิฝึึกอบริมให่้ดี่ยู่ิ�งข่�น ในป็ี 2564 ม่พนักงานเข้าริับการิฝึึกอบริมที่ั�งห่มดีเป็็นจำานวน 1,544 คน

การิฝึึกป็ฏิิบัต่ิ

รูปแบบการฝึึกอบรมิ

ปัี 2561 ปัี 2562 ปัี 2563 ปัี 2564 เปั้าหมาย 
ปัี 2564

จำานวนผู้่้เสั่ยู่ชื่ีวิต่ 
จากการิที่ำางาน (คน) 0 0 1 0 0

• พนักงาน 0 0 1 0 0
• ผู้่้ริับเห่มา 0 0 0 0 0
อัต่ริาการิบาดีเจ็บของพนักงาน 
(กริณ ่1 ล้ื่านชื่ั�วโมงการิที่ำางาน) 0.37 0.50 1.61 1.03 0.20

อัต่ริาการิบาดีเจ็บของผู้่้ริับเห่มา 
(กริณ่ 1 ลื่้านชื่ั�วโมงการิที่ำางาน) 0 0 0.97 0.18 0.20

ห่้องเริียู่น ออนไลื่น์ 
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นโยบายคืวามปัลอดำภัยอาช่ีวอนามัยและสิภาพแวดำล้อมในการที่ำางานคืรอบคืลุมพนักงานทีุ่กระดำับ

พนั่กงานัประจ่ำา

ร้อยละ

100
พนั่กงานัชั่่�วค่ราว

ร้อยละ

100

5 ปัระเภที่อุบัติเหตุที่่�พบบ่อยและมาตรการปั้องกัน

นอกเห่นอืจากสัถติ่ขิอ้มล่ื่ท่ี่�เก่�ยู่วขอ้งกบัเป็า้ห่มายู่เชื่งิป็ริิมาณที่่�เก่�ยู่วขอ้งกบัความป็ลื่อดีภัยัู่อาชื่วีอนามยัู่แลื่ะสัภัาพแวดีลื่อ้ม
ในการิที่ำางาน บริษิัทัี่ฯ ยู่งัเกบ็ขอ้มล่ื่อบุตั่เิห่ต่ทุี่่�มกัเกดิีข่�นขณะป็ฏิิบตั่งิาน พริอ้มกำาห่นดีมาต่ริการิป็อ้งกนัการิเกดิีเห่ต่ใุนอนาคต่ 

อุบัติเหตุอุบัติเหตุ มาตรการปั้องกันมาตรการปั้องกัน

1. ลื่ื�นห่กลื่้ม แม�บ้านที่ำาความสัะอาดีอยู่�างสัมำ�าเสัมอ ไม�ให่้พื�นเป็ียู่ก 

2. ต่กบันไดีในห่้องเก็บของ จัดีการิฝึึกอบริมการิใชื่้ห่้องเก็บของ

3. ม่ดีห่ริ่อกริะดีาษับาดีในการิห่�อของ สัวมถุงมือก�อนการิห่�อของ

4. ต่่้กริะจกบาดี กำาห่นดีกำาลื่ังคนอยู่�างน้อยู่ 4 คนข่�นไป็ในการิยู่กต่่้กริะจก ห่ากต่่้กริะจกม่
ขนาดีให่ญ�ให่้ใชื่้ริถยู่กแที่น

5. ริถยู่กชื่น เพิ�มเลื่นสัำาห่ริับริถยู่ก ที่่�แยู่กของจากที่างเที่้า
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โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น

การอบรม/ซ็้อมแผ่นสิำาหรับกรณ่ฉุกเฉินและ 
การตรวจสิอบคืวามปัลอดำภัยภายใน

บริษิัทัี่ฯ จัดีการิอบริมแลื่ะซ้่อมแผู้นสัำาห่ริบักริณฉ่กุเฉิน โดียู่แบ�งเป็็นแผู้นกริณเ่กิดีเห่ต่เุพลื่งิไห่มแ้ลื่ะแผู้นกริณฉุ่กเฉนิ
อื�น ๆ ความสัามาริถดีำาเนินงานของพนักงานในภัาวะฉุกเฉินต่�าง ๆ เห่ลื่�าน่�จะถ่กนำามาป็ริะเมินสัมริริถนะพนักงาน
ป็ริะจำาป็ี

แผ่นกรณเ่กิดำเหตเุพลงิไหม ้บริษัิัที่ฯ จดัีการิอบริมแลื่ะซ่อ้มดีบัเพลื่งิสัำาห่ริบัริา้นคา้กลืุ่�มธุรุิกจิอาห่าริเนื�องจากกลุื่�ม
ธุุริกิจที่่�ม่ความเส่ั�ยู่งต่�ออัคค่ภััยู่สั่ง พนักงานทุี่กคนจะได้ีริับความริ่้ความเข้าใจถึงผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ห่ริ่อการิดีำาเนินงาน 
ที่่�เป็็นแห่ลื่�งจุดีไฟ้ พริ้อมที่ั�งจะไดี้ริับการิเริียู่นริ่้เชื่ิงป็ฏิิบัต่ิการิห่ากเกิดีเห่ตุ่อัคค่ภััยู่ อาที่ิ การิอพยู่พผู้่้คนที่�ามกลื่าง
ความแต่กต่ื�น การิดีับเพลื่ิงดี้วยู่อุป็กริณ์ดีับเพลื่ิงของบริิษััที่ฯ ในป็ี 2564 ริ้อยู่ลื่ะ 100 ของริ้านค้าในกลืุ่�มอาห่าริ
ไดี้ริับการิฝึึกอบริม ในขณะที่่�กลืุ่�มอาคาริสัำานักงานทีุ่กสัาขาฝึึกซ่้อมดีับเพลื่ิงแลื่ะซ่้อมอพยู่พห่น่ไฟ้ 1 คริั�ง/ป็ี

แผ่นกรณ่ฉุกเฉินอื�น ๆ นอกจากการิเต่ริียู่มความพริ้อมเพื�อริับมือกับเห่ตุ่เพลื่ิงไห่ม้แลื่้ว บริิษััที่ฯ ยู่ังม่แผู้นริับมือ
กับเห่ตุ่ฉุกเฉินอื�น ๆ อาที่ิ แผู้นกริณ่พบวัต่ถุต่้องสังสััยู่ แผู้นกริณ่ลื่่กค้าไดี้ริับอุบัต่ิเห่ตุ่ แผู้นกริณ่ลื่ิฟ้ต่์ค้าง 
แลื่ะแผู้นกริณ่ล่ื่กค้าฆ่�าต่ัวต่ายู่ เพื�อเต่รีิยู่มความพร้ิอมพนักงานของบริิษััที่ฯ ในการิรัิบมือต่�อเห่ตุ่ไม�พึงป็ริะสังค์ 
เพื�อการิดีำาเนินธุุริกิจอยู่�างต่�อเนื�อง ในป็ี 2564 ห่้างสัริริพสัินค้าของบริิษััที่ฯ ไดี้ที่ำาการิฝึึกซ่้อมแผู้นกริณ่ฉุกเฉิน
คริบทีุ่กแห่�ง ที่ั�งน่�เพื�อความมั�นใจของผู้่้ม่สั�วนไดี้เสั่ยู่ต่�อบริิษััที่ฯ 

การตรวจสิอบคืวามปัลอดำภัยภายใน (Lethal Point Inspection Safety Audit 2021) บริิษััที่ฯ ดีำาเนินการิ
ต่ริวจสัอบความป็ลื่อดีภััยู่ภัายู่ในเป็็นป็ริะจำาทีุ่กป็ี ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ดีำาเนินการิต่ริวจสัอบความป็ลื่อดีภััยู่ภัายู่ใน 
ซ่่�งไดีร้ิบัผู้ลื่ป็ริะเมนิอยู่่�ที่่�ริอ้ยู่ลื่ะ 84 โดียู่การิป็ริะเมนิความป็ลื่อดีภััยู่คริอบคลื่มุไฟ้ฉุกเฉนิ ถังดีบัเพลื่งิ แลื่ะต่่น้ำ�าดีบัเพลื่งิ 
สัภัาพแวดีลื่้อมแลื่ะอื�น ๆ ริะบบแจ้งเห่ตุ่เพลื่ิงไห่ม้ ป็้ายู่บอกเสั้นที่างห่น่ไฟ้ ป็ริะต่่ห่น่ไฟ้ แลื่ะเสั้นที่างห่ลื่ัก อุป็กริณ์
ต่ริวจจับแก�สัริั�วแลื่ะสัถาน่แก�สั ริะบบพ�นนำ�าดีับเพลื่ิงอัต่โนมัต่ิ แลื่ะห่้องควบคุมริะบบ

อยู่�างไริก็ต่าม บริิษััที่ฯ ยัู่งถือว�าเป็็นบริิษััที่ฯ 
ที่่�พนกังานป็ริะสับอบุตั่เิห่ต่ใุนเกณฑ์ท์ี่่�ต่ำ�า โดียู่
มก่ลืุ่�มธุุริกิจฟ้่ด้ีป็ริาศัจากอุบัต่เิห่ต่ตุ่ลื่อดีที่ั�ง
ป็ี 2564 แลื่ะคว้าริางวัลื่อุบัต่ิเห่ตุ่เป็็นศั่นย์ู่ 
(Zero Accident Award) ริะดีับเห่ริียู่ญ
ที่องแดีง จากกริะที่ริวงแริงงาน ป็ริะเที่ศัไที่ยู่
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การบริการที่างดำ้านอาช่ีวอนามัยและคืวามปัลอดำภัยแก่พนักงานบริษัที่ฯ 

บริิษััที่ฯ ริับมือกับสัถานการิณ์การิแพริ�ริะบาดีของโริคต่ิดีเชื่่�อไวริัสัโคโรินา ห่ริ่อ COVID-19 ดี้วยู่การิดีำาเนินต่าม
มาต่ริการิ SHA Plus ของการิที่�องเที่่�ยู่วแห่�งป็ริะเที่ศัไที่ยู่ แลื่ะการิริับริองการิฉ่ดีวัคซ่ีนป็้องกันโริค COVID-19 
ของกริมควบคุมโริค กริะที่ริวงสัาธุาริณสัุข ป็ริะเที่ศัไที่ยู่

นอกจากน่� บริษิัทัี่ฯ ยู่งัคงดีำาเนนิมาต่ริการิป็อ้งกนั COVID-19 ต่�อเนื�องจากป็ ี2563 โดียู่ห่า้งสัริริพสันิคา้ทุี่กแห่�ง 
ของบริษิัทัี่ฯ มก่าริต่ริวจคัดีกริองลื่ก่ค้า เจ้าห่น้าป็ริะจำาป็ริะต่ ่พนักงานบริษิัทัี่ฯ ร้ิานค้า ผู้่ม้าติ่ดีต่�อ แลื่ะผู้่้ริบัเห่มาทุี่กคน  
ที่่�ห่น้าที่างเข้าห่้างสัริริพสัินค้าจะม่อุป็กริณ์ต่ริวจสัอบ COVID-19 อยู่�างคริบคริัน อาที่ิ ห่น้ากากอนามัยู่ เคริ่�อง 
วัดีอุณห่ภ่ัมิ ถุงมือ แลื่ะชืุ่ดีพ่พ่อ่ ห่ริ่ออุป็กริณ์ป็้องกันสั�วนบุคคลื่ (Personal Protective Equipment: PPE) 
ริวมถึงการิต่ิดีต่ามผู้่้ใชื่้บริิการิห่้างสัริริพสัินค้าทีุ่กคนผู้�านริะบบไที่ยู่ชื่นะ 

ภัายู่ในห่้างสัริริพสัินค้า บริิษััที่ฯ กำาห่นดีมาต่ริการิจัดีคิวการิให่้บริิการิ งดีกิจกริริมที่่�ม่การิใกลื่้ชื่ิดีริะห่ว�างลื่่กค้าแลื่ะ
พนักงาน งดีเว้นบริิการิที่่�ต้่องใช้ื่อุป็กริณ์ริ�วมกันที่่�ไม�สัามาริถที่ำาความสัะอาดีไดี้ แลื่ะที่ำาความสัะอาดีฆ่�าเชื่่�อห้่อง 
ให่้บริิการิ แลื่ะอุป็กริณ์ก�อนแลื่ะห่ลัื่งการิใชื่้งานทีุ่กครัิ�ง ทัี่�งน่� เพื�อลื่ดีความเส่ั�ยู่งของการิกริะจายู่ตั่วของโริค 
COVID-19 นอกจากน่� บริิษััที่ฯ จัดีเต่ริียู่มเที่คโนโลื่ยู่่ไริ้สััมผู้ัสั อาที่ิ การิชื่ำาริะเงินผู้�านคิวอาริ์โค้ดี เพื�อลื่ดีการิสััมผู้ัสั
ให่้มากที่่�สัุดี
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นโยบายคืวามคืุ้มคืรอง COVID-19

เนื�องดี้วยู่สัถานการิณ์การิแพริ�ริะบาดีของโริคต่ิดีเชื่่�อ
ไวริสััโคโรินา บริษิัทัี่ฯ จงึกำาห่นดีนโยู่บายู่ความคุ้มคริอง 
COVID-19 สัองฉบบัสัำาห่ริบัพนกังานให่ม� แลื่ะสัำาห่ริบั
พนักงานป็ริะจำา พนักงานพาร์ิที่ไที่ม์ แลื่ะนักศึักษัา
ฝึึกงาน นโยู่บายู่ทัี่�งสัองให้่ความคุ้มคริองพนักงาน
เมื�อเจบ็ป็ว่ยู่ดีว้ยู่ภัาวะโคม�าจากการิติ่ดีเชื่่�อไวริสััโคโรินา
เป็็นจำานวน 50,000 บาที่ เห่มือนกัน โดียู่แต่กต่�างกัน
ต่ริงที่่�ค�าคุ้มคริอง เมื�อพบเจอว�าต่ิดีเชื่่�อไวริัสัโคโรินา 
พนกังานจบให่ม�จะไดีร้ิบัค�าคุม้คริอง 1,500 บาที่ต่�อวนั 
เมื�อเข้าริักษัาต่ัวแบบผู้่้ป่็วยู่ภัายู่ใน ในขณะท่ี่�พนักงาน
ป็ริะจำา พนักงานพาริ์ที่ไที่ม์ แลื่ะนักศัึกษัาฝึึกงานจะไดี้
ริบัค�าคุม้คริอง 20,000 บาที่ เมื�อถก่วนิจิฉยัู่ว�าต่ดิีเชื่่�อ 
ไวริัสัโคโรินา

แผ่นผ่ังการเฝ้้าระวังสิุข้ภาพข้องพนักงาน (Health Mapping Program)

บริิษััที่ฯ จัดีที่ำาแผู้นผู้ังการิเฝึ้าริะวังสัุขภัาพของพนักงานในป็ี 2564 โดียู่ที่ำาการิบันที่ึกแลื่ะเฝึ้าริะวังพนักงานกลืุ่�ม
เสั่�ยู่งต่�อโริคเสัน้เลื่อืดีในสัมองต่บ่ตั่น การิเป็็นลื่มห่มดีสัต่ ิการิต่ดิีเชื่่�อในริะบบที่างเดีนิห่ายู่ใจ แลื่ะโริคหั่วใจ แผู้นภัาพ
ต่�อไป็น่�นำาเสันอต่ัวอยู่�างของแผู้นผู้ังการิเฝึ้าริะวังสัุขภัาพของพนักงานในกลืุ่�มธุุริกิจฟ้่้ดี

หมายเหตุุ: สั่แดง = โรค่เสั้นัเลี่ือดในัสัมองตุ่บตุ่นั สั่เหลี่ือง = การเป็นัลี่มหมดสัตุิ สั่นัำ�าเงินั = การตุิดเชั่่�อในัระบบที่างเดินัหายใจ่
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โคืรงการอบรมการช่่วยช่ีวิตข้ั�นพื�นฐาน 
และการใช่้เคืร่�องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ

บริิษััที่ฯ จัดีโคริงการิอบริมการิชื่�วยู่ชื่ีวิต่ขั�นพื�นฐานแลื่ะการิใชื่้เคริ่�องกริะตุ่ก
ห่ัวใจอัต่โนมัต่ิ  เพื�อฝึึกสัอนพนักงานในเริ่�องการิชื่�วยู่ชีื่วิต่ขั�นพื�นฐาน 
(Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) แลื่ะการิใชื่้เคริ่�องกริะตุ่ก
ห่ัวใจอัต่โนมัต่ิ (Automated External Defibrillators: AED) เมื�อเกิดี
เห่ตุ่การิณ์ฉุกเฉิน พนักงานในกลืุ่�มเจ้าห่น้าที่่�ป็้องกันการิสั่ญเส่ัยู่ (Loss 
Prevention) เจ้าห่น้าที่่�ลื่่กค้าสััมพันธ์ุ (Customer Service) ผู้่้จัดีการิ
กลืุ่�มสัินค้าแลื่ะห่ัวห่น้าแผู้นกขายู่ จากห่้างสัริริพสัินค้า Central แลื่ะ 
Robinson จำานวนริวม 25 สัาขาเข้าริับการิฝึึกอบริมแลื่ะที่ำาการิสัอบวัดีความริ่้ 
โดียู่ม่เกณฑ์์การิผู้�านการิที่ดีสัอบอยู่่�ที่่�

ร้อยละ 80 ข้องคืะแนนที่ั�งหมดำ 

นโยบายความคุ้มครอง
COVID-19COVID-19

เพราะความปลอดภัยของพนักงานคอืสิ่งส าคัญส าหรับเรา

ระยะเวลาคุ้มครองจนถึง 11 เมษายน 2565

“นโยบายนี้คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 
ภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามนโยบายนี้เท่านั้น”

รายละเอียดความคุ้มครอง วิธีการเบิกค่าชดเชยและเอกสาร

จ่าย                 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัว
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเช้ือไวรสั
โคโรนา สูงสุด 20 วันต่อปี

1,500

จ่าย                     บาท เมื่อเจ็บป่วยด้วยภาวะ
โคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงจาก
ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีด
วัคซีนป้องกันเช้ือไวรัสโคโรนา 

50,000

ส่งเอกสารพร้อมลายเซ็นตวัจริงโดยตรง
หรือส่งทาง e-mail ให้กับ HRBP ภายใน 
30 วัน เพื่อน าส่งบริษัทประกันภัย

””““

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม สอบถาม
ได้ที่ HRBP หรือ Recruitment

ส าหรับพนักงานใหม่เท่านั้น

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564
โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน

ทุกวัน 8:00  – 22:00 น.Hotline 02-101-8008

แบบฟอร์มเรียกรอ้งค่าสนิไหม
ส าเนาใบเสรจ็รบัเงิน/งบสรปุค่า  
รักษาพยาบาล/ใบแจ้งหนี้ค่ารกัษาพยาบาล
ใบรับรองแพทย์
ส าเนาบัตรประชาชน
ส าเนาสมดุธนาคาร
ประวตัิการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด   
(กรณีโคม่า)

นโยบายความคุ้มครอง
COVID-19COVID-19

เพราะความปลอดภัยของพนักงานคอืสิ่งส าคัญส าหรับเรา

ระยะเวลาคุ้มครองจนถึง 11 เมษายน 2565
ส าหรับพนักงานประจ า พนักงานพาร์ทไทม์และนักศกึษาฝึกงาน

“นโยบายนี้คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามนโยบายนี้เท่านั้น”

รายละเอียดความคุ้มครอง วิธีการเบิกค่าชดเชยและเอกสาร

จ่าย                       บาท เม่ือได้รับ
การวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นครั้งแรก

20,000

จ่าย                       บาท เม่ือเจ็บป่วย
ด้วยภาวะโคม่าจากการติดเช้ือไวรสั
โคโรนา (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564
เป็นต้นไป)

50,000

เงื่อนไขความคุม้ครอง โปรดศึกษา
เพิ่มเติมจากประกาศของบริษัทฯ

ส่งเอกสารพร้อมลายเซ็นตัวจริงโดยตรง
หรือส่งทาง e-mail ให้กับ HRBP ภายใน 30 วัน
เพื่อน าส่งบริษัทประกันภัย

แบบฟอร์มเรยีกรอ้งคา่สินไหม
ส าเนาประวัติการรักษา
ส าเนาใบรายงานผลไวรัสวิทยา
ส าเนาบัตรประชาชน
ส าเนาสมุดธนาคาร
ใบรับรองแพทย์ (กรณีโคม่า)

””““

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 22 เมษายน 2564 และมีผลท าให้นโยบาย
“สวัสดิการความคุ้มครอง COVID-19 ปี 2564” เลขที่ HR21/177 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2564 สิ้นสุดลงทันที

ส าหรับพนักงานใหมม่ีระยะเวลารอคอย 10 วัน

ทุกวัน 8:00  – 22:00 น.Hotline 02-101-8008

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม
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การิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงาน 
แลื่ะการิเคาริพสัทิี่ธิุมนษุัยู่ชื่น 
บริิษััที่ เซ่็นที่ริัลื่ ริีเที่ลื่ คอริ์ป็อเริชื่ั�น จำากัดี (มห่าชื่น) เป็็นบริิษััที่ฯ ที่่�ม่ขนาดีให่ญ�แลื่ะม่สัาขาริวมจำานวนมากใน 3 ป็ริะเที่ศั ไดี้แก� 
ป็ริะเที่ศัไที่ยู่ ป็ริะเที่ศัเว่ยู่ดีนาม แลื่ะป็ริะเที่ศัอิต่าลื่่ ที่ำาให่้บริิษััที่ฯ ต่ริะห่นักดี่ถึงความเสั่�ยู่งที่่�จะเผู้ชื่ิญกับป็ริะเดี็นดี้านการิป็ฏิิบัต่ิ
ต่�อแริงงานอยู่�างไม�เป็็นธุริริมแลื่ะการิลื่ะเมิดีสิัที่ธิุมนุษัยู่ชื่นขั�นพื�นฐานของแริงงานภัายู่ในห่�วงโซ่�อุป็ที่านขององค์กริ โดียู่
เฉพาะอยู่�างยู่ิ�งการิใช้ื่แริงงานเด็ีก การิบังคบัใชื่แ้ริงงาน แลื่ะการิเลืื่อกป็ฏิิบตั่ ิห่ากบริิษััที่ฯ ลื่ะเลื่ยู่ในป็ริะเด็ีนน่�จนเกดิีการิลื่ะเมิดี
สัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นขั�นพื�นฐาน อาจสั�งผู้ลื่ให่้สั�งผู้ลื่กริะที่บต่�อการิดีำาเนินธุุริกิจไดี้อยู่�างม่นัยู่สัำาคัญ อาที่ิ การิป็ริะที่้วงห่ยูุ่ดีงานจาก
แริงงาน แลื่ะค่�ค้าที่างธุุริกิจแลื่ะนักลื่งทีุ่นห่ยูุ่ดีให่้การิสันับสันุน ดีังนั�น บริิษััที่ฯ จึงให่้ความสัำาคัญกับป็ริะเดี็นสัาริะสัำาคัญดี้าน
การิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงานแลื่ะการิเคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นในการิดีำาเนินงานอยู่�างมากเพื�อมุ�งสั่�การิพัฒนาอยู่�างยู่ั�งยู่ืน

แนวที่างการิจัดีการิ
บริิษััที่ฯ กำาห่นดีแลื่ะเป็ิดีเผู้ยู่นโยู่บายู่ดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นแลื่ะแนวป็ฏิิบัต่ิดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นที่่�เก่�ยู่วกับแริงงาน เพื�อสั�งเสัริิมแลื่ะ 
เป็น็แนวที่างในการิป็ฏิบัิต่ติ่�อแริงงานอยู่�างเป็น็ธุริริมแลื่ะเคาริพสิัที่ธิุมนุษัยู่ชื่นในสัถานป็ริะกอบการิของบริษิัทัี่ฯ แลื่ะห่�วงโซ่�อปุ็ที่าน 
โดียู่ม่ฝึ่ายู่ที่ริัพยู่ากริบุคคลื่ริับห่น้าที่่�ดีำาเนินโคริงการิแลื่ะกิจกริริมสันับสันุนต่ามข้อกำาห่นดีของนโยู่บายู่ฯ ริวมถึงต่ิดีต่ามแลื่ะ
ต่ริวจสัอบการิกริะที่ำาใดี ๆ  ท่ี่�ผู้ดิีต่�อแนวป็ฏิิบตั่ขิองนโยู่บายู่ฯ ต่ามกริะบวนการิต่ดิีต่ามแลื่ะต่ริวจสัอบการิจดัีการิการิริอ้งเริยีู่น
ของพนักงานแลื่ะผู้่้ที่่�เก่�ยู่วข้องของบริิษััที่ฯ
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GRI 102-41, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 412-2

แนวปัฏิิบัติดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่นที่่�เก่�ยวกับแรงงาน

ริะเบ่ยู่บป็ฏิิบัติ่ดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นท่ี่�เก่�ยู่วกับแริงงานริะบุข้อห่้ามในการิคุกคามแลื่ะการิเลืื่อกป็ฏิิบัต่ิทีุ่กป็ริะเภัที่ โดียู่ห่น�วยู่งาน
ของทีุ่กห่น�วยู่งานต่้องมอบโอกาสัการิที่ำางาน จ�ายู่ค�าต่อบแที่น จ้างแลื่ะเลื่ิกจ้าง ที่่�เที่�าเที่่ยู่มกันกับทีุ่กคน ผู้่้ลื่ะเมิดีข้อกำาห่นดี
ดีังกลื่�าวจะไดี้ริับโที่ษัที่างวินัยู่ นอกจากน่� ริะเบ่ยู่บป็ฏิิบัต่ิฯ กำาห่นดีให่้พนักงานบริิษััที่ฯ เข้าริับการิฝึึกอบริมเพื�อที่ำาความเข้าใจ
แลื่ะต่ริะห่นักริ่้เก่�ยู่วกับการิคุกคามแลื่ะการิเลืื่อกป็ฏิิบัต่ิ แลื่ะวิธุ่ป็ฏิิบัต่ิเมื�อพบการิคุกคามแลื่ะเลืื่อกป็ฏิิบัต่ิ ริวมที่ั�งสั�งเสัริิม
ให่้พนักงานสัามาริถริวมกลืุ่�มคณะกริริมการิสัวัสัดิีการิในสัถานป็ริะกอบกิจการิ เพื�อเจริจาป็ริ่กษัาแลื่ะต่�อริองกับบริิษััที่ฯ 
ถึงสัวัสัดีิการิแลื่ะสัิที่ธุิป็ริะโยู่ชื่น์ต่�าง ๆ

1. ปัฏิิบัติต่อทีุ่กคืนอย่างเที่่าเที่่ยม

2. ดำำาเนินธุุรกิจโดำยไม่สิ่งผ่ลกระที่บต่อการละเมิดำสิิที่ธุิมนุษยช่น

3. จัดำให้ม่ระเบ่ยบปัฏิิบัติดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่นเก่�ยวกับแรงงาน

4. สิื�อสิาร ที่ำาคืวามเข้้าใจกับผ่้้ที่่�เก่�ยวข้้องในห่วงโซ็่คืุณคื่า

5. จัดำให้ม่ช่่องที่างร้องเรียนหร่อแจ้งเบาะแสิ

6. จัดำให้ม่การศึกษาผ่ลกระที่บสิิที่ธุิมนุษยช่นรอบดำ้าน

7. จัดำให้ม่มาตรการเย่ยวยาผ่ลกระที่บ

8. ติดำตาม ตรวจสิอบผ่ลการดำำาเนินงาน

9. เปัิดำเผ่ยข้้อม้ลการดำำาเนินงานต่อสิาธุารณะ

นโยบายหลัก 9 ดำ้านข้อง Central Retails

นโยบายดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

นโยู่บายู่ฯ ของบริษิัทัี่ฯ   เป็น็ไป็ต่ามห่ลัื่กการิชื่ี�แนะว�าดีว้ยู่ธุรุิกิจแลื่ะสัทิี่ธิุมนษุัยู่ชื่นแห่�งสัห่ป็ริะชื่าชื่าต่ ิ(UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights: UNGP) สัาริะสัำาคญัของนโยู่บายู่ด้ีานสัทิี่ธุมินษุัยู่ชื่นบริษิัทัี่ฯ คือ บริษิัทัี่ฯ มุ�งมั�นที่่�จะเป็น็ 
บริษิัทัี่ฯ ที่่�ป็ริาศัจากป็ริะเด็ีนดีา้นสิัที่ธุมินษุัยู่ชื่นท่ี่�สัำาคัญ อาทิี่ การิบังคบัใช้ื่แริงงาน การิค้ามนุษัยู่ ์การิใช้ื่แริงงานเด็ีก การิจำากดัี
สัิที่ธุิในการิริวมกลืุ่�มเพื�อต่�อริอง การิจ�ายู่ค�าต่อบแที่นอยู่�างไม�เป็็นธุริริม แลื่ะการิเลื่ือกป็ฏิิบัต่ิ เป็็นต่้น
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1. การใช่้แรงงานบังคืับ
- ไม�บังคับใชื่้แริงงานที่่�ไม�สัมัคริใจ ใชื่้ขัดีห่น่� กักขัง ค้ามนุษัยู่์

2. การใช่้แรงงานเดำ็ก
- ไม�ว�าจ้างแริงงานอายูุ่ต่ำ�ากว�ากฎห่มายู่ ให่้ที่ำางานที่่�เป็็นอันต่ริายู่ ผู้่้ป็กคริองต่้องยู่ินยู่อมแลื่ะ 
 ไม�กริะที่บการิศัึกษัา

3. การใช่้แรงงานหญิง 
- จ�ายู่ค�าต่อบแที่นชื่ายู่ห่ญิงอยู่�างเที่�าเที่่ยู่ม การิดี่แลื่พนักงานห่ญิงม่คริริภั์

4. การใช่้แรงงานต่างดำ้าว
- ว�าจ้างแริงงานที่่�ม่ใบอนุญาต่ แลื่ะให่้ค�าต่อบแที่นที่่�เป็็นธุริริม

5. สิภาพแวดำล้อม คืวามปัลอดำภัยในการที่ำางาน
- จัดีสัถานที่่� อุป็กริณ์ความป็ลื่อดีภััยู่อยู่�างเห่มาะสัม

6. โอกาสิเที่่าเที่่ยม ไม่แบ่งแยก หร่อเลือกปัฏิิบัติ 
- การิป็ฏิิบัต่ิอยู่�างเที่�าเที่่ยู่มในการิจ้างงาน การิจ�ายู่ สัวัสัดีิการิแลื่ะค�าต่อบแที่น 
 การิพิจาริณาเลื่ื�อนต่ำาแห่น�งห่น้าที่่� การิโอนยู่้ายู่ แลื่ะการิสั�งเสัริิมการิพัฒนา

7. การปั้องกันคืวามรุนแรง การข้่มข้้่คืุกคืาม และการล่วงละเมิดำ  
- ไม�ใชื่้อำานาจไม�พึงป็ริะสังค์ ห่ริ่อกริะที่ำาการิที่่�สั�อไป็ในที่างเพศั

8. คื่าตอบแที่นการที่ำางาน 
- การิให่้คำาต่อบแที่น สัิที่ธุิป็ริะกันสัังคมห่ริ่อสัวัสัดีิการิ เป็็นธุริริมต่ามกฎห่มายู่

9. ช่ั�วโมงการที่ำางาน  
- ริะบุเวลื่าที่ำางาน จัดีสัริริเวลื่าพักแลื่ะวันลื่าที่่�เห่มาะสัม

10. เสิรีภาพในการรวมตัวกันโดำยสิันติเพื�อเจรจาต่อรอง 
- เป็ิดีโอกาสัการิเข้าริ�วมห่ริ่อไม�เข้าริ�วมสัมาคม การิแสัดีงความคิดีเห่็นแลื่ะริ้องเริียู่น

11. การเลิกจ้างและการจ่ายคื่าช่ดำเช่ย 
- เลื่ิกจ้างพนักงาน แลื่ะให่้เงินชื่ดีเชื่ยู่อยู่�างเป็็นธุริริม

12. การลงโที่ษหากไม่ปัฏิิบัติตาม  
- การิริับผู้ิดีต่ามกฎห่มายู่ ต่ามข้อบังคับการิที่ำางานแลื่ะจริริยู่าบริริณ

ระเบ่ยบปัฏิิบัติดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่นเก่�ยวกับแรงงาน
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การตรวจสิอบและปัระเมินผ่ลกระที่บดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

บริษิัทัี่ฯ ต่ริวจสัอบแลื่ะป็ริะเมนิผู้ลื่กริะที่บดีา้นสัทิี่ธิุมนษุัยู่ชื่นที่ั�ง 7 ป็ริะเดีน็ (การิบังคบัใชื่แ้ริงงาน การิค้ามนษุัย์ู่ การิใชื่แ้ริงงานเดีก็ 
การิริวมกลืุ่�มอยู่�างเสัรีิ สิัที่ธิุการิต่�อริอง การิจ�ายู่ค�าต่อบแที่นอยู่�างเป็็นธุริริม แลื่ะการิเลืื่อกป็ฏิิบัต่ิ) ต่ลื่อดีห่�วงโซ่�อุป็ที่าน 
อยู่�างสัมำ�าเสัมอแลื่ะเป็็นริะบบ กลื่�าวคือ บริิษััที่ฯ ริะบุความเสั่�ยู่งดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นของที่ั�ง 4 กลืุ่�มธุุริกิจ ฟ้่้ดี แฟ้ชื่ั�น ฮาริ์ดีไลื่น์ 
แลื่ะพร็ิอพเพอร์ิต่่� ที่ั�งในพื�นที่่�การิป็ฏิิบัต่ิการิของบริิษััที่ฯ ของผู้่้รัิบเห่มาแลื่ะของค่�ค้าที่างธุุริกิจ โดียู่บริิษััที่ฯ ได้ีพิจาริณาให้่
คริอบคลืุ่ม 8 กลืุ่�มเป็ริาะบางต่�อป็ริะเดี็นดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่น ไดี้แก� พนักงานบริิษััที่ฯ ผู้่้ห่ญิง เดี็ก คนที่้องถิ�น แริงงานข้ามชื่าต่ิ 
ผู้่้ริับเห่มา คนในพื�นที่่� แลื่ะเพศัที่างเลื่ือก

กระบวนการติดำตามและตรวจสิอบการจัดำการ 
การร้องเรียนข้องพนักงานและผ่้้ที่่�เก่�ยวข้้อง 

บริษิัทัี่ฯ มน่โยู่บายู่การิแจง้เบาะแสัเก่�ยู่วกบัการิกริะที่ำาผู้ดิี เพื�อเป็็นเคริ่�องมอืชื่�วยู่ให่บ้ริิษััที่ฯ ริบัเริ่�องริอ้งเริยีู่นทัี่�งจากพนกังาน
ภัายู่ในองค์กริแลื่ะบุคคลื่ผู้�านนอกเก่�ยู่วกับการิลื่ะเมิดีสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นแลื่ะการิป็ฏิิบัต่ิที่่�ไม�เป็็นธุริริมต่�อแริงงาน

ริับการิแจ้งเบาะแสั
แลื่ะข้อริ้องเริียู่น

ต่ั�งคณะกริริมการิ
ต่ริวจสัอบสัืบสัวน

ข้อเที่็จจริิง

ริะห่ว�างการิสับืสัวน 
ข้อเที่็จจริิง 

แจ้งผู้ลื่ 
ความคืบห่น้า 

ของการิสัืบสัวน 
แก�ผู้่้ริ้องเริียู่น

แจง้ให่ผู้้่ถ่้กกลื่�าวห่า 
ไดี้ริับที่ริาบ 

ข้อกลื่�าวห่าแลื่ะ 
ให่้สัิที่ธุิ�ใน 

การิพิสั่จน์ต่นเอง

ห่ากผู้่้ถ่กกลื่�าวห่า 
กริะที่ำาความผู้ดิีจริงิ 

แลื่ะต่�อนโยู่บายู่
ห่ริ่อจริริยู่าบริริณ
บริิษััที่ฯ จะต่้องไดี้
ริับการิพิจาริณา

โที่ษัที่างวินัยู่
ห่ากเป็็นการิกริะที่ำา

ผู้ิดีกฎห่มายู่ให่้
พิจาริณาแลื่ะ

ดีำาเนินการิต่าม 
กฎห่มายู่

ริายู่งานต่�อ 
คณะกริริมการิ 
บริิษััที่ฯ เพื�อ
พิจาริณาแลื่ะ

กำาห่นดีโที่ษัที่าง
วินัยู่เยู่่ยู่วยู่า 
ผู้่้ริ้องเริียู่น
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ช่่องที่างการร้องเรียนการละเมิดำสิิที่ธุิมนุษยช่น

คืณะกรรมการสิวัสิดำิการในสิถานปัระกอบกิจการ

บริษิัทัี่ฯ เคาริพสัทิี่ธุพิื�นฐานของพนกังาน โดียู่ที่่�พนกังานบริษิัทัี่ฯ ที่กุคนสัามาริถริวมกลืุ่�มเพื�อต่�อริอง ห่ร่ิอริอ้งเริยีู่นเก่�ยู่วกบั 
สัวัสัดีิการิ แลื่ะผู้ลื่ป็ริะโยู่ชื่น์ต่�าง ๆ ผู้�านคณะกริริมการิสัวัสัดีิการิในสัถานป็ริะกอบกิจการิ ในป็ี 2564 คณะกริริมการิ 
สัวัสัดีิการิในสัถานป็ริะกอบกิจการิริะบุว�า ร้ิอยู่ลื่ะ 100 ของพนักงานบริิษััที่ฯ ที่ั�งห่มดีเป็็นสัมาชื่ิกคณะกริริมการิสัวัสัดีิการิ 
ในสัถานป็ริะกอบกิจการิ

1) แจ้งผ่่านช่่องที่าง อ่เมลที่่� CRCWhistleblower@central.co.th หร่อ ไปัรษณ่ย์ผ่่าน 

   ห่ัวห่น้าฝึ่ายู่ต่ริวจสัอบภัายู่ใน 
   บริิษััที่ เซ่็นที่ริัลื่ ริีเที่ลื่ คอริ์ป็อเริชื่ั�น จำากัดี (มห่าชื่น) 
   22 ซ่อยู่สัมคิดี ถ.เพลื่ินจิต่ แขวงลืุ่มพิน่ 
   เขต่ป็ทีุ่มวัน กริุงเที่พฯ 10330

2) ในกรณ่ผ่้้ร้องเรียน ม่ข้้อเรียกร้องปัระธุานเจ้าหน้าที่่�บริหาร ให้สิ่งเร่�องร้องเรียนมายัง 
 ปัระธุานกรรมการตรวจสิอบโดำยตรงผ่่านช่่องที่างอ่เมลข้องปัระธุานกรรมการตรวจสิอบที่่�  
 AuditChairman@central.co.th หร่อ ไปัรษณ่ย์ผ่่าน

   ป็ริะธุานกริริมการิต่ริวจสัอบ 
   บริิษััที่ เซ่็นที่ริัลื่ ริีเที่ลื่ คอริ์ป็อเริชื่ั�น จำากัดี (มห่าชื่น) 
   22 ซ่อยู่สัมคิดี ถ.เพลื่ินจิต่ แขวงลืุ่มพิน่ 
   เขต่ป็ทีุ่มวัน กริุงเที่พฯ 10330

ดี่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดี 
นโยู่บายู่ดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่น 

เพิ�มเต่ิมไดี้ที่่� 
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คืวามหลากหลายและคืวามเที่่าเที่่ยม

ผู้ลื่การิดีำาเนินงาน
บริิษััที่ฯ ม่การิดีำาเนินการิเริ่�องการิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงานอยู่�างเป็็นธุริริมแลื่ะการิเคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นอยู่�างจริิงจังมาโดียู่ต่ลื่อดี 
ต่ั�งแต่�การิจ้างงานที่่�ม่ความห่ลื่ากห่ลื่ายู่ การิมอบห่มายู่ต่ำาแห่น�งสัำาคัญโดียู่ไม�แบ�งแยู่กถิ�นกำาเนิดี เชื่่�อชื่าติ่ สััญชื่าติ่ เพศั 
อายู่ ุห่ริอ่สัผู่้วิ การิริวมกลืุ่�มของพนกังานอยู่�างเสัริ ีการิจ�ายู่ค�าต่อบแที่นที่่�เห่มาะสัม การิจา้งแลื่ะเลื่กิจา้งงานอยู่�างเป็น็ธุริริม 
ไป็จนถึงการิมอบสัวัสัดีิการิที่่�คริบคริัน ผู้ลื่การิดีำาเนินงานที่างดี้านการิป็ฏิิบัต่ิต่�อแริงงานแลื่ะการิเคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นใน 
ป็ี 2564 ม่ริายู่ลื่ะเอ่ยู่ดี ดีังต่�อไป็น่� 

สั่ดสั่วนัของ 
พนั่กงานัเพศหญิิง
ร้อยละ

62.4 

*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย

52.651.4
54.5

45.2

62.562.6

40.7

สิัญช่าติ

พนักงานที่ั�งหมดำ 

ไที่ยู่
ริ้อยู่ลื่ะ 72.8 น้อยู่กว�า 30 ป็ี

ริ้อยู่ลื่ะ 35.4

ไที่ยู่
ริ้อยู่ลื่ะ 35.9

พุที่ธุ
ริ้อยู่ลื่ะ 87.9

เว่ยู่ดีนาม
ริ้อยู่ลื่ะ 24.2

30 – 50 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 57.9

อิสัลื่าม
ริ้อยู่ลื่ะ 3.3

เว่ยู่ดีนาม
ริ้อยู่ลื่ะ 49

อิต่าลื่่
ริ้อยู่ลื่ะ 2.4

อิต่าลื่่
ริ้อยู่ลื่ะ 8.4

ฝึริั�งเศัสั
ริ้อยู่ลื่ะ 0.1

ฝึริั�งเศัสั
ริ้อยู่ลื่ะ 2.2

เม่ยู่นมา
ริ้อยู่ลื่ะ 0.1

เม่ยู่นมา
ริ้อยู่ลื่ะ 0.1

อื�น ๆ
ริ้อยู่ลื่ะ 0.4

อื�น ๆ
ริ้อยู่ลื่ะ 8

มากกว�า 50 ป็ี
ริ้อยู่ลื่ะ 6.6

คริิสัต่์ 
ริ้อยู่ลื่ะ 0.8

อื�น ๆ
ริ้อยู่ลื่ะ 4.4

พนักงาน 
ในระดำับอาวุโสิ

และสิ้งกว่า
ที่ั�งหมดำ

อายุ

ศาสินา* 

ระดำับ (ร้อยละ) 
ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง
ผู้่้จัดีการิ
พนักงานอาวุโสั
พนักงานที่ั�วไป็
พนกังานในริะดีบัอาวโุสัแลื่ะสัง่กว�าที่ั�งห่มดี
พนักงานที่่�ดีำาเนินงานบริิห่าริจัดีการิในฝึ่ายู่ 
ที่่�สัริ้างริายู่ไดี้ให่้กับองค์กริ อาที่ิ การิขายู่ 
การิต่ลื่าดี การิผู้ลื่ิต่ แลื่ะการิพัฒนาธุุริกิจ
พนกังานในสัายู่งานวทิี่ยู่าศัาสัต่ริ์ 
เที่คโนโลื่ยู่ ่วิศัวกริริม แลื่ะคณิต่ศัาสัต่ริ์
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สิัดำสิ่วนคื่าตอบแที่นพนักงานเพศหญิง ต่อ เพศช่าย

ผู้่้บริิห่าริริะดีับสั่ง

เงินเดีือน
เงินเดีือนแลื่ะค�าต่อบแที่นอื�น ๆ

0.812: 1
0.805: 1

 พนักงานอาวุโสัแลื่ะผู้่้จัดีการิ

เงินเดีือน
เงินเดีือนแลื่ะค�าต่อบแที่นอื�น ๆ

0.956: 1
0.959: 1

พนักงานที่ั�วไป็

เงินเดีือน
เงินเดีือนแลื่ะค�าต่อบแที่นอื�น ๆ

0.984: 1
0.982: 1

สั่ดสั่วนัพนั่กงานัที่่�ได้ร่บการฝึึกอบรม 
ด้านัสัิที่ธิิมนัุษยชั่นั*

ร้อยละ 38.6 
*เฉพาะพนั่กงานัในัประเที่ศไที่ย

สัร้างอาชั่ีพ 
ให้ค่นัพิการ

438คืน 

การจ้างงานและการลาออก 2562 2563 2564

ข้้อร้องเรียนหร่อการละเมิดำดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น 
การเลือกปัฏิิบัติ และการคืุกคืาม

0 กริณ่ 0 กริณ่ 0 กริณ่

จ่ำานัวนัชั่่�วโมงฝึึกอบรมด้านัสัิที่ธิิมนัุษยชั่นั

15,140 ช่ั�วโมง 

การฝ้ึกอบรมดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

บริิษััที่ฯ จัดีอบริมดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นในริ่ป็แบบออนไลื่น์ให่้
แก�พนักงานทุี่กริะดีับ ซ่่�งเป็็นสั�วนห่นึ�งของการิฝึึกอบริม
ห่ลื่ักส่ัต่ริ “จริริยู่าบริริณองค์กริที่่�ทีุ่กคนต่้องริ่้” แลื่ะจัดี
ให่้ม่การิที่ำาแบบที่ดีสัอบ Speedy Quiz เพื�อสั�งเสัริิมให่้
พนักงานม่ความริ่้ความเข้าใจในห่ลื่ักสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นสัากลื่ 
แลื่ะจริริยู่าบริริณธุุริกิจเพื�อให่้เกิดีความเข้าใจในนโยู่บายู่
ของบริิษััที่ฯ แลื่ะกฎห่มายู่ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง ริวมถึงป็ลื่่กฝึังให่้
เคาริพสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นของต่นเองแลื่ะผู้่้อื�น
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แผ่นการปัระเมินปัระเดำ็นคืวามเสิ่�ยงและ 
การฝ้ึกอบรมพนักงานดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

ป็ี 2564 บริิษััที่ฯ วางแผู้นการิป็ริะเมินป็ริะเด็ีนความเส่ั�ยู่งแลื่ะการิฝึึกอบริมพนักงานด้ีานสิัที่ธิุมนุษัยู่ชื่นสัำาห่รัิบ 
ป็ ี2565 โดียู่เริิ�มจากการิป็ริบัป็ริงุนโยู่บายู่สัทิี่ธุมินษุัยู่ชื่นให่ม้ค่วามสัอดีคลื่อ้งแลื่ะริองรัิบการิเป็ลื่่�ยู่นแป็ลื่งในอนาคต่ 
ห่ลื่ังจากนั�นจะเป็็นการิป็ริะเมินความเสั่�ยู่งดี้านสัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นของพนักงานของบริิษััที่ฯ แลื่ะผู้่้รัิบเห่มา (Human 
Rights Due Diligence) ในพื�นท่ี่�ที่ำางานของบริิษััที่ฯ ต่ลื่อดีห่�วงโซ่�อุป็ที่าน ห่ากพบเจอพื�นที่่�ความเสั่�ยู่งส่ัง 
ต่�อการิลื่ะเมิดีป็ริะเด็ีนดีา้นสัทิี่ธิุมนุษัยู่ชื่น บริษิัทัี่ฯ จะกำาห่นดีมาต่ริการิป้็องกนัแลื่ะเยู่่ยู่วยู่าผู้่้ได้ีรัิบผู้ลื่กริะที่บเพิ�มเต่มิ 
เมื�อการิป็ริะเมินเสัริ็จสัิ�น บริิษััที่ฯ จะสัื�อสัาริผู้ลื่การิป็ริะเมินให่้กับพนักงานแลื่ะสัาธุาริณะเพื�อสัริ้างความต่ริะห่นักร้่ิ 
พริ้อมป็ริะกาศัจุดียืู่นในการิสันันบสันุนการิป็กป้็องสิัที่ธิุมนุษัยู่ชื่นขั�นพื�นฐาน ในขั�นต่อนสุัดีท้ี่ายู่ บริิษััที่ฯ จะที่ำา 
การิฝึกึอบริมพนักงานด้ีานสิัที่ธิุมนุษัยู่ชื่น โดียู่อิงจากผู้ลื่การิป็ริะเมิน ก�อนการิติ่ดีต่ามผู้ลื่การิฝึกึอบริมเพื�อป็รัิบป็รุิง
การิฝึึกอบริมในอนาคต่

พ.ย. 
2564

ต.คื. 
2565

ก.คื-ก.ย 
2565

ต.คื-ธุ.คื 
2565

ปัระกาศนโยบาย 
ดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

แผ่นงาน

• จัดีต่ั�งคณะที่ำางาน

• ที่บที่วน แลื่ะริะบุความเสั่�ยู่ง 
ในกริะบวนการิที่ำางาน
ป็ัจจุบันแลื่ะห่�วงโซ่�อุป็ที่าน

• กำาห่นดีมาต่ริการิบริริเที่า
แลื่ะเยู่่ยู่วยู่าผู้ลื่กริะที่บ

แผ่นงาน

• สั�งเสัริิมการิริับริ่้แลื่ะ 
ความเข้าใจภัายู่ในองค์กริ

•  โป็สัเต่อริ์ป็ริะชื่าสััมพันธุ์

•  คลื่ิป็วิดี่โอ 

•  Podcast/Live 
Broadcast

•  จัดีสััมมนาออนไลื่น์ 
ให่้ความริ่้ เก่�ยู่วกับ 
สัิที่ธุิมนุษัยู่ชื่นแลื่ะ
องค์กริ

แผ่นงาน

• ดีำาเนินการิป็ริับป็ริุง 
กริะบวนการิที่ำางาน

• การิริายู่งานแลื่ะ 
ริวมผู้ลื่การิดีำาเนินงาน
ป็ริะจำาป็ี

โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น

การศึกษาผ่ลกระที่บ 
ดำ้านสิิที่ธุิมนุษยช่น

Human Rights Due 
Diligence (HRDD)

สิื�อสิารและให้คืวามร้้
บุคืลากร

ติดำตามและปัรับปัรุง 
การดำำาเนินงาน
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การิสัริ้างคุณค�า 
ที่างเศัริษัฐกิจของชืุ่มชื่น 
แลื่ะการิพัฒนาผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ที่้องถิ�น 
บริิษััที่ฯ ให่้ความสัำาคัญกับการิสัริ้างคุณค�าที่างเศัริษัฐกิจของชืุ่มชื่นแลื่ะการิพัฒนาผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ที่้องถิ�น เนื�องจากการิสัริ้าง
ความสััมพันธุอ์นัด่ีกบัชื่มุชื่นสัามาริถสันับสันนุการิดีำาเนนิงานห่ลัื่กของบริษิัทัี่ฯ สั�งเสัริมิความสัามาริถในการิแข�งขันที่างธุรุิกิจ
ของบริษิัทัี่ฯ แลื่ะชื่�วยู่สัริา้งภัาพลื่กัษัณท์ี่่�ดีต่่�อสัาธุาริณะ อาที่ ิบริิษััที่ฯ ริ�วมพฒันาผู้ลื่ติ่ภััณฑ์ท์ี่อ้งถิ�นกบัชื่มุชื่น เพื�อเพิ�มริายู่ไดี้
แลื่ะความเป็น็อยู่่�ที่่�ดีใ่ห่แ้ก�คนในชื่มุชื่น แลื่ะที่ำาให่บ้ริษิัทัี่ฯ มต่่วัเลื่อืกเพิ�มในการิคดัีสัริริแลื่ะจดัีจำาห่น�ายู่สันิคา้ที่อ้งถิ�นให่แ้ก�ล่ื่กคา้
ห่ลื่กัของบริษิัทัี่ฯ ห่ากไม�มค่วามสัมัพนัธุท์ี่่�ดีต่่�อชื่มุชื่น อาจที่ำาให้่เกดิีความลื่�าชื่า้ในการิดีำาเนนิงานต่�าง ๆ  ของบริิษััที่ฯ ไม�ว�าจะเป็น็ 
การิขยู่ายู่สัถานป็ริะกอบการิของบริิษััที่ฯ ห่ริ่อการิริับสัมัคริพนักงานดี้านห่น้า

แนวที่างการิจัดีการิ
บริิษััที่ฯ กำาห่นดีแนวคิดี “เซ่็นที่ริัลื่ ที่ำา” เพื�อเป็็นกริอบการิสันับสันุนการิสัริ้างคุณค�าที่างเศัริษัฐกิจของชืุ่มชื่นแลื่ะการิพัฒนา
ผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ที่้องถิ�น องค์ป็ริะกอบของแนวคิดีเซ่็นที่ริัลื่ ที่ำา คือ เพื�อคุณภัาพชื่ีวิต่ที่่�ดี่ เพื�ออาชื่ีพที่่�มั�นคง เพื�อสัิ�งแวดีลื่้อม แลื่ะ
เพื�อสัังคมที่่�ดี่ ซ่่�งสัอดีคลื่้องกับกลื่ยูุ่ที่ธุ์ในการิขับเคลื่ื�อนธุุริกิจเพื�อความยู่ั�งยู่ืนของบริิษััที่ฯ นอกจากน่� ที่ั�ง 4 องค์ป็ริะกอบ
ของแนวคิดีเซ่็นที่ริัลื่ ที่ำา ยู่ังม่ความเชื่่�อมโยู่งกับเป็้าห่มายู่การิพัฒนาที่่�ยู่ั�งยู่ืนของสัห่ป็ริะชื่าชื่าต่ิ ดีังต่�อไป็น่�

การสิร้างคุณค่าทุางเศรษัฐกิจ้ของชีุ้มิชี้น การพััฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ทุ้องถิ่ิ�น

Better Life 
เพื�อค่ณุภาพชั่วีติุที่่�ด่

การิสัริ้างคุณภัาพ
ชื่ีวิต่ที่่�ดี่ การิศัึกษัาที่่�ม่
คุณภัาพแลื่ะความ 
เที่�าเที่่ยู่มกันที่างสัังคม

Better World 
เพื�อสัิ�งแวดลี่้อม

การิดีำาเนินธุุริกิจที่่� 
มุ�งไป็สั่�ริะบบเศัริษัฐกิจ
ห่มุนเว่ยู่นแลื่ะการิฟ้้�นฟ้่
พื�นที่่�สั่เขียู่ว

Better Work 
เพื�ออาชั่ีพที่่�ม่�นัค่ง

การิสัริ้างงานที่่�ม่คุณค�า
แลื่ะโอกาสัที่างอาชื่ีพ 
ที่่�ยู่ั�งยู่ืน

Better Society 
เพื�อสั่งค่มที่่�ด่

การิสันับสันุนแลื่ะ
อนุริักษั์มริดีกที่าง
วัฒนธุริริมของ 
ชืุ่มชื่นที่้องถิ�น
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 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 413-1

จะเห่็นไดี้ว�าการิสัริ้างคุณค�าที่างเศัริษัฐกิจของชืุ่มชื่น บริิษััที่ฯ มุ�งเน้นไป็ที่่�การิพัฒนาขีดีความสัามาริถของคนในชืุ่มชื่น 
ผู้�านการิให่ค้วามริ่ ้การิพฒันาที่กัษัะ การิสันบัสันุนดีา้นอปุ็กริณแ์ลื่ะโคริงสัริา้งพื�นฐาน ชื่�องที่างการิจำาห่น�ายู่ แลื่ะดีา้นการิต่ลื่าดี 
ในสั�วนของการิพัฒนาผู้ลิื่ต่ภััณฑ์์ท้ี่องถิ�น บริิษััที่ฯ เน้นที่่�การินำาวัฒนธุริริมแลื่ะภั่มิป็ัญญาท้ี่องถิ�นมาต่�อยู่อดีในริ่ป็แบบที่่� 
ห่ลื่ากห่ลื่ายู่เพื�อเพิ�มม่ลื่ค�าให่้เป็็นที่่�สันใจ แลื่ะต่อบโจที่ยู่์ความต่้องการิของคนทีุ่กวัยู่

ที่่�ผู้�านมา บริิษััที่ฯ เริิ�มจากการิสัำาริวจข้อกังวลื่ของชุื่มชื่นแลื่ะสัังคมที่่�ม่ความเป็็นไป็ได้ีที่่�จะได้ีริับผู้ลื่กริะที่บที่างลื่บจาก 
การิดีำาเนนิการิของธุรุิกิจห่ริอ่โคริงการิที่่�ดีำาเนนิการิอยู่่�ในปั็จจบัุนห่ร่ิอท่ี่�จะดีำาเนนิการิในอนาคต่ แลื่ะนำาผู้ลื่กริะที่บท่ี่�สัำาริวจพบ
มาแกไ้ขป็ริบัป็ริงุการิดีำาเนนิการิห่ริอ่แผู้นงาน เพื�อลื่ดีความเสัยู่่ห่ายู่ต่�อชื่มุชื่นแลื่ะสังัคมที่ั�งที่างต่ริงแลื่ะที่างออ้ม กริณท่ี่่�ไม�พบ
ป็ัญห่า บริิษััที่ฯ ยู่ังม่กริะบวนการิดี่แลื่ชืุ่มชื่นแลื่ะสัังคมอยู่�างต่�อเนื�อง

สิัดำสิ่วนการม่สิ่วนร่วมข้องชุ่มช่น

ร้อยละ 100
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ผู้ลื่การิดีำาเนินงาน

ข้อม่ลื่เพิ�มเต่ิม 
แนวคิดีเซ่็นที่ริัลื่ ที่ำา

เวลี่าจ่ิตุอาสัาของพนั่กงานั 

295,624 ช่ั�วโมง

มูลี่ค่่าเวลี่าจ่ิตุอาสัาของพนั่กงานั 

28,675,528 บาที่

มูลี่ค่่าสัินัค่้าแลี่ะบริการ 

18,038,566 บาที่

กิจ่กรรมเพื�อ 
สั่งค่มเชั่ิงพาณิชั่ย์
ร้อยละ

35

การลี่งทีุ่นั 
ในัชัุ่มชั่นั
ร้อยละ

48

การบริจ่าค่ 
เพื�อการกุศลี่
ร้อยละ

17

ค่่าใชั่้จ่่ายในัการบริหารจ่่ดการ 
ของสั่วนังานัที่่�ร่บผิดชั่อบ 
ด้านักิจ่กรรมเพื�อสั่งค่ม

24,760,700 บาที่

เงินัสันั่บสันัุนัมูลี่ค่่า 

24,042,092 บาที่

ลดำปัริมาณข้ยะอาหารมากกว่า 

1,600 ตัน 

44
จังหวัดำ 

100,000
คืรัวเร่อน 

500,000
คืน

1,500
ล้านบาที่

2,000
ไร่ 
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ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านธิุรกิจ้ 

โคริงการิจริิงใจ Farmers’ Market  สัริ้างโอกาสั 
การิขยู่ายู่ฐานธุุริกิจให่้สัอดีคลื่้องกับความต่้องการิ
ของลื่ก่ค้าที่่�มต่่�อผู้ลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ี่างการิเกษัต่ริพื�นบา้นของ
เกษัต่ริกริไที่ยู่ โดียู่ความริ�วมมือริะห่ว�างบริิษััที่ฯ แลื่ะ  
เ ก ษั ต่ ริ ก ริ สั า ม า ริ ถ สั ร้ิ า ง ริ า ยู่ ไ ด้ี ริ� ว ม กั น ก ว� า 
220,000,000 บาที่ ในป็ี 2564 ม่ 27 สัาขา ใน 24 
จังห่วัดีที่ั�วป็ริะเที่ศั

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านสิังคมิ 
และสิิ�งแวดล้อมิ 

ในป็ี 2564 โคริงการิจริิงใจ Farmers’ Market  นำาไป็ 
สั่�การิยู่กริะดีับคุณภัาพชีื่วิต่ของคนในสัังคมผู้�าน 
การิสัริ้างริายู่ไดี้ให้่แก�ชื่าวบ้านกว�า 6,620 คริัวเริ่อน
ซ่่�งริวมแลื่้วม่เกษัต่ริกริที่่�นำาผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์มาจำาห่น�ายู่ผู้�าน
โคริงการิกว�า 24,000 ริายู่

เกษตุรกรที่่�ได้ร่บ 
การสันั่บสันัุนั 
ในัการจ่่ดจ่ำาหนั่ายผลี่ิตุภ่ณฑ์์ 
ผ่านัโค่รงการ

24,000 
ราย

จ่ำานัวนัรายได้ที่่�สัร้างร่วมก่บเกษตุรกร 

220,000,000 
บาที่

จ่ำานัวนัค่ร่วเร่อนัที่่�ได้ร่บ 
ผลี่ประโยชั่นั์จ่ากโค่รงการ

6,620 คืรัวเร่อน
(591 ตุำาบลี่)

โคริงการิที่่�โดีดีเดี�น

ผ่ลการดำาเนินงาน 
ปี 2564

โคืรงการจริงใจ Farmers’ Market 

ห่นึ�งในป็ญัห่าที่่�เกษัต่ริกริไที่ยู่เผู้ชื่ญิคอื ขอ้จำากดัีของชื่�องที่างการิจำาห่น�ายู่ผู้ลื่ติ่ภััณฑ์ ์ในปี็ 2561 บริิษััที่ฯ ริิเริิ�มโคริงการิ
จริงิใจ Farmers’ Market  เพื�อสันบัสันนุชื่�องที่างการิจำาห่น�ายู่ผู้ลื่ติ่ภัณัฑ์ท์ี่างการิเกษัต่ริของเกษัต่ริกริไที่ยู่ โดียู่ที่าง 
บริิษััที่ฯ ห่วังเป็็นอยู่�างยู่ิ�งว�า โคริงการิจริิงใจ Farmers’ Market  จะสัามาริถเป็็นสั�วนห่นึ�งในการิสัริ้างงานแลื่ะ
สัริา้งริายู่ได้ีให่แ้ก�เกษัต่ริกริไที่ยู่ นอกจากน่� บริษิัทัี่ฯ เองยัู่งไดีร้ิบัป็ริะโยู่ชื่น์จากการิพบเจอผู้ลิื่ต่ภััณฑ์ท์ี่่�แป็ลื่กให่ม�จาก
ภัม่ปิ็ญัญาพื�นเมอืง ที่่�สัามาริถนำามาจดัีจำาห่น�ายู่ภัายู่ในศัน่ยู่ก์าริคา้ของบริษิัทัี่ฯ  ไดี ้ดีงันั�น โคริงการิจริงิใจ ฟ้าริม์เมอริส์ั 
มาริ์เก็ต่ ถือเป็็นโคริงการิที่่�สัริ้างโอกาสัที่างธุุริกิจ ให่้กับที่ั�งชืุ่มชื่นแลื่ะบริิษััที่ฯ
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โคืรงการทีุ่นที่วิภาคื่ (Dual Vocation Education)

บริิษััที่ฯ ริ�วมมือกับวิที่ยู่าลื่ัยู่ที่ั�วป็ริะเที่ศัริิเริิ�มโคริงการิทุี่นที่วิภัาค่ข่�น เพื�อมอบทีุ่นการิศัึกษัาแลื่ะสัวัสัดีิการิให่้แก�
นกัเริยีู่น นกัศักึษัาท่ี่�ม่ความสัามาริถในริะดีบัป็ริญิญาต่ริแีลื่ะสัาขาวชิื่าชื่พีขั�นสัง่ เพื�อมอบโอกาสัในการิเขา้ถงึที่กัษัะแลื่ะ 
ความริ่้ดี้านการิป็ริะกอบธุุริกิจ แลื่ะต่อบสันองเป็้าห่มายู่การิพัฒนาที่่�ยู่ั�งยู่ืนที่่� 4 การิศัึกษัาที่่�ม่คุณภัาพ นอกจากน่�
บริิษััที่ฯ ไดี้ต่ิดีต่ามผู้ลื่การิดีำาเนินงานอยู่�างต่�อเนื�อง อาที่ิ จำานวนผู้่้ไดี้ริับทีุ่นการิศัึกษัา จำานวนผู้่้ที่่�สัำาเริ็จการิศัึกษัา 
แลื่ะจำานวนผู้่้ที่่�ไดี้ริับการิว�าจ้างจากบริิษััที่ฯ โดียู่ในป็ี 2564 บริิษััที่ฯ ไดี้ขยู่ายู่ความริ�วมมือเพิ�มอ่ก 5 วิที่ยู่าลื่ัยู่ ไดี้แก� 
วทิี่ยู่าลื่ยัู่เที่คนคิบรุิรีิมัยู่ ์วทิี่ยู่าลื่ยัู่เที่คนคิกาญจนาภัเิษัก สัมุที่ริป็ริาการิ วทิี่ยู่าลื่ยัู่อาชื่วีศักึษัาสัริะบรีุิ วทิี่ยู่าลื่ยัู่เที่คโนโลื่ยู่่
สัยู่ามบริิห่าริธุุริกิจ แลื่ะวิที่ยู่าลื่ัยู่การิอาชื่ีพศั่ขริภั่มิ

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านธิุรกิจ้ 

โคริงการิทุี่นที่วิภัาค ่สัร้ิางบุคลื่ากริอายุู่นอ้ยู่ผู้่้มอ่นาคต่ไกลื่ 
ที่่�มค่วามริ่แ้ลื่ะความสัามาริถดีา้นการิดีำาเนนิธุรุิกจิของ 
บริิษัทัี่ฯ ผู้�านการิมอบทุี่นการิศึักษัา โดียู่นักศึักษัาถก่รัิบ
เลื่อืกให่เ้ป็น็พนกังานกว�า 70% ของนักศึักษัาริะดีบั ป็วสั. 
แลื่ะ 30% ของนักศัึกษัาริะดีับป็ริิญญาต่ริีทัี่�งห่มดีที่่� 
เข้าริ�วมโคริงการิ นอกจากน่� ยัู่งสัร้ิางสััมพันธ์ุอันด่ี 
ริะห่ว�างพนักงานให่ม�จากโคริงการิ จนสั�งผู้ลื่ให่้อัต่ริา 
การิลื่าออกของนักศัึกษัาต่ำ�ากว�าพนักงานป็กต่ิ 
ริ้อยู่ลื่ะ 30 ในป็ี 2564

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านสิังคมิ 
และสิิ�งแวดล้อมิ 

ในป็ี 2564 โคริงการิทุี่นที่วิภัาค่ ได้ีมอบโอกาสัใน 
การิสัริา้งอาชื่พีให้่แก�เยู่าวชื่นกว�า 1,414 คน โดียู่คดิีเป็น็ 
ม่ลื่ค�าทีุ่นการิศัึกษัาที่่�มอบให่้กับนักศัึกษัาในป็ี 2564 

นักศึกษาระดำับ 
ปัวสิ.

นักศึกษาระดำับ
ปัริญญาตรี

2563 2564 2563 2564

จำานวน (คน) 637 990 747 424

สััดีสั�วนที่่�ริับเข้าเป็็นพนักงาน (ริ้อยู่ลื่ะ) 43 70 57 30

ม่ลื่ค�าทีุ่นการิศัึกษัาที่่�มอบให่้กับนักศัึกษัาในป็ี 2564 (ลื่้านบาที่) 6 6.2 7 6.6
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โคืรงการชุ่มช่นเกษตรอินที่รีย์วิถ่ช่ีวิตยั�งยืนแม่ที่า

โคริงการิชุื่มชื่นเกษัต่ริอินที่ริียู่์วิถ่ชีื่วิต่ยู่ั�งยู่ืนแม�ที่าเป็็นโคริงการิที่่�บริิษััที่ฯ ริ�วมมือกับม่ลื่นิธุิสัายู่ใยู่แผู้�นดิีน แลื่ะ 
ภัาคสั�วนอื�น ๆ พัฒนาศั่นยู่์การิเริียู่นริ่้ดี้านเกษัต่ริอินที่ริียู่์อยู่�างคริบวงจริ ณ ต่ำาบลื่แม�ที่า อำาเภัอแม�ออน จังห่วัดี
เชื่ยีู่งให่ม� เพื�อเป็น็สัถานท่ี่�สั�งเสัริมิศัักยู่ภัาพชื่มุชื่นที่างดีา้นการิเกษัต่ริโดียู่คำานงึถงึเศัริษัฐกจิ สังัคม แลื่ะสัิ�งแวดีลื่อ้ม 
ต่ลื่อดีจนการิสั�งเสัริิมการิที่�องเที่่�ยู่วเชื่ิงวิถ่เกษัต่ริอินที่ริียู่์ แลื่ะการิสั�งเสัริิมการิป็ลื่่กป็่าให่้แก�ชืุ่มชื่น

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านธิุรกิจ้ 

โคริงการิชุื่มชื่นเกษัต่ริอินที่ริียู่์วิถ่ชื่ีวิต่ยู่ั�งยู่ืนแม�ที่า 
ไดี้ขยู่ายู่ฐานลื่่กค้าของบริิษััที่ฯ ที่่�ม่ความสันใจต่�อ
ผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์เกษัต่ริอินที่รีิยู่์ โดียู่สัามาริถสัร้ิางริายู่ได้ี 
ริ�วมกับเกษัต่ริกริจากผู้ลิื่ต่ภััณฑ์์ดัีงกลื่�าวซ่่�งคิดีเป็็น
ม่ลื่ค�ากว�า 3,200,000 บาที่ ในป็ี 2564

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านสิังคมิ 
และสิิ�งแวดล้อมิ 

ในป็ ี2564 โคริงการิชื่มุชื่นเกษัต่ริอนิที่ริยีู่ว์ถิช่ื่วีติ่ยู่ั�งยู่นื
แม�ที่า ได้ียู่กริะดัีบคุณภัาพชีื่วิต่ของคนในสัังคมผู้�าน 
การิอบริมสั�งเสัริมิให้่เกดิีการิที่ำาการิเกษัต่ริอยู่�างยู่ั�งยืู่น
ให่้แก�เกษัต่ริกริ 60 ริายู่ อันนำาไป็สั่�การิกริะจายู่ริายู่ไดี้
จากการิจำาห่น�ายู่ผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์แลื่ะการิที่�องเท่ี่�ยู่วเชื่ิงวิถ่
เกษัต่ริอนิที่ริยีู่ ์ให่แ้ก�คนในชื่มุชื่นที่ั�งห่มดี 130 คริวัเร่ิอน

จ่ำานัวนัค่ร่วเร่อนัที่่�ได้ร่บผลี่ประโยชั่นั์ด้านั 
คุ่ณภาพชั่ีวิตุแลี่ะการจ่่ดการด้านัสัิ�งแวดลี่้อม

130คืรัวเร่อน
(ค่ิดเป็นั 100% ของค่นัในัชัุ่มชั่นัที่่�งหมด)

จ่ำานัวนัชั่าวบ้านั 
ที่่�เข้าร่บการอบรม
ด้านัการผลี่ิตุเกษตุร
อินัที่รีย์

60ราย

จ่ำานัวนัรายได้ที่่�สัร้างร่วมก่บเกษตุรกร

3,200,000บาที่

ในปัี 2564 
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โคืรงการศ้นย์การเรียนร้้ชุ่มช่นผ่้าที่อนาหมื�นศรี

การิอนุริักษั์แลื่ะฟ้้�นฟ้่ภ่ัมิปั็ญญาลื่ายู่ผู้้าที่อนาห่มื�นศัริี เกิดีข่�นเพริาะกลืุ่�มที่อผู้้านาห่มื�นศัริีป็ริะสับป็ัญห่า 
ขาดีการิสืับที่อดีผู้้าที่อลื่ายู่มริดีก แลื่ะเร่ิ�องริาวความเป็น็มาของลื่ายู่ผู้้าที่อ จึงคน้ห่าเอกลัื่กษัณข์องผู้้าที่อนาห่มื�นศัริี 
แลื่ะแนวที่างการิฟ้้�นฟ่้องค์ความริ่้เป็็นมริดีกวัฒนธุริริมของท้ี่องถิ�น ดี้วยู่เห่ตุ่น่� บริิษััที่ฯ จึงดีำาเนินโคริงการิศั่นย์ู่
การิเริียู่นริ่้ ชืุ่มชื่นผู้้าที่อนาห่มื�นศัริี จัดีต่ั�งพิพิธุภััณฑ์์ผู้้าที่อ ณ ต่ำาบลื่นาห่มื�นศัริี อำาเภัอนาโยู่ง จังห่วัดีต่ริัง ให่้กลื่ายู่
เป็็นแห่ลื่�งเริยีู่นร้่ิการิที่อผู้า้ดีว้ยู่มอืลื่ายู่โบริาณต่ามวถ่ิพื�นเมอืง เพื�อเป็น็แห่ลื่�งถ�ายู่ที่อดีเริ่�องริาวสับืสัานวฒันธุริริม 
ผู้�านการิจัดีแสัดีงผู้้าที่อโบริาณอายูุ่กว�า 200 ป็ี จนนำามาสั่�การิพัฒนาเสั้นที่างการิที่�องเที่่�ยู่วชืุ่มชื่นเชื่ิงวัฒนธุริริม
เพื�อสัร้ิางริายู่ได้ีให้่แก�ชุื่มชื่น ผู้�านการิซ่่�อผู้ลิื่ต่ภััณฑ์ล์ื่ายู่ผู้้าที่อจากห่ลื่ากห่ลื่ายู่ชื่�องที่าง เชื่�น เฟ้ซ่บุ�ก Central Tham 
Market แลื่ะเฟ้ซ่บุ�ก วิสัาห่กิจชืุ่มชื่นผู้้าที่อนาห่มื�นศัริี 
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ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านธิุรกิจ้ 

โคริงการิศัน่ยู่ก์าริเริยีู่นริ่ช้ื่มุชื่นผู้า้ที่อนาห่มื�นศัริ ีไดีส้ัริา้ง
ภัาพลื่ักษัณ์ที่่�ดี่ของบริิษััที่ฯ สั่�สัาธุาริณะ ยู่ิ�งไป็กว�านั�น 
ยู่ั ง นำา ไ ป็ สั่� ก า ริ สั ริ้ า ง ริ า ยู่ ไ ดี้ ริ� ว ม กั บ ชืุ่ ม ชื่ น ก ว� า 
5,000,000 บาที่ ในป็ี 2564 จากผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ที่้องถิ�น 
ที่่� ม่ เ อ ก ลัื่ ก ษั ณ์ เ ฉ พ า ะ ตั่ ว ท่ี่� เ สั ริิ ม จุ ดี แ ข็ ง ด้ี า น 
ความห่ลื่ากห่ลื่ายู่ของผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ 

ตัวชี้่�วัดผ่ลสิำาเร็จ้ด้านสิังคมิ 
และสิิ�งแวดล้อมิ 

ใ นป็ี  2564  โคริงการิศั่ นยู่์ ก าริ เ ริี ยู่นริ่้ ชืุ่ มชื่น 
ผู้้าที่อนาห่มื�นศัรีิ ไดี้สั�งเสัริิมการิอนุริักษั์วัฒนธุริริมให่้
อยู่่�ค่�กบัชื่มุชื่น พริอ้มที่ั�งเสัริมิจดุีแขง็ผู้�านการิที่�องเที่่�ยู่ว
ชืุ่มชื่นเชื่ิงวัฒนธุริริม แลื่ะผู้ลื่ิต่ภััณฑ์์ลื่ายู่ผู้้าที่อของ
ชื่มุชื่นอันนำาไป็ส่ั�คณุภัาพชีื่วติ่ที่่�ด่ีข่�นกว�า 155 ครัิวเริอ่น

รายได้ที่่�สัร้างร่วมก่บชัุ่มชั่นั

5,000,000 
บาที่

ค่นัในัชัุ่มชั่นัที่่� 
เข้าร่วมโค่รงการ

155 คืรัวเร่อน
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การเติิบโติทางเศรษฐกิจและ
การกำากับดููแลกิจการอย่่างย่ั�งย่ืน 
บรษัิทฯ ติระหนกัถึงึการเปล่�ย่นแปลงของกระแสสงัคมโลกท่�ใหค้วามสำาคญัอย่่างมากติอ่คณุคา่ของชีวีติิ ทรพัย่ากรธรรมชีาติิ 
ติลอดูจนปัญหาสังคมและสิ�งแวดูล้อม ดัูงนั�น บริษัทฯ จึงมุง่มั�นท่�จะกำากบัดูแูลกิจการบนพื�นฐานของคุณธรรมและจริย่ธรรม
อันดู่งามเพื�อขับเคลื�อนธุรกิจให้เติิบโติในระย่ะย่าว บริษัทฯ ไดู้กำาหนดูนโย่บาย่เพื�อสร้างความชัีดูเจนของการดูำาเนินงานท่�
ม่ประสิทธิภาพ ม่ความโปร่งใส เท่าเท่ย่ม และยุ่ติิธรรม ท่�สามารถึติรวจสอบย้่อนกลับไดู้ อันแสดูงให้เห็นถึึงความตัิ�งมั�นใน 
การเปน็แบบอย่า่งขององค์กรท่�ติอ่ติา้นและไมส่นบัสนนุการทจุรติิคอร์รัปชีนัทุกรูปแบบ ผ่า่นการปลกูฝังัให้ความรู้แกพ่นกังาน
จนเกดิูความเขา้ใจต่ิอนโย่บาย่และจรรย่าบรรณการดูำาเนนิงานของบรษัิทฯ ทั�งน่�เพื�อเพิ�มการขย่าย่ติวัฐานธรุกจิของกจิการ 
บรษิทัฯ สนบัสนนุการประย่กุติใ์ชีเ้ทคโนโลย่เ่พื�อสรา้งสรรคน์วตัิกรรมท่�เสรมิศกัย่ภาพการดูำาเนนิงานและอำานวย่ความสะดูวก
ให้แก่ผู่้บริโภค ควบคู่กับความมั�นคงจากภัย่คุกคามทางไซเบอร์ท่�ป้องกันการรั�วไหลของข้อมูลท่�สำาคัญของบริษัทฯ คู่ค้า 
ติลอดูจนข้อมูลส่วนติัวของลูกค้า อ่กทั�งบริษัทฯ ย่ังให้ความสำาคัญติ่อความสัมพันธ์อันดู่ติ่อลูกค้าและการพัฒนาแบรนดู์
เพื�อสรา้งประสบการณ์ท่�น่าประทบัใจติอ่การใชีผ้่ลติิภณัฑ์แ์ละรบับรกิารของลกูคา้ นอกจากน่� บรษิทัฯ ไดูจ้ดัูติั�งคณะกรรมการ
บริหารความเส่�ย่งท่�กำากับ เฝั้าระวัง และเติรีย่มพร้อมติ่อวิกฤติการณ์ของโลกเพื�อป้องกันธุรกิจจากผ่ลกระทบท่�อาจเกิดูข้�น
จนนำาไปสูค่วามเสย่่หาย่ต่ิอบรษิทัฯ ติลอดูจนทั�งหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) บรษิทัฯ จงึมก่ารติรวจสอบคูค้่าทางธรุกจิ
อย่่างติ่อเนื�อง และสนับสนุนให้เกิดูการดูำาเนินธุรกิจอย่่างม่จรรย่าบรรณท่�คำานึงถึึงผ่ลกระทบติ่อสิ�งแวดูล้อมและสังคม 
แก่คู่ค้าของบริษัทฯ 

สืบเนื�องจากกระแสสังคมโลกท่�ม่การเปล่�ย่นแปลงและท้าทาย่ต่ิอการดูำาเนินธุรกิจอยู่่ติลอดูเวลา บริษัทฯ จึงพัฒนากรอบ
การดูำาเนินงานให้เกิดูความย่ืดูหยุ่่นและคล่องแคล่วในการปรับตัิวของการดูำาเนินธุรกิจอย่่างม่ประสิทธิภาพ ติลอดูทั�ง 
ห่วงโซ่อุปทาน อันประกอบดู้วย่ 6 แนวทาง เพื�อการเติิบโติของบริษัทฯ อย่่างย่ั�งย่ืน

การกำากับดููแลกิจการและ 
จริย่ธรรมทางธุรกิจ

นวัติกรรม การบริหารจัดูการและความสามารถึ 
ในการรับมือความเส่�ย่งและวิกฤติ

ความมั�นคงทางไซเบอร์และ 
การปกป้องข้อมูลส่วนติัวของลูกค้า

การบริหารจัดูการลูกค้าสัมพันธ์ 
และแบรนดู์

การบริหารจัดูการห่วงโซ่อุปทาน 

กรอบการดำำาเนินิิงานิความย่ั่�งยั่นืิดำา้นิเศรษฐกิจและการกำากบ่ดำแูล
6 แนวทางอันไดู้แก่
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โดูย่เป้าหมาย่การพัฒนาท่�ย่ั�งย่ืนของสหประชีาชีาติิ (SDGs) ไดู้นำามาประยุ่กติ์เข้ากับแนวทางการการดูำาเนินธุรกิจ เพื�อให้
เปา้หมาย่และหลกัปฏิบิตัิขิองบรษิทัฯ เกดิูความชีดัูเจนและสอดูคลอ้งกบัหลกัปฏิบิตัิสิากล ซ้�งนำาไปสูก่ารบรหิารจัดูการภาย่ใน
องค์กร ติลอดูจนผู่้ม่ส่วนเก่�ย่วข้องทุกภาคส่วนไดู้อย่่างม่ประสิทธิภาพ

ในปี 2564 บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูำาเนินงานอย่่างม่จริย่ธรรมร่วมกับคู่ค้าอย่่างใกล้ชีิดู พร้อมทั�งดูำาเนินการติลาดูท่�เน้น 
การสื�อสารกับลูกค้า เพื�อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจถึงึบริษทัฯ และสินค้าออกใหม่ผ่า่นช่ีองทาง Omnichannel เพื�อสร้าง
ความน่าดูึงดููดู และความสัมพันธ์อันดู่ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าควบคู่กับความปลอดูภัย่ทางไซเบอร์ในการป้องกันมิให้เกิดู
การโจรกรรมข้อมูลอันนำาไปสู่ความประทับใจของลูกค้าท่�ม่ติ่อบริษัทฯ 

การดำำาเนินิิงานิของบริษัทัฯ มีคีวามีสอดำคล้อ้งกับเป้า้หมีายการพัฒันิาที�ยั�งยนืิโดำยองคก์ารสหป้ระชาชาติ ิดัำงติอ่ไป้นีิ�
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การบริหารจัดูการ 
ห่วงโซ่อุปทาน
พื�นฐานของการบริหารจัดูการห่วงโซ่อุปทานท่�ดู่คือการเพิ�มประสิทธิภาพและความคล่องแคล่วในการดูำาเนินงานเพื�อ 
ลดูติ้นทุนและติอบสนองความคาดูหวังของผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ทุกกลุ่ม อย่่างไรก็ดู่ ความคาดูหวังของผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ในปัจจุบัน 
ไม่จำากัดูแค่การลดูติ้นทุนของการดูำาเนินงานในคลังเก็บสินค้า การสำารองสินค้าไดู้อย่่างครบครันติ่อความติ้องการของ
ผู่้บริโภค หรือบริการขนส่งสินค้าท่�ม่ความรวดูเร็ว แต่ิไดู้ครอบคลุมติลอดูทั�งห่วงโซ่อุปทานติั�งแต่ิติ้นนำ�าไปจนถึึงปลาย่นำ�า  
ซ้�งรวมถึึงการดูำาเนินงานของคู่ค้า ดู้วย่เหติุน่� บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญติ่อหลักความย่ั�งย่ืนในการบริหารจัดูการ 
ห่วงโซ่อุปทานตัิ�งแติ่ติ้นนำ�าไปจนถึึงปลาย่นำ�า ทั�งในมิติิของการดูำาเนินธุรกิจ และประเดู็นดู้านสังคมและสิ�งแวดูล้อม และให้ 
ความสำาคัญกับการส่งเสริมคู่ค้าให้ดูำาเนินงานติามหลักความย่ั�งย่ืนท่�สอดูคล้องกับของบริษัทฯ อ่กดู้วย่ การบริหาร
จัดูการห่วงโซ่อุปทานท่�ย่ั�งย่ืนจะชี่วย่ให้บริษัทฯ ลดูติ้นทุน ป้องกันความเส่�ย่งในกรณ่ท่�เกิดูการขัดูข้องของห่วงโซ่อุปทาน 
และสร้างชีื�อเส่ย่งท่�ดู่และความเชีื�อมั�นให้กับผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่

 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1 
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การยึดำเอาลู้กค้าเป้็นิศููนิย์กล้าง 
(Customer-Centric)

ความีคล้่องแคล้่ว (Agility)

ความีไดำ้เป้รียบดำ้านิติ้นิทุนิ 
(Cost-Competitive)

สร้างช่�อเสียงดำ้านิความีเป้็นิเล้ิศูในิการติอบสนิอง 
ความีติ้องการของลู้กค้าแล้ะให้บริการขนิส่งสินิค้าที�ดำี
ที�สุดำ

เพัิ�มีศูักยภาพัของห่วงโซ่่อุป้ทานิในิการป้รับติัว 
ติ่อแนิวโนิ้มีของติล้าดำที�แป้รเป้ล้ี�ยนิอย่างรวดำเร็ว

เพัิ�มีป้ระสิทธิิภาพัในิการดำำาเนิินิงานิเพัื�อที�จะสามีารถให้
บริการกับลู้กค้าไดำ้ในิราคาที�ถูกที�สุดำ

Strategy

Omnichannel 
Supply Chain

Customer-Centric Agility Cost-Competitive

แนวทางการจัดูการ 
กลยัุ่ทธ์์การบริหารจ่ดำการห่วงโซ่่อุปทานิ

บรษัิทฯ ไดูก้ำาหนดูกลย่ทุธใ์นการบรหิารจดัูการหว่งโซอ่ปุทานใหส้อดูคลอ้งกบักลย่ทุธธ์รุกจิ Omnichannel เพื�อเสรมิสรา้ง
ความไดูเ้ปรยี่บในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ โดูย่ม่องคป์ระกอบหลกั ไดูแ้ก ่การย่ดึูเอาลกูคา้เปน็ศนูย่ก์ลาง ความคลอ่งแคลว่ และ
ความไดู้เปรีย่บดู้านติ้นทุน จากองค์ประกอบทั�งสามของกลยุ่ทธ์ในการบริหารจัดูการห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ไดู้ติั�งเป้าหมาย่
ท่�มุ่งเน้นการส่งเสริม Omnichannel ไดู้แก่ บริการส่งสินค้าภาย่ในหนึ�งวัน การลดูติ้นทุนของระบบโลจิสติิกส์ ให้บริการท่�ดู่
ท่�สดุูสำาหรบัลกูคา้ในราคาท่�เท่ากันกับคู่แขง่ บรูณาการการทำางานระหว่างศนูย่ก์ระจาย่สินคา้เพื�อปอ้งกนัการขาดูแคลนสินคา้
สำาหรับทุกชี่องทางการจัดูจำาหน่าย่ และการขย่าย่สัดูส่วนการดูำาเนินงานภาย่ในองค์กร (In-House Operation)
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สามารถึดููราย่ละเอ่ย่ดู 
ของจรรย่าบรรณในการดูำาเนินธุรกิจของคู่ค้าและ 

ประเดู็นดู้านความย่ั�งย่ืนท่�ถึูกครอบคลุม 
เพิ�มเติิมไดู้ท่� 

กระบวนิการระบุและประเมินิความเสี่่�ยั่งตลอดำห่วงโซ่่อุปทานิ

พร้อมกันน่� บริษัทฯ ติระหนักดู่ว่าการส่งเสริมความย่ั�งย่ืนในห่วงโซ่อุปทานนั�นเป็นการดูำาเนินงานในระย่ะย่าวท่�จำาเป็นติ้องม่
ความติอ่เนื�อง จงึไดูม่้การพฒันากระบวนการระบแุละประเมนิความเส่�ย่งติลอดูหว่งโซอ่ปุทานและปฏิบิตัิติิามอย่า่งสมำ�าเสมอ 
ในระย่ะเริ�มติน้ บรษิทัฯ จะเนน้การประเมนิความเส่�ย่งของกลุม่คูค่า้หลกัลำาดูบั 1 แลว้จงึขย่าย่ขอบเขติการประเมนิใหค้รอบคลมุ
คู่ค้าราย่อื�น ๆ มากข้�นติ่อไปในอนาคติ

อ่กทั�ง บริษัทฯ เห็นหลักความย่ั�งย่ืนเป็นอ่กแนวทางในการผ่ลักดูันกลยุ่ทธ์ จึงไดู้ติั�งเป้าหมาย่ดู้านความย่ั�งย่ืนในการบริหาร 
จัดูการห่วงโซ่อุปทาน ไดู้แก่ การลดูการปล่อย่ก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุปทาน และการลดูอุบัติิเหตุิจากการทำางาน 
การเติิบโติของบริษัทฯ จะส่งผ่ลให้ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ปล่อย่ก๊าซเรือนกระจกในปริมาณท่�มากข้�นซ้�งเป็นสาเหติุหลัก 
ของการเปล่�ย่นแปลงของภูมิอากาศและจะส่งผ่ลกระทบติ่อธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิท่�ม่แนวโน้มว่า 
จะเกิดูถึ่�ข้�นและม่ความรุนแรงมากข้�น บริษัทฯ จึงไดู้ดูำาเนินและขย่าย่โครงการดู้านการลดูการปล่อย่ก๊าซเรือนกระจก
อย่่างติ่อเนื�อง อาทิ การติิดูตัิ�งแผ่งเซลล์แสงอาทิติย่์ติามศูนย่์กระจาย่สินค้า และการลงทุนในย่านพาหนะท่�ใชี้เครื�องย่นติ์ 
ระบบไฟฟ้า โครงการเหล่าน่�จะลดูการปล่อย่ก๊าซเรือนกระจกจากการทดูแทนเชีื�อเพลิงฟอสซิลดู้วย่พลังงานหมุนเว่ย่น 
และชี่วย่ลดูติ้นทุนพลังงานให้กับห่วงโซ่อุปทานไดู้เป็นอย่่างมาก การดูำาเนินธุรกิจในทิศทาง Omnichannel สามารถึม่
กระบวนการทำางานท่�ซับซ้อนมากข้�น และม่โอกาสท่�จะเกิดูอุบัติิเหตุิและการบาดูเจ็บจากการทำางานไดู้มากข้�น ซ้�งจะส่งผ่ล 
ทำาให้ม่ติ้นทุนการจัดูการท่�สูง และอาจเกิดูการหยุ่ดูชีะงักหรือความล่าชี้าของทั�งห่วงโซ่อุปทานจากการท่�บริษัทฯ ไดู้ม่ 
การบูรณาการทำางานระหว่างศูนย่์กระจาย่สินค้าของหลาย่ธุรกิจในเครือ การป้องกันอุบัติิเหตุิจะชี่วย่ลดูต้ินทุนและป้องกัน
การสูญเส่ย่ราย่ไดู้ซ้�งเป็นปัจจัย่สำาคัญต่ิอความคล่องแคล่วและความไดู้เปรีย่บดู้านต้ินทุนของห่วงโซ่อุปทาน จนไดู้รับ 
การรับรองมาติรฐาน ISO 45001 ระบบการจัดูการอาชีีวอนามัย่และความปลอดูภัย่

จรรยาบรรณในิการดำำาเนิินิธิุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

นอกจากน่� บริษทัฯ มุง่มั�นท่�จะสง่เสริมความย่ั�งยื่นติลอดูห่วงโซอ่ปุทานท่�รวมถึงึบรษิทัลกูในเครือและคูค่า้ บรษิทัฯ ไดูม้ก่ารจดัูทำา 
และประกาศจรรย่าบรรณในการดูำาเนินธุรกิจของคู่ค้าเพื�อเป็นแนวทางให้กับบริษัทลูกในเครือและคู่ค้าในการดูำาเนินธุรกิจ 
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1. การค่ดำเลือกคู่ค้า (Supplier Selection)

บริษัทฯ ไดู้กำาหนดูเกณฑ์์ขั�นติำ�าในการคัดูเลือกคู่ค้าเป็นการปฏิิบัติิติามจรรย่าบรรณในการดูำาเนินธุรกิจ ซ้�งประเมินจาก 
การใหคู้ค่า้ติอบแบบประเมินดูว้ย่ติวัเอง (Self-Assessment) และจากการทำา Social Listening หรือกระบวนการติรวจสอบ 
ชีื�อเสย่่งและมุมมองท่�คนในสังคมมต่่ิอคูค้่าจากการวิเคราะห์คย์่่เวิร์ดู (Keyword) ท่�เก่�ย่วกับลกูค้าบนแพลติฟอร์มสื�อสังคม
ติ่าง ๆ การปฏิิบัติิติามจรรย่าบรรณในการดูำาเนินธุรกิจของคู่ค้าม่นำ�าหนักในสัดูส่วนร้อย่ละ 15 ของเกณฑ์์การคัดูเลือก 
คู่ค้าทั�งหมดู ดัูงนั�น คู่ค้าทุกราย่ต้ิองผ่่านเกณฑ์์ขั�นติำ�าน่�ในเบื�องต้ินและต้ิองผ่่านเกณฑ์์การคัดูเลือกคู่ค้าในหัวข้ออื�น ๆ  
อ่กจึงจะถึูกคัดูเลือกให้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ

1.
การคัดำเล้ือก 

คู่ค้า

2.
การระบุ 

คู่ค้า

3. 
การป้ระเมีินิ 
ความีเสี�ยง 
ดำ้านิความี 

ยั�งยืนิ

4. 
การป้ระเมีินิ 

ที�สถานิที� 
ป้ฏิิบัติิงานิ

5. 
การแก้ไข 
ป้รับป้รุง

6. 
การทบทวนิ 
สัญญาคู่ค้า

Critical 
Supplier 

Identification

Critical Tier 1 
Suppliers

Evaluate 
Sustainability Risk

Integrate 
Sustainability 

Review in Yearly 
Business Plan

Address Sustainability Concerns 
and Discussion with CRC

On-Site Inspection by CRC

Supplier to Develop and Implement 
Corrective Action Plan in Writing within 

the Established Timeframe

Regular On-Site 
Visit and Supplier 

Review Every 3 
years

Sustainability 
Risk Scores

Issue Fixed

Low to 
Medium 

Risk

High Risk

No Yes

Yearly
Process

Suppliers
Selection

Overview Environment Social Governance

122 รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564



2. การระบุคู่ค้าหล่ก (Critical Supplier Identification)

การระบุคู่ค้าหลัก (Critical Supplier Identification) ม่จุดูประสงค์ในการชีี�ให้บริษัทฯ เล็งเห็นคู่ค้าท่�ม่ความสำาคัญท่�สุดู 
ติอ่ธุรกจิเพื�อท่�การดูำาเนนิงานดู้านความย่ั�งย่นืของบริษทัฯ จะสร้างประโย่ชีน์สงูและลดูความเส่�ย่งไดู้มาก ทั�งน่� บริษทัฯ ร่วมงาน 
กับเฉพาะคู่ค้าลำาดูับ 1 (Tier 1 Supplier) หรือคู่ค้าท่�ร่วมงานโดูย่ติรงกับบริษัทฯ เท่านั�น ซ้�งรวมถึึงคู่ค้าหลัก (Critical Tier 
1 Supplier) และคู่ค้ารอง (Non-Critical Tier 1 Supplier)

3. การประเมินิความเสี่่�ยั่งดำ้านิความยั่่�งยั่ืนิ (Sustainability Risk Evaluation)

หลังจากท่�บริษัทฯ สามารถึระบุคู่ค้าหลักไดู้แล้ว บริษัทฯ จะทำาการประเมินความเส่�ย่งดู้านความย่ั�งย่ืนในแติ่ละปีกับเฉพาะคู่ค้า
กลุ่มน่� เนื�องจากคู่ค้าหลักสามารถึส่งผ่ลกระทบติ่อบริษัทฯ ไดู้ในระดูับท่�สูง โดูย่ข้อมูลท่�ถึูกใชี้ประกอบการประเมินความเส่�ย่ง 
ดู้านความย่ั�งย่ืนไดู้แก่

• ผ่ลการติอบแบบประเมินดู้วย่ติัวเอง
• ผ่ลจากการทำา Social Listening
• ประเทศท่�ม่ความเส่�ย่งดู้านความย่ั�งย่ืนสูง
• การเสนอราคา
• การรับรองมาติรฐานดู้านความย่ั�งย่ืน
• การดูำาเนินงานดู้านความย่ั�งย่ืนและการรับผ่ิดูชีอบติ่อสังคม

ผ่ลลพัธจ์ากการประเมนิความเส่�ย่งดูา้นความย่ั�งย่นืคอืการจดัูลำาดัูบวา่คูค้่าแติล่ะราย่นั�นมค่วามเส่�ย่งดูา้นความย่ั�งย่นืในระดูบั
ท่�สูง กลาง หรือติำ�า คู่ค้าหลักท่�ม่ความเส่�ย่งระดูับกลางและติำ�าจะถึือว่าผ่่านการประเมินความเส่�ย่งดู้านความยั่�งย่ืนในปีนั�น
และจะถึูกรวมในแผ่นประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในทางกลับกัน คู่ค้าท่�ม่ความเส่�ย่งระดูับสูงจะถึูกบริษัทฯ ประเมินความเส่�ย่ง 
ดู้านความย่ั�งย่ืนเพิ�มเติิมอย่่างละเอ่ย่ดูก่อนท่�จะสามารถึร่วมงานกับบริษัทฯ ไดู้ติ่อไป

4. การประเมินิท่�สี่ถานิท่�ปฏิิบ่ติงานิ (On-Site Assessment)

คู่ค้าหลักท่�ถึูกประเมินว่าม่ความเส่�ย่งดู้านความย่ั�งย่ืนในระดูับสูงจะไดู้รับการประเมินเชีิงลึก โดูย่บริษัทฯ จะส่งพนักงานของ 
บริษัทฯ หรือท่�ปร้กษาไปติรวจสอบถึึงสถึานท่�ปฏิิบัติิงานจริงเพื�อยื่นยั่นผ่ลการประเมินอ่กรอบดู้วย่ข้อมูลปฐมภูมิ หากผ่ล
การประเมินท่�สถึานท่�ปฏิิบัติิงานย่ืนย่ันว่าคู่ค้าม่ความเส่�ย่งดู้านความย่ั�งย่ืนในระดูับสูง คู่ค้าราย่นั�นจะไดู้รับโอกาสในการแก้ไข
ปัญหาท่�พบเจอก่อนสามารถึกลับไปร่วมงานกับบริษัทฯ ไดู้อ่กครั�ง

5. การแก้ไขปร่บปรุง (Corrective Actions)

คู่ค้าหลักท่�ถึูกย่ืนย่ันจากการประเมินท่�สถึานท่�ปฏิิบัติิงานว่าม่ความเส่�ย่งดู้านความย่ั�งย่ืนในระดูับสูงจะติ้องพัฒนาแผ่น 
ปฏิิบัติิงานเพื�อแก้ไขและปรับปรุงปัญหาให้สำาเร็จภาย่ในกรอบเวลาท่�กำาหนดู หลังจากนั�น บริษัทฯ ติิดูติามผ่ลการดูำาเนินงาน
และประเมินท่�สถึานท่�ปฏิิบัติิงานอ่กครั�ง คู่ค้าท่�สามารถึแก้ไขปรับปรุงไดู้สำาเร็จจึงจะสามารถึกลับเข้าดูำาเนินงานติามปกติ ิ
พร้อมกับคู่ค้าหลักท่�ถูึกประเมินว่าม่ความเส่�ย่งในระดัูบกลางและติำ�า ส่วนคู่ค้าท่�ย่ังคงม่ประเด็ูนท่�ย่ังติ้องการการแก้ไข 
หลงเหลืออยู่่จะสามารถึดูำาเนินการแก้ไขปรับปรุงเพิ�มเติิมจนกว่าจะสำาเร็จ 

6. การทบทวนิสี่่ญญาคู่ค้า (Supplier Review)

เพื�อเป็นการสร้างความมั�นใจติ่อผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ เมื�อคู่ค้าหลักทุกราย่นั�นไดู้ร่วมงานกับบริษัทฯ ครบทุก 3 ปี คู่ค้าหลักเหล่าน่�
จะติ้องถึูกประเมินความเส่�ย่งท่�สถึานท่�ปฏิิบัติิงานเพื�อย่ืนย่ันความย่ั�งย่ืนติลอดูห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ไดู้อย่่างสมำ�าเสมอ 
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ผ่ลการดูำาเนนิงาน
 

796 (ร้อยล้ะ 3.2)

259 (ร้อยล้ะ 89)

24,560

290

0 0 

คู่่�คู่้าทั้้�งหมด/คู่่�คู่้าลำำาด้บ 1

จำานิวนิคู่ค้าป้ระเภทของคู่ค้า
คู่ค้าที�ไดำ้รับการป้ระเมีินิความีเสี�ยง
ดำ้านิความียั�งยืนิ 
(แบ่งเป้็นิคู่ค้าแติ่ล้ะป้ระเภท)

คู่่�คู่้าหลำ้กลำำาด้บ 1*

คู่่�คู่้าลำำาด้บอื่่�น (Non-Tier 1 Suppliers) 

คู่่�คู่้าภายในประเทั้ศไทั้ย

ร้อยล้ะ 93.80
(23,048 ราย)

คู่่�คู่้าต่�างประเทั้ศ 

ร้อยล้ะ 6.20
(1,512 ราย)

*เฉพาะกลำ่�มธุ่รกิจฟู้่�ด แฟู้ชั่้�น แลำะฮาร์ดไลำน์

หมีวดำหมีู่ธิุรกิจ รวมี กลุ้่มีฟูู้้ดำ กลุ้่มีแฟู้ชั�นิ กลุ้่มีฮาร์ดำ
ไล้นิ์ 

กลุ้่มีพัร็อพั
เพัอร์ติี�

มีลู้คา่การใชจ้า่ยในิห่วงโซ่อ่ปุ้ทานิ 100%
(130,474 ล้านบาท)

27% 26% 41% 6%

จำานิวนิคู่ค้าล้ำาดำับ 1 100%
(24,560 คู่ค้า)

27% 14% 9% 50%

คา่ใชีจ้า่ย่ในห่วงโซอ่ปุทาน
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ติัวชี�วัดำดำ้านิการบริหารจัดำการห่วงโซ่่อุป้ทานิอย่างยั�งยืนิในิป้ี 2564

หมายเหต่่: เฉพาะการดำาเนินงานขอื่งประเทั้ศไทั้ย

ร้อยล้ะ

100
ภายในปี 2567

ร้อยล้ะ

100
ภายในปี 2566

ร้อยล้ะ

100
ภายในปี 2566

ร้อยล้ะ

100

ร้อยล้ะ

100

ร้อยล้ะ

0

เซ็็นเห็นชั่อื่บก้บจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุ่รกิจขอื่งคู่่�คู่้า

คู่ค้าหล้ักล้ำาดำับ 1 
(สัดำส่วนิจากจำานิวนิคู่ค้า
หล้ักล้ำาดำับ 1 ทั�งหมีดำ)

เป้้าหมีาย

ต่อื่บแบบประเมินคู่วามเสี่่�ยง 
ด้านคู่วามย้�งย่นด้วยต่้วเอื่ง

ร้บการฝึึกอื่บรมด้านคู่วามย้�งย่น

แผนิรับมีือการแพัร่ระบาดำของ COVID-19 สำาหรับศููนิย์กระจายสินิค้า

บริษัทฯ ไดู้ม่การจัดูทำาแผ่นรับมือการระบาดูของ COVID-19 สำาหรับศูนย่์กระจาย่สินค้า โดูย่ม่วัติถุึประสงค์ใน 
การป้องกันการขัดูข้องในศูนย์่กระจาย่สินค้า ซ้�งม่ความสำาคัญเป็นอย่่างมากต่ิอทั�งห่วงโซ่อุปทาน ซ้�งรวมถึึง
มาติรการรบัมอืใน 3 ระดูบั ไดูแ้ก ่การเติรยี่มความพรอ้ม การติอบสนอง และการฟ้�นฟ ูและครอบคลมุการดูำาเนนิงาน 
ท่�เก่�ย่วข้องกับศูนย่์กระจาย่สินค้าทั�งหมดู ท่�สำาคัญไดู้ม่การติิดูติามสถึานการณ์การแพร่ระบาดูอย่่างติ่อเนื�องเพื�อ
ปรับเปล่�ย่นแผ่นรับมือให้สอดูคล้องกับลักษณะของ COVID-19 ท่�กลาย่พันธุ์ใหม่
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มีาติรการรบัมีอืการแพัร่ระบาดำของ COVID-19

ระดำับมีาติรการ ติัวอย่างมีาติรการดำ้านิ
พันิักงานิแล้ะบุคล้ากร

ติวัอยา่งมีาติรการ 
ดำา้นิสถานิที�ดำำาเนินิิงานิ

 ติวัอยา่งมีาติรการดำา้นิ
การบรหิารจัดำการสนิิคา้

เติรียมี
ความีพัร้อมี 

(Preparation 
Stage)

ทำาการติรวจสอบ
ประวัติิการเดูินทาง 
ประวัติิการสัมผ่ัสกับ 
ผู่ต้ิดิูเชีื�อและผู่เ้ส่�ย่งติดิูเชืี�อ 
การเว้นระย่ะห่าง 
การคัดูกรองอุณหภูมิ 
การจัดูอบรมเก่�ย่วกับ 
การป้องกัน COVID-19

ม่การวางแผ่นการเข้า
ทำางานของพนักงาน และ
จ้างผู่้รับเหมา

การทำาความสะอาดูเพื�อ
ฆ่่าเชีื�อโรค การเติรีย่ม
ศูนย่์กระจาย่สินค้าสำารอง
ในพื�นท่�อื�น ในกรณ่ท่�ติ้อง
ปิดูสถึานท่�จากการติรวจ
พบผู่้ติิดูเชีื�อ หรือจาก
ประกาศล็อกดูาวน์

การเพิ�มจำานวนสินค้าใน
คลังสินค้าและใน 
ร้านค้าเพื�อป้องกันสินค้า
ขาดูแคลน เพิ�มจำานวน
สินค้านำาเข้าในกรณ่ท่�ห้าม
ขนย่้าย่สินค้าข้ามประเทศ 
ติิดูติามสถึานการณ์ใน
พื�นท่�ดูำาเนินงานของคู่ค้า

ติอบสนิอง 
(Action 
Stage)

ให้พนักงานท่�อุณหภูมิสูง
กว่า 37.5°C กลับบ้าน
เพื�อเฝั้าสังเกติอาการ 
ให้พนักงานท่�สัมผ่ัสกับ 
ผู่้ติิดูเชีื�อหรือผู่้เส่�ย่ง 
ติิดูเชีื�อสูงกักติัวเองท่�บ้าน
เป็นระย่ะเวลา 14 วัน

ปิดูสถึานท่�ดูำาเนินงาน 
ระงับการใชี้รถึบรรทุกคัน
ท่�สัมผ่ัสกับผู่้ติิดูเชีื�อทันท่
เพื�อทำาความสะอาดูและ
ฆ่่าเชีื�อโรค

ราย่งานสถึานการณใ์หก้บั
ผู่้บริหารเพื�อดูำาเนินการ
สื�อสารภาย่ในกับองค์กร
ไดู้อย่่างโปร่งใสและ 
ถึูกติ้อง

ขนย่้าย่สินค้าจากในพื�นท่�
เส่�ย่งไปย่ังศูนย่์กระจาย่
สินค้าชีั�วคราว ขนย่้าย่
สินค้าระหว่างร้านค้าเพื�อ
ป้องกันการขาดูแคลน
สินค้า วางแผ่นเส้นทาง
ขนส่งสินค้าสำารองเพื�อ
หล่กเล่�ย่งพื�นท่�เส่�ย่ง 
หรือพื�นท่�ท่�ม่ประกาศ 
ล็อกดูาวน์

ฟู้้�นิฟูู้ 
(Recovery 

Stage)

ให้โอกาสในการทำางาน
ล่วงเวลา (Overtime) 
เพื�อชีดูเชีย่ราย่ไดู้ให้กับ
พนักงานท่�ไดู้รับผ่ลกระทบ 
จากการกักติัว 
จา้งพนักงานชีั�วคราว หรอื 
คู่ค้าเพื�อแบ่งเบาภาระงาน 
สลับติารางการทำางาน
ให้สอดูคล้องกับปริมาณ
ของงาน

กลับมาใชี้ศูนย่์กระจาย่
สินค้าหลักหลังจากท่�ม่
การทำาความสะอาดู และ
หลังจากท่�พื�นท่�ม่ 
ความเส่�ย่งท่�ลดูลง

สื�อสารถึงึผ่ลกระทบต่ิาง ๆ   
ให้กับทุกส่วนรับทราบ
ติรวจสอบจำานวนสินค้า
เพื�อเติิมสินค้า ขนส่ง
สินค้าติามราย่การท่�ม่อยู่่
แล้วโดูย่ดู่วน
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กรณ่การต่ิดเชั่้�อื่ภายในพ่�นทั้่� 
ปฏิิบ้ต่ิงานขอื่งพน้กงาน 
ในสี่�วนงานด้านห�วงโซ็�อื่่ปทั้าน

57 กรณี
(ร้อื่ยลำะ 2.3 ขอื่งพน้กงาน 
ทั้้�งหมด 2,511 กรณ่)

กรณ่การต่ิดเชั่้�อื่จากภายนอื่กพ่�นทั้่�
ปฏิิบ้ต่ิงานขอื่งพน้กงานในสี่�วนงาน
ด้านห�วงโซ็�อื่่ปทั้าน

154 กรณี
(ร้อื่ยลำะ 6.1 ขอื่งพน้กงาน 
ทั้้�งหมด 2,511 กรณ่)

กรณ่การต่ิดเชั่้�อื่ขอื่ง 
ผู้่้ร้บเหมาในสี่�วนงาน 
ด้านห�วงโซ็�อื่่ปทั้าน

71 กรณี
(ร้อื่ยลำะ 7.2 ขอื่งผู้่้ร้บเหมา 
ทั้้�งหมด 993 กรณ่)

กรณ่การก้กต่้วขอื่งผู้่้เสี่่�ยงต่ิดเชั่้�อื่ทั้่�ถู่กก้กต่้ว

659 กรณี
(ร้อื่ยลำะ 26.2 ขอื่งพน้กงานทั้้�งหมด 2,511 กรณ่)

กรณ่การหย่ดชั่ะง้กการทั้ำางาน
ขอื่งศ่นย์กระจายสี่ินคู่้า 

0 ครั�ง

การพััฒนิาแพัล้ติฟู้อร์มีให้บริการขนิส่งสินิค้าที�มีีขนิาดำใหญ่

ในปีท่�ผ่่านมา บริษัทฯ ไดู้ม่การวางแผ่นร่วมกับ บริษัท เคอรี� เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย่) จำากัดู (มหาชีน) ซ้�งเป็น 
ผู่้ให้บริการดู้านโลจิสติิกส์ราย่ใหญ่ของประเทศ ในการพัฒนา Kerry XL ซ้�งเป็นแพลติฟอร์มให้บริการขนส่งสินค้า
ท่�ม่ขนาดูใหญ่ อาทิ เฟอร์นิเจอร์ และเครื�องใชี้ไฟฟ้า เป็นการติ่อย่อดูระบบโลจิสติิกส์ของบริษัทฯ ให้สามารถึติอบ
สนองความต้ิองการของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจใหม่ไดู้อย่่างม่ประสิทธิภาพ ประโย่ชีน์ท่�บริษัทฯ จะไดู้รับจาก 
การร่วมมือน่� คือ ติ้นทุนและระย่ะเวลาในการขนส่งสินค้าขนาดูใหญ่ท่�ลดูลง และการเพิ�มความสะดูวกสบาย่ให้กับ
ลูกค้าผ่่านบริการติรวจสอบสถึานะในการขนส่งสินค้า

ปี 2564
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ความมั�นคงทางไซเบอร์และ
การปกปอ้งขอ้มลูสว่นตัิวของลกูคา้
การขับเคลื�อนธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ไดู้เปล่�ย่นผ่่านเข้าสู่ Digital Transformation และ Internet of Things (IoTs) 
ท่�มุ่งย่กระดัูบความรวดูเร็วและประสิทธิภาพของการดูำาเนินงาน ควบคู่กับความปลอดูภัย่ของข้อมูลสำาคัญของธุรกิจ และ
ข้อมูลส่วนติัวของคู่ค้าและลูกค้า ทำาให้บริษัทฯ ติระหนักถึึงความสำาคัญของความปลอดูภัย่ทางไซเบอร์และเสถึ่ย่รภาพ
ของเครือข่าย่ข้อมูล อันม่ความเส่�ย่งติ่อการถูึกโจรกรรมข้อมูลและอาชีญากรรมทางไซเบอร์ท่�ม่รูปแบบท่�หลากหลาย่และ 
ซบัซอ้นมากข้�น ซ้�งอาจสามารถึสรา้งความเสย่่หาย่จากการรั�วไหลของขอ้มลู จนสง่ผ่ลกระทบติอ่ความมั�นคงทั�งมติิเิศรษฐกจิ 
สังคม และสิ�งแวดูล้อม ติลอดูจนความน่าเชีื�อถึือของคู่ค้าและลูกค้าท่�ม่ติ่อบริษัทฯ ย่ิ�งกว่านั�น บริษัทฯ ย่ังให้ความสำาคัญติ่อ
การปฏิิบัติิติามกฎหมาย่ทั�งในประเทศและระดูับสากลดู้านความปลอดูภัย่ทางไซเบอร์และความเป็นส่วนติัวของข้อมูลอย่่าง
เคร่งครัดู เพื�อป้องกันภัย่ทางไซเบอร์และลดูผ่ลกระทบการรั�วไหลของข้อมูลสู่สาธารณะท่�อาจจะเกิดูข้�น

แนวทางการจัดูการ 
ในการวางรากฐานความมั�นคงทางไซเบอรแ์ละความปลอดูภยั่ของขอ้มลู บริษทัฯ ไดูเ้ริ�มจากการจัดูติั�งหนว่ย่งานกำากบัดููแล
ความมั�นคงทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนติัวของคู่ค้าและลูกค้า (CISO) ท่�ม่บทบาทในการกำากับดููแลเสถึ่ย่รภาพ
ของเครือข่าย่ โดูย่ม่พนักงานในระดูับชีำานาญการรับผ่ิดูชีอบอย่่างใกล้ชีิดู พร้อมทั�งจัดูการระบบรักษาความปลอดูภัย่อย่่าง
เคร่งครัดูให้แก่ศูนย่์คอมพิวเติอร์ เพื�อป้องกันความเส่�ย่งติ่อความเส่ย่หาย่ทางกาย่ภาพ ภาย่ใติ้โครงสร้างการกำากับดููแล
ดู้านความมั�นคงทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดูย่เฉพาะอันประกอบดู้วย่ คณะกรรมการนโย่บาย่ความเส่�ย่ง 
ประธานกรรมการบริหาร ประธานดู้านความปลอดูภัย่ของข้อมูลสารสนเทศ ติลอดูจนพนักงานระดูับปฏิิบัติิการ นอกจากน่� 
บริษัทฯ ไดู้กำาหนดูแนวปฏิิบัติิบังคับใชี้ในการจัดูเก็บและถึ่าย่โอนข้อมูลของระบบสารสนเทศ เพื�อสร้างองค์ความรู้และ 
ความติระหนักของพนักงานทุกระดูับ มากไปกว่าน่� บริษัทฯ ไดู้กำาหนดูนโย่บาย่ความเป็นส่วนติัวของข้อมูล พร้อมทั�งพัฒนา
ความปลอดูภัย่ของระบบการจัดูการขอ้มลูของลกูคา้ ควบคูกั่บการจดัูสรรชีอ่งทางให้แกล่กูคา้และผู่ท้่�ถึอืหุ้นในการสอบถึาม
ดูา้นสทิธกิารเขา้ถึงึขอ้มลูและรอ้งเรยี่นดูา้นไซเบอร ์เพื�อสรา้งความเชีื�อมั�นของลกูคา้และคูค่า้ท่�มใ่หม้ค่วามมั�นคงทางไซเบอร์
และแนวทางการปอ้งกนัระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ ท่�สามารถึพฒันาและปรบัติวัไดูอ้ย่า่งย่ดืูหยุ่น่ในการรบัมอืกบัภยั่คุกคาม
ทางไซเบอร์ไดู้อย่่างทันท่วงท่
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โครงสร้างการกำากับดำูแล้ดำ้านิความีมีั�นิคงทางไซ่เบอร์ 
แล้ะการป้กป้้องข้อมีูล้ส่วนิติัวของคู่ค้าแล้ะลู้กค้า

สามารถึศึกษาโครงสร้างการกำากับดููแล 
ดู้านความมั�นคงทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนติัวของลูกค้า 

เพิ�มเติิมไดู้ท่�

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1

Risk Policy Committee

Chief Information Security Officer (CISO)

CEO
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สามารถึศึกษาขั�นติอนและ 
การจัดูการดู้านความเป็นส่วนติัวของข้อมูล

เพิ�มเติิมไดู้ท่�

จั ดูประชีุมป  SCM (Secur i ty 
Committee Meeting) ระหว่าง 
ห น่ ว ย่ ง า น ดูู แ ล ค ว า ม ป ล อ ดู ภั ย่ 
ทางไซ เบอร์ เ พื�อแลกเปล่� ย่นและ 
ร่วมกันกำาหนดูทิศทางการบริหาร
ความปลอดูภัย่อย่่างสมำ�าเสมอ

กระบวนิการดำ้านิความีป้ล้อดำภัยทางไซ่เบอร์

รวบรวม และแลกเปล่�ย่นขอ้มลูขา่วสาร
เก่�ย่วกับความปลอดูภัย่ไซเบอร์ เพื�อ
ประเมินความเส่�ย่งและเติรีย่มพร้อม
ติ่อภัย่คุกคามทางไซเบอร์

ปรับปรุงวิธ่การและ จัดูทำากรอบ 
การดูำาเนินงานเพื�อเป็นแนวปฏิิบัติิ 
รวมทั�งระบบเทคโนโลย่่เชีิงป้องกันให้
เป็นไปติามกรอบ CIS Controls และ 
NIST CSF

ป้ระเภทข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้

การโอนิข้อมีูล้ออก 
นิอกราชอาณาจักร

นิโยบายการเก็บแล้ะใช้คุ้กกี�

วัติถุป้ระสงค์การเก็บรวบรวมี
การใช้ แล้ะการเป้ิดำเผยข้อมีูล้

ระยะเวล้าในิการเก็บ
ข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้

สิทธิิติามีกฎหมีายของ
ข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้

หนิ่วยงานิหร่อบุคคล้ที�
บริษััทฯ อาจเป้ิดำเผยข้อมีูล้ให้

ความีป้ล้อดำภัยของข้อมีูล้

ชอ่งทางบรกิารสำาหรับการใชส้ทิธิิ
ของเจ้าของข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้

การป้้องกันิความีเป้็นิส่วนิติัวของข้อมีูล้ 

บริษัทฯ มุ่งมั�นท่�จะสร้างความปลอดูภัย่ของข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ีบริการและเลือกซื�อสินค้า และดููแลคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ทั�งหมดูอย่่างม่ความรับผิ่ดูชีอบ เพื�อไม่ให้เกิดูการรั�วไหลสู่สาธารณะ จึงไดู้ม่การจัดูทำา
นโย่บาย่ดู้านความเป็นส่วนติัวของข้อมูล และเปิดูเผ่ย่นโย่บาย่สู่สาธารณะเพื�อสร้างความโปร่งใสในการดูำาเนินงาน ภาย่ใติ้ 
การกำากบัดูแูลของหนว่ย่งานคุ้มครองขอ้มูลสว่นบคุคลท่�มห่นา้ท่�ใหค้ำาแนะนำา และกำาหนดูกรอบการดูำาเนนิงานท่�สอดูคลอ้งกับ 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) เพื�อสร้างความเชีื�อมั�นดู้านความปลอดูภัย่
ของข้อมูลให้แก่ลูกค้า ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ถูึกนำาไปใชี้ หรือเปิดูเผ่ย่ อันขัดูติ่อจุดูประสงค์ท่�เจ้าของข้อมูลไดู้รับทราบ 
มากไปกวา่น่� บรษิทัฯ ไดูส้ร้างช่ีองทางการใหบ้รกิารในรูปแบบออนไลน์และศนูย์่บริการลกูคา้ (Call Center) เพื�อใหค้ำาปรก้ษา 
ซ้�งม่ประเดู็นท่�ครอบคลุมดูังติ่อไปน่� 
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ช่องทางติิดำติ่อแล้ะร้องเรียนิดำ้านิข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้ 

บริษัทฯ จัดูทำาชี่องทางการติิดูติ่อสื�อสารให้แก่ลูกค้าและผู้่ถึือหุ้น ทั�งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สำาหรับ 
การติิดูต่ิอขอคำาปร้กษาและแสดูงความประสงค์ในการเข้าถึึงข้อมูลส่วนตัิวติามนโย่บาย่ของบริษัทฯ ติลอดูจน 
การร้องเรีย่นถึึงเหตุิการณ์ข้อมูลรั�วไหล หรือการถึูกละเมิดูสิทธิความเป็นส่วนติัว เพื�อสร้างความโปร่งใส่ใน 
การดูำาเนินงานดู้านการจัดูเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและความเชีื�อมั�นของผู่้เก่�ย่วข้องทั�งหมดูท่�ม่ให้แก่บริษัทฯ ทั�งน่�  
ทกุข้อรอ้งเรีย่นจะไดู้รบัการติรวจสอบโดูย่คณะกรรมการติรวจสอบข้อมลูสว่นบคุคล เพื�อหาถึงึสาเหตุิและดูำาเนนิการ 
แก้ไขอย่่างรวดูเร็วท่�สุดู โดูย่หากเป็นสาเหติุอันเกิดูจากบริษัทฯ จะม่การแสดูงความรับผ่ิดูชีอบในส่วนของ 
การชีดูใชี้หรือเย่่ย่วย่าให้แก่ผู่้ร้องเรีย่นติามความเหมาะสม 

ช่องทางการติิดำติ่อ

Call Center: 
+66 2 650 3600, +66 2 730 7777

บริษ่ท เซ่็นิทร่ล รีเทล คอร์ปอเรชั่่�นิ จำาก่ดำ (มหาชั่นิ)

e-mail: pr@central.co.th, contact@central.co.th

อาคารเซ็นทรัลชีิดูลมทาวเวอร์ ชีั�น 14 เลขท่� 22 ซอย่สมคิดู 
ถึ.เพลินจิติ แขวงลุมพิน่ เขติปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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ผ่ลการดูำาเนนิงาน
ความีป้ล้อดำภัยของข้อมีูล้สารสนิเทศู / 
ความีมีั�นิคงทางไซ่เบอร์ ป้ี 2561 ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

จำานวนเหติุการณ์การละเมิดูระบบรักษาความปลอดูภัย่
ของข้อมูลสารสนเทศ* หรือเหติุการณ์ดู้านความมั�นคง
ทางไซเบอร์อื�น ๆ **

0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่ 2 กรณ่

• จำานวนเหติุการณ์การละเมิดูข้อมูล*** อันประกอบดู้วย่ 
การรั�วไหลของข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล 
และการสูญหาย่ของข้อมูลของลูกค้า

0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่

• จำานวนพนักงานและลูกค้าท่�ไดู้รับผ่ลกระทบ 
จากการรั�วไหลของข้อมูล 0 คน 0 คน 0 คน 0 คน

• จำานวนเงินบาทท่�ถึูกปรับหรือไดู้รับบทลงโทษ 
อันม่สาเหติุจากการละเมิดูความปลอดูภัย่ของข้อมูล
สารสนเทศ หรือเหติุการณ์ดู้านความมั�นคงทางไซเบอร์
อื�น ๆ 

0 บาท 0 บาท 0 บาท 0 บาท

การป้้องกันิข้อมีูล้ส่วนิบุคคล้ ป้ี 2561 ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

จำานวนข้อร้องเรีย่นอันม่หลักฐานรองรับ**** 
ดู้านการละเมิดูข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่ 1 กรณ่

• ข้อร้องเรีย่นจากบุคคลภาย่นอก 0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่ 1 กรณ่

• ข้อร้องเรีย่นจากหน่วย่งานกำากับข้อกฎหมาย่ 
(หน่วย่งานรัฐ) 0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่ 0 กรณ่

* การลำะเมิดระบบร้กษาคู่วามปลำอื่ดภ้ยขอื่งข้อื่ม่ลำสี่ารสี่นเทั้ศ (Information Security Breaches) หมายถูึง การเข้าถูึงข้อื่ม่ลำ แอื่ปพลำิเคู่ช้ั่น เคู่ร้อื่ข�าย อื่่ปกรณ์  
ระบบร้กษาคู่วามปลำอื่ดภ้ยขอื่งเคู่ร้อื่ข�ายแลำะข้อื่ม่ลำ โดยไม�ได้ร้บอื่น่ญาต่

** เหต่่การณ์ด้านคู่วามม้�นคู่งไซ็เบอื่ร์อื่่�น ๆ (Other Cybersecurity Incidents) หมายถึูง กรณ่อื่่�น ๆ นอื่กจากการเข้าถึูง หร้อื่เปิดเผู้ยข้อื่ม่ลำท่ั้�ได้ร้บการคู้่่มคู่รอื่ง 
โดยไม�ได้ร้บอื่น่ญาต่ เชั่�น การทั้่�ผู้่้บ่กร่กเข้าคู่วบคู่่มระบบไฟู้ฟู้�า หร้อื่ ระบบขนสี่�ง เป็นต่้น

*** การลำะเมิดข้อื่ม่ลำ (Data Breach) หมายถูึง ผู้ลำกระทั้บอื่้นเกิดจากการลำะเมิดระบบร้กษาคู่วามปลำอื่ดภ้ยทั้่�นำาไปสี่่�เหต่่การณ์ทั้่�ไม�พึงประสี่งคู่์ หร้อื่การกระทั้ำาอื่้นมิชั่อื่บ
ด้วยกฎหมาย การร้�วไหลำขอื่งข้อื่ม่ลำ การเปลำ่�ยนแปลำงหร้อื่เปิดเผู้ยข้อื่ม่ลำสี่�วนบ่คู่คู่ลำโดยไม�ได้ร้บอื่น่ญาต่ ต่ลำอื่ดจนการจ้ดเรียงแลำะประมวลำผู้ลำข้อื่ม่ลำสี่�วนบ่คู่คู่ลำ หร้อื่ 
ข้อื่ม่ลำทั้่�เป็นคู่วามลำ้บ อื่้นกระทั้บต่�อื่ระบบร้กษาคู่วามปลำอื่ดภ้ย

**** ขอ้ื่รอ้ื่งเรยีนอื่น้ม่หล้ำกฐานรอื่งรบ้ หมายถูงึ จดหมายรอ้ื่งเรยีนทั้่�ร�างโดยลำก่คู่า้ หน�วยงานกำากบ้ขอ้ื่กฎหมาย (หน�วยงานรฐ้) อื่น้มป่ระเดน็เก่�ยวขอ้ื่งกบ้การลำะเมดิขอ้ื่มล่ำ 
สี่�วนบ่คู่คู่ลำขอื่งลำ่กคู่้า หร้อื่ข้อื่ร้อื่งเรียนภายนอื่กอื่งคู่์กร (3rd Party Organization) ทั้่�สี่อื่ดคู่ลำ้อื่งก้บหลำ้กเกณฑ์์ขอื่งบริษ้ทั้ฯ (หร้อื่นโยบายด้านคู่วามเป็นสี่�วนต่้วขอื่ง
ข้อื่ม่ลำขอื่งบริษ้ทั้ฯ )
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การรับรองนิโยบายดำ้านิความีมีั�นิคงของข้อมีูล้สารสนิเทศู 
(Information Security Policy Endorsement)

บริษัทฯ วางกลยุ่ทธ์ท่�เปรีย่บเสมือนพิมพ์เขีย่วเพื�อสร้างทิศทางการดูำาเนินงานดู้านความมั�นคงของข้อมูล 
สารสนเทศให้เกิดูความชีัดูเจน อันถึือเป็นจุดูเริ�มติ้นท่�สำาคัญในการย่กระดูับประสิทธิภาพดู้านความปลอดูภัย่ 
ของข้อมูล การจัดูการความเส่�ย่ง ติลอดูจนการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

โครงการพััฒนิาระบบรักษัาความีป้ล้อดำภัยขั�นิสูงของข้อมีูล้ป้ล้ายทางดำ้วย
เทคโนิโล้ยี EDR (Enhanced Endpoint Advance Protection with EDR 
Technology)

บรษิทัฯ ใหค้วามสำาคัญกบัความปลอดูภยั่ของขอ้มลูเครื�องอปุกรณป์ลาย่ทาง (End Points) จงึทำาการประย่กุติใ์ชี้
เทคโนโลย่ ่EDR (Endpoint Detection and Response) ในการติรวจสอบเหติกุารณท์่�อาจนำามาสูค่วามเส่�ย่งดูา้น 
ความปลอดูภัย่ของข้อมูลท่�เกิดูข้�นท่�เครื�องอุปกรณ์ปลาย่ทางท่�สามารถึติอบสนองไดู้อย่่างรวดูเร็ว ติลอดูจน 
การเพิ�มประสิทธิผ่ลการกู้คืนของข้อมูลให้สูงมากข้�น

ช่�อโครงการ การรับรองนิโยบายดำ้านิความีมีั�นิคงของข้อมีูล้สารสนิเทศู 

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร ย่กระดูับภาพรวมความปลอดูภัย่ของข้อมูล

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) นโย่บาย่ดู้านความมั�นคงของข้อมูลสารสนเทศ

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation) กรอบการดูำาเนินงานดู้านความมั�นคงของข้อมูลสารสนเทศ 
เพื�อลดูความเส่�ย่ง

ช่�อโครงการ

การพััฒนิาระบบรักษัาความีป้ล้อดำภัยขั�นิสูงของข้อมีูล้ป้ล้ายทาง
ดำ้วย เทคโนิโล้ยี EDR 

(Enhanced Endpoint Advance Protection with EDR 
Technology)

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร ย่กระดูับความปลอดูภัย่ของข้อมูลปลาย่ทาง

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) การประยุ่กติ์ใชี้เทคโนโลย่่ EDR 

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation)
ลดูความเส่�ย่งดูา้นการรั�วไหลของขอ้มลู และลดูความเสย่่หาย่ท่�เกดิูข้�น
จากข้อมูลท่�ไดู้รับความเส่ย่หาย่จากการเจาะระบบ ณ เครื�องอุปกรณ์ 
ปลาย่ทาง

โครงการท่�โดูดูเดูน่
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การพััฒนิาระบบป้้องกันิโป้รแกรมีไมี่พัึงป้ระสงค์ แล้ะอีเมีล้หล้อกล้วง 
(Enhanced Phishing/e-mail Malware Protection)

บริษัทฯ ดูำาเนินโครงการป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ท่�มาในรูปแบบอ่เมลหลอกหลวง ท่�ม่การแนบโปรแกรมท่�
ไม่พึงประสงค์ซ้�งม่จุดูมุ่งหมาย่ในการเข้าถึึงข้อมูลสำาคัญหรือพื�นท่�จัดูเก็บข้อมูลท่�ม่การจำากัดูสิทธิ�และไม่เปิดูเผ่ย่
สู่สาธารณะ จึงมุ่งสร้างความติระหนักให้แก่พนักงานทุกระดูับให้เฝั้าระวังถึึงภัย่อันติราย่ท่�แอบแฝังมากับอ่เมล 
พร้อมทำาการทดูสอบความติระหนักและระบบรักษาความปลอดูภัย่อย่่างสมำ�าเสมอ

โครงการเพัิ�มีศูักยภาพั Security Operation Center / Incident Response  
เพัื�อพััฒนิา  Incident Response Recovery 
(Security Operation Center / Incident Response Capabilities for 
Improved Incident Response Recovery)

บริษัทฯ มุ่งเสริมขีดูความสามารถึของระบบการดูำาเนินงานดู้านความปลอดูภัย่และกระบวนการติอบสนอง 
ติ่อสถึานการณ์ท่�ไม่พึงประสงค์ ผ่่านการทบทวนการจัดูการเหติุการณ์ดู้านความปลอดูภัย่ท่�เกิดูข้�นโดูย่พิจารณา
ถึงึระบบการแจ้งเติอืน การติรวจจับเหติกุารณไ์มพ่งึประสงค ์การติอบสนอง ติลอดูจนการกูค้นืขอ้มลูสำาคญัของ
ธุรกิจอย่่างทันท่วงท่ 

ช่�อโครงการ การพัฒันิาระบบป้อ้งกันิโป้รแกรมีไม่ีพังึป้ระสงค ์แล้ะอเีมีล้หล้อกล้วง 
(Enhanced Phishing/e-mail Malware Protection)

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร สร้างความติระหนักและย่กระดูับดู้านความปลอดูภัย่และความเป็น 
ส่วนติัวของข้อมูล

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) ย่กระดูับการป้องกันการโจรกรรมข้อมูล

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation) ชี่วย่ลดูความผิ่ดูพลาดูท่�เกิดูจากบุคลากรเพื�อลดูความเส่�ย่ง และ 
ความเส่ย่หาย่ดู้านการเงิน อันเกิดูจากการโจรกรรมข้อมูล

ช่�อโครงการ การเพัิ�มีศูักยภาพั Security Operation Center / Incident 
Response เพัื�อพััฒนิา IR Recovery

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร สร้างความปลอดูภัย่ของข้อมูลและความพร้อมติ่อเหติุการณ์ อันเป็น
ความเส่�ย่งติ่อความปลอดูภัย่ของข้อมูล

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) Security Operation Center / Incident Response ท่�มป่ระสิทธิภาพ
สูงข้�น

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation) ลดูความเส่�ย่ง และความเส่ย่หาย่อันเกิดูจากเหติุการณ์ไม่พึงประสงค์ 
เพื�อคงไว้ซ้�งความติ่อเนื�องของการดูำาเนินธุรกิจ
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นวัติกรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย่่ในปัจจุบัน ไดู้ม่บทบาทสำาคัญติ่อการเปล่�ย่นแปลงพฤติิกรรมของมนุษย่์ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึึง
ความสำาคัญ ในการประยุ่กติ์ใชี้เทคโนโลย่่เพื�อนำามาพัฒนาเป็นนวัติกรรมท่�สามารถึติอบรับกับความติ้องการของผู่้บริโภค 
และสร้างประสบการณ์ท่�ดู่ให้แก่ลูกค้า อันนำามาสู่ความไดู้เปรีย่บในเชิีงการแข่งขันท่�จะเป็นส่วนส่งเสริมให้ธุรกิจเติิบโติอย่่าง
กา้วกระโดูดู มากไปกวา่น่� บรษัิทฯ ติระหนกัถึงึผ่ลกระทบจากการเกดิูใหมข่องเทคโนโลย่ท่า่มกลางกระแส Disruption บรษิทัฯ 
จึงมุ่งมั�นท่�จะพัฒนานวัติกรรมและเทคโนโลย่่ท่�นำาสมัย่ และปรับเข้าสู่กลยุ่ทธ์การดูำาเนินธุรกิจขององค์กร อาทิ การพัฒนา 
ติ่อย่อดูชี่องทางการให้บริการและจำาหน่าย่สินค้าแบบออนไลน์ ควบคู่กับการทำาการติลาดูแบบ Omnichannel ท่�เน้น 
การเขา้ถึงึลกูคา้ทกุเพศ และทุกชีว่งอาย่ ุไดูอ้ย่า่งรวดูเร็ว รวมถึงึการพัฒนานวตัิกรรมเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและความรวดูเร็ว
ในการทำางาน ติลอดูทั�งห่วงโซ่อุปทาน เพื�อสร้างความเชีื�อมั�นของผู่้ถึือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ ท่�ม่ให้แก่บริษัทฯ

แนวทางการจัดูการ 
ในการดูำาเนินงานดู้านนวัติกรรม บริษัทฯ ไดู้มอบหมาย่ให้แก่ท่ม “Central Tech” อันเป็นกลุ่มธุรกิจย่่อย่ในเครือของบริษัทฯ 
สร้างสรรค์นวัติกรรมผ่ลิติภัณฑ์์เพื�อลูกค้า ภาย่ใต้ิแนวคิดู “Customer Centric” เพื�อนำาไปสู่ความประทับใจของลูกค้า
ท่�ม่ต่ิอบริษัทฯ ผ่่านการปรับกลยุ่ทธ์ทางการติลาดู มุ่งเสริมศักย่ภาพของแพลติฟอร์ม Omnichannel, e-Commerce 
และ Customer Relationship ควบคู่กับการพัฒนานวัติกรรมเพื�อกระบวนการทำางานท่�สามารถึเพิ�มประสิทธิภาพและ 
ย่กระดูับความรวดูเร็วในการทำางานภาย่ในหน่วย่ธุรกิจ ติลอดูจนการติิดูติ่อประสานงานระหว่างองค์กร มากไปกว่าน่� 
เพื�อสร้างความเปล่�ย่นแปลงอย่่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ไดู้มุ่งเน้นการสื�อสารสร้างความเข้าใจดู้านนวัติกรรมให้แก่พนักงาน 
ทุกระดูับ และผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ติลอดูทั�งห่วงโซ่อุปทาน ผ่่านชี่องทางการสื�อสารติ่าง ๆ อ่กทั�ง บริษัทฯ ไดู้สนับสนุนศูนย่์พัฒนา
นวัติกรรมเทคโนโลย่่ (Central Tech Retail Lab) เพื�อทดูลองพัฒนาเทคโนโลย่่ท่�นำาสมัย่และมอบโอกาสการต่ิอย่อดู 
ใหแ้กบ่รษิทัสติารท์อพัท่�มศั่กย่ภาพ เพื�อความร่วมมอืกับพนัธมิติรทางธรุกจิ ซ้�งถึอืเป็นรากฐานสำาคญัในการบรรลุเปา้หมาย่ 
ของบริษัทฯ เพื�อเป็นผู่้นำาอันดูับ 1 ดู้านการค้าปล่กของประเทศไทย่ 

 GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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โครงการที�โดำดำเดำ่นิ ดำ้านินิวัติกรรมีเพัื�อกระบวนิการทำางานิ

C-Coin

สบืเนื�องจากการดูำาเนนิโครงการพฒันาเหรยี่ญครปิโติ “C-Coin” เพื�อมอบเปน็รางวลัใหแ้กพ่นกังานในบรษิทัฯ นั�น  
ไดู้รับผ่ลติอบรับเป็นอย่่างดู่และเกิดูผ่ลลัพธ์ท่�ดู่ บริษัทฯ จึงไดู้ขย่าย่โครงการดัูงกล่าว โดูย่มุ่งพัฒนา C-Coin 
ให้กลาย่เปน็เหรยี่ญครปิโติท่�ม่เสถ่ึย่รภาพ เหมาะสมสำาหรับการซื�อสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัฯ โดูย่ในอนาคติ บรษิทัฯ 
มุง่ขย่าย่ฐานผู่ใ้ชีง้าน C-Coin ใหส้ามารถึใชีจ้า่ย่ซื�อสนิคา้ผ่า่นสาขาหรอืรา้นคา้ในเครอื ซ้�งถึอืเปน็โครงการท่�นอกจาก
จะส่งเสริมการม่ส่วนร่วมและสร้างความผู่กผ่ันให้แก่พนักงานแล้ว ยั่งสามารถึติ่อย่อดูเพิ�มความสะดูวกสบาย่แก่
ลกูคา้ อนันำาไปสูค่วามนำาสมัย่ของการให้บรกิารของบริษัทฯ ท่�ยื่ดูหยุ่น่และปรับติวัให้เขา้กบัพฤติกิรรมของผู่บ้ริโภค
ในปัจจุบัน C-Coin ไดู้รับรางวัลจากงาน 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand ในหัวข้อ “Best in 
Future of Work” ซ้�งนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย่ท่�ไดู้รับรางวัลน่�

Process Innovation นิวัติกรรมีเพัื�อกระบวนิการทำางานิ
บริษัทฯ ไดู้พัฒนานวัติกรรมเพื�อย่กระดูับกระบวนการทำางานของบริษัทฯ อย่่างติ่อเนื�อง โดูย่มุ่งเน้นการปรับใชี้นวัติกรรม 
เพื�อเพิ�มความรวดูเรว็และประสทิธภิาพในการทำางาน พรอ้มทั�งสรา้งความปลอดูภัย่และบรรย่ากาศท่�เหมาะสมแกก่ารทำางาน 
ควบคูกั่บเครื�องมือเพื�อเสริมศักย่ภาพการทำางานให้แก่พนักงาน อันถืึอเป็นรากฐานสำาคญัสำาหรับการสร้างประสบการณ์ท่�ดู่ 
ให้แก่ลูกค้า โดูย่ในปี 2564 ไดู้ม่การดูำาเนินโครงการดู้านนวัติกรรมเพื�อกระบวนการทำางานดูังติ่อไปน่�

01. ออกแบบ
ระบุสิ�งท่�ติ้องการ 
และปัญหา 
หรืออุปสรรค

02. สี่ร้างแบบจำาลอง
เพื�อดููความสนใจ 
จากติลาดูและผู่้ใชี้จริง

03. ทดำลองประสี่ิทธ์ิผล
ทำาการ Scale Up  
เพื�อผ่ลักดูันให้ติ่อย่อดู 
ในเชีิงพาณิชีย่์

04. ทำาการวิเคราะห์ 
ถึงปัญหาและ
อุปสี่รรคท่�เกิดำข้�นิ
หากล้มเหลวให้ 
ทำาการระบุปัญหาใหม่ 
หรือจบโครงการ

01

03

04

02
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Facial Recognition เทคโนิโลยั่่สี่แกนิใบหนิ้าและตรวจว่ดำอุณหภููมิ

บริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลย่่สแกนใบหน้าและติรวจวัดูอุณหภูมิ พร้อมแจ้งเตืิอนการใส่หน้ากากอนามัย่ ท่�ม่ 
ความแม่นย่ำาและรวดูเร็ว โดูย่ในปี 2564 ไดู้ม่การขย่าย่ผ่ลการใชี้งานให้ครอบคลุมทุกสาขาของศูนย่์การค้า เพื�อ
ดููแลความปลอดูภัย่และสุขอนามัย่แก่ลูกค้าติลอดูจนพนักงาน อันนำาไปสู่ความเชีื�อมั�นต่ิอมาติรการการรับมือ
กับสถึานการณ์การแพร่ระบาดูของ COVID-19 ของบริษัทฯ นอกจากน่�เทคโนโลย่่การจดูจำาใบหน้านั�นไดู้นำามา
พัฒนาและใชี้ในสำานักงานเพื�อบันทึกข้อมูลพนักงานท่�เข้าทำางานในแติ่ละวันแทนการสแกนลาย่นิ�วมือ ซ้�งนำาไปสู่ 
การย่กระดูบัความปลอดูภยั่ในสถึานท่�ทำางาน ท่�สามารถึติรวจสอบขอ้มลูไดูอ้ย่่าง Real-Time อนัเปน็ขอ้มลูสำาคัญ
ในการกำาหนดูมาติรการดู้านสุขอนามัย่

หุ่นิยั่นิต์ฆ่่าเชั่ื�อดำ้วยั่ร่งสี่่ UV

บริษัทฯ ไดู้ประยุ่กติ์ใชี้หุ่นย่นติ์ฆ่่าเชืี�อดู้วย่รังส่ UV (UV-C Disinfection Robot) ภาย่ในสถึานประกอบการ 
เพื�อทำาการฆ่่าเชีื�อโรคและเชีื�อแบคท่เรีย่ติามมาติรฐานท่�องค์การอนามัย่โลก (WHO) และศูนย่์ควบคุมการแพร่
ระบาดูและการติดิูเชืี�อ (CDC) ผ่า่นการปล่อย่แสง UV-C ท่�มค่วามเข้มสูงจากหุ่นย่นต์ิแบบรอบทิศทาง 360 องศา 
ท่�ม่ความสามารถึในการกำาจัดูเชืี�อโรคไดู้ร้อย่ละ 99.99 ภาย่ในเวลาไม่ก่�วินาท่ โดูย่โครงการดัูงกล่าวไดู้รับ 
การขย่าย่ผ่ลและใชี้งานจริงในห้างสรรพสินค้าของบริษัทฯ เพื�อลดูความเส่�ย่งในการสัมผ่ัสเชีื�อโรคของพนักงาน 
อันนำาไปสู่ความเชีื�อมั�นให้แก่พนักงานและลูกค้าท่�ม่ให้แก่บริษัทฯ
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Product Innovation 
นิวัติกรรมีผล้ิติภัณฑ์์เพัื�อลู้กค้า
บรษิทัฯ มุง่พัฒนานวัติกรรมท่�ผ่ลักดัูนส่งเสริมความยื่ดูหยุ่น่
ให้ธุรกิจสามารถึติอบสนองความติ้องการของลูกค้า 
และปรับตัิวให้เข้ากับพฤติิกรรมของผู่้บริโภคท่�เปล่�ย่นแปลง
ไปไดู้ จนนำาไปสู่ประสบการณ์ท่�ดู่ท่�สุดูในการซื�อสินค้าและ
เข้ารับบริการกับทางบริษัทฯ ติลอดูจนสร้างความประทับใจ 
อันน่าจดูจำาท่�สร้างความผู่กพันระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ 
จึงไดู้ประยุ่กติ์ใชี้ เทคโนโลย่่ควบคู่กับการปรับกลยุ่ทธ์ 
Omnichannel ท่�สามารถึมอบความสะดูวกสบาย่ พรอ้มทั�ง 
คำานึงถึึงประโย่ชีน์สูงสุดูท่�ลูกค้าพึงไดู้รับ อ่กทั�งปรับใช้ี
เทคโนโลย่่สำาหรับการประเมินประสิทธิภาพการทำางาน 
อันนำาไปสู่การบริการท่�รวดูเร็วสร้างความประทับใจให้แก่
ลูกค้าไดู้อ่กดู้วย่

โครงการที�โดำดำเดำ่นิ ดำ้านินิวัติกรรมีผล้ิติภัณฑ์์เพัื�อลู้กค้า

แอปพลิเคชั่่นิ Central 

บริษัทฯ ดูำาเนินกลยุ่ทธ์การขาย่ผ่่านแพลติฟอร์ม Omnichannel ภาย่ใติ้การพัฒนาแอปพลิเคชีัน “Central” 
ท่�พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผ่่านทางโทรศัพท์มือถึือทั�งระบบปฏิิบัติิการ iOS และ Android โดูย่บริษัทฯ มุ่งส่งเสริม
และผ่ลกัดูนัการขาย่ออนไลนท่์�เชืี�อมติอ่กับระบบออฟไลนเ์ขา้ดูว้ย่กนั พร้อมทั�งพฒันาระบบจดัูการฐานข้อมลูอย่่าง
ปลอดูภัย่ผ่่านซอฟติ์แวร์ CRM (Customer Relationship Management) ควบคู่การประมวลผ่ลข้อมูลเพื�อ
นำาเสนอโปรโมชีั�นอย่่างม่ประสิทธิภาพดู้วย่ Machine Learning และชีำาระเงินผ่่านระบบ e-Payment อันนำามาสู่ 
ความสะดูวก และประสบการณ์การซื�อขาย่ท่�สอดูคล้องกับความติ้องการของผู่้บริโภคในปัจจุบัน ซ้�งถึือเป็นส่วน
สำาคัญในการบรรลุเป้าหมาย่ในการเป็นร้านค้าปล่กอันดูับ 1 ท่�ใชี้กลยุ่ทธ์รูปแบบ Omnichannel

สิทธิิป้ระโยชนิ์สำาหรับลู้กค้าที�ใช้บริการผ่านิแอป้พัล้ิเคชันิ Central

1. บริการสินค้าเชี่นเดู่ย่วกับในห้างสรรพสินค้ามากกว่า 5,000 แบรนดู์ (สินค้าในกลุ่มฮาร์ดูไลน์และแฟชีั�น)

2. ใชี้ติรวจสอบโปรโมชีั�นและกิจกรรมของแติ่ละสาขาไดู้ทุกวัน

3. บริการชีำาระเงินและรับสินค้าท่�สาขาใกล้บ้านภาย่ใน 1 ชีั�วโมง

4. ใชี้จองคิวร้านอาหารและบริการในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลล่วงหน้า

5. หากใชี้แอปพลิเคชีัน Central ท่�หน้าร้านในห้างสรรพสินค้าจะไดู้สิทธิพิเศษเพิ�มเติิม

6. ให้สิทธิคูปองส่วนลดูท่�ใชี้ไดู้ทั�งหน้าร้าน และออนไลน์
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แอปพลิเคชั่่นิ Easy Shopping โดำยั่ไทว่สี่ดำุ 

บริษทัฯ พฒันาชีอ่งทางการสั�งซื�อผ่า่นแอปพลเิคชีนั “Easy Shopping” ท่�จำาหนา่ย่สนิคา้และวสัดูกุอ่สรา้ง สำาหรบั
ลูกค้าท่�ใชี้โทรศัพท์มือถึือระบบ Android ท่�สามารถึอำานวย่ความสะดูวกลูกค้าดู้านการสั�งซื�อสินค้าผ่่านการสแกน 
QR Code และชีำาระเงินท่�จุดู Check-Out โดูย่ทำาการรอเพ่ย่ง 15 นาท่ แทนท่�การเดูินเลือกสินค้าแบบปกติิ ควบคู่
กบัการใหบ้รกิารจดัูสง่สนิค้าหลังรา้น เพื�อเพิ�มความรวดูเร็วในการสั�งซื�อและเขา้รบัสนิคา้ โดูย่การบริการผ่า่น Easy 
Shopping นอกจากสร้างประสบการณ์การเข้ารับบริการท่�ดูใ่ห้แก่ลกูค้าแล้ว ยั่งสามารถึลดูขนาดูของร้านค้าปล่ก
ในเครือไทวัสดูุ ท่�นำาไปสู่การก่อสร้างท่�กระจาย่ติัวเข้าใกล้เขติชีุมชีนไดู้มากข้�น

Tops Box

บริษัทฯ ไดู้พัฒนานวัติกรรมป้าย่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ท่�สามารถึ
ใชี้ QR Code ในการค้นหาราคาของสินค้านั�นไดู้โดูย่ติรง 
เพื�อแก้ไขปัญหาการแจ้งราคาและชี่วย่ลดูเวลาในการติรวจ
สอบราคาของสินค้า นอกจากน่� ลูกค้าย่ังสามารถึชีำาระเงินแบบ 
ไร้เงินสดูผ่่านการทำาธุรกรรมแบบออนไลน์ผ่่าน QR Code แทน
การชีำาระเงนิท่�เคานเ์ติอร ์อนันำาไปสูค่วามสะดูวกสบาย่ของลกูคา้
ในการเลือกซื�อสินค้าและชีำาระเงินท่�หลากหลาย่เพื�อติอบรับต่ิอ
ความติ้องการของลูกค้า
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กระบวนิการทำางานิระหว่าง CTRL และสี่ตาร์ทอ่พ ม่ดำ่งนิ่�

โครงการที�โดำดำเดำ่นิ ดำ้านิศููนิย์พััฒนิานิวัติกรรมีเทคโนิโล้ยี

Innovation Projects Startup with CTRL (Central Tech Retail Lab) 

ภาย่ใติ้ความร่วมมือกับ AWS (Amazon Web Services) บริษัทฯ ไดู้เปิดูพื�นท่�ให้ผู่้ประกอบการสติาร์ทอัพทั�งใน 
ประเทศและระดัูบสากลไดู้แสดูงศักย่ภาพดู้านการสร้างสรรค์นวัติกรรม พร้อมทั�งพัฒนานวัติกรรมดัูงกล่าว 
ให้สามารถึสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจค้าปล่ก โดูย่ม่จุดูมุ่งหมาย่เพื�อย่กระดูับสติาร์ทอัพให้ม่ศักย่ภาพและกลาย่มาเป็น 
คู่ค้าทางธุรกิจ ท่�จะร่วมมือกันขับเคลื�อนเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ�งแวดูล้อมท่�ลูกค้าพึงไดู้รับ  
อ่กทั�งปรับใชี้เทคโนโลย่่สำาหรับการประเมินประสิทธิภาพการทำางาน อันนำาไปสู่การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

Startup Innovation 
Committee

Early Stage or Seeding

Series A, B

Series C and Up

Go to Market, PoC, 
Showcase @Store

Incubate, Consulting, 
Training

Partnership

Scout & Screen,  
add Business  

Values

Overview Environment Social Governance

140 รายงานความย่�งยืน ประจำำาปี 2564



โครงการที�มีีการร่วมีมีือกับมีหาวิทยาล้ัย

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่ิอพลังความคิดูของคนรุ่นใหม่ และมุ่งมั�นในการช่ีวย่เหลือสนับสนุนภาคการศึกษาและ
งานวิจัย่ จึงดูำาเนินโครงการสนับสนุนนวัติกรรมร่วมกับสถึาบันการศึกษาชีั�นนำาของประเทศไทย่ เพื�อผ่ลักดูันให้
เกิดูนวัติกรรมใหม่ภาย่ในประเทศท่�สอดูคล้องกับความติ้องการของลูกค้า ในปี 2564 ไดู้ม่การสนับสนุนงานวิจัย่
และพัฒนาผ่ลิติภัณฑ์์ร่วมกับมหาวิทย่าลัย่มหิดูล (CMMU) ควบคู่กับโครงการความปลอดูภัย่ของอาหารผ่่าน 
การติรวจสอบสารเคม่ติกค้างก่อนจำาหน่าย่สู่ผู่้บริโภค
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การบริหารจัดูการ 
ลูกค้าสัมพันธ์และแบรนดู์
ลกูคา้ถึอืเปน็หนึ�งในกลุม่ผู่ม้ส่ว่นไดูเ้สย่่ท่�มค่วามสำาคญัท่�สดุูติอ่การสรา้งราย่ไดูแ้ละย่อดูขาย่ของบรษิทัฯ เราจงึใหค้วามสำาคญั
ติ่อการบริหารจัดูการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) ในการท่�จะสร้างความสัมพันธ์
ท่�ดู่และติอบสนองความต้ิองการของลูกค้าให้สมบูรณ์แบบท่�สุดู ผ่่านการพัฒนาสินค้าและการบริการ ให้สามารถึสร้าง 
ความพงึพอใจ พรอ้มมอบประสบการณท่์�ดูท่่�สดุูให้กบัลกูคา้ รวมไปถึงึการสรา้งแบรนดูท์่�ดูแ่ละเปน็ท่�นา่จดูจำา เพื�อท่�จะสื�อสาร
ถึงึติวัตินของบรษิทัฯ ใหท้ั�งลกูคา้ คูค่า้ พนกังาน ผู่ถ้ึอืหุน้ และผู่ม้ส่ว่นไดูเ้สย่่ทกุกลุม่ไดูร้บัทราบ เพื�อย่กระดูบัภาพลกัษณแ์ละ
ทำาให้บริษัทฯ เป็นท่�จดูจำาของทุกคน ซ้�งหากบริษัทฯ สามารถึบริหารจัดูการลูกค้าสัมพันธ์และแบรนดู์ไดู้อย่่างม่ประสิทธิภาพ 
รวมถึึงปรับปรุงสินค้าและบริการให้สอดูคล้องกับความติ้องการของลูกค้า จะทำาให้องค์กรม่ข้อไดู้เปรีย่บในการแข่งขัน 
ทางดู้านการติลาดูและการขาย่ สามารถึสร้างชีื�อเส่ย่งและภาพลักษณ์ท่�ดู่ให้กับองค์กร พร้อมทั�งเพิ�มความเชีื�อมั�นต่ิอ 
ผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ทุกภาคส่วน ในทางกลับกัน หากบริษัทฯ บริหารจัดูการลูกค้าสัมพันธ์และแบรนดู์อย่่างไม่ม่ประสิทธิภาพ 
จะเกิดูความเส่�ย่งติ่อการสูญเส่ย่ราย่ไดู้ ภาพลักษณ์ และชีื�อเส่ย่งท่�ดู่ของบริษัทฯ 
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แนวทางการจัดูการ 
บริษัทฯ ม่ความมุ่งมั�นท่�จะพัฒนาการบริหารจัดูการความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ม่ประสิทธิภาพเพื�อสร้างความพึงพอใจสูงสุดู
และมอบประสบการณ์ท่�สมบูรณ์แบบท่�สุดูให้กับลูกค้า แนวทางในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ ม่ความสอดูคล้อง
กับกลยุ่ทธ์ Omnichannel โดูย่เน้นการเพิ�มชี่องทางการรับฟังความคิดูเห็นจากลูกค้าให้ม่ความครอบคลุมมากท่�สุดูเพื�อท่�
บริษัทฯ จะสามารถึเก็บข้อมูลเหล่าน่�มาวิเคราะห์ผ่ลการดูำาเนินงานไดู้ อ่กทั�งบริษัทฯ ม่การประเมินการดูำาเนินงานของตินเอง
ผ่่านการทำา Mystery Shopper เพื�อเป็นอ่กหนึ�งช่ีองทางในการรับฟังความคิดูเห็นในการปฏิิบัติิงาน ข้อมูลท่�ไดู้รับจาก
ลูกค้าเหล่าน่�จะถึูกรวบรวม วิเคราะห์ และนำามาประยุ่กติ์ใชี้ในการดูำาเนินงาน เพื�อท่�จะสามารถึพัฒนาสินค้าและการบริการให้ 
ติอบสนองความติ้องการของลูกค้าไดู้ดู่ย่ิ�งข้�นในครั�งติ่อไป

บรษิทัฯ ไดูใ้ชีก้ลย่ทุธ ์Omnichannel และย่ดึูลกูค้าเปน็ศนูย่ก์ลาง (Customer Centric) เปน็แนวคดิูหลกัในการสรา้งแบรนดู์ 
โดูย่เน้นให้ความรู้เก่�ย่วกับแบรนดู์ติ่อผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ในแบบ Omnichannel ผ่่านการพัฒนาสื�อรูปแบบติ่าง ๆ และชี่องทาง 
ในการให้ความรู้ท่�หลากหลาย่และครอบคลุม อาทิ บทความ ภาพย่นติร์โฆ่ษณา และบทเพลง เป็นติ้น ซ้�งจะนำาไปเผ่ย่แพร่ใน
หลาย่ชี่องทาง เชี่น สื�อสังคมออนไลน์ และการจัดูกิจกรรมประชีาสัมพันธ์ เป็นติ้น สำาหรับพนักงานในองค์กร ไดู้ม่การจัดูการ
ฝัึกอบรมให้กับพนักงานเพื�อให้ความรู้เก่�ย่วกับการปฏิิบัติิงานดู้าน Omnichannel นอกจากน่� บริษัทฯ ย่ังไดู้ผ่นวกประเดู็น
ดู้านความย่ั�งย่ืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งในแบรนดู์ขององค์กรเพื�อแสดูงให้เห็นถึึงความมุ่งมั�นของบริษัทฯ ในการติอบสนอง 
ความติ้องการของลูกค้าและผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ท่�ในปัจจุบันม่ความใส่ใจกับเรื�องความย่ั�งย่ืนมากข้�น อาทิ การเพิ�มชี่องทาง
กระจาย่และขนสง่สนิคา้เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และการพฒันาสนิคา้ชีมุชีน พรอ้มทั�งจดัูหาชีอ่งทางจดัูจำาหนา่ย่ 
เพื�อสร้างราย่ไดู้ให้กับชีุมชีน 

ผ่ลการดูำาเนนิงาน
คะแนินิความีพัึงพัอใจของลู้กค้า (Customer Satisfaction Score)

ป้ี 2561 ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
ร้อยล้ะ

89
ร้อยล้ะ

87
ร้อยล้ะ

87
ร้อยล้ะ

89

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1
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โครงการท่�โดูดูเดู่น

การพััฒนิาช่องทางการมีีส่วนิร่วมีของลู้กค้า

การพัฒนาชี่องทางการม่ส่วนร่วมของลูกค้าม่วัติถึุประสงค์ในการเพิ�มการเข้าถึึงและอำานวย่ความสะดูวกให้กับ
ลูกค้าในการแสดูงความคิดูเห็น โดูย่ม่การประยุ่กติ์แพลติฟอร์ม Omnichannel เข้ามาใชี้ในการพัฒนาระบบ 
ในปีท่�ผ่่านมา บริษัทฯ ไดู้พบว่าการม่ส่วนร่วมของลูกค้าส่วนใหญ่คือ การร้องเรีย่นเก่�ย่วกับการบริการส่งสินค้า 
แติ่ม่สัดูส่วนท่�น้อย่ลงเมื�อเท่ย่บกับปีก่อน เนื�องจากทางบริษัทฯ ไดู้พย่าย่ามแก้ไข โดูย่เพิ�มชี่องทางในการส่งสินค้า 
เช่ีน ผ่า่น Grab เปน็ติน้ โดูย่มแ่นวทางในการติอบรบัขอ้รอ้งเรยี่นซ้�งประกอบดูว้ย่ การสง่ขอ้รอ้งเรยี่นใหห้นว่ย่งาน
ท่�เก่�ย่วข้องในการจัดูการกับปัญหา การฝัึกอบรมพนักงาน และการวิเคราะห์เพื�อการแก้ปัญหาท่�ติ้นเหติุ 

ศููนิย์บริการ
ทางโทรศูัพัท์

เอกสาร
แบบสอบถามี

เว็บไซ่ติ์
ของบริษััทฯ 

ลู้กค้าเป้็นิศููนิย์กล้าง

แบบสอบถามีออนิไล้นิ์ 
QR CODE

ศููนิย์บริการ
ลู้กค้าสัมีพัันิธิ์อีเมีล้
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ประเภูทการม่สี่่วนิร่วม 
ของลูกค้าในิปี 2564

ปัญหาดู้านการบริการส่งสินค้า

ร้อยล้ะ 31.8
ปัญหาดู้านคุณภาพของสินค้า

ร้อยล้ะ 24.5

ปัญหาดู้านเว็บไซติ์

ร้อยล้ะ 7.5

ปัญหาอื�น ๆ

ร้อยล้ะ 7.8

ปัญหาดู้าน 
การชีำาระเงิน/ คืนเงิน

ร้อยล้ะ 4.8
ปัญหาดู้านความเพ่ย่งพอของสินค้า/ ของแถึม

ร้อยล้ะ 8.6

ปัญหาดู้านการบริการ

ร้อยล้ะ 14.9
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การยกระดำับแบรนิดำ์ดำ้านิความียั�งยืนิภายใติ้ เซ่็นิทรัล้ ทำา

องค์กรให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมความย่ั�งยื่นขององค์กรและผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ หนึ�งในหัวข้อดู้านความยั่�งย่ืนท่�
องคก์รมุง่เนน้คอืการย่กระดูบัคณุภาพชีวีติิของคนในชีมุชีนและสงัคมในวงกวา้ง รวมถึึงการดูแูลรกัษาสิ�งแวดูลอ้ม
ผ่่านแนวคิดูการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม (Creating Shared Value) ซ้�งม่การดูำาเนินโครงการท่�หลากหลาย่
และสื�อสารโครงการเหล่าน่�ผ่่านการสร้างแบรนดู์ภาย่ใติ้ เซ็นทรัล ทำา 

เซ็นทรัล ทำา เป็นชีื�อเรีย่กโดูย่รวมของโครงการติ่าง ๆ  ท่�บริษัทฯ ไดู้ดูำาเนินงานร่วมกันกับพันธมิติร คู่ค้า และองค์กร
อื�น ๆ อ่กมากมาย่ ซ้�งล้วนแสดูงให้เห็นถึึงความมุ่งมั�นของบริษัทฯ ในการใชี้จุดูเดู่นขององค์กรดู้านห่วงโซ่คุณค่า
และชี่องทางการค้าปล่กเป็นเครื�องมือในการสนับสนุนเศรษฐกิจชีุมชีนในระย่ะย่าวติั�งแติ่ติ้นนำ�าไปจนถึึงปลาย่นำ�า 
ย่กติัวอย่่างเชี่น ในโครงการ พื�นท่�วิถึ่ชีีวิติย่ั�งย่ืนแม่ทา บริษัทฯ  ไดู้ร่วมมือกับ มูลนิธิสาย่ใย่ฯ และหน่วย่งานมากมาย่ 
และชีุมชีนแม่ทา ในการพัฒนาผ่ลิติภัณฑ์์ ติั�งแติ่ขั�นติอนของการออกแบบ การลงทุนในการสร้างอาคารและจัดูหา
เครื�องมือในการผ่ลิติ รวมถึึงการให้ความรู้ทางธุรกิจ พร้อมรับซื�อผ่ลิติภัณฑ์์ชีุมชีน สนับสนุนการขนส่งสินค้า และ
จัดูจำาหน่าย่ผ่่านชี่องทางติ่าง ๆ อาทิ ติลาดูจริงใจ Farmers’ Market  และชี่องทางออนไลน์ผ่่านโชีเซีย่ลม่เดู่ย่ 
นอกจากน่� บริษทัฯ  ย่งัไดูส้นบัสนนุชีอ่งทางการสื�อสารและใหค้วามชีว่ย่เหลอืติา่ง ๆ  ผ่า่นเวบ็ไซติแ์ละสื�อติา่ง ๆ  ของ
เซน็ทรลั ทำา โดูย่ประโย่ชีน์ท่�บริษทัฯ ไดู้รบั คอืการสง่เสรมิอาชีพีของชุีมชีนและการคัดูสรรสนิคา้คุณภาพมาใหล้กูค้า 
สว่นประโย่ชีนใ์นเชีงิการบรหิารจดัูการแบรนดูท์่�บริษัทฯ ไดูรั้บ คอืชีอ่งทางในการสื�อสารใหค้นในสงัคมโดูย่รวมไดูร้บัรู้ 
ถึึงความมุ่งมั�นของบริษัทฯ ในการสร้างความสัมพันธ์ท่�ดู่กับคนในชีุมชีนและการพัฒนาอย่่างย่ั�งย่ืน
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การสื�อสารแบรนิดำ์เพัื�อติอบสนิองไล้ฟู้์สไติล้์ที�หล้ากหล้ายของลู้กค้า

นอกจากการให้บริการกับลูกค้าผ่่านชี่องทางออนไลน์ ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ซ้�งเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ 
Omnichannel ท่�บรษิทัฯ มุง่มั�นพฒันามาอย่า่งติอ่เนื�อง เพื�อใหส้ามารถึติอบสนองความติอ้งการของลกูคา้ใหดู้่
ท่�สดุู บรษิทัฯ ย่งัคำานึงถึงึไลฟส์ไติลข์องลกูคา้และปจัจยั่ติา่ง ๆ  ท่�มค่วามหลากหลาย่และเปล่�ย่นแปลงอยู่ต่ิลอดูเวลา 
อาทิ แนวโน้มผู่้บริโภค ราคาอสังหาริมทรัพย์่ และการจราจร ซ้�งอาจส่งผ่ลต่ิอประสบการณ์ในการใช้ีบริการของ
ลกูคา้ โดูย่องค์กรไดู้พฒันารูปแบบร้านค้าและห้างสรรพสินคา้ให้สอดูคล้องกับไลฟ์สไติล์ของลูกคา้มากข้�น พร้อมทั�ง 
ไดู้สร้างแบรนดู์ท่�หลากหลาย่ เพื�อให้การสื�อสารมป่ระสิทธิภาพ และครอบคลุมลูกค้ากลุม่ติ่าง ๆ โดูย่ในปีท่�ผ่่านมา
บริษัทฯ ไดู้พัฒนาแบรนดู์ดูังติ่อไปน่�

1) ศูนย่์รวมผ่ลิติภัณฑ์์เพื�อสุขภาพและวิติามินอาหารเสริมภาย่ใติ้แบรนดู์ Tops Vita เพื�อติอบโจทย่์ 
 ลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ
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2) ศูนย่์รวมผ่ลิติภัณฑ์์และของใชี้สำาหรับเดู็กอ่อนภาย่ใติ้แบรนดู์ My Little Club รวบรวมสินค้าคุณภาพดู่ 
โปรโมชีั�นคุ้มค่า และบริการท่�สะดูวกสบาย่ท่�สุดู เพื�อติอบโจทย่์กลุ่มคุณพ่อคุณแม่ยุ่คใหม่ท่�ใส่ใจเลือกสิ�งท่�ดู่ท่�สุดู
ให้กับลูก

3) PET ‘N ME เพท็ชีอ้ปแบบครบวงจร ศนูย่ร์วมผ่ลติิภณัฑ์อ์าหารและอปุกรณส์ำาหรบัสตัิวเ์ล่�ย่งแนวใหม ่ผ่สมผ่สาน 
แฟชีั�นและไลฟ์สไติล์ พร้อมให้บริการในรูปแบบ Category Store เพื�อเอาใจสาย่ Pet Parents และ Pet Lovers 
แบบครบ จบ ท่�เดู่ย่ว
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4) ศูนย่ร์วมวสัดูกุ่อสร้าง ผ่ลิติภัณฑ์์ติกแติง่และปรับปรุงบ้านครบวงจร ภาย่ใติแ้บรนดูไ์ทวัสดู-ุบเ่อน็บ ่โฮม ร้านค้า 
รูปแบบไฮบริดูท่�รวบรวมสินค้าคุณภาพและราคาคุ้มค่ากว่า 80,000 ราย่การ เพื�อติอบโจทย่์ความติ้องการ
ของทั�งผู่้รับเหมา และเจ้าของบ้าน

5) ศูนย์่รวมผ่ลิติภัณฑ์์เบ็ดูเติล็ดูนานาชีนิดู ภาย่ใต้ิแบรนด์ู go! WOW พบสินค้าคุณภาพท่�คุม้ค่าคุม้ราคา เริ�มต้ินท่� 
5 บาท เพื�อติอบโจทย่์ลูกค้าทุกเพศทุกวัย่ท่�ติ้องการซื�อของใชี้ในชีีวิติประจำาวัน
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6) ศูนย่ร์วมเครื�องใชีไ้ฟฟา้ สนิคา้ไอท่ และอปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสค์รบวงจร ภาย่ใติแ้บรนดู ์go! Power เพื�อติอบโจทย่์ 
ลูกค้ากลุ่มต่ิางจังหวัดู โดูย่ม่การนำาเสนอโปรโมชีั�นท่�สามารถึเข้าถึึงกลุ่มลูกค้าไดู้ เช่ีน การจัดูส่งสินค้าภาย่ใน 
5 ชีั�วโมง และไมโครไฟแนนซ์ เป็นติ้น
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การกำากับดููแล 
กิจการท่�ดู่และ
จรรย่าบรรณธุรกิจ
บรษัิทฯ ไดูย้่ดึูหลกัการกำากับดูแูลกจิการท่�ดูแ่ละจรรย่าบรรณองคก์ร (Corporate Governance and Code of Conduct) 
เปน็แนวทางในการดูำาเนนิธรุกจิอย่า่งโปรง่ใส (Transparency) และรบัผ่ดิูชีอบติอ่ผู่ม้ส่ว่นไดูเ้สย่่ทกุฝัา่ย่ (Accountability) 
โดูย่ม่จุดูประสงค์ท่�สำาคัญในการสร้างความเชีื�อมั�นในตัิวองค์กรให้กับผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ เป็นการส่งเสริมความสามารถึใน 
การแข่งขันและการเติิบโติเชิีงธุรกิจในระย่ะย่าวให้กับองค์กร มากไปกว่าน่� บริษัทฯ ยั่งให้ความสำาคัญกับการต่ิอต้ิานทุจริติ
คอรร์ปัชีนัเปน็อย่า่งย่ิ�งเนื�องจากเป็นความเส่�ย่งสงูติอ่การสูญเสย่่ความเชืี�อมั�นในองค์กร และอาจส่งผ่ลให้บริษัทฯ ต้ิองจา่ย่
เงนิคา่ปรบัจากคดูค่วาม บรษิทัฯ จงึมุง่มั�นท่�จะเปน็องคก์รท่�ปราศจากการทจุรติิคอรรั์ปชีนั และปอ้งกนัการกระทำาผ่ดิูกฎหมาย่ 
ทุกรูปแบบ

แนวทางการจัดูการ 
ในการดูำาเนินธุรกิจติามหลักการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ จรรย่าบรรณองค์กร และการติ่อติ้านทุจริติคอร์รัปชีัน บริษัทฯ ไดู้เริ�ม
ท่�คณะกรรมการบริษัทฯ โดูย่ม่การแติ่งติั�งกรรมการบริษัทฯ ท่�ม่ความรู้ความสามารถึ และม่ประสบการณ์ทำางานดู้านธุรกิจ 
คา้ปลก่เพื�อดูแูลการดูำาเนนิธรุกจิในภาพรวมใหม้ค่วามโปรง่ใสและรบัผ่ดิูชีอบติอ่ผู่ม้ส่ว่นไดูเ้สย่่ และมก่ารจดัูติั�งคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื�อความย่ั�งยื่น (Corporate Governance and Sustainability Committee) เพื�อขับเคลื�อน 
ประเดู็นดู้านการกำากับดููแลกิจการท่�ดู่และจรรย่าบรรณธุรกิจและการพัฒนาท่�ย่ั�งย่ืนซ้�งม่กฎบัติรในการกำาหนดูหน้าท่� 
อ่กทั�ง บริษทัฯ ไดูเ้ลง็เหน็วา่การกำากบัดูแูลกิจการท่�ดูแ่ละจรรย่าบรรณองค์กร และการต่ิอติา้นทจุรติิคอรร์ปัชีนันั�นติอ้งเริ�มต้ิน 
ภาย่ในองค์กรจึงไดู้ม่การประกาศนโย่บาย่การกำากับดููแลกิจการท่�ดู่ นโย่บาย่ต่ิอติ้านการทุจริติคอร์รัปชีัน นโย่บาย่อื�น ๆ  
ท่�เก่�ย่วข้อง และแนวปฏิิบัติิของบริษัทฯ และมุ่งเน้นท่�การสื�อสาร และการฝัึกอบรมให้กับทั�งกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน
ทุกระดูับเพื�อเป็นการติอกย่ำ�าผ่สานเข้าไปในวัฒนธรรมขององค์กร ท่�สำาคัญ บริษัทฯ ไดู้ม่การประกาศนโย่บาย่และกำาหนดู
กระบวนการในการแจ้งเบาะแสเก่�ย่วกับการกระทำาผ่ิดูเพื�อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุกคนสามารถึแจ้งเบาะแสของ 
การกระทำาผ่ิดูโดูย่ไดู้รับการป้องกันการโติ้ติอบ

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 205-2, GRI 205-3, 
GRI 206-1, GRI 307-1, GRI 405-1, GRI 419-1
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โครงสร้างการกำากับดำูแล้กิจการ

ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 โครงสร้างการจัดูการของบริษัทฯ เป็นดูังน่�

ดููราย่ละเอ่ย่ดู 
คณะกรรมการ 

และกฎบัติร 
เพิ�มเติิมไดู้ท่� 

ดููราย่ละเอ่ย่ดู 
นโย่บาย่และ 

แนวปฏิบิตัิต่ิิาง ๆ  
เพิ�มเติิมไดู้ท่� 

ดููราย่ละเอ่ย่ดู 
การติ่อติ้าน 

การทุจริติคอร์รัปชีัน
เพิ�มเติิมไดู้ท่� 

คณะกรรมีการบริษััท

คณะกรรรมการ 
ติรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและ 

การพัฒนา 
เพื�อความย่ั�งย่ืน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าติอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการนโย่บาย่

ความเส่�ย่ง

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร* 
นาย่ญนน์ โภคทรัพย่์

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
สาย่งานการงิน*

นาย่ปิย่ะ งุ่ย่อัครมหาวงศ์

ผู่้ชี่วย่กรรมการ 
ผู่้จัดูการสาย่งาน 
ติรวจสอบภาย่ใน

ผู่้ชี่วย่กรรมการ 
ผู่้จัดูการสาย่งาน 
นักลงทุนสัมพันธ์

ผู่้ชี่วย่กรรมการ 
ผู่้จัดูการการเงิน 

และบัญชีี*
นาย่ย่ิ�งใหญ่ เอ่�ย่มครอง

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
รีนาเซนเติ 

(เซ็นทรัลรีเทล อิติาล่)*

Mr. Pierluigi Cocchini

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร
เซ็นทรัลรีเทล เว่ย่ดูนาม*

Mr. Olivier Langlet

ประธานเจ้าหน้าท่�บริหาร 
สาย่งานอสังหาริมทรัพย่์ 

และพัฒนาธุรกิจ*

Mr. Philippe Jean 
Broianigo

เลขานุการบริษัทฯ 

หมีายเหติุ: เม่�อื่ว้นทั้่� 24 ก้นยายน 2563 บริษ้ทั้ฯ ได้จ้ดต่้�งคู่ณะกรรมการ
บริหารคู่วามเสี่่�ยง แลำะเม่�อื่ว้นทั้่� 5 ต่่ลำาคู่ม 2563 บริษ้ทั้ฯ ได้จ้ด
ต่้�งหน�วยงาน Compliance ข้�น

   *เป็นผู้่้บริหารต่ามนิยาม ก.ลำ.ต่.

องค์ป้ระกอบของ 
คณะกรรมีการ 
บริษััทฯ 

กรรมการ 
ท่�เป็นผู่้บริหาร

กรรมการ 
ท่�ไม่เป็นผู่้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการเพศหญิง

1 คนิ 14 คนิ 5 คนิ 4 คนิ*

*หมายเหต่่: 1 ในคู่ณะกรรมการเพศหญิงลำาอื่อื่ก ณ ว้นทั้่� 27 ธุ้นวาคู่ม 2564
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โครงการท่�โดูดูเดูน่

การสื�อสารแล้ะอบรมีจรรยาบรรณองคก์ร

บริษัทฯ มุ่งสร้างความเข้าใจร่วมกับพนักงานทุกระดูับสำาหรับประเดู็นดู้านหลักจรรย่าบรรณองค์กรท่�เชีื�อมโย่งกับ
หลักจรยิ่ธรรม จนนำาไปสูก่ารรบัทราบและปฏิบิตัิติิามจรรย่าบรรณธรุกจิของพนกังานทกุคน รวมถึึงบรษัิทในเครอื
และกิจการร่วมค้าเพื�อขับเคลื�อนองค์กรท่�ให้ความสำาคัญติ่อการกำากับดููแลอย่่างย่ั�งย่ืน ซ้�งโครงการดูังกล่าวไดู้ให้
ความสำาคญัติอ่การติอ่ติา้นการทจุรติิ การคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (PDPA) หลกัมนษุย่ชีน จรยิ่ธรรมในสถึานท่� 
ทำางาน (Do & Don’t) และช่ีองทางการร้องเรีย่นความไม่ชีอบทำา ทั�งน่�โครงการไดู้ม่การจัดูทดูสอบ Speedy 
Quiz ให้แก่พนักงานระดูับ Team Leader 1 ข้�นไป เพื�อวัดูระดูับความเข้าใจติ่อการสื�อสารจรรย่าบรรณองค์กร
โดูย่พบว่าในปี 2564 ม่ผู่้ผ่่านการทดูสอบคิดูเป็นร้อย่ละ 97 ของผู่้เข้าร่วมทั�งหมดูในโครงการจำานวน 15,615 คน

การสี่ื�อสี่ารและอบรมจรรยั่าบรรณองค์กร

วัติถุป้ระสงค์

ป้ระเดำ็นิสำาคัญ 2564 เป้้าหมีายแล้ะผล้ล้ัพัธิ์

ช่วงเวล้าการดำำาเนิินิโครงการ 
“Speedy Quiz”

ชุดำเคร่�องมีือการดำำาเนิินิงานิ ความีร่วมีมีือ 
จากหนิ่วยธิุรกิจ

• สรา้งความเข้าใจใหก้บัพนกังานทกุคนจนนำาไปสูก่ารปฏิิบตัิติิามจรรย่าบรรณองคก์รท่�สมัพนัธกั์บหลักคณุธรรมจรยิ่ธรรม
ภาย่ใติ้มาติรฐานดูำาเนินงาน (I-CARE) อันเป็นหลักปฏิิบัติิท่�สำาคัญในการคงไว้ซ้�งคุณค่าแห่งวัฒนธรรมองค์กร

• สร้างแนวทางการขับเคลื�อนองค์กรโดูย่ให้ความเคารพติ่อพนักงานภาย่ใติ้การกำากับดููแลท่�ดู่และม่คุณธรรม

1. การติ่อติ้านการทุจริติ 
2. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(PDPA) 
3. หลักมนุษย่ชีน 
4. จริย่ธรรมในสถึานท่�ทำางาน 

(Do & Don’t)
5. ชี่องทางการร้องเรีย่น 

ความไม่ชีอบธรรม 
(Whistleblowing Channel)

• จัดูสอบ  Speedy Quiz สำาหรับพนักงานระดูับ Team Leader 1 ข้�นไป 
จำานวน 15,615 คน

• ม่ผู่้ผ่่านการสอบ 15,140 คน หรือคิดูเป็นร้อย่ละ 96.96

• ทวนสอบเบื�องติ้นให้ HRBP 
ไดู้ลองทดูสอบก่อน

• เติรีย่มชีุดูข้อสอบ

• จัดูทำาสื�อให้ความรู้ติิวก่อนสอบ 

• นำาระบบการสอบข้�น CneXt และ 
Google

• ชี่วย่สื�อสารและส่งเสริมให้
พนักงานปฏิิบัติิหน้าท่�ติามหลัก
จรรย่าบรรณองค์กร 

• หน่วย่ธุรกิจดูำาเนินการจัดูสอบ
เอง โดูย่เสนอราย่ชีื�อผู่้เข้าสอบ
และติิดูติามข้อมูล พร้อมส่งผ่ล
สอบให้ส่วนกลาง

• ผ่ลักดูันให้พนักงานเข้าสอบติาม
เวลาท่�กำาหนดู 

วันท่� 11-29 ติุลาคม 2564
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พั.ย.-ธิ.ค. 
63

มีี.ค. 64 25 มีี.ค. 
65

มี.ค.- 
23 มีี.ค. 

65
เมี.ย.-ธิ.ค. 

64

มี.ค.- 
กล้าง มีี.ค. 

64 
30 มีิ.ย. 

65

• แติ่งติั�งเป็น 
คณะทำางาน 
(3 พ.ย่. 63)

• จัดูอบรม 
คณะทำางาน 
(11 พ.ย่. 63)

• ปรก้ษา 
ผู่เ้ชีี�ย่วชีาญ 
เพื�อประเมิน
ระบบท่�ใชี้ใน
ปัจจุบัน 
พร้อมทั�ง 
ติรวจสอบ
เอกสารติ่าง ๆ 

• การประเมิน
ความเส่�ย่ง
ระดูับองค์กร

• กำาหนดูมาติรการ
ป้องกันและควบคุม
ความเส่�ย่ง

• อนุมัติิมาติรการ
ป้องกันและควบคุม 
ความเส่�ย่ง

• จัดูทำาเอกสารและ
ฝัึกอบรม

• สื�อสารให้ผู่้ม่ 
ส่วนไดู้เส่ย่ทุกฝั่าย่

คณะกรรมการ
บริษัท ม่มติิ
ให้เข้าร่วม
โครงการ 

และประกาศ
เจตินารมณ์เข้า
ร่วมโครงการ 

CAC

ม.ค.-ม่.ค. 64 
ประเมินผ่ล 
และลงนาม

ส่งเอกสารเพื�อ
ขอย่ื�นรับรอง 

CAC

CAC 
ประกาศผ่ล

แผนิการเข้าเป้็นิแนิวร่วมีป้ฏิิบัติิของภาคเอกชนิไทย 
ในิการติ่อติ้านิการทุจริติ

บริษัทฯ ไดู้ม่การร่วมลงนามประกาศเจตินารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิิบัติิของภาคเอกชีนไทย่ในการต่ิอต้ิานการทุจริติ
ในปีท่�ผ่่านมา โดูย่ม่วัติถุึประสงค์ในการส่งเสริมความเชีื�อมั�นให้กับผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่ บริษัทฯ คาดูการณ์ว่าจะไดู้รับ
ประกาศน่ย่บัติรรับรองฐานะสมาชิีกแนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปชีันของภาคเอกชีนไทย่ (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: CAC) ในปี 2565 ความมุ่งมั�นของบริษัทฯ สะท้อนออกมาจาก 
การดูำาเนินงานต่ิาง ๆ ในปีท่�ผ่่านมา ไดู้แก่ การประกาศเจตินารมณ์และลงนามเพื�อเข้าร่วมเป็นสมาชิีกแนวร่วม 
ติอ่ติา้นคอรร์ปัชีนัของภาคเอกชีนไทย่ การประกาศใชีน้โย่บาย่ติอ่ติา้นการทจุรติิคอรรั์ปชีนัท่�สอดูคลอ้งกบัแนวรว่ม
ติอ่ติา้นคอรร์ปัชีนัของภาคเอกชีนไทย่ การจดัูทำาการระบคุวามเส่�ย่งของการทจุรติิคอรร์ปัชีนั การฝักึอบรมพนกังาน
ดู้านการต่ิอต้ิานการทุจริติคอร์รัปชัีน และแผ่นการสื�อสารดู้านการต่ิอต้ิานการทุจริติคอร์รัปชัีนเพื�อให้ความรู ้
เก่�ย่วกับแนวทางในการปฏิิบัติิ และนโย่บาย่การติ่อติ้านการทุจริติคอร์รัปชีันให้กับพนักงานในทุกระดูับ
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การดำำาเนิินิโครงการ 
ดำ้านิการติ่อติ้านิการทุจริติคอร์รัป้ชันิ

บริษัทฯ ไดู้ม่การสื�อสารและอบรมดู้านการต่ิอต้ิาน 
การทุจริติคอร์รัปชีันทั�งภาย่ในและภาย่นอกองค์กร 
สำาหรับภาย่ในองค์กร บริษัทฯ เน้นการสื�อสารให้
พนักงานรับทราบเก่�ย่วกับการดูำาเนินธุรกิจอย่่าง
โปร่งใสผ่่านหลาย่ช่ีองทาง อาทิ เว็บไซต์ิสาธารณะ 
เว็บไซต์ิภาย่ในองค์กร กิจกรรม Say No to 
Corruption การส่งสารจากผู่้บริหารผ่่านทางอ่เมล 
และการอบรมออนไลนใ์หก้บัพนกังาน สำาหรับภาย่นอก
องค์กร บริษัทฯ ไดู้ม่การส่งจดูหมาย่ถึึงคู่ค้าเพื�อท่�ให้
คู่ค้ารับทราบถึึงปัจจัย่เส่�ย่งท่�อาจก่อให้เกิดูการทุจริติ
คอร์รัปชัีน และร่วมทั�งให้คำาแนะนำาเก่�ย่วกับแนวทาง
ปอ้งกนั บรษิทัฯ ไดูม่้การวเิคราะหช่์ีองโหวใ่นการเขา้รว่ม 
เป็นสมาชีิกแนวร่วมติ่อติ้านคอร์รัปชีันของภาค
เอกชีนไทย่และทำาการปรับแก้ไข นอกจากน่� บริษัทฯ 
ไดูม้ก่ารปรบัปรงุกระบวนการทางดูา้นการเงนิ การบญัชีี 
และเอกสารติ่าง ๆ ท่�เก่�ย่วข้อง สร้างกระบวนการ
ควบคุมติรวจสอบเพิ�มเติิมเพื�อลดูความเส่�ย่งท่�จะเกิดู
การทุจริติคอร์รัปชีัน และราย่งานผ่ลการดูำาเนินงาน 
ให้คณะกรรมการติรวจสอบรับทราบ 

ผ่ลการดูำาเนนิงาน
การฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ

ในรอบปีท่�ผ่่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่่อย่ติ่างๆ ของบริษัท ไดู้รับข้อร้องเรีย่นเก่�ย่วกับการกระทำาผ่ิดูทั�งสิ�น 49 กรณ่ โดูย่เป็น
เรื�องท่�มก่ารกระทำาผ่ดิูโดูย่พนักงานเก่�ย่วกับการคอร์รปัชีั�น 1 กรณ ่ส่วนเรื�องทม่ก่ารกระทำาผ่ดิูเก่�ย่วกบัการทุจรติิอก่ 15 กรณ่ 
พบว่าไม่ม่กรณ่ใดูท่�ส่งผ่ลกระทบความเส่ย่หาย่ติ่อบริษัทฯ อย่่างม่นัย่สำาคัญ และบริษัทฯ ไดู้พิจารณาและลงโทษผู่้กระทำาผ่ิดู
แล้ว พร้อมทั�งกำาหนดูมาติรการแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่เพื�อรักษาความพึงพอใจให้ดู่ย่ิ�งขี�น

กรณีการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ (กรณี) ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

การร้องเรียนิการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ 85 89 80

• การทุจริติคอร์รัปชีัน* 0 0 2

• การฉ้อโกง* 42 35 22
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กรณีการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ (กรณี) ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

• ผ่ลประโย่ชีน์ทับซ้อน 0 3 1

• การฝั่าฝั้นกฎระเบ่ย่บภาย่ในของบริษัทฯ 43 51 55

• การขัดูขวางการแข่งขันทางการค้า 0 0 0

การร้องเรียนิดำ้านิอื�นิ ๆ 3 8 7

• สังคมและชีุมชีน 0 0 0

• สิ�งแวดูล้อม และอาชีีวอนามัย่และความปลอดูภัย่ 2 2 1

• สินค้า และบรรจุภัณฑ์์ 1 5 0

• การละเมิดูสิทธิมนุษย่ชีน 0 0 1

• การเลือกปฏิิบัติิและการคุกคามติ่าง ๆ 0 0 0

• อื�น ๆ 0 1 5

* กรณ่คู่อื่ร์ร้ปชั่้�น 1 กรณ่ ถู่อื่เป็นการกระทั้ำาผู้ิดโดยพน้กงาน อื่้นเป็นผู้ลำเสี่่ยต่�อื่บริษ้ทั้ฯ ทั้้�งน่� ย้งไม�ม่กรณ่การทั้่จริต่อื่่�นๆ ทั้่�เก่�ยวข้อื่งก้บภาคู่ร้ฐหร้อื่บ่คู่คู่ลำภายนอื่ก 
  แลำะไม�ม่กรณ่ใดทั้่�ต่้อื่งเสี่่ยคู่�าปร้บ หร้อื่ถู่กระง้บข้อื่พิพาทั้โดยหน�วยงานทั้้อื่งถูิ�นหร้อื่ต่�างประเทั้ศ

กรณีการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจที�ผ่านิการสอบสวนิแล้ะ 
มีีการยืนิยันิว่าทำาผิดำจริง (กรณี) ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

การร้องเรียนิการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ 77 62 49

• การทุจริติคอร์รัปชีัน* 0 0 1

• การฉ้อโกง* 38 25 15

• ผ่ลประโย่ชีน์ทับซ้อน 0 3 0

• การฝั่าฝั้นกฎระเบ่ย่บภาย่ในของบริษัทฯ 39 34 33

• การขัดูขวางการแข่งขันทางการค้า 0 0 0

การร้องเรียนิดำ้านิอื�นิ ๆ 3 6 1

• สังคมและชีุมชีน 0 0 0

• สิ�งแวดูล้อม และอาชีีวอนามัย่และความปลอดูภัย่ 2 1 0

• สินค้า และบรรจุภัณฑ์์ 1 5 0

• การละเมิดูสิทธิมนุษย่ชีน 0 0 0

• การเลือกปฏิิบัติิและการคุกคามติ่าง ๆ 0 0 0

• อื�น ๆ 0 0 1
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จำานิวนิกรณีการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจที�อยู่ในิ
ระหว่างการสืบสวนิในิแติ่ล้ะป้ี (กรณี) ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

การร้องเรียนิการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ 0 0 0

• การทุจริติคอร์รัปชีัน 0 0 0

• ผ่ลประโย่ชีน์ทับซ้อน 0 0 0

• การฝั่าฝั้นกฎระเบ่ย่บภาย่ในของบริษัทฯ 0 0 0

• การขัดูขวางการแข่งขันทางการค้า 0 0 0

การร้องเรียนิดำ้านิอื�นิ ๆ 0 0 0

• สังคมและชีุมชีน 0 0 0

• สิ�งแวดูล้อม และอาชีีวอนามัย่และความปลอดูภัย่ 0 0 0

• สินค้า และบรรจุภัณฑ์์ 0 0 0

• การละเมิดูสิทธิมนุษย่ชีน 0 0 0

• การเลือกปฏิิบัติิและการคุกคามติ่าง ๆ 0 0 0

การสนิับสนิุนิองค์กรภายนิอก

หนึ�งในหัวข้อของนโย่บาย่การติ่อติ้านคอร์รัปชีันของบริษัทฯ คือ นโย่บาย่การม่ส่วนร่วมในการเมือง ซ้�งกำาหนดูห้ามมิให้
บริษัทฯ สนับสนุนหรือเลือกฝั่าย่ทางการเมืองเพื�อท่�จะแสดูงถึึงความโปร่งใสในการดูำาเนินธุรกิจและการติ่อติ้านคอร์รัปชีัน 
อย่่างไรก็ดู่ บริษัทฯ สามารถึบริจาคเงินหรือให้การสนับสนุนกับองค์กรภาย่นอกไดู้เฉพาะในกรณ่ท่�เงินสนับสนุนนั�นปฏิิบัติิ
ติามกฎหมาย่และเป็นไปติามจุดูประสงค์ทางจริย่ธรรมขององค์กร เช่ีน เพื�อการพัฒนาท่�ยั่�งยื่น และประโย่ชีน์ของสังคม 
เปน็ต้ิน บริษทัฯ สามารถึให้การสนับสนุนกับสมาคมการค้าเฉพาะค่าสมาชิีกและค่าใช้ีจา่ย่ในการจัดูกิจกรรมต่ิาง ๆ  ของสมาคม 
เนื�องจากประโย่ชีน์ท่�บริษทัฯ สามารถึรบัในเชิีงเครอืข่าย่องค์กรติา่ง ๆ  ในธุรกิจค้าปลก่ ชีื�อเสย่่ง และความนา่เชีื�อถืึอขององค์กร 
โดูย่ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นสมาชีิกของหอการค้าไทย่ และสภาอุติสาหกรรมแห่งประเทศไทย่

การจัดำการกับการฝ่่าฝ่้นิจรรยาบรรณธิุรกิจ (กรณี) ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

พ้นสภาพการเป็นพนักงาน 40 31 16

ติักเติือน / ลงโทษทางวินัย่ 27 22 21

โอนย่้าย่สาขา 2 1 1

ส่งกลับติ้นสังกัดู 7 2 3

แก้ไขติามคำาร้องเรีย่น / ชีี�แจง 2 10 9

ไม่ม่บทลงโทษ 2 2 0

รวม 80 68 50
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ป้ระเภท 
ขององคก์ร

องค์กร
ภายนิอก กจิกรรมี การสนิบัสนินุิของบรษิัทัฯ 

เงนิิสนัิบสนินุิ (บาท)

ป้ี 2561 ป้ี 2562 ป้ี 2563 ป้ี 2564

สมาคม 
การค้า

สมาคม การ
ค้า: หอการค้า 
ไทย่

ธุรกิจภาค
ค้าปล่ก

สมาชีิก 

บริษัทฯ สนับสนุนหอการค้าไทย่ผ่่าน
การม่ส่วนร่วมในเครือข่าย่ธุรกิจและ
การแบ่งปัน 
ความเชีี�ย่วชีาญเพื�อ 
สง่เสรมิการพัฒนาท่�ย่ั�งย่นื

นาย่ญนน์ โภคทรัพย่์ ประธานเจ้า
หน้าท่�บริหารของบริษัทฯ ไดู้รับการ
แติ่งติั�งให้เป็นประธานกลุ่ม 
การค้าปล่กและบริการ 
ของหอการค้าไทย่

1,607,000 2,607,000 2,607,000 2,604,830

สมาคม 
การค้า

สมาคมผู่้ค้า
ปล่กไทย่

ธุรกิจภาค
ค้าปล่ก

สมาชีิก 

บริษัทฯ สนับสนุุนสมาคมผู่้ค้าปล่ก
ไทย่ผ่่านการม่ส่วนร่วมในเครือข่าย่ธุุ
รกิจและการแบ่งปันความเชีี�่ย่วชีาญ
เพื�่อส่งเสริมการพัฒนาท่�่ย่ั�่งย่ืน 

นาย่ญนน์ โภคทรัพย่์ ประธานเจ้า
หน้าท่�บริหารของบริษัทฯ ไดู้รับการ
แติ่งติั�งให้เป็นประธานกลุ่มการค้า
ปล่กและบริการของสมาคมผู่้ค้าปล่ก
ไทย่

241,000 241,000 241,000 241,000

สมาคม 
การค้า

สมาคม  
อุติสาห 
กรรม 
แห่ง 
ประเทศ 
ไทย่

ธุรกิจภาค
ค้าปล่กv

สมาชีิก 

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน 
กิจกรรมของสภาอุติสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย่เพื�อ 
ส่งเสริมอุติสาหกรรมอัจฉริย่ะ การ
พัฒนา นวัติกรรม และการเติิบโติ
อย่่างย่ั�งย่ืนผ่่าน 
การจัดูฝัึกอบรม

336,536 5,136 9,309 82,100

กิจกรรม 
ลอบบ่� NA NA NA 0 0 0 0

พรรค 
การเมือง NA NA NA 0 0 0 0

อื�น ๆ  NA NA NA 0 0 0 0

รวม 2,184,536 2,853,136 2,857,309 2,927,930
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การบริหารจัดูการ 
ความเส่�ย่งและ
การเสริมสร้างความสามารถึ 
ในการรับมือวิกฤติ 
ท่ามกลางยุ่คสมัย่ท่�ม่การเปล่�ย่นแปลงและโอกาสท่�จะเกิดูเหติุการณ์วิกฤติ ซ้�งสามารถึนำามาสู่ความเส่ย่หาย่ทั�งทางติรง 
และทางอ้อมต่ิอการดูำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดู้ติลอดูเวลา บริษัทฯ จึงติระหนักถึึงความสำาคัญของการบริหารและ
จัดูการความเส่�ย่งเพื�อเติรีย่มพร้อมและลดูผ่ลกระทบท่�อาจเกิดูข้�นให้ไดู้มากท่�สุดู ซ้�งถึือเป็นรากฐานสำาคัญในการขับเคลื�อน 
การเติิบโติและขย่าย่ธุรกิจอย่่างม่เสถึ่ย่รภาพ บริษัทฯ ไดู้อ้างอิงแนวทางการบริหารความเส่�ย่งติามมาติรฐานสากลและ
กำาหนดูเปน็นโย่บาย่การบรหิารความเส่�ย่งของบรษัิทฯ โดูย่ระบใุหก้ารบรหิารความเส่�ย่งถึอืเปน็ความรบัผ่ดิูชีอบของพนกังาน 
ทุกระดูับชัี�น พร้อมทั�งกำาหนดูกระบวนการบริหารความเส่�ย่งให้เป็นส่วนสำาคัญในการวางแผ่นกลยุ่ทธ์ และแผ่นการดูำาเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ ในอนาคติ ควบคู่กบัการสง่เสรมิใหเ้กดิูการป้องกนัและบรรเทาความเส่�ย่งของบรษิทัฯ อนัเปน็ปจัจยั่สำาคญั
ในการสรา้งความเชืี�อมั�นใหก้บัผู่ม้ส่ว่นไดูเ้สย่่วา่ บรษิทัฯ จะสามารถึรบัมอืภาย่ใติก้ารเปล่�ย่นแปลงหรอืเหติกุารณว์กิฤติท่�อาจ
เกิดูข้�นอย่่างม่ประสิทธิภาพ 

แนวทางการจัดูการ
บริษัทฯ วางแนวทางการบริหารความเส่�ย่งติามมาติรฐานสากลผ่่านการดูำาเนินธุรกิจท่�สอดูคล้องติามนโย่บาย่บริหาร 
ความเส่�ย่ง บูรณาการให้เกิดูการพิจารณาดู้านการบริหารจัดูการความเส่�ย่งขององค์กรร่วมกับการพัฒนากลยุ่ทธ์ 
การกำาหนดูทิศทางวตัิถุึประสงค ์และการดูำาเนนิงานเพื�อใหบ้รรลเุปา้หมาย่ โดูย่คำานึงถึงึในมติิเิศรษฐกจิ สงัคม และสิ�งแวดูล้อม 
ภาย่ใติห้ลัก 5 ประการ อันเปน็ส่วนสำาคญัในการสรา้งคณุค่าเชีงิบวกจากการบรหิารจัดูการความเส่�ย่งให้แก่องคก์รดูงัต่ิอไปน่�

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 102-30 
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สามารถึศึกษา 
นโย่บาย่บริหารความเส่�ย่ง

เพิ�มเติิมไดู้ท่�

การกำากับดำูแล้ แล้ะวัฒนิธิรรมี (Governance & Culture)

• จัดูทำาโครงสร้างและกำาหนดูหน้าท่�ความรับผ่ิดูชีอบติ่อการจัดูการความเส่�ย่ง
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรท่�ติระหนักถึึงความเส่�ย่ง

กล้ยุทธิ์ แล้ะการกำาหนิดำวัติถุป้ระสงค์ (Strategy & Objective-Setting)

• วางแผ่นกลยุ่ทธ์ท่�บูรณาการดู้านความเส่�ย่ง
• พัฒนากลยุ่ทธ์ให้สอดูคล้องกับความเส่�ย่งในระดูับท่�ย่อมรับไดู้

ผล้การป้ฏิิบัติิงานิ (Performance)

• กำาหนดูหลักเกณฑ์์ และประเมินความเส่�ย่ง
• จัดูลำาดูับความสำาคัญของผ่ลกระทบและโอกาส

ติรวจสอบผล้การป้ฏิิบัติิอย่างสมีำ�าเสมีอ (Review & Revision)

• ทบทวนการบริหารความเส่�ย่งเพื�อแก้ไขและปรับปรุง

สารสนิเทศู การสื�อสาร แล้ะการรายงานิ 
(Information, Communication, & Reporting)

• ส่งเสริมให้ใชี้ระบบเทคโนโลย่่สารสนเทศในการบริหารความเส่�ย่ง
• จัดูทำาการสื�อสาร และราย่งานเพื�อสร้างความเข้าใจอย่่างเหมาะสม
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Risk Culture 
บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมความเส่�ย่ง (Risk Culture) ให้เกิดูข้�นภาย่ในองค์กรอย่่างม่ประสิทธิภาพ โดูย่เริ�มจาก 
การสร้างความติระหนักดู้านความเส่�ย่งให้แก่พนักงานทุกระดูับผ่่านการจัดูอบรมดู้านการบริหารจัดูการความเส่�ย่ง 
ท่�ครอบคลุมถึึงประเด็ูนความปลอดูภัย่ในสถึานท่�ทำางานและความเป็นส่วนตัิวของข้อมูลส่วนบุคคล เพื�อบ่งชีี�ให้เห็นถึึง 
ผ่ลกระทบของความเส่�ย่งท่�สง่ผ่ลโดูย่ติรงแกพ่นกังาน ทั�งน่� บรษิทัฯ ไดูก้ำาหนดูเปา้หมาย่และติวัชีี�วดัูดูา้นการจดัูการความเส่�ย่ง
ใหแ้กพ่นกังาน โดูย่จะมก่ารติดิูติามตัิวชีี�วดัูดูา้นความเส่�ย่งอย่่างสมำ�าเสมอ พร้อมทั�งสร้างช่ีองทางการราย่งานดู้านความเส่�ย่ง 
ให้แก่พนักงานเพื�อติรวจสอบและพัฒนาติามข้อร้องเรีย่นท่�ไดู้รับเพื�อป้องกันผ่ลกระทบท่�อาจเกิดูจากความเส่�ย่งดูังกล่าว 
ย่ิ�งไปกว่านั�น บริษทัฯ ไดู้บูรณาการการประเมินความเส่�ย่งเข้าสูก่ระบวนการออกแบบนวัติกรรมและผ่ลิติภณัฑ์เ์พื�อลดูผ่ลกระทบ 
ท่�อาจเกดิูข้�นจากการประย่กุติใ์ชีเ้ทคโนโลย่ ่อนัเปน็สิ�งท่�สะทอ้นถึงึประสทิธภิาพของการดูำาเนนิกลย่ทุธว์ฒันธรรมความเส่�ย่ง 
ท่�นำาไปสู่การสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทฯ 

โครงการท่�โดูดูเดู่น

การฝ่ึกอบรมีดำ้านิความีป้ล้อดำภัย

บริษัทฯ คำานึงถึึงคุณภาพชีีวิติและสุขภาพของพนักงานทุกระดูับ จึงมุ่งสร้างความติระหนักดู้านความปลอดูภัย่ 
ในสถึานท่�ทำางาน เพื�อสร้างจิติสำานึกในการเฝั้าระวังความเส่�ย่งท่�อาจส่งผ่ลติ่อการบาดูเจ็บของพนักงาน ผ่่าน 
การฝักึอบรมใหแ้กพ่นกังานทกุระดูบัติลอดูจนพนกังานเขา้ใหม ่โดูย่ในป ี2564 ไดูม้ก่ารฝักึอบรมทั�งหมดู 4 หลกัสตูิร 
อนัประกอบดูว้ย่ 1. คณะกรรมการความปลอดูภัย่ อาชีวีอนามยั่และสภาพแวดูล้อมในการทำางานของสถึานประกอบ
กิจการ 2. เจ้าหน้าท่�ความปลอดูภัย่ในการทำางานระดูับหัวหน้างาน 3. เจ้าหน้าท่�ความปลอดูภัย่ในการทำางานระดูับ
บรหิาร 4. ความปลอดูภัย่ อาชีวีอนามัย่และสภาพแวดูล้อมในการทำางาน สำาหรับลกูจา้งทั�วไปและลูกจา้งเข้าทำางาน
ใหม่ ซ้�งม่ผู่้เข้าร่วมทุกหลักสูติรกว่า 1,500 คน เพื�อแสดูงให้เห็นถึึงแนวทางปฏิิบัติิท่�เหมาะสม อันนำามาสู่การลดู 
ผ่ลกระทบจากความเส่�ย่งดู้านความปลอดูภัย่ท่�อาจเกิดูข้�นในอนาคติ

ช่�อโครงการ การฝ่ึกอบรมีดำ้านิความีป้ล้อดำภัย

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร ป้องกันไม่ให้เกิดูอุบัติิเหติุภาย่ในบริษัทฯ 

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) ผู่้เข้าร่วมฝัึกอบรมดู้านความปลอดูภัย่ทุกหลักสูติร รวม 1,544 คน

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation)

• ความติระหนักถึึงความปลอดูภัย่ อาชีีวอนามัย่และสภาพแวดูล้อม
ของพนักงาน

• ลดูความเส่�ย่งในการเกิดูอุบัติิเหติุและปัจจัย่เส่�ย่งท่�ส่งผ่ลติ่อสุขภาพ
ของพนักงานในสถึานท่�ทำางาน
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การฝ่ึกอบรมีเชิงป้ฎิบัติิการดำ้านิการบริหารความีเสี�ยง

บริษัทฯ เพิ�มขีดูความสามารถึดู้านการบริหารความเส่�ย่งผ่่านการฝึักอบรมเชิีงปฎิบัติิการในประเด็ูนการจัดูการ 
ดู้านความเส่�ย่งร่วมกับพันธมิติรทางธุรกิจ บริษัท ปูนซิเมนติ์ไทย่ (Siam Cement Group) ท่�ให้ความรู้ดู้าน 
การเติรีย่มความพร้อม รับมือ และป้องกัน ความเส่�ย่งเพื�อบรรเทาผ่ลกระทบท่�อาจเกิดูข้�นจากการดูำาเนินธุรกิจ 
ในอนาคติ อันเป็นส่วนสำาคัญของความติ่อเนื�องในการดูำาเนินธุรกิจ

ความีเสี�ยงอุบัติิใหมี่ Emerging Risk 
เพื�อการบริหารจัดูการดู้านความเส่�ย่งไดู้อย่่างม่ประสิทธิภาพ บริษัทฯ ทำาการประเมินและจัดูลำาดูับความรุนแรงของ 
ความเส่�ย่งท่�สรา้งผ่ลกระทบติอ่บรษิทัฯ โดูย่ความเส่�ย่งท่�มแ่นวโนม้ท่�จะกลาย่เปน็ภยั่คุกคาม อนันำามาสูก่ารสรา้งความเสย่่หาย่ 
อย่่างรุนแรงต่ิอการดูำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะถูึกจัดูให้เป็นความเส่�ย่งอุบัติิใหม่ (Emerging Risk) ซ้�งประกอบดู้วย่ 
3 ประเดู็นหลักดูังติ่อไปน่�

ช่�อโครงการ การฝ่ึกอบรมีเชิงป้ฏิิบัติิการดำ้านิการบริหารความีเสี�ยง

ความสอดูคล้องกับเป้าหมาย่องค์กร พัฒนากระบวนการบริหารความเส่�ย่งเท่ย่บเท่าบริษัทชีั�นนำา

ผ่ลลัพธ์ท่�เกิดูข้�น (Output) ผู่้บริหารและผู่้เข้าร่วมการอบรมม่ความเข้าใจหลักการบริหารจัดูการ
ความเส่�ย่งในการปฏิิบัติิและสามารถึนำามาประยุ่กติ์ใชี้ภาย่ในบริษัทฯ 

คุณค่าท่�เกิดูข้�น (Value Creation) แนวทางการวางกรอบและกระบวนการบริหารความเส่�ย่งระย่ะสั�น 
และระย่ะย่าวท่�ม่ประสิทธิภาพ
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ความีเสี�ยงดำ้านิภัยคุกคามีติ่อความีป้ล้อดำภัยทางไซ่เบอร์ แล้ะความีเสี�ยงจาก 
ความีสามีารถของโครงสร้างพัื�นิฐานิดำ้านิดำิจิทัล้

หมีวดำความีเสี�ยง ความีเสี�ยงดำ้านิเทคโนิโล้ยี

คำาอธิิบาย

สืบเนื�องจากกลยุ่ทธ์การดูำาเนินธุรกิจท่�มุ่งเน้นการประยุ่กต์ิใชี้เทคโนโลย่่สารสนเทศเข้าสู่ 
กระบวนการปฏิิบัติิงานต่ิาง ๆ ประกอบดู้วย่ การจัดูจำาหน่าย่ การบริหารจัดูการสินค้า การจัดู
ซื�อจัดูจ้าง ติลอดูจนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน อ่กทั�งการดูำาเนินกลยุ่ทธ์ Omnichannel และ 
แอปพลิเคชัีน Central ท่�ม่การเติิบโติอย่่างม่นัย่สำาคัญ นำามาสู่ความเส่�ย่งดู้านภัย่คุกคาม
ติ่อความปลอดูภัย่ทางไซเบอร์มากข้�น อาจเกิดูการโจรกรรมข้อมูลส่วนติัวของลูกค้า 
การรั�วไหลของข้อมูลสำาคัญท่�เป็นความลับของบริษทัฯ รวมถึึงความสามารถึของโครงสร้างพื�นฐาน 
ดู้านดูิจิทัลท่�อาจไม่เพ่ย่งพอติ่อการเติิบโติของการดูำาเนินธุรกิจในรูปแบบออนไลน์ เป็นติ้น 

ผล้กระทบ

• การจ่าย่ค่าปรับในกรณ่ของการฝั่าฝั้นกฎหมาย่

• การจ่าย่ค่าชีดูเชีย่ให้กับลูกค้าท่�เป็นผู่้เส่ย่หาย่

• การสูญเส่ย่ราย่ไดู้จากการรั�วไหลของข้อมูล

• การสูญเส่ย่ฐานลูกค้าให้แก่บริษัทคู่แข่ง

• การสูญเส่ย่เงินท่�ลงทุนค่าการติลาดู 

• การสูญเส่ย่ชีื�อเส่ย่งและความมั�นใจของผู่้ม่ส่วนไดู้เส่ย่

ระยะเวล้าของ 
ผล้กระทบ

3-5 ปี

ระดำับผล้กระทบ สูง

แนิวทางป้้องกันิ

• แติ่งติั�งบุคลากรท่�ม่ความรู้ความสามารถึดู้านความปลอดูภัย่ของเทคโนโลย่่สารสนเทศ

• จัดูจ้างท่�ปร้กษาเพื�อให้คำาแนะนำาดู้านความสอดูคล้องติ่อมาติรฐานสากลและข้อกฎหมาย่

• นำาประเดู็นดู้านความเส่�ย่งเทคโนโลย่่ มาพิจารณาในการกำาหนดูกลยุ่ทธ์การดูำาเนินธุรกิจ

• การประเมินและปรับปรุงความสามารถึดู้านเทคโนโลย่่สารสนเทศอย่่างติ่อเนื�อง ให้สอดูคล้อง
กับกลยุ่ทธ์การดูำาเนินธุรกิจ 

• จัดูทำาแผ่นเพิ�มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลย่่สารสนเทศ

• จัดูทำาแผ่นรองรับเหติุฉุกเฉิน การทดูสอบการกู้คืนข้อมูล (Backup Restoration)

• ปรับปรุงเทคโนโลย่่เครือข่าย่ (Network Infrastructure)

• พัฒนาระบบ e-Tax ทำาให้การออกเอกสารภาษ่เติ็มรูปแบบอย่่างปลอดูภัย่

• จัดูติั�งศูนย่์กู้คืนข้อมูลเมื�อเกิดูภัย่พิบัติิ (Disaster Recovery Center)
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ความีเสี�ยงดำ้านิโรคระบาดำอุบัติิใหมี่

หมีวดำความีเสี�ยง ความีเสี�ยงดำ้านิสังคมี

คำาอธิิบาย

สืบเนื�องจากการแพร่ระบาดูของ COVID-19 ท่�ไดู้สะท้อนภาพของความเส่�ย่งของโรคระบาดู
อุบัติิใหม่ไดู้อย่่างชัีดูเจน จากการแพร่ระบาดูอย่่างรวดูเร็วเป็นวงกว้างและอาการของผู่้ติิดูเชีื�อ
ท่�ม่ความรุนแรงมากย่ิ�งข้�น ส่งผ่ลให้ภาครัฐจำาเป็นติ้องกำาหนดูมาติรการควบคุมการแพร่ระบาดู 
ซ้�งเป็นแรงกดูดูันทางติรงและทางอ้อมติ่อบริษัทฯ เนื�องจากติ้องดูำาเนินการปรับเปล่�ย่นขอบเขติ
การทำางานของบริษัทฯ รวมถึึงรูปแบบการใชี้ชีีวิติประจำาวันของผู่้บริโภคท่�เปล่�ย่นแปลงไป อันนำา
มาสูค่วามเส่�ย่งติอ่การหยุ่ดูชีะงกัของธุรกจิอนัเนื�องจากการคำานงึถึงึสุขอนามัย่ของพนักงานใน
บริษัทฯ และความปลอดูภัย่ของผู่้บริโภคท่�มิอาจเล่�ย่งไดู้ 

ผล้กระทบ

• อุปสงค์และขีดูความสามารถึการผ่ลิติของบริษัทฯ ท่�ลดูลง

• การขาดูทรัพย่ากรมนุษย่์ในการดูำาเนินธุรกิจ

• ภาพลักษณ์และความเชีื�อมั�นของลูกค้าท่�ลดูลงอันเนื�องจากการระบาดูของโรคอุุบัติิใหม่
ภาย่ในองค์กร

• การสูญเส่ย่ราย่ไดู้อันเนื�องจากพฤติิกรรมของผู่้บริโภคท่�เปล่�ย่นแปลงไป

ระยะเวล้าของ 
ผล้กระทบ

3-5 ปี

ระดำับผล้กระทบ สูง

แนิวทางป้้องกันิ

• นำาประเดู็นความเส่�ย่งดู้านโรคระบาดูอุบัติิใหม่มาพิจารณาในการกำาหนดูกลยุ่ทธ์ 
การดูำาเนินธุรกิจ

• เพิ�มสัดูส่วนการทำาธุรกิจออนไลน์ผ่่าน Omnichannel เพื�อลดูความเส่�ย่งจากการสัมผ่ัสโรค

• กำาหนดูพัฒนาแนวปฎิบัติิเพื�อป้องกันการระบาดูของโรคอุุบัติิใหม่

• ปรับการปฏิิบัติิงานเป็นรูปแบบการทำางานจากท่�บ้าน (Work from Home) แก่พนักงานติาม
ความเหมาะสม

• ประเมินและติรวจ ATK เพื�อคัดูกรองความเส่�ย่ง ก่อนเข้าทำางาน

• สนับสนุนให้พนักงานทุกคนไดู้รับวัคซีนป้องกันโรคอุบัติิใหม่

• ส่งเสริมมาติรการเว้นระย่ะห่างในสถึานท่�ทำางาน

• กำาหนดูแนวปฏิิบัติิให้แก่ผู่้มาติิดูติ่อติามมาติรการ DMHTTA (DMHTTA Monitoring)

• กำาหนดูมาติรการปอ้งกนัเชีงิรกุ เชีน่ มาติรการฆ่า่เชีื�อและทำาความสะอาดูในสถึานท่�ดูำาเนนิธุรกจิ

• สนบัสนนุและชีว่ย่เหลอืคูค่า้และชุีมชีนในการป้องกันการแพร่กระจาย่ของเชีื�อโรคระบาดูอบุตัิใิหม่

• ให้ความร่วมมือและสนับสนุนดู้านสถึานท่�เพื�อเป็นศูนย่์ฉ่ดูวัคซีน
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ผล้กระทบของการเป้ล้ี�ยนิแป้ล้งของสภาพัภูมีิอากาศูที�มีีติ่อการจัดำการห่วงโซ่่อุป้ทานิ
แล้ะระบบโล้จิสติิกส์

หมีวดำความีเสี�ยง ความีเสี�ยงดำ้านิสิ�งแวดำล้้อมี

คำาอธิิบาย

สืบเนื�องจากผ่ลกระทบของการเปล่�ย่นแปลงสภาพภูมิอากาศท่�อาจนำาไปสู่การเกิดูภัย่พิบัติิ
ทางธรรมชีาติิ เชี่น อุทกภัย่ หรือสภาวะนำ�าท่วมเฉ่ย่บพลัน ท่�สร้างผ่ลกระทบเป็นวงกว้าง 
ทั�งติ่อการดูำาเนินธุรกิจจัดูจำาหน่าย่สินค้าของบริษัทฯ การดูำาเนินการผ่ลิติของบริษัทคู่ค้า 
ทั�งห่วงโซ่อุปทาน ติลอดูจนการดูำาเนินชีีวิติและพฤติิกรรมของผู่้บริโภคท่�เปล่�ย่นแปลง โดูย่เฉพาะ
ในมิติิดู้านการเดูินทาง ขนส่ง และระบบโลจิสติิกส์ ซ้�งล้วนเป็นความสำาคัญติ่อการดูำาเนินธุรกิจ 
ท่�ม่ความเปราะบางติ่อเหติุการณ์ภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิเป็นอย่่างมาก รวมถึึงมาติรการภาครัฐ
ดูา้นการเปล่�ย่นแปลงของสภาพภูมอิากาศอาจนำามาสูข้่อจำากดัูติอ่การดูำาเนนิธรุกจิภาย่ในประเทศ
และระหว่างประเทศท่�อาจส่งผ่ลกระทบติ่อราย่ไดู้ของบริษัทฯ

ผล้กระทบ

• การขาดูแคลนสินค้าจนอาจเกิดูการปรับติัวสูงข้�นของราคาสินค้า

• การจัดูส่งสินค้าไปย่ังลูกค้าเกิดูความล่าชี้า

• ติ้นทุนในการจัดูการห่วงโซ่อุปทานท่�สูงมากข้�น

• ค่าเส่ย่หาย่เชีิงกาย่ภาพจากภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิ

• ค่าปรับ หรือค่าเส่ย่หาย่อันเกิดูจากมาติรการดู้านการเปล่�ย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ท่�กำาหนดูโดูย่ภาครัฐ

• การสูญเส่ย่ภาพลักษณ์และความเชีื�อมั�นของผู่้ม่ส่วนเก่�ย่วข้องทั�งหมดูท่�ม่ติ่อบริษัทฯ 

ระยะเวล้าของ 
ผล้กระทบ

3-5 ปี

ระดำับผล้กระทบ สูง

แนิวทางป้้องกันิ

• นำาประเดู็นความเส่�ย่งดู้านการเปล่�ย่นแปลงสภาพภูมิอากาศมาพิจารณาในการกำาหนดูกลยุ่ทธ์ 
การดูำาเนินธุรกิจ เพื�อให้การดูำาเนินธุรกิจดู้านการขนส่งทั�งภาย่ในและภาย่นอกห่วงโซ่อุปทาน 
ไม่หยุ่ดูชีะงัก อันม่สาเหติุจากผ่ลกระทบของการเปล่�ย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ

• จัดูเติรีย่มการเปิดูเผ่ย่ข้อมูลทางการเงินท่�เก่�ย่วข้องกับสภาพภูมิอากาศ ติามแนวทางของ 
Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) อันนำาไปสู่การปรับ
โครงสร้างกำากับดููแลให้สอดูคล้องติ่อปัญหาการเปล่�ย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ

• วางกลยุ่ทธ์และเป้าหมาย่ในการดูำาเนินธุรกิจท่�ม่การปล่อย่ก๊าซเรือนกระจกติำ�า

• พัฒนาแผ่นรับมือกับสถึานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดูจากภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิ

• ปรับโครงสร้างพื�นฐานของศูนย่์กระจาย่สินค้าให้รองรับติ่อภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิ

• จัดูหาศูนย่์กระจาย่สินค้าสำารองในหลาย่ ๆ พื�นท่�กระจาย่ความเส่�ย่งในกรณ่ท่� 
เกิดูภัย่พิบัติิทางธรรมชีาติิ

• จัดูอบรมดู้านการรับมือกับสถึานการณ์ฉุกเฉินให้กับพนักงาน
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