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สารจากประธานกรรมการ
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
เ ซ็็ น ทรัั ล รีี เ ท ล ไ ด้้ ดำำ� เ นิิ น ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ป ลีี ก ค ว บคู่่� ไ ป กัั บ
ความรัั บผิิ ดช อบต่่ อ สัั ง คมมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งยาวนาน
มีีเป้้ า หมายองค์์ ก รชัั ด เจน กัั บ การก้้ า วสู่่�องค์์ ก รต้้ น แบบ
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของธุุรกิิจค้้าปลีีกแห่่งอนาคต โดย
พัั น ธกิิ จ ขององค์์ ก รคืื อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� ต ระหนัั ก ถึึ ง
ผลกระทบไม่่เฉพาะระยะสั้้�นแต่่รวมถึึงระยะยาวด้้วย มุ่่�งเน้้น
การสร้้างคุุณภาพมากกว่่าปริิมาณ มุ่่�งมั่่�นสู่่�การเติิบโตอย่่างมีี
คุุณภาพ ในสายตาของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้้า
ชุุมชนและสัังคม พร้้อมให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างคุุณค่่า
ร่่วมกััน (Creating Shared Values: CSV) โดยยึึดหลัักการ
พัั ฒ น า อ ง ค์์ ก ร ผ่่ า น ก ร อ บ ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น ท า ง ธุุ ร กิิ จ
ภายใต้้ความยั่่ง
� ยืืน (Sustainability) สอดคล้้องกัับแนวคิิด
ESG ทั้้� ง 3 ด้้ า น ได้้ แ ก่่ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม (Environment)
สัังคม (Social) และหลัักธรรมาภิิบาล (Governance)
สำำ�หรัับด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เราให้้ความสำำ�คััญด้้านการบริิหาร
จััดการเพื่่�อลดปริิมาณขยะมููลฝอย (Waste Management)
ภายใต้้หลัักการ Circular Economy ที่่�ประกอบไปด้้ ว ย
Reuse Reduce และ Recycle รวมไปถึึงการใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์
หีีบห่่ อ ที่่� เ ป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม การยกเลิิ ก การใช้้
ถุุงพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง และการส่่งเสริิมการใช้้ซ้ำ�ำ�
ตััวอย่่างโครงการที่่สำ
� ำ�คัญ
ั อาทิิ “โครงการ Journey to Zero”
ที่่ส
� ร้้างความร่่วมมืือของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจมุ่่�งเป้้าหมายสู่่�การลด
ปริิมาณขยะมููลฝอย และส่่งเสริิมการลดก๊๊าซคาร์์บอน ผ่่าน
การพััฒนาห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า และการจััดการอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ
อาทิิ ลดการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง ลดการสููญเสีีย
อาหาร ปรัับเปลี่่ย
� นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ส
่� ามารถย่่อยสลายได้้ เป็็นต้้น
รวมถึึง โครงการที่่ร่� ว
่ มมืือกัับ SOS (Scholars of Sustenance
Foundation) เพื่่� อ มุ่่�งเป้้ า บริิ จ าคอาหารส่่ ว นเกิิ น จาก
การจำำ� หน่่ า ยในแต่่ ล ะวัั น ในการช่่ ว ยเหลืื อ กลุ่่�มเปราะบาง
ในชุุมชน และเพื่่�อลดการสร้้างขยะอาหาร ผ่่านการพััฒนา
การจััดการระบบให้้มีีประสิิทธิภ
ิ าพยิ่่�งขึ้้น
�
สำำ� หรัั บด้้ า นสัั ง คม เรามองว่่ า องค์์ ก รจะพัั ฒ นาก้้ า วไกล
ได้้นั้้�น ต้้องอาศััยบุุคลากรที่่�มีีศัักยภาพ อีีกทั้้�งใส่่ใจในเรื่่�อง
สุุ ข ภาวะแวดล้้ อ มในการทำำ� งาน เพื่่� อ ให้้ พนัั ก งานทุุ ก คนมีี
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี พร้้อมการพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน
ในองค์์ ก รทุุ ก ระดัั บชั้้� น และสร้้ า งโอกาสการทำำ� งานให้้ กัั บ
คนทุุ ก กลุ่่�ม ซึ่่� ง รวมไปถึึ ง พนัั ก งานคนพิิ ก าร ให้้ มีี อาชีี พ
ที่่� ยั่่� ง ยืื น สามารถเลี้้� ย งตนได้้ และยึึ ดมั่่� น บนหลัั ก ของ
การเคารพสิิทธิิมนุุษยชน ตััวอย่่างโครงการที่่�สำำ�คััญ เช่่น
ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล
(ดร.ประสาร ไตรรััตน์์วรกุุล)
ประธานกรรมการ
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GRI 102-14

ศููนย์์ Contact Center เพื่่�อคนพิิการ ร่่วมกัับมููลนิิธิิพระมหาไถ่่ มุ่่�งมั่่�นลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม สนัับสนุุนอาชีีพช่่วยเหลืือคนพิิการ ให้้
มีีรายได้้ประจำำ�และสามารถดำำ�รงชีีวิิตอยู่่�ได้้ด้้วยตนเองอย่่างยั่่�งยืืน
ส่่วนด้้านหลัักธรรมาภิิบาล เราให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการที่่ดีี
� และจรรยาบรรณธุุรกิิจ ตั้้�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ และต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชัั น พร้้ อ มทั้้� ง สร้้ า งความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ และความไว้้ ว างใจระหว่่ า งผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก กลุ่่�ม
อีีกทั้้�งส่่งเสริิมด้้านนวััตกรรม ตลอดจนนำำ�มาเป็็นเครื่่อ
� งมืือในการพััฒนาศัักยภาพของการบริิการเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ควบคู่่�ไปกัับการบริิหารความเสี่่ย
� งอัันอาจเกิิดจากปััจจััยต่า่ ง ๆ พร้้อมทั้้�งมุ่่�งเน้้นการปกป้้องฐานข้้อมููลของลููกค้้าเป็็นสำำ�คัญ
ั
แม้้ตลอดปีี 2564 สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ยัังคงส่่งผลกระทบอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อสัังคมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม
เซ็็นทรััล รีีเทล ได้้ใช้้จุด
ุ แข็็งของธุุรกิิจค้้าปลีีกในการสนัับสนุุนด้้านสาธารณสุุข และช่่วยเหลืือผู้้�บริิโภคอย่่างกว้้างขวาง เช่่น การเปิิดพื้้น
� ที่่ใ� น
ศููนย์์การค้้าที่่ก
� ระจายอยู่่�ทั่่�วประเทศให้้เป็็นจุุดฉีีดวัค
ั ซีีนสำำ�หรัับประชาชน ถืือเป็็นการอำำ�นวยความสะดวกในการรัับวัค
ั ซีีน และลดความแออััด
ภายในโรงพยาบาล ทั้้�งยัังส่่งมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ อาหารและสิ่่�งของจำำ�เป็็น พร้้อมทั้้�งดููแลชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน ด้้วย
การจััดตั้้�ง “ศููนย์์พัักคอย โดยเซ็็นทรััลทำำ�” รวมไปถึึงความร่่วมมืือและปฏิิบััติิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด
ยึึดถืือในเรื่่�องความปลอดภััย และสุุขอนามััยของพนัักงาน รวมถึึงลููกค้้าเป็็นหััวใจสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงาน
เซ็็นทรััล รีีเทล ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตอย่่างยั่่ง
� ยืืนมาโดยตลอด ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นนี้้� ส่่งผลให้้เราได้้รับ
ั การประเมิินจาก
S&P Global ให้้เป็็นองค์์กรที่่�ได้้อยู่่�ในบััญชีีรายชื่่�อ Sustainability Yearbook 2022 (DJSI) ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจในระดัับสากล และได้้รัับเลืือกให้้เป็็น “หุ้้�นยั่่�งยืืน” Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจำำ�ปีี 2564 จากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ในปีีแรกที่่�ทำำ�การเข้้าร่่วมการประเมิิน ถืือเป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับ
นัักลงทุุน และสะท้้อนให้้เห็็นว่่า เซ็็นทรััล รีีเทล เป็็นภาคธุุรกิิจที่่�วางแนวทางและนำำ�ศัักยภาพองค์์กรมาร่่วมสนัับสนุุนการแก้้ไขปััญหาด้้าน
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ พร้้อมทั้้�งผลัักดัันกลยุุทธ์์การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน ให้้เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการบริิหารจััดการธุุรกิิจ สอดคล้้อง
กัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่
� ง
่� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (United Nations Sustainable Development Goals: UNSDGs) และ
มีีกระบวนการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งที่่ค
� รอบคลุุม พร้้อมปรัับตัว
ั เพื่่�อสร้้างโอกาสในการแข่่งขัันผ่่านนวััตกรรมทางธุุรกิิจโดยเฉพาะช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ได้้เป็็นอย่่างดีี
ในปีี 2565 เรามองว่่าการเติิบโตของธุุรกิิจที่่ดีีต้
� อ
้ งควบคู่่�ไปกัับการแสดงความรัับผิดช
ิ อบต่่อสัังคม และการพััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืน เซ็็นทรััล รีีเทล
จึึงมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาไปพร้้อมกัันกัับทุุกภาคส่่วน โดยให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี มุ่่�งเน้้นเรื่่�องสิิทธิิและประโยชน์์ของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และผลที่่�จะมีีต่่อการประกอบการของบริิษััทฯ และความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจ รวมถึึงประเด็็นเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมและการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน โดยมีีการดำำ�เนิินงานตามแผนงานดัังนี้้�
(1)		การรวบรวมหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีด้้านต่่าง ๆ ไว้้เป็็นเล่่มเดีียวกััน เพื่่�อกำำ�หนดบทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ รวมถึึงเป็็น
แนวทางให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ ถืือปฏิิบััติิ โดยจะประกาศใช้้ต้้นปีี 2565
(2) การจััดทำำ�แผนงานเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายใน เพื่่�อให้้เกิิดการ Check & Balance ระหว่่างกิิจกรรมต่่าง ๆ และ
เป็็นการสร้้างความสามารถในการแข่่งขัันระยะยาว โดยบริิษััทฯ ได้้ประกาศเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน ผ่่านโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่่�อมีีนาคม 2564 และบริิษััทอยู่่�ระหว่่าง
การยื่่�นเอกสารเพื่่�อขอรัับการเป็็นสมาชิิกในปีี 2565
(3) การจััดทำำ�แผนงานเพื่่�อให้้ได้้รัับผลการประเมิินด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ใน “ระดัับ 5 ดาว” หรืือ “ดีีเลิิศ” จากสมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
ทั้้�งหมดนี้้� คืือความตั้้�งใจของ เซ็็นทรััล รีีเทล ที่่�ลงมืือทำำ�มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเรายัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปรัับตััว ปรัับกลยุุทธ์์ และบริิหารจััดการ
องค์์กรบนหลัักธรรมาภิิบาลต่่อไป ทั้้�งนี้้� เรายัังให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนในต่่างประเทศทั้้�งเวีียดนามและอิิตาลีีด้้วย
เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างผลลััพธ์์เชิิงบวกในระยะยาวที่่�มีีคุุณภาพ ยกระดัับชีีวิิตผู้้�คน สัังคม และโลกให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ถืือเป็็น
การสร้้างคุุณค่่าควบคู่่�กัับการสร้้างความยั่่�งยืืนของธุุรกิิจให้้เติิบโตไปพร้้อม ๆ กััน
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สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เรีียน ท่่านผู้้�ถืือหุ้้�น
ปีี 2564 ยัังถืือเป็็นปีีแห่่งความท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินงาน
ของบริิ ษัั ท ฯ เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
COVID-19 ยัังคงมีีต่่อเนื่่�องทั่่�วโลกนัับเป็็นเวลากว่่า 2 ปีีแล้้ว
ตลอดปีี ที่่� ผ่่ า นมาบริิ ษัั ท ฯ ยัั ง คงเน้้ น ย้ำำ�� และคำำ�นึึ ง ถึึ ง เรื่่� อ ง
สุุขภาพและความปลอดภััยของลููกค้้า พนัักงาน คู่่�ค้้า และ
ชุุ ม ชนมาเป็็ น อัั น ดัั บ แรก และได้้ ดำำ� เนิิ น มาตรการป้้ อ งกัั น
สุุขอนามััยอย่่างเข้้มงวดในทุุกสถานประกอบการและสำำ�นัก
ั งาน
และทางบริิษััทฯ ได้้ให้้ความร่่วมมืือและปฏิิบััติิตามมาตรการ
ควบคุุ ม โรคของภาครัั ฐ อย่่ า งเคร่่ ง ครัั ด ทำำ� ให้้ ต้้ อ งปิิ ด
การให้้บริก
ิ ารร้้านค้้าในกลุ่่�มนอนฟู้้�ด และบางสาขาของกลุ่่�มฟู้้�ด
เป็็ น การชั่่� ว คราวในประเทศไทยและประเทศเวีียดนามใน
ไตรมาสที่่� 2 ต่่อเนื่่�องถึึงไตรมาสที่่� 3 และในประเทศอิิตาลีี
ในช่่ ว งต้้ น ปีี ซึ่่� ง ได้้ ส่่ ง ผลกระทบต่่ อ ธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษัั ท ฯ
อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ทว่่าในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้เรีียนรู้้�ที่่�จะรัับมืือและปรัับตััว
อยู่่�ร่่วมกัับสถานการณ์์ COVID-19 และได้้ปรัับเปลี่่ย
� นกลยุุทธ์์
การดำำ� เนิิ น งานของบริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งเน้้ น การทำำ� กลยุุ ทธ์์ เ ชิิ ง รุุ ก
ผสมผสานกัับกลยุุทธ์เ์ ชิิงรัับเพื่่�อพลิิกวิิกฤตให้้เป็็นโอกาส โดย
บริิษััทฯ ได้้นำำ�แนวคิิด “Resilience Reimagined” มาใช้้
ในการปรัับตััวอย่่างยืืดหยุ่่�นและสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ และได้้
สร้้ า งวัั ฒ นธรรมองค์์ ก รใหม่่ พร้้ อ มปลูู ก ฝัั ง แนวคิิ ด แบบ
Digital First โดยเราได้้ ติิ ด อาวุุ ธ ให้้ พนัั ก งานมีีความรู้้�
ความเข้้าใจด้้านดิิจิิทััลมากกว่่า 50,000 คน และปรัับระบบ
การทำำ�งานให้้เป็็น Omni-Centric ในทุุกมิิติิ และลงทุุนต่่อเนื่่�อง
ในการพััฒนา Central Retail Ecosystem และแพลตฟอร์์ม
Omnichannel ที่่ส
� มบููรณ์์แบบที่่เ� ชื่่อ
� มประสบการณ์์ออฟไลน์์
และออนไลน์์อย่่างไร้้รอยต่่อ ขณะเดีียวกััน บริิษััทฯ ได้้ปรัับ
โมเดลธุุ ร กิิ จ และพอร์์ ต โฟลิิ โ ออย่่ า งมีีกลยุุ ทธ์์ สู่่�ธุุ ร กิิ จ ที่่� มีี
การเติิบโตเร็็วและยั่่�งยืืน สอดคล้้องกัับเทรนด์์ของตลาด
และความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปในทุุกกลุ่่�ม
ธุุรกิิจ ตั้้�งแต่่กลุ่่�มแฟชั่น
่� เป็็น Destination ที่่ร� วบรวมพรีีเมีียม
แบรนด์์ระดัับโลก พร้้อมใช้้เครืือข่่ายของกลุ่่�มเซ็็นทรััล รีีเทล
ยุุโรป เพื่่�อเพิ่่�มความหลากหลายของสิินค้้า และตอบโจทย์์
ลููกค้้ากลุ่่�มพรีีเมีียมไลฟ์์สไตล์์ จนถึึงกลุ่่�มฮาร์์ดไลน์์และฟู้้�ด
โฟกัั ส ไปที่่� ต ลาดแมสมากขึ้้� น ขยายเครืือข่่ า ยสาขาทั้้� ง ใน
ประเทศไทยและประเทศเวีียดนาม โดยมีีไทวััสดุุ เป็็นธุุรกิิจ
เรืือธงด้้ า นฮาร์์ ด ไลน์์ พร้้ อ มทั้้� ง เปิิ ดตัั ว โมเดลร้้ า นค้้ า แบบ
Daily Home Convenience เพื่่�อตอบโจทย์์การใช้้บริิการ
สำำ�หรัับลููกค้้าทุุกคนทุุกที่่�ทุุกเวลาผ่่าน go! WOW และได้้นำำ�

ญนน์์ โภคทรััพย์์
(นายญนน์์ โภคทรััพย์์)
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แบรนด์์ท็็อปส์์ มาร์์เก็็ตที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในประเทศไทยไปเปิิดตััวในประเทศเวีียดนาม อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ได้้เดิินหน้้าตามกลยุุทธ์์ M&A
และประสบความสำำ�เร็็จในการควบรวมกิิจการของ COL ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอุุปกรณ์์สำำ�นัักงาน หนัังสืือ สื่่�อบัันเทิิง สิินค้้าไลฟ์์สไตล์์ และ e-Book
อัันดัับ 1 ภายใต้้แบรนด์์ ออฟฟิิศเมท บีีทููเอส และเมพ
สำำ�หรัับผลประกอบการปีี 2564 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวม 195,654 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 1 และมีีกำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักรายการปรัับปรุุงกำำ�ไร
407 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 166 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 ผลประกอบการโดยรวมพลิิกกลัับมาดีีขึ้้�นอย่่างมากในไตรมาสที่่� 4 ซึ่่�งบริิษััทฯ
สามารถทำำ�ยอดขายและกำำ�ไรได้้ใกล้้เคีียงกัับไตรมาสเดีียวกัันในช่่วงปีี 2562 ก่่อนการเกิิดสถานการณ์์ COVID-19 ถึึงแม้้ยัังมีีปััจจััยลบ
เรื่่อ
� งการท่่องเที่่ย
� วทั่่�วโลกที่่ยั
� ง
ั ไม่่ฟื้น
้� ตััว ผลลััพธ์ข
์ องความทุ่่�มเทในการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้สถานการณ์์ที่ท้
่� า้ ทายได้้สะท้้อนผ่่านรางวััลและ
ความภาคภููมิิใจที่่�บริิษััทฯ ได้้รัับในปีี 2564 ยกตััวอย่่าง เช่่น รางวััล Asian Excellence Awards ด้้าน CSR ด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ และ
ด้้านสื่่�อสารองค์์กรยอดเยี่่ย
� มระดัับเอเชีีย โดย Corporate Governance Asia นิิตยสารชั้้�นนำำ�ด้า้ นเศรษฐกิิจของฮ่่องกง รางวััล Asia’s
Best Employer Brand จากการเป็็นบริิษัท
ั ที่่ดู
� แ
ู ลพนัักงานในองค์์กรได้้อย่่างมีีคุุณภาพ จึึงได้้รับ
ั การคััดเลืือกเป็็นอัันดัับ 1 จากบริิษัทต่
ั า่ ง ๆ
ในแถบเอเชีียกว่่า 38 ประเทศ โดย Employer Branding Institute สถาบัันชั้้�นนำำ�ด้้านทรััพยากรมนุุษย์์ ประเทศอิินเดีีย รางวััล Top 10
Reputable Retail Companies ที่่�เซ็็นทรััล รีีเทล เวีียดนาม ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นสุุดยอดค้้าปลีีกปีี 2564 โดยบริิษััท Vietnam
Report Joint Stock ซึ่่�งพิิจารณาจากความสามารถในการบริิหารจััดการด้้านการเงิิน ชื่่อ
� เสีียงที่่ดีี
� ของบริิษัท
ั และการสำำ�รวจความคิิดเห็็น
ผู้้�บริิโภคและผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง รางวััล The Global CSR Awards ด้้าน Best Program Community Award จากโครงการจริิงใจ
Farmers’ Market ในงาน The 13th Annual Global CSR Summit & Awards ซึ่่�งจััดโดย The Pinnacle Group International
ประเทศสิิงคโปร์์ รางวััลและเกีียรติิยศในฐานะผู้้�นำำ�ค้้าปลีีกทั้้�งหมดนี้้� ถืือเป็็นผลแห่่งความสำำ�เร็็จที่่�บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นสานต่่อและพััฒนา เพื่่�อ
ยกระดัับการทำำ�งานให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
นอกเหนืือจากการพััฒนาธุุรกิิจอย่่างไม่่หยุุดยั้้�งในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ยกระดัับองค์์กรสู่่�มาตรฐานสากลบนเวทีีโลกในบริิบทของ
ความยั่ง
่� ยืืนทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม (Environment) สัังคม (Social) และบรรษััทภิบ
ิ าล (Governance) ผ่่านหลาย ๆ โครงการ ได้้แก่่ โครงการ
Journey to Zero ที่่มีี
� เป้้าหมายเพื่่�อลดปริิมาณขยะมููลฝอยที่่ต้
� น
้ ทาง ส่่งเสริิมการคััดแยะขยะอยากถููกวิิธีี เปลี่่ย
� นมาใช้้พลัง
ั งานหมุุนเวีียน
และเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว โครงการการจ้้างงานคนพิิการที่่�บริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับภาครััฐ ภาคเอกชน และเทศบาลท้้องถิ่่�น ผลัักดัันให้้กัับกลุ่่�ม
คนพิิการมีีบทบาทหน้้าที่่�เท่่าเทีียมกัับพนัักงานทั่่�วไป เพื่่�อสร้้างอาชีีพและส่่งเสริิมศัักยภาพของคนพิิการเพื่่�อลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม
การให้้ความช่่วยเหลืือด้้านต่่าง ๆ แก่่สัง
ั คมและบุุคลากรการแพทย์์ในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 รวมถึึงการนำำ�หลัักการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการ
ที่่�ดีีของสำำ�นัักงาน ก.ล.ต. (CG Code) ไปปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทของธุุรกิิจ และการทบทวนนโยบายด้้านการกำำ�กัับดููแลต่่าง ๆ ของ
บริิษัท
ั ฯ เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กับดู
ั แ
ู ลกิิจการที่่ดีี
� และยกระดัับมาตรฐานการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้เป็็นไปตามหลัักสากล ซึ่่�งการดำำ�เนิินการ
ข้้างต้้น ส่่งผลให้้ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้รัับคััดเลืือกเป็็นหนึ่่�งในรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน (Thailand Sustainability Investment: THSI)
ประจำำ�ปีี 2564 จากตลาดหลัักทรััพย์แ
์ ห่่งประเทศไทย และได้้รับ
ั เลืือกให้้เป็็นสมาชิิก Sustainability Yearbook 2022 ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
ค้้าปลีีก ในปีีแรกของการเข้้าร่่วมประเมิินความยั่่�งยืืนของ S&P Global (DJSI)
ปีี 2564 จึึงนัับว่่าเป็็นปีีของการทดสอบความแข็็งแกร่่งของ เซ็็นทรััล รีีเทล ที่่�มีีความท้้าทายเป็็นอย่่างมาก แต่่เราก็็สามารถกลัับมา
พลิิกฟื้้น
� ธุุรกิิจได้้อย่่างรวดเร็็วและแข็็งแกร่่งยิ่่�งกว่่าเดิิม ซึ่่�งพิิสูจ
ู น์์ได้้แล้้วว่่าการปรัับตัว
ั อย่่างรวดเร็็วขององค์์กรและบุุคลากรสามารถทำำ�ให้้
เซ็็นทรััล รีีเทล ก้้าวผ่่านอุุปสรรคทั้้�งหลายมาอย่่าง “Antifragile” - แข็็งแกร่่งแต่่ยืด
ื หยุ่่�น ผมขอถืือโอกาสนี้้�ขอบคุุณ ลููกค้้า คู่่�ค้้า และพนัักงาน
ทุุกคนของเราที่่�ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในแรงผลัักดัันสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เซ็็นทรััล รีีเทล พััฒนาธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�องและพร้้อมเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
จนก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านค้้าปลีีกและบริิการระดัับโลกได้้อย่่างเต็็มความภาคภููมิิ
จากนี้้�ไปจนถึึงปีี 2565 เรายัังคงยึึดมั่่�นในเป้้าหมายขององค์์กร ที่่�จะเป็็นศููนย์์กลางชีีวิิตของผู้้�คน (Central to Life) ควบคู่่�ไปกัับ
การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยการขยายธุุรกิิจผ่่านการยกระดัับเเพลตฟอร์์ม Omnichannel โดยใช้้เทคโนโลยีีเเละดิิจิิทััลใหม่่ ๆ เพื่่�อเร่่ง
การขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดการเติิบโตในกลุ่่�มธุุรกิิจหลัักทั้้�งในประเทศเเละต่่างประเทศ รวมถึึงการร่่วมมืือกัับพาร์์ทเนอร์์ระดัับสากล และสร้้าง
ธุุรกิิจใหม่่ตามเทรนด์์ของโลกเเละความต้้องการของผู้้�บริิโภค ตลอดจนขยายธุุรกิิจภายใต้้เเนวคิิด Inclusive Growth สร้้างความสำำ�เร็็จ
ร่่วมกัันกัับพาร์์ทเนอร์์เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

7

Overview

Environment

Social

ผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านความยั่่�งยืืน
ปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ ดำำ� เนิิ น งานด้้ า นการพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ทั่่� ว ทั้้� ง
องค์์กร ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างต่่อเนื่่�อง ภายใต้้กรอบการดำำ�เนิินงานการพััฒนา
อ ย่่ า ง ยั่่� ง ยืื น ไ ด้้ แ ก่่ 1 ) ค ว า ม เ ป็็ น อ ยู่่� ที่่� ดีี ข อ ง ผู้้� ค น
2) การเติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น 3) คุุ ณ ภาพ
สิ่่�งแวดล้้อม และ 4) ความสงบสุุข ศิิลปวััฒนธรรมและ
ความร่่วมมืือ อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ กำำ�หนดทิิศทางและเป้้าหมาย
ก า ร ดำำ� เ นิิ น ง า น ใ ห้้ มีี ค ว า ม ส อ ด ค ล้้ อ ง กัั บ เ ป้้ า ห ม า ย
การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ ทั้้� ง 17
เป้้ า หมาย เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นขีี ด ความสามารถขององค์์ ก ร
สร้้ า งความเป็็ น อยู่่�ที่่� ดีี ให้้ กัั บชุุ ม ชนและสัั ง คม และดูู แ ล
สิ่่� ง แวดล้้ อ ม ความคืื บ หน้้ า และโครงการที่่� โ ดดเด่่ น ในปีี
2564 มีีดัังต่่อนี้้�
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GRI 102-12, GRI 102-13

คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ภายใต้้หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน บริิษััทฯ กำำ�หนดกระบวนการจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่�อการใช้้
ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ดำำ�เนิินโครงการลดปริิมาณขยะให้้เหลืือศููนย์์ (Journey to Zero) โครงการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน และโครงการลดผลกระทบด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ ผ่่านแคมเปญ Love the Earth

โครงการที่่�โดดเด่่น
•

การติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคาเพิ่่�มการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน

•

การติิดตั้้�งสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า (EV Charging Station)

•

การปลููกป่่าต้้นน้ำำ�� สร้้างอาชีีพยั่่�งยืืน อาหารปลอดภััย

•

การจััดการขยะอิินทรีีย์์ด้้วยหลัักระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

•

การส่่งเสริิมกระบวนการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและจััดหาวััตถุุดิิบท้้องถิ่่�น

•

การบริิจาคอาหารส่่วนเกิินจากการจำำ�หน่่าย

ปริิมาณกัักเก็็บ
ก๊๊าซเรืือนกระจก ภายใน 10 ปีี

72,131

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์
เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวและฟื้้�นฟููป่่า

2,154

ไร่่

ลดการใช้้ถุุงพลาสติิก
ใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง

160

ล้้านใบ

360

ล้้านบาท

สร้้างผลตอบแทนคืืนสู่่�สัังคมจาก
การฟื้้�นฟููป่่า (SROI)
ขยะอิินทรีีย์์

17,000

ลิิตร

เข้้าสู่่�กระบวนการหมัักปุ๋๋�ยชีีวภาพ

ใช้้อุุปกรณ์์รัับประทานอาหาร
จากวััสดุุที่่�ย่่อยสลายได้้

35.17

ตััน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�คน
เพื่่�อความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�คน บริิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�ได้้คุุณภาพตามมาตรฐานและมีีคุุณค่่าทางโภชนาการ ส่่งเสริิม
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและปลอดภััยสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค และพััฒนาทัักษะความสามารถของพนัักงานและชุุมชน

โครงการที่่�โดดเด่่น
•

โครงการ Healthiful

•

โครงการ Animal Welfare

•

โครงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน

•

โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP)

•

โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน

•

โครงการจััดทำำ�แผนการประเมิินประเด็็นความเสี่่�ยงและการฝึึกอบรมพนัักงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

•

โครงการอบรมการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานและการใช้้เครื่่�องกระตุุกหััวใจอััตโนมััติิ

•

โครงการทุุนทวิิภาคีี

•

จริิงใจ Farmers’ Market

•

โครงการชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์วิิถีีชีีวิิตยั่่�งยืืนแม่่ทา

• โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�ชุุมชนผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี

สนัับสนุุนทุุนการศึึกษา
และสวััสดิิการ

37

ล้้านบาท

ผ่่านโครงการทุุนทวิิภาคีี
ตั้้�งแต่่ปีี 2555 ถึึง 2564

สร้้างอาชีีพให้้คนพิิการ

438
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คน

เงิินลงทุุนด้้านการฝึึกอบรม
พนัักงานเซ็็นทรััล
เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพ

150

ล้้านบาท

สร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้กัับ
ชุุมชนและเกษตรกร

220

ล้้านบาท

ผ่่านโครงการจริิงใจ
Farmers’ Market

พนัักงานและผู้้�รัับเหมาเสีียชีีวิิต

0

คน
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การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน
ภายใต้้จรรยาบรรณการดำำ�เนิินธุุรกิิจ บริิษััทฯ พััฒนานวััตกรรมและระบบความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และรัักษาข้้อมููลของ
ลููกค้้า เพื่่�อปรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือต่่อสาธารณะ และตอบสนองต่่อความคาดหวััง
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

โครงการที่่�โดดเด่่น
•

C-Coin

•

เทคโนโลยีีสแกนใบหน้้าและตรวจวััดอุุณหภููมิิ

•

กลยุุทธ์์การตลาดแบบ Omnichannel

•

แอปพลิิเคชััน Central App

•

การจ้้างผู้้�เชี่่�ยวชาญดููแลด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์

•

ระบบจองเวลาขนส่่ง

ร้้อยละ

98

ยอดขายผ่่านแพลตฟอร์์ม
Omnichannel ของบริิษััทฯ คิิดเป็็น

ของพนัักงาน
เข้้าร่่วมทดสอบจรรยาบรรณ
องค์์กร และผ่่านแบบทดสอบ
ทั้้�งหมด

ร้้อยละ

10

ของยอดขายรวมของบริิษััทฯ
ณ 31 ธัันวาคม 2564

ก่่อตั้้�ง

Central Tech Retail Lab
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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รางวััลและความภาคภููมิิใจ
ISO 45001

Thailand
Sustainability
Investment (THSI)

Asian Excellence Awards 2021

ศููนย์์กระจายสิินค้้าเซ็็นทรััล
รีี เ ท ล ไ ด้้ รัั บ ก า ร รัั บ ร อ ง
มาตรฐานด้้านอาชีีวอนามััย
และความปลอดภัั ย ISO
45001

บริิ ษัั ท ฯ ได้้ รัั บคัั ด เลืื อ กให้้
เป็็นหุ้้�นยั่ง
่� ยืืนประจำำ�ปีี 2564
โดยตลาดหลัั ก ทรัั พย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย

บริิษััทฯ ได้้รัับ 5 รางวััล Asian Excellence Awards
2021 สะท้้อนความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านรีีเทลควบคู่่�กัับการบริิหาร
จััดการตามหลัักธรรมมาภิิบาลที่่�ดีีเยี่่�ยมในระดัับสากล โดย
5 รางวััลประกอบไปด้้วยรางวััล “ซีีอีีโอยอดเยี่่ย
� มแห่่งเอเชีีย”
(Asia’s Best CEO) มอบให้้แก่่นายญนน์์ โภคทรััพย์์ รางวััล
“ซีี เ อฟโอยอดเยี่่� ย มแห่่ ง เอเชีี ย ” (Asia’s Best CFO)
มอบให้้ แ ก่่ น ายปิิ ย ะ งุ่่�ยอัั ค รมหาวงศ์์ รางวัั ล “ซีี เ อสอาร์์
ยอดเยี่่�ยมแห่่งเอเชีีย” (Asia’s Best CSR) รางวััล “บริิษััท
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยอดเยี่่�ยม” (Best Investor Relations
Company) และรางวัั ล “ทีีมสื่่� อ สารองค์์ ก รยอดเยี่่� ย ม”
(Best Corporate Communications Team) ซึ่่�งจััดโดย
Corporate Governance Asia นิิ ต ยสารชั้้� น นำำ� ของ
ฮ่่องกงด้้านเศรษฐกิิจและการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
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S&P Global
Sustainability
Yearbook Member

2021 IDC Future Enterprise Awards
Thailand

บริิษััทฯ ได้้รัับคััดเลืือกติิดรายชื่่�อ
S&P Global Sustainability
Yearbook Member (DJSI)
ประจำำ�ปีี 2565

บริิษัท
ั ฯ ได้้รับ
ั รางวััล “สาขา Best in Future of Work” จาก
The Future Enterprise Award ประเทศสิิงคโปร์์ บริิษัท
ั
ที่่�ปรึึกษาและวิิจััยข้้อมููลการตลาดชั้้�นนำำ�ระดัับโลกด้้าน
เทคโนโลยีีสารสนเทศ รางวััลนี้้�จััดขึ้้�นเพื่่�อเชิิดชููองค์์กร
หรืือโครงการที่่� มีี นวัั ต กรรมที่่� แ ปลกใหม่่ แ ละล้ำำ�� สมัั ย
ซึ่่�งเป็็นรางวััลที่่ยิ่่
� ง
� ใหญ่่ที่สุ
่� ด
ุ ในระดัับภูมิ
ู ภ
ิ าคเอเชีียแปซิิฟิก
ิ
โดยเซ็็ น ทรัั ล รีี เ ทล ได้้ รัั บ รางวัั ล นี้้� จ ากการคิิ ดค้้ น
แอปพลิิเคชััน C-Coin ซึ่่�งเป็็นแอปพลิิเคชัันสำำ�หรัับ
การส่่ ง เสริิ ม การมีีส่่ ว นร่่ ว มของพนัั ก งานในองค์์ ก ร
ตลอดจนการให้้ความร่่วมมืือกัับองค์์กรในทุุก ๆ ด้้าน
อ ย่่ า ง ส มัั ค ร ใ จ แ ล ะ เ ต็็ ม ใ จ โ ดย แ อ ป พลิิ เ ค ชัั น นี้้�
ป ร ะ ก อ บด้้ ว ย ก ร ะ เ ป๋๋ า เ งิิ น แ ล ะ ส กุุ ล เ งิิ น ดิิ จิิ ทัั ล ที่่�
สามารถใช้้แ ทนเงิิน สดสำำ�หรัับการแลกซื้้�อสิิน ค้้าหรืือ
บริิการภายในเครืือเซ็็นทรััล รีีเทล

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

13

Overview

14

Environment

Social

Institutional
Investor’s 2021
All-Asia
Executive Team

Asia’s Best
Employer Brand
Awards 2021

บริิษัท
ั ฯ ได้้รับคั
ั ด
ั เลืือกให้้เป็็น
องค์์กรที่่มีี
� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิ ห าร ประธานเจ้้ า หน้้ า ที่่�
บริิหารสายงานการเงิิน และ
ทีีมนัั ก ลงทุุ น สัั ม พัั น ธ์์ ดีี เด่่ น
จาก Institutional Investor
ประเทศสหรััฐอเมริิกา

บริิษััทฯ ได้้รัับรางวััล “องค์์กรนายจ้้าง
ดีีเด่่นระดัับภููมิิภาคเอเชีีย สาขา Best
Employer Brand Award” จากสถาบััน
Employer Branding Institute
สถาบัั น ชั้้� น นำำ�ด้้ า นทรัั พย ากรมนุุ ษ ย์์
ประเทศอิิ น เดีีย ซึ่่� ง รางวัั ล นี้้� พิิ จ ารณา
จากองค์์ ก รที่่� มีี ความโดดเด่่ น ด้้ า น
การบริิหารจััดการที่่�เป็็นเลิิศระดัับเอเชีีย
ใน 38 ประเทศ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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องค์์กรส่่งเสริิมคนพิิการ
ประจำำ�ปีี 2564

บริิษัท
ั ฯ ได้้รับ
ั รางวััลองค์์กรส่่งเสริิมคนพิิการ ประจำำ�ปีี
2564 เนื่่�องในวัันคนพิิการสากล ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
จากกรมส่่งเสริิมและพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตคนพิิการ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์
เพื่่�อสะท้้อนเจตนารมณ์์ในการมุ่่�งลดความเหลื่่�อมล้ำำ��
ของคนพิิการ ผ่่านการสร้้างงานสร้้างอาชีีพ พร้้อม
การมีีคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ที่่� ดีี เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นสัั ง คมไทย
ให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� รางวััลองค์์กรส่่งเสริิม
คนพิิการเป็็นรางวััลที่่�มอบให้้แก่่องค์์กรที่่�สนัับสนุุน
งานด้้ า นคนพิิ ก ารดีีเด่่ น โดยเซ็็ น ทรัั ล รีี เ ทล เริ่่� ม
ดำำ� เนิิ น การสนัั บ สนุุ น งานให้้ แ ก่่ ค นพิิ ก าร ผ่่ า น
โครงการต่่าง ๆ ทั้้�งในด้้านการศึึกษา อาชีีพ และ
การดำำ� เนิิ น ชีี วิิ ต เช่่ น โครงการศูู น ย์์ บริิ ก ารลูู ก ค้้ า
ของไทวัั ส ดุุ และเพาเวอร์์ บ าย ที่่� ใ ห้้ บริิ ก ารโดย
คนพิิ ก ารกว่่ า 50 คน เพื่่� อ เป็็ น การสนัั บ สนุุ น
การจ้้ า งงาน และพัั ฒ นาคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต คนพิิ ก าร
อย่่างแท้้จริิง

Social

Governance

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

บริิษัท
ั ได้้รับ
ั รางวััล “สาขา Best
Community Programme
Award (G old) - The
Global CSR Awards 2021”
จากการดำำ�เนิินโครงการตลาด
จริิงใจ ซึ่่�งคััดเลืือกจากบริิษััท
ที่่มีี
� Market Capitalization
with USD 500 Million to
1 Billion จาก The Pinnacle
Group International,
Singapore

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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O

FO

DIGITAL PL ATFORM

HAR

บริิ ษัั ท ฯ เป็็ น ธุุ ร กิิ จ ค้้ า ปลีีกที่่� ป ระกอบด้้ ว ย
ธุุรกิิจกลุ่่�มฟู้้�ด กลุ่่�มแฟชั่่น
� กลุ่่�มฮาร์์ดไลน์์ และกลุ่่�ม
พร็็อพเพอร์์ตี้้� โดยทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจเชื่่�อมโยง
กัันเป็็นระบบนิิเวศของบริิษััทฯ กิิจการของ
บริิษัท
ั ฯ ตั้้�งอยู่่�ใน 3 ประเทศ ได้้แก่่ ประเทศไทย
(สำำ�นัก
ั งานใหญ่่ที่ก
่� รุุงเทพมหานคร) ประเทศ
เวีียดนาม และประเทศอิิ ต าลีี ในปีี 2564
บริิษััทฯ มีีกลยุุทธ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการขยายธุุรกิิจ
โดยการพััฒนาช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ให้้ มีี ความหลากหลายและครบวงจรผ่่ า น
แพลตฟอร์์ ม Omnichannel เพื่่� อ ตอบ
สนองความต้้องการลููกค้้าทุุกกลุ่่�มประชากร

D

เกี่่�ยวกัับเซ็็นทรััล
รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น

DL
IN

E
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CENTRAL RETAIL
ECOSYSTEM

Governance

GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-6,
GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 201-1

S
FA
HI

ON

Personal Shopper

Chat & Shop

Department Store

ALT Y PROGRAM
LOY

Call & Shop

Social Commerce

O2O

E-Ordering
Call Center

Specialty Store
Webstore:
BU.com

Brandshop
PHYSICAL

DIGITAL

Marketplace

Hypermarket

Retail Plaza

Quick Commerce
Mobile Application

PR

OP

Sales Counter

Y

Convenience Store

E RT

Supermarket

S U P PLY H A I N
C
& LO G I S T I C S

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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Multi Market
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

SALES AREA

18

ประเทศอิิตาลีี

ประเทศไทย

ประเทศเวีียดนาม

8 เมือง

57 จังหวัด

40 จังหวัด

9 สาขา

2,051 ร้านค้า

120 ร้านค้า

พื้้�นที่่�ขายสุุทธิิรวม

พื้้�นที่่�ขายสุุทธิิรวม

พื้้�นที่่�ขายสุุทธิิรวม

61,036 ตร.ม.

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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Multi Format
PHYSICAL PLATFORM (ออฟไลน์์)

SUPERMARKET

Department Store

Specialty Store

Brandshop

Supermarket

RETAIL PLAZA

HYPERMARKET

Hypermarket

Convenience Store

Retail Plaza

Sales Counter

Quick Commerce

Marketplace

DIGITAL PLATFORM (Omnichannel)

www

Webstore

Mobile Application

OFFLINE TO ONLINE (O2O)
CHAT

Personal Shopper

Call & Shop

e-Ordering

Call Center

Chat & Shop

Social Commerce

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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ข้้อมููลสำำ�คััญ
ทางการเงิิน
1. รายได้้รวม (ล้้านบาท)

2. EBITDA (ล้้านบาท)

3. กำำ�ไรสุุทธิิ (ล้้านบาท)

222,737
194,311

25,814

195,654

18,965

20,059
12,359

341

2562

2563

2564

2562

2563

2564

2562

2563

277

2564

หมายเหตุุ: EBITDA และกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิินงานต่่อเนื่่�อง

สััดส่่วนรายได้้จากการขายปีี 2564
จำำ�แนกตามส่่วนงาน
Hardline

36%

จำำ�แนกตามประเทศ
Food

40%

Fashion

24%

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

Thailand

Digital Platform (Omnichannel)

Vietnam

Physical Platform (Offline)

72%

Italy

6%

หมายเหตุุ: สััดส่่วนรายได้้จากการขายในประเทศไทย รวมประเทศอื่่�น

20

จำำ�แนกตามรููปแบบ

22%

20%

80%
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ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ของบริิษััทฯ
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของบริิษัท
ั ฯ ประกอบด้้วย 5 ลำำ�ดับ
ั ได้้แก่่ การจััดหาวััตถุุดิบ
ิ การผลิิตและบริิการ การขนส่่งขาออก การตลาดและ
การขาย และลููกค้้า โดยทั้้�ง 5 ลำำ�ดับนั้้
ั น
� บริิษัท
ั ฯ ดำำ�เนิินงานกัับคู่่�ค้า้ ทางธุุรกิิจที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรมและปราศจาก
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนต่่อแรงงานเท่่านั้้�น นอกจากนี้้� บริิษััทฯ บริิหารทรััพยากรบุุคคลให้้มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด พร้้อมทั้้�ง
วิิจััยและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อการมอบคุุณค่่าที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดห่่วงโซ่่ ในกลุ่่�มธุุรกิิจฟู้้�ด บริิษััทฯ จััดซื้้�อ
สิินค้้าทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรง รวมถึึงดำำ�เนิินการส่่งเสริิมช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าของเกษตรกร ภายใต้้
โครงการจริิงใจ Farmers’ Market

2
1

4

3

5

01

การจด
ั หา
วต
ั ถด
ุ บ
ิ

• คค
ู่ า้ทางธรุกจ
ิ

02
การผลต
ิ
และบรก
ิ าร

• สน
ิ คา้ทอ
้ งถน
่ิ

• เกษตรกร

03
การขนสง
่
ขาออก

• ศน
ู ยก
์ ระจายสน
ิ คา้
และการขนสง
่

04

05

การตลาด
และการขาย

ลก
ู คา้

• อาหาร
• สน
ิ คา้แฟชน
่ั

• ผผ
ู้ ลต
ิ

• สน
ิ คา้ฮารด
์ ไลน์

• ผผ
ู้ ลต
ิ เชง
ิ อต
ุ สาหกรรม

• พรอ
็ พเพอรต
์ ้ี

การบรห
ิ ารทรพ
ั ยากรบค
ุ คล
การวจ
ิ ย
ั และพฒ
ั นา
การจด
ั หา/จด
ั ซอ
้ื
โครงสรา้งพน
้ื ฐานขององคก
์ ร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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วิิสััยทััศน์์และพัันธกิิจ
ขององค์์กร

Vision and Mission

To be the best, sustainable
and most admired customer-centric
Omnichannel retailer wherever
we operate.

22
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GRI 102-16

Principles

Honesty, Diligence,
and Commitment
to Customers.

Purpose

Central to Life

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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ค่่านิิยมองค์์กร
เพราะเราใส่่ใจ.. I•CARE

CUSTOMER

ET H
IC

INNOV
AT
IO
N

IO
RELAT

เพราะเราใส่่ใจ..
I•CARE

NS
H

IP

CE
N
ALLIA

Innovation

Customer

Alliance

Relationship
ความสััมพัันธ์์

จรรยาบรรณ

สร้้างสรรค์์คิิดสิ่่�งใหม่่
เปิิดกว้้างสํําหรัับ
ทุุกโอกาส
และความท้้าทาย
เพื่่�อการทํํางาน
ที่่�มีีคุุณภาพและ
ประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

ใส่่ใจในลููกค้้า
มุ่่�งมั่่�นพััฒนา
ด้้านบริิการสู่่�
ความเป็็นเลิิศ โดย
มุ่่�งเน้้นและใส่่ใจลููกค้้า
ทั้้�งภายในและภายนอก
เป็็นสํําคััญ

ทํํางาน
ร่่วมกัันเป็็นทีีม
เพื่่�อความก้้าวหน้้า
ทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจ

จิิตผููกพัันพึ่่�งพา
กัับทั้้�งเพื่่�อนพนัักงาน
คู่่�ค้้าและสัังคม เพื่่�อ
การเติิบโตที่่�ยั่่�งยืืน

มุ่่�งรัักษาจริิยธรรม
ในการดํําเนิินธุุรกิิจ

นวััตกรรม

24

ลููกค้้า
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กลยุุทธ์์และแนวทางในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ กำำ�หนดหลัักการและกรอบแนวคิิดการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

หลัักการและกรอบแนวคิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ผลลััพธ์์ระยะยาว

คุุณภาพ

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

มองการณ์์ไกลและภาพใหญ่่

ทำำ�อย่่างมีีคุุณภาพไม่่ใช่่เน้้นแต่่ปริิมาณ

สร้้างผลลััพธ์์โดยคำำ�นึึงถึึงทุุกฝ่่าย

ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�คน

การเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน

คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม

ความสงบสุุข
ศิิลปวััฒนธรรมและ
ความร่่วมมืือ

ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของผู้้�คน:
สร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและ
พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร
•

พััฒนากระบวนการคััดสรรผลิิตภััณฑ์์ ที่่�เสริิมสร้้าง
ความแข็็ ง แรงของร่่ า งกายปลอดภัั ยต่่ อ สุุ ข ภาพ
ของผู้้�บริิโภคมาจำำ�หน่่าย

•

พััฒนาศัักยภาพบุุคลากร เพื่่�อรองรัับ
การเปลี่่�ยนแปลงของกระแสโลก

•

ใส่่ใจความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
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การเติิบโตทางเศรษฐกิิจอย่่างยั่่�งยืืน:
มุ่่�งมั่่�นสร้้างความสำำ�เร็็จระยะยาวขององค์์กร
ด้้วยหลัักการบริิหารภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
•

พัั ฒ นาระบบการรัั ก ษาความปลอดภัั ยมั่่� น คงทาง
ไซเบอร์์ของเครืือข่่ายข้้อมููลบริิษััท

•

ปกป้้ อ งข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลของลูู ก ค้้ า จากการละเมิิ ด
ข้้อมููลส่่วนตััวและการนำำ�ไปใช้้งานทางที่่�ผิิดกฎหมาย
และจรรยาบรรณ

•

สร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่�ทัันสมััย

•

สร้้างสััมพัันธไมตรีีอัันดีีกัับลููกค้้า

•

บริิหารจััดการแบรนด์์เพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�ในชื่่�อเสีียง
ของแบรนด์์และสิินค้้าสู่่�สาธารณะ

คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม:
ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนา
และรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
•

วางแผนรัับมืือและจััดทำ�ำ แนวทางในการป้้องกัันและ
บรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพอากาศต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม

•

บริิหารการใช้้พลัง
ั งานในเชิิงอนุุรัก
ั ษ์์ เพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกสู่่�บรรยากาศ

•

บริิ ห ารการใช้้ ทรัั พย ากรธรรมชาติิ ใ ห้้ เ กิิ ด ประโยชน์์
สููงสุุด โดยมุ่่�งมั่่�นจะดำำ�เนิินตามหลัักการระบบเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน

ความสงบสุุข ศิิลปวััฒนธรรม
และความร่่วมมืือ:
สร้้างคุุณค่่าร่่วมและความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับชุุมชนและสัังคม
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•

ขยายโครงการพััฒนาชุุมชนไปสู่่�หลายจัังหวััด โดย
ร่่วมมืือกัันระหว่่างหลายภาคส่่วนให้้มีีระบบเศรษฐกิิจ
ที่่แ
� ข็็งแกร่่ง เสริิมสร้้างอาชีีพให้้กับ
ั คนในชุุมชน และยก
ระดัับสิน
ิ ค้้าชุุมชนให้้เป็็นสิินค้้าขึ้้น
� ห้้าง

•

ดำำ�เนิินงานแบบสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างชุุมชน โดย
บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งเน้้นไปที่่ก
� ารสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และปััจจััย
ที่่�สำำ�คััญต่่าง ๆ
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เป้้าหมายสู่่�ความยั่่�งยืืน 2573
บริิษัท
ั ฯ บููรณาการแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ 4P (People, Prosperity, Planet, and Peace & Partnerships) ที่่ต
� อบสนอง
ความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เข้้ากัับแนวคิิด ESG (Environment, Social, and Governance) เพื่่�อเป็็นกรอบใน
การดำำ�เนิินงานของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจและทุุกหน่่วยงานที่่�จะมุ่่�งสู่่�ความยั่่�งยืืนในระยะยาว
ภายในแต่่ ล ะด้้ า นของ ESG บริิ ษัั ท ฯ ได้้ กำำ� หนดและตั้้� ง เป้้ า หมายของประเด็็ น สาระคัั ญ ต่่ อ การบรรลุุ ล ดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกอัันนำำ�ไปสู่่�การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิเิ ป็็นศููนย์์ในอนาคต สำำ�หรัับด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม บริิษัท
ั ฯ คััดเลืือกประเด็็น
ทางด้้านสภาพภููมิิอากาศเปลี่่�ยนแปลงและการบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และการจััดการขยะ เป็็น
สามประเด็็นหลััก โดยบริิษััทฯ ตั้้�งเป้้าหมายว่่า ในปีี 2573 บรรจุุภััณฑ์์สิินค้้าทุุกชิ้้�นของบริิษััทฯ จะต้้องเป็็นวััสดุุที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
ธรรมชาติิ หรืือสามารถย่่อยสลายได้้เองตามธรรมชาติิ นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ จะต้้องปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและผลิิตขยะอาหาร
น้้อยลงร้้อยละ 30 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน (Baseline)
ในส่่วนของสัังคม บริิษัท
ั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อความปลอดภััยของสิินค้้า การพััฒนาพนัักงาน และการยกระดัับชีวิ
ี ต
ิ คนในชุุมชน
โดยเป้้าหมายในปีี 2573 คืือ การสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนและเกษตรกรจำำ�นวน 5,400 ล้้านบาท และสุุดท้า้ ย ด้้านการกำำ�กับดู
ั แ
ู ล
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้การบริิการจััดการแบรนด์์และการจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า โดยตั้้�งเป้้าไว้้ว่่า บริิษััทฯ จะต้้องสร้้าง
ความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าได้้มากกว่่า 95%

2030 TARGETS
Reduce food loss and wastes by 30%
Increase customer satisfaction to at least 95%
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เกี่่�ยวกัับ
รายงานฉบัับนี้้�
บริิษัท
ั เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่น
� จำำ�กัด
ั (มหาชน) จััดทำำ�รายงานความยั่ง
่� ยืืนประจำำ�ปีี 2564 เป็็นฉบัับที่่ส
� อง เพื่่�อสื่่�อสาร
ไปยัังผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ ถึึงแนวทางและผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ รายงานความยั่่�งยืืนฉบัับ
นี้้�ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงในส่่วนของการควบรวมธุุรกิิจ ฐานข้้อมููล และระเบีียบขั้้�นตอนการตรวจวััดข้้อมููลจากรายงาน
ความยั่่�งยืืนฉบัับก่่อนหน้้า อย่่างไรก็็ตาม รายการประเด็็นสาระสำำ�คััญในปีีนี้้�มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากปีีที่่�แล้้วโดยรายงาน
ตามหลัักการ Environmental Social Governance (ESG)
เพื่่�อยืืนยัันถึึงความโปร่่งใสและคุุณภาพของการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน บริิษััทฯ จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�
ตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก ซึ่่�งถืือเป็็นมาตรฐานการรายงาน
ความยั่่�งยืืนที่่�ได้้รัับการยอมรัับในระดัับสากล
ขอบเขตข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�ครอบคลุุมการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ ระหว่่าง
วัันที่่� 1 มกราคม 2564 ถึึง 31 ธัันวาคม 2564 ตััวชี้้�วััดด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�สำำ�คััญของบริิษััทประกอบด้้วยการใช้้พลัังงาน
ครอบคลุุม 86% ของรายได้้ ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ครอบคลุุม 86% ของรายได้้ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (ขอบเขต 1 และ
2) ครอบคลุุม 71% ของรายได้้ และอื่่�นๆ
ตัั ว ชี้้� วัั ดท างสัั ง คมที่่� สำำ�คัั ญ ของบริิ ษัั ท ประกอบด้้ ว ยตัั ว ชี้้� วัั ด การปฏิิ บัั ติิ ด้้ า นแรงงาน ครอบคลุุ ม 100% ของราย
ได้้ ตััวชี้้�วััดการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน ครอบคลุุม 100% ของรายได้้ การลาออกและการลาออกโดยสมััครใจ
ครอบคลุุ ม 100% ของรายได้้ และอื่่� น ๆ ทั้้� ง นี้้� สามารถอ้้ า งอิิ ง ข้้ อ มูู ล โครงสร้้ า งการถืื อ หุ้้�นของกลุ่่�มบริิ ษัั ท ฯ และ
บริิ ษัั ท ในเครืือ ได้้ จ ากแบบแสดงรายการข้้ อ มูู ล ประจำำ�ปีี แ ละรายงานประจำำ�ปีี 2564 (56-1 One Report) ของ
กลุ่่�มบริิษััทฯ หรืือจากเว็็บไซต์์ www.centralretail.com/en/investor-relations/home
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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

สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
เกี่่�ยวกัับรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�
สามารถติิดต่่อได้้ที่่�
บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
22 อาคารเซ็็นทรััลชิิดลมทาวเวอร์์ ซอยสมคิิด
ถ.เพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330

โทรศััพท์์: +66 2 650 3600
อีีเมล: pr@central.co.th
เว็็บไซต์์: www.centralretail.com

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

29

Overview

Environment

Social

Governance

การกำำ�หนดประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็็นด้้านความยั่ง
่� ยืืนที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับธุรุ กิิจของบริิษัท
ั ฯ และที่่ก
� ารดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ฯ นั้้�นครอบคลุุมหลายประเด็็น ทั้้�งนี้้�
รายงานความยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�รายงานเฉพาะประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ในแง่่ของ
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อประกอบการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อบริิษััทฯ

การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ

การทบทวนและ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
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กระบวนการ
จััดทำำ�ประเด็็น
สาระสำำ�คััญด้้าน
ความยั่่�งยืืน

การตรวจสอบความถููกต้้อง

การสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

Overview

Environment

Social

Governance

GRI 102-46, GRI 102-47

การระบุุประเด็็นสำำ�คััญ
บริิษััทฯ รวบรวมประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกลุ่่�มธุุรกิิจของบริิษััทฯ และผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย ปััจจััยที่่�ใช้้ประกอบการระบุุประเด็็นสำำ�คััญ ได้้แก่่ มาตรฐานในการรายงาน
สากล ดััชนีีความยั่่ง
� ยืืนดาวโจนส์์ คณะกรรมการว่่าด้้วยมาตรฐานทางบััญชีีความยั่ง
่� ยืืน
สำำ�หรัับภาคอุุตสาหกรรมค้้าปลีีก Multiline and Specialty และอาหาร ดััชนีีหุ้้�นยั่่�งยืืน
ของตลาดหลัักทรััพย์์ และแนวโน้้มของโลกในด้้านต่่าง ๆ ที่่�สำำ�คััญต่่อธุุรกิิจค้้าปลีีก

การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
บริิ ษัั ท ฯ คัั ด กรองประเด็็ น ที่่� ถูู ก รวบรวมข้้ า งต้้ น ผ่่ า นกระบวนการจากที่่� ป รึึกษาผู้้�มีี
ความเชี่่�ยวชาญทางด้้านการรายงานความยั่่�งยืืนโดยเฉพาะ จากนั้้�น บริิษััทฯ จััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของแต่่ละประเด็็น ด้้วยการสำำ�รวจความคิิดเห็็นของคณะกรรมการบริิษััทฯ
รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร เกณฑ์์การให้้ความสำำ�คััญระดัับสููง
กลาง และต่ำำ�� ขึ้้น
� อยู่่�กัับการประเมิินว่่าประเด็็นนั้้�น ๆ ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจในมิิติเิ ศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม และส่่งผลต่่อการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียมากน้้อยเพีียงใด

การตรวจสอบความถููกต้้อง
บริิ ษัั ท ฯ นำำ� เสนอผลการจัั ดลำำ�ดัั บ ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษัั ทภิิ บ าลและ
การพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน เพื่่�อตรวจสอบความถููกต้้องของผลการจััดลำำ�ดัับรวมถึึง
ความสอดคล้้องต่่อบริิบทและกลยุุทธ์์ของบริิษััทฯ อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ รัับฟัังข้้อคิิดเห็็นของ
พนัักงาน ลููกค้้า และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ จากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจถึึงความถููกต้้อง
ของผลการจััดลำำ�ดัับประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน

การทบทวนและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
บริิษััทฯ ติิดตาม ทบทวน และเปิิดเผยการจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญประเด็็นสำำ�คััญด้้าน
ความยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งข้้อมููลในรายงานความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง

การสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่
� ง
่� ยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ รายงานการพััฒนาที่่ยั่
� ง
่� ยืืนฉบัับนี้้ร� ายงานการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ด้้าน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นสำำ�คััญ
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ผลการประเมิิน และขอบเขตประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
Materiality Matrix

ปานกลาง

ระดัับอิิทธิิพลต่่อการประเมิินและการตััดสิินใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

สููง

สููง

ปานกลาง
ผลกระทบต่่อบริิษััท
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ผลการประเมิิน และขอบเขตประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ประเด็็นสำำ�คััญ

กรอบ GRI ภายใน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง องค์์กร

ภายนอกองค์์กร

เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม Environment
1. การบริิหารจััดการ
ด้้านพลัังงานและ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ

302, 305

ผู้้�ถืือหุ้้�น, คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ,
หน่่วยงานภาครััฐ, ชุุมชน
และสัังคม

2. การจััดหาวััตถุุดิิบ
อย่่างยั่่�งยืืน

Company
Specific
Indicator

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ, ลููกค้้า,
หน่่วยงานภาครััฐ, ชุุมชน
และสัังคม

3. เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

301

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ, ลููกค้้า,
ชุุมชนและสัังคม

4. การจััดการขยะมููลฝอย

306

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ, ลููกค้้า,
ชุุมชนและสัังคม

มิิติิสัังคม Social
5.	สิินค้้าที่่�ปลอดภััยและ
ดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค

416

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ, ลููกค้้า,
หน่่วยงานภาครััฐ

6. การพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงาน

404

ผู้้�ถืือหุ้้�น

7. การดึึงดููดและ
การดููรัักษาพนัักงาน

401

ผู้้�ถืือหุ้้�น

8. อาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััย
ของพนัักงาน

403

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
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ประเด็็นสำำ�คััญ

Environment

กรอบ GRI ภายใน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง องค์์กร

Social

ภายนอกองค์์กร

มิิติิสัังคม Social
9. การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
และการเคารพ
สิิทธิิมนุุษยชน

402, 405,
412

ผู้้�ถืือหุ้้�น, คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ,
ลููกค้้า, หน่่วยงานภาครััฐ,
ชุุมชนและสัังคม

10.		 การสร้้างคุุณค่่าทาง
เศรษฐกิิจของชุุมชน
และการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์
ท้้องถิ่่�น

203, 413

ผู้้�ถืือหุ้้�น, หน่่วยงานภาครััฐ,
ชุุมชนและสัังคม

มิิติิเศรษฐกิิจ Economics and Governance
11. การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

414

12.		 การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
และจริิยธรรมทางธุุรกิิจ

102-18,
205

13.		 ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููล
ส่่วนตััวของลููกค้้า

418

14.		 นวััตกรรม

Company
Specific
Indicator

คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ, ลููกค้้า

ผู้้�ถืือหุ้้�น, คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ,
เจ้้าหนี้้�, หน่่วยงานภาครััฐ

ผู้้�ถืือหุ้้�น, ลููกค้้า,
หน่่วยงานภาครััฐ

ผู้้�ถืือหุ้้�น, ลููกค้้า

15.		 การบริิหารจััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์ และ
แบรนด์์

102-43,
102-44

ลููกค้้า

16.		 การบริิหารจััดการและ
ความสามารถในการ
รัับมืือต่่อความเสี่่�ยงและ
วิิกฤติิ

102-30

ผู้้�ถืือหุ้้�น, เจ้้าหนี้้�
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เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน

Overview

Environment

การมีีส่่วนร่่วม
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

Social

Governance

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44

บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เพื่่�อส่่งเสริิมการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมครอบคลุุมผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�ได้้รัับหรืืออาจได้้รัับจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััท เพื่่�อระบุุและประเมิินความสำำ�คััญของประเด็็นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และเพื่่�อ
ร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อหาวิิธีีการที่่�ได้้ประโยชน์์ร่่วมกัันทุุกฝ่่าย
ในปีี 2564 บริิษัท
ั ฯ ระบุุ 7 กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ได้้แก่่ 1) ผู้้�ถืือหุ้้�น 2) พนัักงาน 3) คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ 4) ลููกค้้า 5) เจ้้าหนี้้� 6) หน่่วยงาน
ภาครััฐ 7) ชุุมชนและสัังคม ในแต่่ละกลุ่่�ม บริิษััทฯ กำำ�หนดรููปแบบการสื่่�อสารและกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
แต่่ละกลุ่่�มที่่แ
� ตกต่่างกััน เพื่่�อประสิิทธิภ
ิ าพสููงสุุด ตารางต่่อไปนี้้�นำำ�เสนอความคาดหวััง การตอบรัับจากบริิษัท
ั ฯ และช่่องทาง
การติิดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�สำำ�คััญ 3 อัันดัับแรก

กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง
• ธุุรกิิจเติิบโต มีีผลกำำ�ไรอย่่าง
ยั่่�งยืืน
• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
• การบริิหารจััดการด้้วย
ความโปร่่งใส

ผู้้�ถืือหุ้้�น

• ความสามารถสร้้างโอกาส
ในความท้้าทาย
• การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
• การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ และยึึดมั่่�น
ในหลัักธรรมาภิิบาล
• การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�น และผลตอบแทน
สููงสุุด
• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�โปร่่งใส ครบถ้้วน
และเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ให้้ข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วน
• ปฏิิบััติิตามพัันธสััญญา ภายใต้้
หลัักเกณฑ์์ และบริิบททางกฎหมาย

• ค่่าตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่�ดีี
• ความมั่่�นคงและ
ความก้้าวหน้้าในอาชีีพ

พนัักงาน

• การพััฒนาศัักยภาพ
ความรู้้� ความสามารถ
• การมีีส่่วนร่่วมในองค์์กรใน
การแสดงความคิิดเห็็น

• จััดสรรผลตอบแทนที่่�ดีี สวััสดิิการที่่�
เหมาะสม พิิจารณาการเลื่่�อนขั้้�น
การโอนย้้าย
• จััดระบบการประเมิินผลงาน
ที่่�เท่่าเทีียมและเป็็นธรรม
• จััดหลัักสููตรฝึึกอบรมตรงต่่อ
ความต้้องการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
• รัับฟัังความเห็็นและข้้อเสนอแนะ
เพื่่�อนำำ�มาปรัับปรุุง

ช่่องทางการติิดต่่อ
• ประชุุมชี้้�แจงนัักลงทุุน
รายไตรมาส
• รายงานการพััฒนาด้้าน
ความยั่่�งยืืน (เว็็บไซต์์)
• การเปิิดเผยข้้อมููลผ่่าน
รายงานประจำำ�ปีี
(แบบ 56-1 One Report)
• การแจ้้งข่่าวสารผ่่าน
ตลาดหลัักทรััพย์์
• การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น

• การประชุุม ประกาศวิิสััยทััศน์์
ประจำำ�ปีี
• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล
• รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1
One Report) / รายงาน
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
(เว็็บไซต์์)
• ข้้อแนะนำำ� หรืือข้้อร้้องเรีียน
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจและ
ความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีี
ต่่อองค์์กร (ปีีละครั้้�ง)
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Overview

กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง
• ความเสมอภาคเท่่าเทีียมใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• การดำำ�เนิินธุุรกิิจต่่อกััน
ด้้วยความโปร่่งใส

คู่่�ค้้าทาง
ธุุรกิิจ

• การร่่วมพััฒนาศัักยภาพ
เติิบโตไปด้้วยกััน
• การบริิหารและการชำำ�ระเงิิน
ที่่�ตรงตามเวลา

Environment

Social

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง

Governance

ช่่องทางการติิดต่่อ

• การแข่่งขัันที่่�เป็็นธรรมและโปร่่งใส

• จััดประชุุมประจำำ�ปีี

• สััญญาทางธุุรกิิจที่่�โปร่่งใส และ
เป็็นธรรม

• จััดฝึึกอบรมเพิ่่�มความรู้้�แก่่คู่่�ค้้า
และกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่าง
บริิษััทฯ และเครืือข่่ายพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ

• จััดหลัักสููตรอบรมเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
• กำำ�หนดการชำำ�ระเงิินที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วน และตรงตามเวลา
• เก็็บรัักษาข้้อมููลของคู่่�ค้้า

• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล
• ข้้อแนะนำำ� หรืือข้้อร้้องเรีียน
• รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1
One Report) / รายงาน
การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
(เว็็บไซต์์)

ลููกค้้า

• สิินค้้าและบริิการดีี
มีีคุุณภาพตามมาตรฐาน

• การบริิการที่่�ดีี มีีคุุณภาพ และ
มีีความรัับผิิดชอบ

• ส่่งมอบสิินค้้าและบริิการ
ตรงตามเวลาที่่�กำำ�หนด

• การส่่งมอบสิินค้้าคุุณภาพดีี
ตรงตามเวลา

• การบริิการหลัังการขายที่่�ดีี
มีีคุุณภาพ

• ส่่งมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีและ
การบริิการที่่�เหนืือความคาดหมาย

• การรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนตััว

• พััฒนาระบบการบริิหารข้้อมููลลููกค้้า
เพื่่�อเก็็บรัักษาข้้อมููลส่่วนตััวและ
ความปลอดภััย เป็็นไปตามมาตรฐาน
สากล

• การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

• ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ภายใต้้
หลัักธรรมาภิิบาล

• การบริิหารจััดการ
ด้้วยความโปร่่งใส
• กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการ
ที่่�มีีประสิิทธิิผล

เจ้้าหนี้้�

• ความสามารถสร้้างโอกาส
ในความท้้าทาย
• บริิหารข้้อมููลทางการเงิินที่่�
ถููกต้้อง
• การชำำ�ระเงิินเต็็มจำำ�นวนและ
ตรงเวลา

• การบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�น และผลตอบแทน
สููงสุุด
• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�โปร่่งใส
ครบถ้้วน และเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
• ปฏิิบััติิตามพัันธสััญญาภายใต้้
หลัักเกณฑ์์ และบริิบททางกฎหมาย
• ให้้ข้้อมููลทางการเงิินที่่�ถููกต้้อง
ครบถ้้วน
• ชำำ�ระหนี้้�ครบถ้้วนตรงตามเวลา และ
ดููแลคุุณภาพของหลัักทรััพย์์
ค้ำำ��ประกััน
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• การติิดต่่อลููกค้้าโดยตรง
• ศููนย์์บริิการลููกค้้า
• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล
• การสำำ�รวจความพึึงพอใจของ
ลููกค้้ารายปีี
• ข้้อแนะนำำ� หรืือข้้อร้้องเรีียน

• ประชุุมชี้้�แจงนัักลงทุุน
รายไตรมาส
• รายงานการพััฒนาด้้าน
ความยั่่�งยืืน (เว็็บไซต์์)
• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล
• ข้้อแนะนำำ� หรืือข้้อร้้องเรีียน
• รายงานประจำำ�ปีี (แบบ 56-1
One Report)

Overview

กลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีีย

ความคาดหวััง
• การปฏิิบััติิตามตััวบท
กฎหมาย และส่่งเสริิม
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ตามหลัักธรรมาภิิบาล

หน่่วยงาน
ภาครััฐ

• การแข่่งขัันที่่�เท่่าเทีียมและ
เป็็นธรรม
• สนัับสนุุนและให้้
ความร่่วมมืือในกิิจกรรม
ต่่าง ๆ
• จััดการกัับข้้อร้้องเรีียน
ต่่าง ๆ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• ให้้ความสำำ�คััญกัับเสีียง
สะท้้อนจากชุุมชน

ชุุมชนและ
สัังคม

• ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ความปลอดภััย และ
ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างจริิงจััง
• ดููแลเรื่่�องข้้อร้้องเรีียน
อย่่างเป็็นธรรม
• สนัับสนุุน และส่่งเสริิม
กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์
ต่่อชุุมชน

Environment

Social

การตอบสนองต่่อความคาดหวััง
• ดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส
ตรวจสอบได้้ เป็็นธรรม และไม่่ขััด
ต่่อกฎหมาย
• การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�โปร่่งใส
ครบถ้้วน ตรวจสอบได้้
• การปฏิิบััติิตามกฎหมายและระเบีียบ
ข้้อบัังคัับให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น

Governance

ช่่องทางการติิดต่่อ
• เปิิดรัับฟัังและแลกเปลี่่�ยน
ความเห็็นอย่่างสม่ำำ��เสมอ
• จััดกิิจกรรมร่่วมกัับเครืือข่่าย
ภาครััฐ
• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล

• ดำำ�รงไว้้ซึ่่�งการบริิหารจััดการที่่�มีี
คุุณภาพ และสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือ
• สนัับสนุุนและให้้ความร่่วมมืือ
ในกิิจกรรมต่่าง ๆ
• ศึึกษา เรีียนรู้้� เข้้าใจ รัับฟัังเสีียง
สะท้้อนจากชุุมชนและตอบสนอง
อย่่างตรงใจ

• รายงานการพััฒนาด้้าน
ความยั่่�งยืืนสู่่�สาธารณะ
(เว็็บไซต์์)

• ประสานความร่่วมมืือ
อย่่างสอดคล้้อง เพื่่�อตอบสนอง
ความต้้องการของชุุมชน
อย่่างถููกต้้อง

• สื่่�อสัังคมออนไลน์์ / อีีเมล

• สร้้างการยอมรัับ เพื่่�อความเป็็น
หนึ่่�งเดีียวกัับชุุมชน

• ข้้อแนะนำำ� หรืือข้้อร้้องเรีียน
• จััดกิิจกรรมร่่วมกัับเครืือข่่าย
ชุุมชน

• สร้้างงาน สร้้างอาชีีพ สร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชน
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คุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
บริิษัท
ั ฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการอนุุรัก
ั ษ์์สิ่ง
่� แวดล้้อมและการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่ดีี
� ของทุุกคน อีีกทั้้�งบริิษัท
ั ฯ มุ่่�งมั่่�นพัฒ
ั นาแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อที่่จ
� ะลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อมให้้น้อ
้ ยที่่สุ
� ด
ุ รวมถึึงการเตรีียมความพร้้อมรัับมืือต่่อความเสี่่ย
� งที่่อ
� าจส่่งผลกระทบเชิิงลบต่่อบริิษัท
ั ฯ ตลอดจน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงมาตรการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างยั่่�งยืืน การจััดการของเสีียให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด และการบรรเทาปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมต่่าง ๆ ที่่�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมต่่อบริิษััทฯ เช่่น ปััญหาขยะอาหารและบรรจุุภััณฑ์์ประเภทพลาสติิกใช้้ครั้้�งเดีียวแล้้วทิ้้�ง
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ เป็็นต้้น
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างต่่อเนื่่�องใน 7 ประเด็็นหลััก ได้้แก่่ การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การลด
รอยเท้้านิิเวศจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ การมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายขยะเป็็นศููนย์์ การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน การส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์ที่่�คำำ�นึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม การขนส่่งและจััดจำำ�หน่่าย และการส่่งเสริิมรููปแบบการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน

นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

การลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

การลดรอยเท้้านิิเวศ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

มุ่่�งสู่่�ขยะเป็็นศููนย์์

ส่่งเสริิมผลิิตภััณฑ์์
ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน

การส่่งเสริิมรููปแบบ
การบริิโภคและ
การผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน

การขนส่่งและจััดจำำ�หน่่าย

สามารถศึึกษา
นโยบายของบริิษััทฯ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

39

Overview

Environment

Social

Governance

เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินการเป็็นไปตามนโยบาย บริิษัท
ั ฯ ได้้กำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานความยั่่�งยืืนด้า้ นสิ่่ง
� แวดล้้อมของกลุ่่�มเซ็็นทรััล
ประกอบไปด้้วย 4 แนวทาง เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัับการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

กรอบการดำำ�เนิินงานความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
4 แนวทางอัันได้้แก่่

การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน
และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิิอากาศ

การจััดหาวััตถุุดิิบ
อย่่างยั่่�งยืืน

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การจััดการขยะมููลฝอย

โดยเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่�กำำ�หนดโดยสหประชาชาติิ (SDGs) ได้้ถููกประยุุกต์์เข้้ากัับแนวทางการพััฒนาและแนวทาง
ปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานที่่�มีีเป้้าหมายชััดเจนและสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิสากล ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดทิิศทางของ
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บริิษััทฯ มุ่่�งหวัังที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตควบคู่่�กัับการพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมให้้ยั่่�งยืืนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่
การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบจากต้้นทางตลอดจนถึึงปลายทางของการจััดการของเสีียให้้สามารถสร้้างประโยชน์์ต่่อทั้้�งบริิษััทฯ และ
สัังคม ซึ่่�งต้้องอาศััยความร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วน บริิษััทฯ จึึงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้าน
นวััตกรรมการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม การจััดการพลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิของบุุคลากรภายใน เพื่่�อส่่งต่่อองค์์ความรู้้�
ดัังกล่่าวออกสู่่�สัังคม ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชน ระดัับจัังหวััด ระดัับชาติิ และสู่่�ระดัับโลก
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้สานต่่อนโยบายการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วม
ในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและขัับเคลื่่�อนสัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืน ภายใต้้แนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)
ในแคมเปญ “เซ็็นทรััล รีีเทล เลิิฟ ดิิ เอิิร์์ธ” (Central Retail Love the Earth) โดยนัับเป็็นปีที่
ี ่� 4 ที่่มีี
� การดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
ร่่วมกัับทุุกภาคส่่วนนัับตั้้�งแต่่ปีี 2561 โดยมีีแนวทางการขัับเคลื่่�อนผ่่าน 3 โครงการหลััก ได้้แก่่ การลดปริิมาณขยะ (Journey
to Zero) การเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว (Central Green) และฟื้้�นฟููป่่า (Forest Restoration) ควบคู่่�กัับการฝึึกอบรมในประเด็็น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแก่่พนัักงานผ่่านช่่องทาง Workshop, Virtual Classroom และ e-Learning เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�
และความตระหนัักด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมายขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจสู่่�เป้้าหมาย
Net Zero หรืือการปล่่อยคาร์์บอนสุุทธิิเป็็นศููนย์์ เน้้นให้้ความสำำ�คัญ
ั ด้้านการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
และการจััดการขยะ เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการผลัักดัันให้้ประเทศไทยสามารถบรรลุุความเป็็นกลางทางคาร์์บอนภายในปีี
2593 และ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ ภายในปีี 2608 ตามที่่ไ� ด้้ประกาศไว้้ในการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสัญ
ั ญา
สหประชาชาติิว่่าด้้วยการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26 (COP26) เมื่่�อวัันที่่� 13 พฤศจิิกายน 2564
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เป้้าหมายปีี 2573
ใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อม

ลดปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจก

ลดการสููญเสีีย
และขยะอาหาร

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100

30

30

Central Retail Love the Earth

Journey to Zero
Employees & Stakeholders

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
Central Green
Communities & Surroundings

เซ็นทรัลกรีน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
Forest Restoration
National Level

ปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูผืนป่าพื้นที่เชิงมหภาค
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การบริิหารจััดการด้้านพลัังงานและ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (Climate Change) ได้้ทวีีความรุุนแรงและซัับซ้้อนขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
อัันทำำ�ให้้เกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�มีีความรุุนแรงและความถี่่�ในการเกิิดที่่�สููงขึ้้�น โดยส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของคนใน
สัังคมและการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม อีีกทั้้�งจากมติิการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วย
การเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ (COP26) ที่่ย
� กระดัับมาตรการและเป้้าหมายต่่อวิิกฤตดัังกล่่าวให้้รัด
ั กุุมมากขึ้้�น บริิษัท
ั ฯ จึึง
ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้างความตระหนัักให้้แก่่คู่่�ค้า้ และริิเริ่่�มโครงการด้้านการจััดการพลัังงานและการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิ
อากาศภายใต้้แนวคิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันระหว่่างธุุรกิิจและสัังคม (Creating Shared Value) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ได้้
จััดทำำ�นโยบายและกำำ�หนดกลยุุทธ์์มุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย Net Zero ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่่�อเป็็นส่ว
่ นหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหา
บรรเทาผลกระทบ และป้้องกัันธุรกิิจจ
ุ
ากความเสี่่ย
� งจากการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
เช่่น การขาดแคลนทรััพยากรทางธรรมชาติิที่่�จำำ�เป็็นต่่อการผลิิตและการขนส่่งสิินค้้า การเพิ่่�มขึ้้�นของรายจ่่ายด้้านพลัังงาน
ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น และภาษีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในอััตราที่่�สููง
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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

แนวทางบริิหารจััดการ
การบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน (Energy Management)
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะอนุุรัักษ์์พลัังงานโดยใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงที่่�สุุด และมุ่่�งเน้้นในการลงทุุนในการเพิ่่�มสััดส่่วน
การใช้้พลัังงานสะอาดให้้สููงมากขึ้้�นแทนการใช้้พลัังงานจากเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลเพื่่�อรองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจในอนาคต
บริิษััทฯ จึึงได้้เข้้าร่่วมเป็็นหนึ่่�งในคณะกรรมการชุุดก่่อตั้้�ง RE100 Thailand Club ที่่�มีีเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนการใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนครอบคลุุม 100% ซึ่่�งสอดคล้้องกัับแนวทางปฏิิบััติิของบริิษััทฯ ที่่�ดำำ�เนิินโครงการติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้า
จากแสงอาทิิตย์์ ควบคู่่�กัับการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพด้้านการประหยััดพลัังงาน เพื่่�อใช้้ในการดำำ�เนิินกิิจการของ
บริิษััทฯ ซึ่่�งนอกจากจะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานแล้้ว ยัังสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอัันเป็็นตััวการสำำ�คััญ
ของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

การบริิหารจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change Management)
บริิษัท
ั ฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่จ
่� ะเป็็นส่ว
่ นหนึ่่�งของการบรรเทาผลกระทบอัันเกิิดจากการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยบููรณาการ
ประเด็็นด้า้ นการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศเข้้าสู่่�กระบวนการประเมิินความเสี่่ย
� งและอากาศขององค์์กร พร้้อมทำำ�การวิิเคราะห์์
ถึึงแหล่่งการเกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทฯ อัันประกอบด้้วยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยตรงภายใน
องค์์กร (ขอบเขต 1) จากการใช้้พลัังงานความร้้อนจากแหล่่งเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลของบริิษัท
ั ฯ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม
จากการใช้้พลัังงานขององค์์กร (ขอบเขต 2) จากการซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้าเพื่่�อใช้้ภายในองค์์กร และการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกทางอ้้อมภายนอกองค์์กรจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ (ขอบเขต 3) จากการขนส่่งวััตถุุดิิบและผลิิตภััณฑ์์ตลอดจน
การเดิินทางเพื่่�อทำำ�ธุรกิิจ
ุ
โดยบริิษัท
ั ฯ มุ่่�งเน้้นที่จ
่� ะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน (De-Carbonization
Supply Chain) ควบคู่่�กัับการกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านโครงการที่่�ยกระดัับความตระหนัักให้้แก่่พนัักงานภายในองค์์กร
คู่่�ค้้า ตลอดจนลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการ เพื่่�อร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างเป็็น
รููปธรรม นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ ทำำ�การประเมิินความเสี่่ย
� งพร้้อมปรัับกลยุุทธ์์เพื่่�อเตรีียมพร้้อมต่่อผลกระทบด้้านการเปลี่่ย
� นแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ผ่่านการเปิิดเผยข้้อมููลความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพอากาศโดยสมััครใจ ตามแนวทางของ
คณะทำำ�งานด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินเกี่่�ยวกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on Climate-Related Financial
Disclosures: TCFD) เพื่่�อพััฒนากลยุุทธ์์ให้้ยืืดหยุ่่�นพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศอย่่างทัันท่่วงทีี ซึ่่�งบริิษััทฯ
ได้้จััดทำำ�แผนบริิหารความต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจ (BCP) ที่่�ครอบคลุุมถึึงความเสี่่�ยงเชิิงกายภาพอัันเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิิอากาศ

TCFD Disclosure
ในปีี 2564 บริิษัท
ั ฯ ได้้จัด
ั ทำำ�การประเมิินความเสี่่ย
� งทางด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่เ่� กี่่ย
� วข้้องกัับการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ผ่่านการประเมิินโอกาสและความเสี่่�ยงเชิิงกายภาพอัันเกิิดจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนผ่่าน
อัันเกิิดจากนโยบาย และกฎระเบีียบของภาครััฐที่่มีีต่
� อ
่ การเปลี่่ย
� นแปลงของสภาพภููมิิอากาศ โดยบริิษัท
ั ฯ ได้้ดำำ�เนิินการทบทวน
และปรัับปรุุงด้้านการกำำ�กัับดููแล กลยุุทธ์์ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง การวััดผลและกำำ�หนดเป้้าหมาย ให้้สอดคล้้องตามข้้อ
แนะนำำ�ของ TCFD (TCFD Recommendation)
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานสะอาด
(Solar Rooftop)
ร้้อยละ

เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว
และฟื้้�นฟููป่่า

2,154 ไร่่

67
การใช้้พลัังงาน
การใช้้พลัังงานทั้้�งหมด
(เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง:
MWh)

2561

2562

2563

2564

753,752

1,047,981

1,081,131

1,249,864

การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
ทั้้�งหมด (เมกะวััตต์์
ชั่่�วโมง: MWh)

4,951

6,615

17,248

51,566

การใช้้พลัังงาน
สิ้้�นเปลืืองทั้้�งหมด
(เมกะวััตต์์ชั่่ว
� โมง: MWh)

776,172

1,041,366

1,063,883

1,198,298

ก๊๊าซเรืือนกระจก
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยตรงภายในองค์์กร
(ขอบเขต 1) (ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์)

2562

2563

2564

6,522

6,898

39,527

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้
พลัังงานขององค์์กร (ขอบเขต 2 Location based)
(ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์)

507,786

518,306

384,588

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการใช้้
พลัังงานขององค์์กร (ขอบเขต2 Market based)
(ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์)

507,786

518,306

384,588

65,029

112,451

37,183

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมภายนอกองค์์กร
จากผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ (ขอบเขต 3)
(ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์) (Food Waste+General
Waste+Outsource Transportation)
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สรุุปข้้อมููลการบริิหารจััดการด้้านพลัังงาน และการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ปริิมาณการใช้้พลัังงาน
ที่่�ลดลงในปีี 2564

ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
ลดลงในปีี 2564

ท็็อปส์์

ท็็อปส์์

175,457

87,711

แฟมิิลี่่�มาร์์ท

แฟมิิลี่่�มาร์์ท

เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh)

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh)

66,754

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

33,371

ห้้างสรรพสิินค้้าโรบิินสััน

ห้้างสรรพสิินค้้าโรบิินสััน

เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh)

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

186,891

93,427
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
โครงการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคา (Solar Rooftops)
โครงการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคา มีีวััตถุุประสงค์์ในการเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้ไฟฟ้้าจากพลัังงานหมุุนเวีียน
จากแสงอาทิิตย์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การลดลงของค่่าใช้้จ่่ายด้้านพลัังงานและการลดลงของการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก โดยในปีี 2564 ได้้มีีการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคาของห้้างสรรพสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งหมด 15
สาขา เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2563 โดยตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินโครงการดัังกล่่าวได้้มีีการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บน
หลัังคา รวม 40 สาขา (ห้้างสรรพสิินค้้าโรบิินสััน 16 สาขา ไทวััสดุุ 15 สาขา ในประเทศไทย และ GO! Mall 9 สาขา
ในประเทศเวีียดนาม)

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh)

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

51,566

30.02

โครงการติิดตั้้�งระบบโซลาร์์เซลล์์บนหลัังคา (Solar Rooftops)
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ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ CRC
30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ลดการใช้้พลัังงานที่่�มาจากแหล่่งเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยตรงในปีี 2564 ในปริิมาณ 51,566 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh)

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประมาณ 30.02 ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์
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โครงการลดการใช้้พลัังงาน
บริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์ลดปริิมาณการใช้้พลัังงานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยนำำ�นวััตกรรมระบบทำำ�ความเย็็น เพื่่�อลด
คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ และลดการสููญเสีียพลัังงานโดยไม่่จำำ�เป็็น

โครงการตู้้�เย็็นประหยััดพลัังงาน (Tops and Family Mart)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ CRC
30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ลดการใช้้พลัังงานได้้ทั้้ง
� หมด 20,479.13 เมกะวััตต์์ชั่่ว
� โมง (MWh) / ปีี

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประมาณ 10,237.52 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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โครงการติิดตั้้�งสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า
(Electric Vehicle Charging Stations)
โครงการติิดตั้้� ง สถานีีอัั ด ประจุุ ไ ฟฟ้้ า สำำ� หรัั บ ยานยนต์์ ไ ฟฟ้้ า มีีวัั ต ถุุ ปร ะสงค์์ ใ นการส่่ ง เสริิ ม การลดการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกลุ่่�มลููกค้้าและส่่งเสริิมการเปลี่่�ยนผ่่านสู่่�สัังคมคาร์์บอนต่ำำ�� ผ่่านการติิดตั้้�ง
สถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้าภายในห้้างสรรพสิินค้้า โดยในปีี 2564 ได้้มีีการติิดตั้้�งสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้า
สำำ�หรัับรถยนต์์ทั้้ง
� หมด 600 จุุดบริิการ ในประเทศไทยและเวีียดนาม ซึ่่ง
� โครงการดัังกล่่าวได้้แสดงถึึงความร่่วมมืือ
ระหว่่างบริิษััทฯ กัับลููกค้้าในการร่่วมกัันแก้้ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

สาขาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

41

สาขา

จำำ�นวนจุุดบริิการ

600
จุุดบริิการ

โครงการติิดตั้้�งสถานีีอััดประจุุไฟฟ้้าสำำ�หรัับยานยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle Charging Stations)
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ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ CRC 30%
ในปีี 2573 และส่่งเสริิมการใช้้พลัังงานทดแทน เพื่่�อรองรัับการใช้้งาน
รถยนต์์ไฟฟ้้า

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

สาขาที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 41 สาขา 600 จุุดบริิการ

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดการใช้้น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและมลพิิษ
จากการเผาไหม้้เครื่่�องยนต์์สัันดาป
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โครงการฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ�� (Forest Restoration)
โครงการฟื้้นฟููป่
�
า่ ต้้นน้ำำ�� มีีวััตถุุประสงค์์ในการฟื้้นฟูู
� และเพิ่่ม
� พื้้�นที่ป่
่� า่ ซึ่่ง
� ถืือเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการกัักเก็็บคาร์์บอน
ด้้วยวิิธีีทางธรรมชาติิและความหลากหลายทางชีีวภาพ อีีกทั้้�งยัังนำำ�ไปสู่่�การสร้้างอาชีีพ และพััฒนาระบบอาหาร
ปลอดภััยของชุุมชน อัันเป็็นปััจจััยพื้้�นฐานในการยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน โดยโครงการดัังกล่่าวเป็็น
ความร่่วมมืือกัับองค์์กรภาคีีด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในการฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ��ในจัังหวััดเชีียงใหม่่ เชีียงราย และน่่าน อีีกทั้้�ง
โครงการได้้ส่่งเสริิมให้้คนในชุุมชนแต่่ละพื้้�นที่่�ทำำ�การเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน เช่่น การสนัับสนุุนการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์
เพื่่�อลดการใช้้สารเคมีีในการเกษตรแทนการทำำ�เกษตรเชิิงเดี่่ย
� ว และผลัักดัันให้้เกิิดการทำำ�การเกษตรแบบผสมผสาน
แบบ ป่่า 3 อย่่าง ประโยชน์์ 4 อย่่าง จึึงเห็็นได้้ว่่าชุุมชนได้้รัับประโยชน์์จากความรู้้�ด้้านการทำำ�การเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน
ปััจจััยการผลิิต การแปรรููป การตลาด และการเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์ ในขณะเดีียวกัันบริิษััทฯ ก็็ได้้สร้้างสััมพัันธ์์
อัันดีีกัับชุุมชนพร้้อมทั้้�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการกัักเก็็บคาร์์บอนเพื่่�อแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ฟื้้�นฟููป่่าในปีี 2564

2,154
ไร่่

กัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจก
ภายใน 10 ปีี

72,131

ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

ผลตอบแทนทางสัังคม

360,450,360 บาท
โครงการฟื้้�นฟููป่่าต้้นน้ำำ�� (Forest Restoration)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

เป็็นไปตามเป้้าหมายของการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว จาก 2,000 ไร่่ เป็็น
2,154 ไร่่ ภายในปีี 2564

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

กัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกภายใน 10 ปีี ในปริิมาณ 72,131 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์ ต่่อไร่่
เพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่่าในปีี 2564 เป็็นพื้้�นที่่� 2,154 ไร่่

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ผลตอบแทนทางสัังคม (SROI) มููลค่่า 360 ล้้านบาท
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การจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างยั่่�งยืืน
การจััดหาวััตถุุดิิบอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญแก่่วััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ อัันถืือเป็็นหััวใจหลัักสำำ�หรัับการสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและ
ความปลอดภััย เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับผู้้�บริิโภค อย่่างไรก็็ตาม ในปััจจุุบัันผู้้�บริิโภคมีีความตระหนัักต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�สููงมากขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบจากการได้้มาของวััตถุุดิิบ ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะจััดหาวััตถุุดิิบ
อย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อแสดงความรัับผิิดชอบ และสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้บ
้� ริิโภคต่่อการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ถึง
ึ การไม่่เป็็น
ส่่วนหนึ่่�งหรืือมีีส่่วนร่่วมต่่อผลกระทบด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม และสัังคม ตลอดจนการไม่่สนัับสนุุนวัต
ั ถุุดิิบจากแหล่่งที่่ไ� ม่่ได้้คุณ
ุ ภาพ
หรืือผิิดต่่อหลัักกฎหมายและจรรยาบรรณ รวมถึึงบุุกรุุกทำำ�ลายป่่าอัันเป็็นรากฐานสำำ�คััญของความหลากหลายทางชีีวภาพ
ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อการจััดหาวััตถุุดิิบที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน ที่่�ลดการเกิิดผลกระทบเชิิงลบและสร้้าง
ผลกระทบเชิิงบวกให้้แก่่ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะวััตถุุดิิบธรรมชาติิจากการเกษตร และปศุุสััตว์์ ที่่�ต้้องสอดคล้้อง
กัับข้้อกฎหมายและสวััสดิิภาพของสััตว์์ควบคู่่�กัับการสร้้างมููลค่่าของผลผลิิตที่่�สููงมากขึ้้�น อัันนำำ�มาสู่่�ศัักยภาพของคู่่�ค้้า
ระดัับชุุมชนที่่�จะยกระดัับคุุณภาพเศรษฐกิิจท้้องถิ่่�นอย่่างยั่่�งยืืน
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, Company Specific Indicator

แนวทางบริิหารจััดการ
การบริิหารจััดการด้้านการจััดหาวััตถุุดิิบ
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อสร้้างกรอบการดำำ�เนิินงานที่่�มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน
และสัังคม รวมถึึงการสร้้างสััมพัันธ์อั
์ นดีีต่
ั
อ
่ คู่่�ค้้ารายย่่อยในท้้องถิ่่น
� ตลอดจนรายใหญ่่ และได้้จัด
ั ทำำ�คู่่�มือ
ื แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
คู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct) เพื่่�อคััดกรองและผลัักดัันให้้คู่่�ค้้ามีีการทำำ�ธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน โดยบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อตรวจสอบคู่่�ค้้าอย่่างเคร่่งครััด ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการปล่่อยของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการผลิิต
ศัักยภาพที่่�ก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจก การใช้้ทรััพยากรน้ำำ��และพลัังงานให้้เกิิดคุุณค่่าสููงสุุด ผลกระทบต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ การไม่่ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า และสวััสดิิภาพของสััตว์์ ผ่่านการประเมิินตนเองและการสอบถามความคิิดเห็็นจากชุุมชน
โดยรอบ เพื่่�อให้้บริิษััทฯ ดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (SDGs)
เป้้าหมายที่่� 12 การสร้้างหลัักประกัันให้้มีีรููปแบบการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน (Ensure Sustainable Consumption
and Production Patterns) เพื่่�อการบริิหารจััดการทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืน

การคััดเลืือกคู่่�ค้้า (Suppliers)
บริิษัท
ั ฯ กำำ�หนดแนวทางและหลัักเกณฑ์์สำำ�หรัับคู่่�ค้้าที่่เ� ป็็นผู้ผ
้� ลิิตวััตถุุดิิบ ทั้้�งในด้้านศัักยภาพ จรรยาบรรณ และจริิยธรรม โดย
คู่่�ค้้าของบริิษััทฯ ไม่่เพีียงแต่่ปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับข้้อกฏหมาย แต่่ยัังต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ชุุมชน และสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การตรวจสอบประจำำ�ปีี (Annual Audit) เพื่่�อประเมิินมาตรฐานการดำำ�เนิินงาน
ตลอดจนผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยในปีี 2564 พบว่่าคู่่�ค้้าทั้้�งหมดยิินยอมที่่�จะปฏิิบััติิตามแนวทางและ
หลัักเกณฑ์์ของบริิษััทอย่่างเคร่่งครััด

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2564
สััดส่่วนคู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับ
การคััดกรองด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

สััดส่่วนคู่่�ค้้าที่่�ผ่่าน
การคััดกรองด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100

100

สร้้างรายได้้
ให้้กัับชุุมชน

30

ล้้านบาท

สััดส่่วนยอดขายเติิบโตของผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มรัักสุุขภาพและสวััสดิิภาพของสััตว์์
ร้้อยละ

15
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
โครงการส่่งเสริิมสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ (Organic) และสิินค้้า OTOP
บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งเน้้นที่จ
่� ะส่่งผลิิตภััณฑ์์ที่มีี
่� คุุณภาพ ปลอดภััย และมีีประโยชน์์ต่อ
่ สุุขภาพให้้ถึง
ึ มืือผู้้บ
� ริิโภค จึึงดำำ�เนิินโครงการ
ส่่งเสริิมสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์ (Organic) ที่่ปล
� อดการใช้้สารเคมีีและได้้รับ
ั รองมาตรฐาน ตลอดจนกระบวนการผลิิต
ที่่�ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม อีีกทั้้�งยัังสนุุบสนุุนสิินค้้าจากวิิสาหกิิจชุุมชนและสิินค้้า OTOP เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจท้้องถิ่่น
� ให้้เกิิดความยั่่�งยืืน ซึ่่ง
� ได้้รับ
ั การตอบรัับจากผู้้บ
� ริิโภคเป็็นอย่่างดีี จึึงทำำ�ให้้มีียอดการขาย
ที่่�สามารถสร้้างรายได้้ต่่อทั้้�งบริิษััทฯ และชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

ผลิิตภััณฑ์์ ยอดขาย
สิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์
(ผััก ผลไม้้)
สิินค้้า OTOP
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โครงการจััดซื้้�อผลผลิิตจากเกษตรกรชุุมชน
บริิษััทฯ มีีวััตถุุประสงค์์สนัับสนุุนเกษตรกรให้้สามารถทำำ�การเพาะปลููกโดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยวิิถีี
เกษตรอิินทรีีย์์ พร้้อมทั้้�งมอบองค์์ความรู้้�ผ่า่ นการฝึึกอบรมด้้านการจััดการสิ่่ง
� แวดล้้อม การตลาด และการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�สามารถแข่่งขัันได้้
โครงการจััดซื้้�อผลผลิิตจากเกษตรกรชุุมชน (Local Sourcing)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

การส่่งเสริิมรายได้้และอาชีีพของเกษตรกรในชุุมชนด้้วยการคััดสรร
และรัับซื้้�อผลผลิิตตรงจากแหล่่งเพาะปลููกของเกษตรกร

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน 249 ล้้านบาทในปีี 2564

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

การทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างธุุรกิิจและเกษตรกรในชุุมชนเพื่่�อยกระดัับ
การเพาะปลููกผลผลิิตทางการเกษตรที่่�มีีมาตรฐานผัักปลอดภััย เพื่่�อ
นำำ�เข้้าสู่่�ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายเพื่่�อเพิ่่ม
� รายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนอย่่างยั่่�งยืืน
และการลดการขนส่่งข้้ามพื้้�นที่่�เพื่่�อลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมใน
ระยะยาว

โครงการสวััสดิิภาพสััตว์์
บริิษัท
ั ฯ มีีวััตถุุประสงค์์ที่ไ่� ม่่สนัับสนุุนการประกอบธุุรกิิจปศุสั
ุ ต
ั ว์์ที่มีีส่
่� ว
่ นในการทารุุณกรรมและการทดลองสััตว์์โดย
ไม่่คำำ�นึึงถึึงหลัักจริิยธรรม บริิษััทฯ จึึงส่่งเสริิมการสร้้างองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ผู้้�ประกอบอาชีีพปศุุสััตว์์ พร้้อมทั้้�งเพิ่่�ม
ช่่องทางการขายโดยเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่สิินค้้าที่่�มีีการเลี้้�ยงที่่�สอดคล้้องกัับมาตรฐานสวััสดิิภาพสััตว์์
โครงการไข่่ไก่่ จากแม่่ไก่่ที่่�ไม่่ถููกขัังกรง (Cage-Free Eggs)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

การให้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ การส่่ ง มอบอาหารที่่� ปล อดภัั ย ให้้ กัั บ ผู้้� บ ริิ โ ภค
ควบคู่่�ไปกัับการสนัับสนุุนให้้เกิิดกระบวนการผลิิตอาหารที่่�รัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสวััสดิิภาพของสััตว์์

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

สััดส่่วนจำำ�หน่่ายไข่่ไก่่ จากแม่่ไก่่ที่่�ไม่่ถููกขัังกรง (Cage-Free Eggs)
เป็็น 14% จากผลิิตภััณฑ์์ไข่่ไก่่สดทั้้�งหมดในปีี 2564

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

การยกระดัั บ และสนัั บ สนุุ น ให้้ เ กษตรกรไทยและผู้้�ปร ะกอบการให้้
ความสำำ�คัั ญ และปฏิิบัั ติิ ตามมาตรฐานการเลี้้� ย งสัั ต ว์์ เ พื่่� อ บริิ โ ภค
ตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์ เพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มศัักยภาพในการผลิิตสิินค้้า
ทางการเกษตรให้้ทััดเทีียมนานาประเทศ และส่่งมอบอาหารปลอดภััย
ที่่�ดีีมีีคุุณภาพให้้กัับผู้้�บริิโภค
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โครงการหััวใจคุุณภาพ
บริิษัท
ั ฯ มีีวััตถุุประสงค์์ที่จ
่� ะยกระดัับมาตรฐานของสิินค้้าให้้มีีคุุณภาพและความปลอดภััยขั้้�นสููงสุุด โดยเฉพาะสิินค้้า
บริิโภคประเภท ผััก ผลไม้้ และอาหารสด ตั้้�งแต่่กระบวนการเพาะปลููก เก็็บเกี่่ย
� ว การขนส่่ง ตลอดจนทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
ที่่�จะต้้องสอดคล้้องกัับมาตรฐานด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคนั้้�นมีีสุุขภาพที่่�ดีีจากการเลืือก
รัับประทานสิินค้้าบริิโภคของบริิษััทฯ

โครงการหััวใจคุุณภาพ

54

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

นโยบายด้้านมาตรฐานอาหารปลอดภััย (Food Safety) เน้้นหััวใจ
สำำ�คััญ 5 ประการ ยึึดหลััก ใส่่ใจคุุณ ใส่่ใจคััดสรร ใส่่ใจความยั่่�งยืืน
การัันตีีสิินค้้าสะอาด ปลอดภััย เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม คุุณภาพเยี่่�ยม
ระดัับสากล ตอกย้ำำ��ความมั่่�นใจว่่าผู้้�บริิโภคได้้รัับสิินค้้าคุุณภาพที่่�ดีีที่่�สุุด
ในฤดููกาล รสชาติิอร่่อย ราคาที่่�เหมาะสม

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ผลผลิิตทางการเกษตร 4 รายการ และคู่่�ค้้า ผู้้�ผลิิต 7 ราย
ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

การให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการคััดเลืือกผลผลิิตที่่มีีรส
�
ชาติิที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์
และได้้มาตรฐาน เพื่่�อความพึึงพอใจสููงสุุดของผู้้�บริิโภค พร้้อมสร้้าง
การรัั บ รู้้� เ กี่่� ย วกัั บ มาตรฐานสิินค้้ า ให้้ เ ป็็ นที่่� รู้้� จัั ก และยอมรัั บ มากขึ้้� น
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเสริิมศัักยภาพของเกษตรกรไทยให้้มีีความพร้้อมเพื่่�อ
การแข่่งขัันในระดัับสากลมากขึ้้�น
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2,
GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5

การจััดการขยะมููลฝอย
สืืบเนื่่�องจากปััญหาการจััดการขยะมููลฝอยในประเทศไทย และปริิมาณขยะมููลฝอยที่่�มีีปริิมาณสููงขึ้้�นเป็็นทวีีคููณ ส่่งผลให้้
ประเทศไทยได้้ปล่อ
่ ยขยะสู่่�ท้้องทะเลเป็็นจำำ�นวนมาก โดยเฉพาะขยะประเภทพลาสติิก อัันนำำ�ไปสู่่�ผลกระทบต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ ตลอดจนคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน ประกอบกัับความตระหนัักต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อมของผู้้บ
� ริิโภคที่่มีีต่
� อ
่ การตััดสิินใจ
เลืือกซื้้�อสิินค้้า บริิษััทฯ จึึงเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในการจััดการขยะมููลฝอยอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
ชุุมชน และผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีีย ซึ่่ง
� เปรีียบเสมืือนตััวชี้้�วัด
ั ที่่ส
� ะท้้อนศัักยภาพการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�มั่่น
�
ที่่�จะลดปริิมาณขยะพลาสติิก จนกลายเป็็นบริิษััทต้้นแบบด้้านการจััดการขยะที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยบริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์ถึึง
ความเชื่่�อมโยงของธุุรกิิจเข้้ากัับปััญหาด้้านขยะมููลฝอย จึึงพบว่่ามีีการเกิิดขึ้้�นของอาหารที่่�เหลืือจากการจำำ�หน่่าย (Food
Surplus) ขยะอาหารหลัังการบริิโภค ขยะจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และขยะมููลฝอยที่่เ� กิิดขึ้้�นตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน ดัังนั้้�น เพื่่�อลดผลกระทบ
จากปััญหาขยะมููลฝอย บริิษัท
ั ฯ จึึงตระหนัักถึึงวิิธีีการจััดการขยะอย่่างเหมาะสมให้้สอดคล้้องกัับขยะแต่่ละประเภท อัันนำำ�ไปสู่่�
ประโยชน์์สููงสุุดต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยเน้้นเรื่่�องการดำำ�เนิินมาตรการลดขยะอาหารและการสููญเสีียอาหาร ซึ่่�งเป็็น
ปััญหาสำำ�คัญ
ั มีีการติิดตามและประเมิินผลปริิมาณขยะอาหารที่่ล
� ดได้้ และยึึดหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนหรืือการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
(Close Loop) ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด พร้้อมทั้้�งขยายผลให้้ครอบคลุุมถึึงคู่่�ค้้า และลููกค้้า ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมด
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แนวทางบริิหารจััดการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดกรอบนโยบายเพื่่�อจััดการขยะอาหารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�จะลดปริิมาณขยะ และจััดการกัับ
ขยะให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดแทนที่่�การส่่งขยะไปกำำ�จััดที่่�หลุุมฝัังกลบ อัันก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��
อากาศ และพื้้�นดิินรวมไปถึึงการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก จึึงได้้ดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายการลดขยะเหลืือศููนย์์ (Journey
to Zero) ที่่� มีีค วามสอดคล้้ อ งกัั บ เป้้ า หมายในการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก ารสหประชาชาติิ โดยยึึ ด หลัั ก ปฏิิบัั ติิ ตาม
แนวปฏิิบััติิด้้านการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร เพื่่�อลดการสููญเสีียอาหาร และขยะอาหาร ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
ให้้เหลืือครึ่่ง
� หนึ่่�ง ภายในปีี 2573 ดัังนั้้�นเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว บริิษัท
ั ฯ จึึงริิเริ่่�มโครงการตามนโยบายและแนวปฏิิบััติิด้า้ น
การลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารอย่่างต่่อเนื่่�อง

1. การป้้องกััน
ลดการเกิิดอาหารส่่วนเกิิน ให้้ความต้้องการสอดคล้้องกัับการผลิิต

2. การจััดสรร
จััดสรรอาหารที่่�เหลืือให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดก่่อนกลายเป็็นขยะ

3. การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
การผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ (Biogas) และการนำำ�ไปผลิิตปุ๋๋�ย

4. การกำำ�จััดเพื่่�อนำำ�พลัังงานมาใช้้ใหม่่
การนำำ�ขยะที่่�มีีความชื้้�นต่ำำ�� และคุุณสมบััติิที่่�เหมาะสมมาผลิิตพลัังงานความร้้อน

5. การกำำ�จััด
นำำ�ขยะที่่�ไม่่สามารถใช้้ประโยชน์์ได้้กำำ�จััดทิ้้�งด้้วยวิิธีีเผาทำำ�ลาย หรืือฝัังกลบ

ดููรายละเอีียดแนวปฏิิบััติิ
ด้้านการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
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การประเมิินผล
บริิษัท
ั ฯ มีีการจััดเก็็บบัันทึก
ึ ผลอัันเกี่่ย
� วข้้องกัับของเสีียเพื่่�อติิดตามความคืืบหน้้าและผลสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินการให้้
บรรลุุเป้้าหมายการลดขยะเหลืือศููนย์์ โดยประยุุกต์์ระบบการเก็็บข้้อมููลแบบสารสนเทศ อีีกทั้้�งมีีการพััฒนาใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อจััดเก็็บข้้อมููลลงระบบแบบอััตโนมััติิ เพื่่�อนาไปสู่่�การวิิเคราะห์์และสรุุปผลการดำำ�เนิินงาน

ปริิมาณอาหาร
ส่่วนเกิิน
และขยะอาหาร

จำำ�นวนลููกค้้า
ที่่�เดิินเข้้าร้้าน

ระบบ
การติิดตาม
ประมวลผลแบบ
เรีียลไทม์์

ยอดขาย

การปฎิิบััติิงาน
ด้้านการจััดการ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วัด
ั ภาพรวมการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
น้ำำ��หนัักของเสีียที่่�นำำ�ไปแปรรููป ใช้้ซ้ำำ��
หรืือฟื้้�นฟููให้้ใช้้ประโยชน์์ได้้อีีกครั้้�ง

ปริิมาณขยะอาหารที่่�เกิิดขึ้้�น

3,785.402

6,082.95

ตััน

ตััน

2562

2563

2564

ปริิิ�มาณขยะรีีไซเคิิล/นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (ตััน)

3,414.11

3,704.78

5,318.40

ปริิมาณของเสีียที่่�กำำ�จััด (ตััน)

2,828.41

67,931.42

61,783.64

2,828.41

67,931.42

61,783.64

ปริิมาณของเสีียอัันตราย (ตััน)

7.33

10.80

8.77

ปริิมาณขยะติิดเชื้้�อ (ตััน)

2.49

6.96

4.62

- ปริิมาณของเสีียที่่�ทิ้้�งลงหลุุมฝัังกลบ (ตััน)
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โครงการที่่�โดดเด่่น
โครงการจััดการอาหารส่่วนเกิิน
บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นที่่�จะลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารที่่�เหลืือค้้างจากการจำำ�หน่่าย จึึงดำำ�เนิินโครงการที่่�มีี
วััตถุุประสงค์์ ที่่�ผลิิตสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค และส่่งต่่อประโยชน์์ของอาหารที่่�เหลืือค้้าง
จากการจำำ�หน่่ายให้้กัับกลุ่่�มคนผู้้�ที่่�มีีความต้้องการเพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์ หรืือบริิโภคก่่อนที่่�จะกลายเป็็นขยะ
อาหาร โดยบริิษััทฯ ได้้จััดหมวดหมู่่�ของขยะอาหารโดยพิิจารณาตามวััฏจัักรชีีวิิตของอาหาร ซึ่่�งถืือเป็็นรากฐาน
สำำ�คัั ญ ในการจัั ด การขยะอาหารและอาหารส่่ ว นเกิินให้้ เ กิิดประโยชน์์ สูู งสุุ ด โดยอาหารส่่ ว นเกิินที่่� ยัั ง สามารถ
รัับประทานได้้จะบริิจาคให้้ผู้ย
้� ากไร้้ผ่า่ นการดำำ�เนิินงานร่่วมกัับ 3 มููลนิิธิิ คืือ Scholars of Sustenance, VV Share
Foundation และ Care and Share Food for All ในขณะที่่�อาหารที่่�ไม่่สามารถรัับประทานได้้จะนำำ�ไปผลิิตเป็็นปุ๋๋�ย
และก๊๊าซชีีวภาพต่่อไป นอกจากลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว ยัังนำำ�ไปสู่่�การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมอีีกด้้วย
โครงการจััดการอาหารส่่วนเกิิน
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ CRC โดยลดการสููญเสีียอาหารและขยะ
อาหารลง 30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

759.380 ตััน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

อาหารที่่�ยัังสามารถรัับประทานได้้จำำ�นวน 1,133,139 มื้้�ออาหาร
ลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 674.49 ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

สุุราษฎร์์โมเดล (Surat Zero Waste Model)
บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะขัับเคลื่่�อนสัังคมที่่�ปราศจากผลกระทบจากขยะมููลฝอย จึึงดำำ�เนิินโครงการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์ใน
การแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่�งยืืนร่่วมกัับชุุมชน ผ่่านการสร้้างองค์์ความรู้้�ถึึงการจััดการขยะแต่่ละประเภท
อย่่างเหมาะสมให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อชุุมชน จนนำำ�มาสู่่�การสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน
โครงการ Surat Zero Waste Model
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ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ CRC โดยลดการสููญเสีียอาหารและขยะ
อาหารลง 30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ลดขยะอาหาร 2.28 ตััน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ผลิิตน้ำำ��หมัักชีีวภาพได้้ 2,000 ลิิตร
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สมุุยโมเดล (Samui Zero Waste Model)
บริิษััทฯ สานต่่อโครงการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมบนเกาะอย่่างยั่่�งยืืนผ่่านการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านการจััดการ
ขยะผ่่านกรอบการดำำ�เนิินงาน โดยเริ่่�มจากการคััดแยกขยะตามวิิธีีการจััดการที่่เ� หมาะสมเพื่่�อสร้้างประโยชน์์จากขยะ
เช่่น การทำำ�ปุ๋๋�ยชีีวภาพ (Composter) ให้้แก่่เกษตรกรโดยรอบของชุุมชน อีีกทั้้�งนำำ�ผลพลอยได้้ ก๊๊าซชีีวภาพ
(Biogas) ไปใช้้ทดแทนก๊๊าซหุุงต้้มในโรงเรีียน จนกลายเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�ขยายผลสู่่�ชุุมชนอื่่�น ๆ เพื่่�อแก้้ไขปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อม พร้้อมลดรายจ่่าย สร้้างรายได้้ที่่�ยั่่�งยืืนให้้กัับชุุมชน

โครงการ Samui Zero Waste Model
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ CRC โดยลดการสููญเสีียอาหารและขยะ
อาหารลง 30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ลดขยะอาหาร 47.13 ตััน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ผลิิตน้ำำ��หมัักชีีวภาพได้้ 15,000 ลิิตร

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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โครงการด้้านของเสีียอัันตราย (Electronic Waste)
บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบจากของเสีียอัันตราย ที่่�แม้้จะมีีสััดส่่วนน้้อยแต่่สร้้างผลกระทบผ่่านการปนเปื้้�อนสู่่�
สิ่่ง
� แวดล้้อมในระยะยาว จึึงดำำ�เนิินโครงการที่่ส
� นัับสนุุนการคััดแยกของเสีียอัันตรายร่่วมกัับพนัักงานภายในบริิษัท
ั ฯ
และสร้้างความตระหนัักให้้แก่่ลููกค้้าได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการแยกขยะอัันตราย ผ่่านการติิดตั้้�งกล่่องสำำ�หรัับ
รวบรวมแบตเตอรี่่�เก่่าที่่ใ� ช้้งานแล้้วและขยะอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่น
� ๆ ที่่ถูู
� กจััดอยู่่�ในหมวดอัันตรายเพื่่�อรวบรวมและส่่งกำำ�จััด
อย่่างถููกต้้องและปลอดภััยต่่อสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการการจััดการขยะอัันตราย (Electronic Waste)
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ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับ CRC Environmental Policy ในหััวข้้อมุ่่�งสู่่�ขยะเป็็นศููนย์์
เพื่่�อลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ปริิมาณของเสีียอัันตราย 8.77 ตััน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดการปนเปื้้�อนของสารพิิษลงสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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หมุุนเวีียน

Environment
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 306-4

เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สืืบเนื่่�องจากจำำ�นวนประชากรโลกที่่�มีีจำำ�นวนมากและอายุุเฉลี่่�ยที่่�คาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อย ๆ ส่่งผลให้้เกิิดปริิมาณขยะที่่�เกิิดจาก
การบริิโภคที่่�สููงขึ้้�นอย่่างมาก อีีกทั้้�งพฤติิกรรมการบริิโภคที่่�เร่่งรีีบ เน้้นความสะดวกและเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ทำำ�ให้้
ปริิมาณขยะจากการใช้้ถุุงพลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง (Single-Use Plastics) พุ่่�งสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯ จึึงมีี
ความตระหนัักถึึงปััญหาขยะพลาสติิกและการบริิหารจััดการขยะแบบผิิดวิิธีี ซึ่่ง
� ส่่งผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
ทั้้�งระบบนิิเวศบนบกและในน้ำำ�� และปริิมาณของพลาสติิกอนุุภาคขนาดเล็็กที่่�สะสมในทรััพยากรธรรมชาติิ ตลอดจนอาหารที่่�
ผู้้�บริิโภคได้้รัับเข้้าสู่่�ร่่างกาย บริิษััทฯ ในฐานะที่่�เป็็นองค์์กรธุุรกิิจค้้าปลีีกที่่�จำำ�หน่่ายสิินค้้าและให้้บริิการแก่่ผู้้�บริิโภค เห็็นถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ในการประยุุกต์์ใช้้ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เพื่่�อจััดการของเสีียที่่เ� กิิดขึ้้�นโดยเฉพาะจากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้เกิิดคุุณค่่า
และสนัับสนุุนการแปรรููปเพื่่�อสร้้างประโยชน์์จนกลัับมาเป็็นวััตถุุดิิบในการผลิิตได้้อีีกครั้้�ง ตลอดจนการสร้้างความตระหนััก
ต่่อพนัักงานและผู้้�บริิโภคด้้านการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน อัันนำำ�มาสู่่�การแก้้ไขปััญหาของเสีียและลดผลกระทบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม สอดคล้้องกัับนโยบายประเทศที่่�ส่่งเสริิมแนวคิิด Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model

แนวทางบริิหารจััดการ
บริิษััทฯ มุ่่�งสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ทรััพยากรที่่�ใช้้ในการผลิิตตลอดจนของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ด้้วยการยึึดหลััก
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน โดยผลัักดัันให้้เกิิดความตระหนัักตั้้�งแต่่ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ผู้้�รัับเหมา ลููกค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
จึึงทำำ�การกำำ�หนดกรอบนโยบายการก้้าวสู่่�การลดขยะเหลืือศููนย์์ (Journey to Zero) เพื่่�อเป็็นแนวทางในการลดขยะ
ที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิ แนวทางการคััดแยกขยะมููลฝอย และแนวปฏิิบััติิด้้าน
การลดพลาสติิกและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อเป็็นแนวทางขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนภายในองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพจนนำำ�ไปสู่่�
การสร้้างความตระหนัักและองค์์ความรู้้�ให้้แก่่สัังคม จนชุุมชนสามารถประยุุกต์์ใช้้หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพื่่�อยกระดัับ
คุุณภาพชีีวิิตในสัังคมได้้อย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษัท
ั ฯ ได้้ตั้้ง
� เป้้าหมายในการลดพลาสติิกและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ภายในปีี 2573 บริิษัท
ั ฯ
มีีเป้้ า หมายที่่� จ ะแทนที่่� วัั สดุุ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ทั้้� ง หมดด้้ ว ยวัั สดุุ ที่่� ย่่ อ ยสลายได้้ ท างชีี ว ภาพหรืื อ บรรจุุ พ ลาสติิกรีี ไ ซเคิิล หรืื อ
บรรจุุภััณฑ์์อื่่�น ๆ ด้้วยมาตรฐานการรัับรองและสามารถรีีไซเคิิลได้้เพื่่�อลดบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง (Single
Used Plastics)
รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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1. จััดทำำ�ข้้อมููลพื้้�นฐาน
(Baseline)
และกำำ�หนดเป้้าหมาย

8. การร่่วมมืือและ
การเป็็นพัันธมิิตร

2. การป้้องกัันการเกิิด
และลดขยะพลาสติิก

3. การจััดการขยะมููลฝอย
อย่่างยั่่�งยืืนโดยหลััก 3R

7. การสร้้างคุุณค่่า (CSV)

6. การลงทุุน
ด้้วยความรัับผิิดชอบ

4. การจััดซื้้�อที่่�เป็็นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม

5. การสื่่�อสารรณรงค์์

ดููรายละเอีียดนโยบายเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

แนวปฏิิบััติิด้้านการลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร

แนวทางการคััดแยกขยะมููลฝอย

แนวปฏิิบััติิด้้านการลดพลาสติิกและบรรจุุภััณฑ์์
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ตััวชี้้�วััดภาพรวมการดำำ�เนิินงาน ปีี 2564
ลดการใช้้ถุุงพลาสติิกแบบใช้้
ครั้้�งเดีียวทิ้้�งเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า
ร้้อยละ

47.30

ปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์
ปริิมาณการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ประเภทพลาสติิก(ตััน)

5,998

ปริิมาณการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ประเภทไม้้และกระดาษ (ตััน)

16,030.49
9,701.32

3,290

2,818

11,707.74
8,781.97

2,224

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��จืืดสุุทธิิ (ล้้านลููกบาศก์์เมตร)
6.94

6.8

6.67

2019

2020

2021

4.33

2018
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
โครงการสร้้างจิิตสำำ�นึึกการคััดแยกขยะให้้แก่่พนัักงาน
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินโครงการที่่�มุ่่�งเน้้นสร้้างความตระหนัักถึึงปััญหาและผลกระทบจากของเสีียให้้แก่่พนัักงาน ลููกค้้า
ตลอดจนผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีียที่่เ� กี่่ย
� วข้้อง โดยเริ่่�มจากการผลัักดัันให้้เกิิดการแยกขยะ อัันถือ
ื เป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการสร้้าง
ประโยชน์์ให้้กัับของเสีียตามหลัักการประยุุกต์์ใช้้ของเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เพื่่�อที่่�จะจััดการกัับขยะได้้อย่่างเหมาะสม
กัับขยะแต่่ละประเภท โดยบริิษัท
ั ฯ ได้้มีีการจััดทำำ�ถึึงขยะ 4 ประเภท อัันประกอบด้้วย ขยะอิินทรีีย์์ ขยะรีีไซเคิิล ขยะทั่่�วไป
และขยะอัันตราย ที่่�ครอบคลุุมทุุกศููนย์์การค้้าในเครืือ ตลอดจนอาคารสำำ�นัักงาน เพื่่�อเป็็นสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
ที่่�ผลัักดัันให้้เกิิดจิิตสำำ�นึึกในการคััดแยกขยะอัันทำำ�ให้้องค์์ความรู้้�ทางทฤษฎีี กลายเป็็นแนวทางปฏิิบััติิที่่�เกิิดขึ้้�นจริิง
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พื้้�นที่่�ในองค์์กร ส่่วนอาคารสำำ�นัักงานเเละสาขา

คััดแยกขยะ
4 ประเภท

สำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ขนาดใหญ่่เพิ่่�ม
ขยะรีีไซเคิิล
3 กลุ่่�ม

ขยะรีีไซเคิิล พลาสติิก
กระป๋๋อง และแก้้ว

ขยะทั่่�วไป

ขยะอิินทรีีย์์

โลหะและแก้้ว

พลาสติิก

กระดาษ

ขยะทั่่�วไป

ขยะอิินทรีีย์์

ขยะอัันตราย

พื้้�นที่่�ธุุรกิิจ ให้้บริิการบุุคคลภายนอก

คััดแยกขยะ
4 ประเภท
ขยะรีีไซเคิิล พลาสติิก
กระป๋๋อง และแก้้ว
สำำ�หรัับร้้าน
อาหาร
ขยะอิินทรีีย์์

ร้้านจำำ�หน่่าย
เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
และอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์

ขยะอัันตราย

ขยะอัันตราย

โครงการอบรมพนัักงานสาขาคััดแยกอาหารส่่วนเกิินเพื่่�อบริิจาค
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของ CRC โดยลดการสููญเสีียอาหารและขยะ
อาหารลง 30% ในปีี 2573

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

พนัักงาน Tops และ Family Mart รวม 89 สาขา จำำ�นวน 176 คน
ภายใต้้โครงการ Food for Good Deed (โครงการอาหารปัันสุุข) เพื่่�อ
นำำ�อาหารที่่�คััดแยกไปบริิจาคให้้กัับมููลนิิธิิต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่� ที่่�มีีสาขาของ
Tops และ Family Mart เพื่่�อแบ่่งปัันให้้กัับผู้้�ด้้อยโอกาสต่่อไป

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

• พนัักงานเข้้าใจการคััดแยกขยะที่่ต้
� น
้ ทาง เพื่่�อป้้องการเกิิดขยะอาหาร
และลดการสููญเสีียอาหาร
• ลดค่่าใช้้จ่่ายของสาขา

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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โครงการสนัับสนุุนการแปรรููป
เพื่่�อสร้้างประโยชน์์แก่่ชุุมชน
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งสร้้ า งความตระหนัั ก ต่่ อ
ปัั ญ ห า ข ย ะ พ ล า สติิ ก สู่่�สัั ง ค ม โ ด ย
ทุุ ก กลุ่่�มธุุ รกิิจ ในเครืื อ ของบริิ ษัั ท ฯ ให้้
ความร่่ ว มมืื อ ในการดำำ� เนิินโครงการ
ที่่� มีีวัั ต ถุุ ปร ะสงค์์ ที่่� ไ ม่่ ส นัั บ สนุุ น การใช้้
ถุุ ง พลาสติิก พร้้ อ มทั้้� ง รณรงค์์ แ ละ
มอบองค์์ ค วามรู้้� แ ก่่ พ นัั ก งาน ลููกค้้ า
ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควบคู่่�กัับ
การแปรรููปของเสีียเพื่่�อสร้้างประโยชน์์
แก่่ สัั ง คม และสนัั บ สนุุ น การบริิ โ ภค
อย่่างยั่่�งยืืน จนนำำ�ไปสู่่�การใช้้ทรััพยากร
ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แ ว ด ล้้ อ ม แ ท นที่่�
การใช้้ พ ลาสติิก เพื่่� อ ลดผลกระทบ
ทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดขึ้้�น

โครงการ Journey to Zero ตอน ขวดเปล่่าไม่่สููญเปล่่า (PET to PPE)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

สอดคล้้องกัับ CRC Environmental Policy ในหััวข้้อ มุ่่�งสู่่�ขยะเป็็นศููนย์์
ด้้วยหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
• ขวดพลาสติิกจำำ�นวน 303,000 ขวด ผลิิตชุุด PPE ได้้ 15,000 ชุุด
(จากสถานการณ์์ COVID-19 สามารถผลิิตชุุด PPE ได้้จำำ�นวน
8,000 ชุุด ข้้อมููลถึึง 31 ธัันวาคม 2564)
• สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชนวััดจากแดง 432,000 บาท

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)
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เกิิดความร่่วมมืือระหว่่าง CRC และภาคีีเครืือข่่าย ชุุมชน ผ่่านการนำำ�
นวัั ต กรรมมาใช้้ ใ นการแปรรููปผลิิตภัั ณ ฑ์์ เพื่่� อ สร้้ า งงานและรายได้้
ให้้กัับชุุมชน
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โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่จากขยะพลาสติิก (Upcycling Product)
บริิษัท
ั ฯ เล็็งเห็็นถึึงโอกาสและมููลค่่าของขยะพลาสติิก จึึงมุ่่�งมั่่�นที่จ
่� ะเพิ่่ม
� คุุณค่่าผ่่านการประยุุกต์์ใช้้หลัักการเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนด้้วยกระบวนการแปรรููปขยะพลาสติิก และพััฒนาคุุณสมบััติิให้้เหมาะสมจนกลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่ส
่� ามารถ
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ผู้บ
้� ริิโภค ตลอดจนสามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่บริิษัท
ั ฯ ได้้ ซึ่่ง
� เป็็นกุญ
ุ แจสำำ�คัญ
ั ที่่นำ
� ำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือ
กัับชุุมชนในการดำำ�เนิินโครงการด้้านการจััดการขยะพลาสติิก ที่่�นอกจากเป็็นการแก้้ไขปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมแล้้ว
ยัังสามารถกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชนอีีกด้้วย ในการดำำ�เนิินโครงการด้้านการจััดการขยะพลาสติิก ที่่่��นอกจากเป็็็�นการ
แก้้ไขปััญหาสิ่่่�งแวดล้้อมแล้้ว ยัังสามารถกระจายรายได้้สู่่�ชุุุ�มชนและเพิ่่�มรายได้้จากการขายผลิิตภััณฑ์์อััพไซเคิิลให้้
กัับบริิษััทอีีกด้้วยสอดคล้้องกัับ CRC Environmental Policy ในหััวข้้อ มุ่่่��งสู่่่��ขยะเป็็็�นศููู�นย์์โดยบููู�รณาการระบบ
เศรษฐกิิจหมุุุ�นเวีียนมาประยุุุ�กต์์์�ใช้้
โครงการ Upcycling (Bag and Apron)
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับ CRC Environmental Policy ในหััวข้้อ มุ่่�งสู่่�ขยะเป็็นศููนย์์
โดยบููรณาการระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาประยุุกต์์ใช้้
• จำำ�หน่่ายถุุงผ้้าและผ้้ากัันเปื้้�อน เป็็นมููลค่่า 610,020 บาท (580,020
บาท จากถุุงผ้้า และ 30,000 บาท จากผ้้ากัันเปื้้�อน)

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

• ผลิิตถุุงผ้้า 1,067 ใบ โดยรีีไซเคิิลจากขวดพลาสติิก 4,268 ขวด และ
ผ้้ากัันเปื้้�อน 300 ผืืน จากขวดพลาสติิก 3,000 ใบ
• สร้้างรายได้้้�ให้้กัับชุุุ�มชน 61,262 บาท
• ลดการปล่่่�อยก๊๊๊�าซเรืืื�อนกระจก 0.19 ตััน คาร์์บอนไดออกไซด์์

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

สร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง CRC และพัันธมิิตรเครืือข่่ายเพื่่�อบููรณาการ
นวััตกรรมการแปรรููปผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสร้้างงานและรายได้้ให้้กัับชุุมชน
พร้้อมสร้้างรายได้้ให้้กัับบริิษััทจากการขายผลิิตภััณฑ์์อััพไซเคิิล

โครงการร่่วมบริิจาคเสื้้�อผ้้าใน Million Gifts Million Smiles
บริิ ษัั ท ฯ ตระหนัั ก ถึึ ง พฤติิกรรมของผู้้� บ ริิ โ ภคกลุ่่�มแฟชั่่� นที่่� เ ปลี่่� ย นแปลงตามกระแสความนิิยมอยู่่�ตลอดเวลา
จนนำำ�ไปสู่่�การเพิ่่�มขึ้้�นของขยะสิ่่�งทอ บริิษััทฯ จึึงทำำ�การบริิจาคเสื้้�อผ้้าที่่�เหลืือจากการจำำ�หน่่าย เพื่่�อลดของเสีียไป
ยัังหลุุมฝัังกลบ
โครงการร่่วมบริิจาคเสื้้�อผ้้าใน Million Gifts Million Smiles
ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สอดคล้้องกัับ CRC Environmental Policy ในหััวข้้อมุ่่�งสู่่�ขยะเป็็นศููนย์์
ด้้วยหลัักระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

• มููลค่่าเสื้้�อผ้้าที่่�บริิจาคเป็็น 2,585,630 บาท

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดปริิมาณขยะสิ่่�งทอลงหลุุมฝัังกลบ
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ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของสัังคม
บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าทรััพยากรมนุุษย์์คืือกุุญแจสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจไปสู่่�ความยั่่�งยืืน ทรััพยากรมนุุษย์์ที่่�สำำ�คััญต่่อ
บริิษััทฯ นั้้�นประกอบด้้วย พนัักงานของบริิษััทฯ ผู้้�ปฏิิบััติิการตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน และผู้้�อาศััยในชุุมชนใกล้้เคีียงกัับสถานที่่�
ทำำ�งานบริิษััทฯ ในการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน
บริิษััทฯ ต้้องดููแลพนัักงานและผู้้�ปฏิิบััติิงานตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน ไม่่ว่่าจะเป็็นการพััฒนาความสามารถของพนัักงานให้้มีี
ความสอดคล้้องกัับทิิศทางขององค์์กร การฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยให้้มีีความปลอดภััยขณะปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของพนัักงานและ
ผู้้�รัับเหมา รวมถึึงการมอบค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมและเป็็นธรรมของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา ซึ่่�งบริิษััทฯ มองว่่า การปฏิิบััติิ
ดัังกล่่าว นอกจากจะช่่วยสร้้างความผููกพัันที่่ดี
� ต่
ี อ
่ องค์์กรของพนัักงาน ยัังมีีส่่วนช่่วยในการดึึงดููดบุุคลากรที่่มีี
� ความสามารถ
เข้้ามาร่่วมทำำ�งานกัับบริิษััทฯ นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคำำ�นึึงถึึงการมอบคุุณค่่าที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้าผ่่านการให้้บริิการและสิินค้้า
ที่่ปล
� อดภััยและได้้มาตรฐาน ในส่่วนของชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงกัับสถานที่่ทำ
� ำ�งาน บริิษัท
ั ฯ สนัับสนุุนชุุนชนโดยการริิเริ่่�มโครงการ
ต่่าง ๆ ภายใต้้เซ็็นทรััล ทำำ� เพื่่�อหาทางเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ปรัับปรุุงกรอบการดำำ�เนิินงานด้้านบุุคลากร คุุณภาพและความปลอดภััยของผลิิตภััณฑ์์ ตลอดจน
การสร้้ า งคุุ ณ ค่่าสู่่� สัั ง คม อัั น เนื่่� อ งมาจากประเด็็ น ปัั ญ หาด้้ า นสัั ง คมและสิิ ทธิิ ม นุุ ษยช นมีีความละเอีียดอ่่อนมากขึ้้� น
เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน กรอบการดำำ�เนิินงานประกอบด้้วย 6 แนวทาง ได้้แก่่ สิินค้้าที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค
การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน การดึึงดููดและการดููแลรัักษาพนัักงาน อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน และการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชนและการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ท้้องถิ่่�น ทั้้�ง 6 แนวทางดัังกล่่าว จะถููกเชื่่�อมโยงเข้้ากัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (SDGs) เพื่่�อให้้เกิิด
การดำำ�เนิินงานที่่�มีีเป้้าหมายชััดเจนและสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิสากล
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สิินค้้าที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค

อาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน

การพััฒนาศัักยภาพของพนัักงาน

การปฏิิบััติิต่่อแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชน

การดึึงดููดและการดููแลรัักษาพนัักงาน

การสร้้างประโยชน์์ต่่อเศรษฐกิิจในชุุมชนสัังคม
และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีของสัังคม (Good Corporate Citizen) และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
สัังคมคู่่�ขนานไปกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 6 แนวทาง บริิษััทฯ ให้้คำำ�มั่่�นสััญญาว่่าจะดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สุุจริิต สอดคล้้องกัับ
กฎหมาย และเป็็นไปตามครรลองของธุุรกิิจค้้าปลีีก รวมถึึงค้้นหาวิิธีีกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน ผ่่านการสร้้างอาชีีพและอนุุรัักษ์์
ศิิลปวััฒนธรรมท้้องถิ่่�น
ในการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคมทั้้�งหมดนี้้� ล้้วนเกิิดจากเจตจำำ�นงของบริิษััทฯ ที่่�ต้้องการสร้้างคุุณค่่าร่่วมกัันของทุุกฝ่่าย
ทั้้�งบริิษัท
ั ฯ พนัักงาน สัังคม ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย
� วข้้องทั้้�งหมด เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่อ
� นสัังคมสู่่ค
� วามยั่่�งยืืน อัันเป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั
ในการไปสู่่�ความสำำ�เร็็จของธุุรกิิจในระยะยาว
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สิินค้้าที่่�ปลอดภััย
และดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค

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

การจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภคมีีส่่วนสำำ�คััญต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทางมิิติิสัังคมของบริิษััทฯ
เนื่่�องจากการพยากรณ์์ขององค์์กรพบว่่า พฤติิกรรมผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มหัันมาสนใจสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ทว่่า
กลุ่่�มผู้้�บริิโภคกลัับเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในการหาซื้้�อสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพได้้ยาก ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงมุ่่�งเน้้นเพิ่่�ม
ตััวเลืือกสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพที่่�ได้้มาตรฐานระดัับสากลให้้แก่่ผู้้�บริิโภค หากบริิษััทฯ จำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�เป็็นอัันตราย
ต่่อผู้้�บริิโภคแล้้วนั้้�น นอกจากผู้้�บริิโภคจะได้้รัับอัันตราย บริิษััทฯ ยัังอาจถููกฟ้้องร้้องจากผู้้�เสีียหาย ส่่งผลให้้บริิษััทฯ สููญเสีีย
ทรััพยากรในการดำำ�เนิินงานและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีต่่อสัังคม อีีกทั้้�ง การจำำ�หน่่ายสิินค้้าที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค
ยัังถืือเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับบริิษััทฯ ทุุกฝ่่าย

แนวทางการจััดการ
บริิษัท
ั ฯ คััดสรรผลิต
ิ ภััณฑ์์ที่ถูู
่� กสุุขอนามััย และการตรวจสอบคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ให้้ถููกต้้องตามมาตรฐาน ตลอดห่ว
่ งโซ่่
อุุปทาน ภายใต้้มาตรฐานการรัับรองความปลอดภััยสำำ�หรัับการผลิิตอาหาร (Food Safety System Certification: FSSC
22000) ในปีี 2564 บริิษััทฯ พััฒนาแนวทางสิินค้้าที่่�ปลอดภััยและดีีต่่อสุุขภาพของผู้้�บริิโภค โดยให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าที่่�
ผลิิตตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์ หรืือ Animal Welfare และสิินค้้าสุุขภาพ 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่ ออร์์แกนิิค ธรรมชาติิ เจและมัังสวิิรััติิ
สุุขภาพเฉพาะเจาะจง และสิินค้้าที่่มีีคุ
� ณ
ุ ค่่าทางโภชนาการสููง นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ ยัังได้้มอบหมายให้้หน่่วยงานด้้านการควบคุุม
คุุณภาพ กำำ�หนดกระบวนการร้้องเรีียนและกระบวนการเรีียกคืืนสิินค้้า เพื่่�อการปรัับปรุุงคุุณภาพสิินค้้าและการบริิการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียนจากทางลููกค้้า และเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้า
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กระบวนการร้้องเรีียน
และกระบวนการเรีียกคืืนสิินค้้า

พบปััญหาจากการร้้องเรีียน

แจ้้งปััญหาสิินค้้าผ่่านเอกสารร้้องเรีียน และรายงานไปยัังหน่่วยงานควบคุุมคุุณภาพ

ดำำ�เนิินการตรวจสอบและวิิเคราะห์์ปัญ
ั หา

ประสานงานกัับผู้้ที่
� เ่� กี่่ย
� วข้้อง เช่่น คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ เพื่่�อจััดการกัับปััญหา
และตอบสนองข้้อร้้องเรีียน

ในกรณีีที่่พ
� บปััญหาเพิ่่�มเติิม หน่่วยงานควบคุุมคุุณภาพจะรวบรวมข้้อมููล
เพื่่�อขออนุุมัติ
ั ก
ิ ารเรีียกคืืนสิินค้้า

ดำำ�เนิินการเรีียกคืืนสิินค้้า หลัังได้้รับ
ั การอนุุมัติ
ั ิ
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ผลการดำำ�เนิินงาน
กรณีีการร้้องเรีียนด้้านอาหารปลอดภััยทั้้�งหมด 3,582 ครั้้�ง

กรณีีร้้องเรีียน
ปััญหาสิินค้้า

กรณีีเรีียกคืืนสิินค้้า

ระดัับ 1: อัันตรายที่่�สุุด
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดผลเสีียร้้ายแรง
ต่่อสุุขภาพหรืือเสีียชีีวิิต

0 SKUs

0 SKUs

ระดัับ 2: อัันตราย
ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดอาการเจ็็บป่่วย
และสามารถรัักษาหายได้้

43 SKUs

17 SKUs

ระดัับ 3: ปััญหาเกี่่�ยวกัับฉลากสิินค้้า

10 SKUs

8 SKUs

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�นวนสิินค้้าที่่�ถููกส่่งคืืน

N/A

57

33

32

จำำ�นวนเงิินค่่าใช้้จ่่าย
ในการส่่งคืืนสิินค้้า (บาท)

N/A

2,026,796

2,587,139

800,972

หมายเหตุุ: SKU หมายถึึง Stock Keeping Unit
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โครงการที่่�โดดเด่่น
โครงการ Healthiful (เฮลธิิฟููล)
เนื่่�องจากปััจจุุบัน
ั มีีคนจำำ�นวนมากหัันมาใส่่ใจเรื่่อ
� งของสุุขภาพและความเป็็นอยู่่ที่
� ดี
่� ม
ี ากขึ้้�น แต่่ทว่่า กลุ่่�มผู้บ
้� ริิโภคเหล่่านี้้�
กลัับประสบกัับปััญหาในการหาซื้้�อสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์สุข
ุ ภาพ ในปีี 2562 บริิษัท
ั ฯ จึึงริิเริ่่�มโครงการ Healthiful มุ่่�งเน้้น
ให้้กลุ่่�มธรุุกิจ
ิ ฟู้้�ดเป็็นแหล่่งรวมสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพที่่ค
� รอบคลุุมความต้้องการทางสุุขภาพทุุกด้้านที่่ไ� ด้้รับ
ั การรัับรอง
จากมาตรฐานสากล จนกลายเป็็นร้้านค้้าปลีีก (Retailer) ด้้าน Health & Wellness อัันดัับหนึ่่�งในประเทศไทย
จุุดเด่่นของโครงการ Healthiful คืือ การมีีสิินค้้าครบทุุกความต้้องการทางสุุขภาพทั้้�ง 5 ด้้าน ได้้แก่่ ออร์์แกนิิค
ธรรมชาติิ เจและมัั ง สวิิ รัั ติิ สุุ ข ภาพเฉพาะเจาะจง และสิิ น ค้้ า ที่่� มีีคุุ ณ ค่่าทางโภชนาการสููง ซึ่่� ง ต่่ า งจากคู่่� แ ข่่ง
ที่่เ� น้้นเพีียงแค่่ด้้านใดด้้านหนึ่่�งของทั้้�ง 5 ด้้านดัังกล่่าว เราตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่า ภายในปีี 2568 บริิษัท
ั ฯ จะขยายสถานที่่�
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพเป็็น 119 สาขา เพิ่่�มขึ้้�นจากเดิิมที่่�มีีอยู่่� 31 สาขา ในปีี 2564

ออร์์แกนิิค

สิินค้้าออร์์แกนิิคโดยสมบููรณ์์ที่่�ได้้รัับตราสััญลัักษณ์์
รองรัับเท่่านั้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าปราศจากการปนเปื้้�อน
จากสารเคมีีตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน

ธรรมชาติิ

สิินค้้าที่่�มีีส่่วนประกอบจากธรรมชาติิมากกว่่าร้้อยละ 95 และปราศจากสารเคมีีอัันตราย
หรืือสารปรุุงแต่่งใด ๆ

เจและมัังสวิิรััติิ

สิินค้้าที่่�ไม่่มีีส่่วนผสมของเนื้้�อสััตว์์และการทดลองในสััตว์์ รวมถึึงได้้รัับตราสััญลัักษณ์์
รัับรองว่่าเป็็นสิินค้้าเจหรืือมัังสวิิรััติิ สำำ�หรัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภคที่่�มีีไลฟ์์สไตล์์การรัับประทานเจ
มัังสวิิรััติิ และวีีแกน

สุุขภาพ
เฉพาะเจาะจง

สิินค้้าที่่�ปราศจากกลููเต็็น ไข่่ นม ถั่่�ว หรืือสารก่่อภููมิิแพ้้ต่่าง ๆ รวมถึึงสิินค้้าที่่�มีีการลด
ปริิมาณน้ำำ��ตาล โซเดีียม ไขมััน หรืือสิินค้้าที่่�ได้้รัับการรองรัับสััญลัักษณ์์ทางเลืือกสุุขภาพ

สิินค้้าที่่�มีีคุุณค่่าทาง
โภชนาการสููง

สิินค้้าจำำ�พวกธััญพืืช ซููเปอร์์ฟู้้�ด ที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการสููง รวมไปถึึงสิินค้้า
เสริิมโปรตีีนและเพิ่่�มไฟเบอร์์

สิินค้้าทุุกรายการที่่�วางขายใน Healthiful ผ่่านกระบวนการคััดเลืือก 3 ประการ
มีีตรารัับรองจากองค์์การ
อาหารและยา และเป็็นสิินค้้า
ที่่มีี
� การผลิิตที่่ไ� ด้้มาตรฐาน

มีีจุุ ดมุ่่� งหมายใน
การบำำ�รุุงสุุขภาพ
ความเป็็นอยู่่�ของ
ผู้้�บริิโภค

เป็็นสิินค้้าที่่� มีีคุุณสมบััติเิ ข้้าข่่ายสิินค้้าเพื่่�อสุุขภาพ
5 หมวดหมู่่� ได้้แก่่ ออร์์แกนิิค ธรรมชาติิ เจและ
มัังสวิิรััติิ สุุขภาพเฉพาะเจาะจง และสิินค้้าที่่�มีี
คุุณค่่าทางโภชนาการสููง

ในปีี 2564 บริิษััทฯ รณรงค์์การบริิโภคแบบวีีแกนสอดคล้้องกัับกระแสวีีแกนของเดืือนมกราคม (Veganuary
Movement) ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ อาทิิ เฟซบุ๊๊�ก และเว็็บไซต์์องค์์กร รวมถึึง บริิษััทฯ ได้้ตอกย้ำำ��ความสำำ�คััญของ
สิินค้้ากลุ่่�มอาหารจากพืืช (Plant-Based) ด้้วยการเปิิดตัว
ั สิินค้้าประเภทเนื้้�อสััตว์ที่
์ ทำ
่� ำ�จากพืืช (Plant-Based Meat)
โดยแบ่่งเป็็นกลุ่่�มอาหารพร้้อมปรุุงและกลุ่่�มอาหารพร้้อมทาน ยอดขายเฉลี่่�ยในปีี 2564 คืือ 973 ชิ้้�นต่่อเดืือน
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-2, GRI 404-3

การพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งประเด็็นสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนที่่สำ
� ำ�คัญ
ั ต่อ
่ บริิษัท
ั ฯ เนื่่�องจากอุุตสาหกรรม
ค้้ า ปลีีกมีีการเปลี่่� ย นแปลงอยู่่� ตล อดเวลา ทำำ� ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ จำำ� เป็็ น ต้้ อ งมีีการทบทวนทิิ ศท างขององค์์ ก รอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
เพื่่� อ สร้้ า งความสามารถในการแข่่งขัั น ในปีี 2564 บริิ ษัั ท ฯ มีีกลยุุ ทธ์์ ใ นการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ โดยมีีลููกค้้ า เป็็ น ศููนย์์ ก ลาง
ผ่่านแพลตฟอร์์มกลางที่่ร� วมช่่องทางการติิดต่่อแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ไว้้ในที่่เ� ดีียว (Customer Centric Omnichannel)
เพื่่� อ อำำ� นวยความสะดวกให้้ แ ก่่ลููกค้้ า และสามารถตอบสนองความต้้ อ งการของลููกค้้ า ได้้ อ ย่่างรวดเร็็ ว อย่่างไรก็็ ต าม
จากพัั ฒ นาการดัั ง กล่่าว ทำำ� ให้้ ต้้ อ งเสริิ ม สร้้ า งศัั ก ยภาพของพนัั ก งานในบางสายงานที่่� ยัั ง มีีช่่องว่่างให้้ ส อดรัั บ กัั บ
การทำำ�งานรููปแบบใหม่่ อาทิิ ความชำำ�นาญด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั หากบริิษัท
ั ฯ เลืือกใช้้การว่่าจ้้างพนัักงานใหม่่แทนการพััฒนาบุุคลากรเดิิม
ผลการวิิเคราะห์์ภายในของบริิษััทฯ พบว่่า ในอนาคต บริิษััทฯ อาจต้้องใช้้เงิินจำำ�นวนมากกว่่าการพััฒนาบุุคลากรที่่�มีีอยู่่�
เนื่่�องจากภาวะสัังคมผู้้�สููงอายุุที่ทำ
่� ำ�ให้้เกิิดการขาดแคลนแรงงานทั้้�งในประเทศและอีีกหลายประเทศ ประกอบกัับความต้้องการ
บุุคลากรในด้้านนี้้�ของตลาดแรงงานที่่�สููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพ
ของพนัักงานเป็็นสำำ�คััญ

แนวทางการจััดการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดนโยบายพััฒนาบุุคลากร เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลของบริิษััทฯ ในการพััฒนาพนัักงาน
ให้้สอดคล้้องกัับแนวทางการมีีลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลางและการรวมทุุกช่่องทาง รวมถึึงการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานให้้มีีทัก
ั ษะ
ที่่�จำำ�เป็็นต่่อการจ้้างงาน
นโยบายพััฒนาบุุคลากรมุ่่�งเน้้นถึึงประโยชน์์ร่่วมที่่�บริิษััทฯ และพนัักงานจะได้้รัับ กล่่าวคืือ ก่่อนการจััดฝึึกอบรมพนัักงาน
หน่่วยงานจะต้้องวิิเคราะห์์ทัักษะจำำ�เป็็นต่่อการบรรลุุเป้้าหมายองค์์กร ตั้้�งเป้้าหมายของโครงการฝึึกอบรมอย่่างชััดเจนและ
กำำ�หนดขั้้�นตอน การกำำ�หนดตััวชี้้�วัด
ั ที่่ร� ะบุุประโยชน์์ที่บ
่� ริิษัท
ั ฯ และพนัักงานจะได้้รับ
ั นอกจากนี้้� นโยบายฯ ดัังกล่่าว ยัังสนัับสนุุน
การจััดทำำ�ฐานข้้อมููลด้้านการฝึึกอบรม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลทางสถิิติิมาใช้้ในการปรัับปรุุงการพััฒนาพนัักงานต่่อไปในอนาคต
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นโยบายพััฒนาบุุคลากร

ส่่งเสริิมการพััฒนา
ด้้วยการปฏิิบััติิงาน

ส่่งเสริิมการฝึึกอบรม
ให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับ

ประเมิินความจำำ�เป็็น
ในการพััฒนา

สร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีี
ระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงาน

ดููรายละเอีียด
นโยบายพััฒนาบุุคลากร
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
ชั่่�วโมงการฝึึกอบรมเฉลี่่�ย
ของพนัักงาน

13.8

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

เพศ

ระดัับ

ชาย

13.2

หญิิง

14.2

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

14.5
17.8

ผู้้�จััดการ

19.4

พนัักงานอาวุุโส

11.3

พนัักงานทั่่�วไป

ชั่่�วโมง/คน/ปีี

ค่่าใช้้จ่่ายโดยเฉลี่่�ย
ของการอบรมพนัักงาน
รายบุุคคล

2800
THB/FTE
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ผลตอบแทนจากการลงทุุน
ด้้านการพััฒนาพนัักงาน
(HCROI)

1.2

สััดส่่วนพนัักงานที่่�รัับ
การประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานและ
การพััฒนาด้้านอาชีีพ
ร้้อยละ
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โครงการที่่�โดดเด่่น
จากนโยบายฯ ดัังกล่่าว ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการพััฒนาศัักยภาพพนัักงาน ภายใต้้แนวคิิดการมีีลููกค้้า
เป็็นศููนย์์กลางและการรวมทุุกช่่องทาง โดยแบ่่งการพััฒนาศัักยภาพพนัักงานเป็็น 3 ประเภท ได้้แก่่ การพััฒนาพนัักงานที่่�
มีีศัักยภาพสููง การพััฒนาพนัักงานด้้านการเป็็นผู้้�นำำ� และการพััฒนาพนัักงานด้้าน Omnichannel

01

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
(Talent Development)

• การพัฒนาคนเก่งและผู้สืบทอดตําแหน่ง
• การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ
• การสร้างเครือข่ายกลุ่มคนเก่ง

02

การพัฒนาพนักงาน
ด้านการเป็นผู้นํา
(Leadership Development)

03
ออมนิชาแนล
ที่มุ่งเน้นลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาพนักงาน
ด้าน Omnichannel
(Omnichannel Development)

การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้

ความต่อเนื่องในการเรียนรู้และพัฒนา
เวิร์กช็อป

ชุมชนนักปฎิบัติ

การเรียนรู้
ออนไลน์

การเรียนรู้
การเรียนรู้
ผ่านเกม
แบบผสมผสาน
(Gamification)

ประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาที่เป็นเลิศ

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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การพััฒนาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง
บริิษััทฯ ส่่งเสริิมการพััฒนาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสำำ�หรัับการเติิบโต และการสืืบทอด
ตำำ�แหน่่งภายในบริิษัท
ั ฯ โดยเน้้นการต่อ
่ ยอดการดำำ�เนิินงานผ่่านแพลตฟอร์์ม Omnichannel และการเรีียนรู้้�งานที่่�
หลากหลายของกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ เพื่่�อให้้เกิิดการสร้้างสรรค์์นวััตกรรมและการสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิจ
ิ ในปีี 2564 โครงการ
ด้้านการพััฒนาพนัักงานที่่มีี
� ศัักยภาพสููงที่่โ� ดดเด่่น ได้้แก่่ โครงการ Omnichannel Commerce Program (OCP)
บริิษััทฯ จััดทำำ�โครงการ Omnichannel Development เพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีความเข้้าใจเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับ
แพลตฟอร์์ม Omnichannel และสามารถปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วในอนาคต (Disruption)
เพื่่�อมอบประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า หลัักสููตรนี้้�มีีองค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ การเรีียนรู้้�เชิิงทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับ
แพลตฟอร์์ม Omnichannel ทัักษะและเครื่่�องมืือที่่�จำำ�เป็็น รวมถึึงการวิิเคราะห์์และเชื่่�อมโยงข้้อมููล Big Data
เป็็นต้้น โดยจะเป็็นการเรีียนรู้้�เชิิงปฏิิบัติ
ั ผ่่
ิ านการมอบหมายให้้พนัักงานสร้้างสรรค์์โครงการที่่ส
� ามารถนำำ�แพลตฟอร์์ม
Omnichannel มาประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงานจริิง ทั้้�งนี้้�เมื่่�อสิ้้�นสุุดโครงการจะมีีการแบ่่งปัันประสบการณ์์แต่่ละ
กลุ่่�มพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ และมีีแผนที่่�จะนำำ�โครงการต่่าง ๆ ที่่�พนัักงานสร้้างสรรค์์มาลองใช้้จริิงในปีี 2565
จำ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

34

คน

ตััวอย่่างหลัักสููตรและโครงการพััฒนาพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพสููง ในปีี 2564
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•

หลัักสููตร Step-Up และ โครงการ Management Development Program พััฒนาพนัักงานให้้มีีทัักษะ
การเป็็นผู้้�นำำ�อย่่างรอบด้้าน (Lead Self, Lead Others, Lead Business) เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรับ
ั การเติิบโต
ไปสู่่�ตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารทีีมงานและองค์์กรต่่อไป จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ = 136 คน

•

หลัักสููตร CG Business Acumen การเรีียนรู้้�เชิิงปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนาความสามารถของพนัักงานเพื่่�อนำำ�
ความรู้้�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม เพื่่�อต่่อยอดและสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจต่่อไป จำำ�นวนพนัักงาน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ = 26 คน
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การพััฒนาพนัักงานด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลส่่งเสริิมทัักษะความเป็็นผู้้�นำำ�ให้้แก่่พนัักงาน โครงการการพััฒนาพนัักงานด้้านการเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�
โดดเด่่นในปีี 2564 คืือ People Manager Program
โครงการ People Manager Program เป็็นโครงการพััฒนาศัักยภาพด้้านความเป็็นผู้้�นำำ�ระดัับผู้้�จััดการให้้มีีทัก
ั ษะ
การบริิหารจััดการทีีมงานและพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานในความดููแล เพื่่�อเสริิมสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีและ
มีีความหมายให้้กัับพนัักงาน โดยเน้้นที่่�การพััฒนาทัักษะตาม 5 บทบาทหลััก ได้้แก่่

1

คััดสรร เตรีียมคน
Attract, Select
& On-Boarding

2

บริิหารผลงาน
Manage
Perfomance

3

สร้้างและพััฒนาคน
Develop
& Grow

4

ครองใจและ
สร้้างความผููกพััน
Engage & Retain

5

สานใยผููกพััน
แม้้ออกจากองค์์กร
Off-Boarding

จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

7,769

คน

ตััวอย่่างหลัักสููตรและโครงการพััฒนา
ด้้านการเป็็นผู้้�นำำ� ในปีี 2564
•

Leader as Coach เสริิมสร้้างวััฒนธรรม
การโค้้ชชิ่่�ง (Coaching) ในองค์์กร และเพิ่่�ม
ทัั ก ษะทางสัั ง คมและอารมณ์์ (Soft Skills)
เช่่น การให้้คำำ�แนะนำำ�เชิิงบวก (Constructive
Feedback) วิิ ธีี การสร้้ า งแรงบัั น ดาลใจ
การจัั ด เตรีี ย มกรอบความคิิ ด ในการโค้้ ช
ตลอดจนแนะนำำ� เครื่่� อ งมืื อ และขั้้� น ตอนใน
การโค้้ชชิ่่ง
� ทีีมงานเพื่่�อประสิิทธิภ
ิ าพที่่ดี
� ีขึ้้�น โดย
ในปีี 2564 มีีผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น = 819 คน

•

Omni Leadership and Transformation
Program พัั ฒ นาพนัั ก งานระดัั บ ผู้้�จัั ด การ
ให้้เข้้าใจถึึงแพลตฟอร์์ม Omnichannel

•

Leading Innovation Program พััฒนา
พนัั ก งานระดัั บ ผู้้�จัั ด การให้้ ส ามารถสร้้ า ง
นวัั ต กรรมภายในองค์์ ก รด้้ ว ยกระบวนการ
เรีียนรู้้� Design Thinking

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564
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การพััฒนาพนัักงานด้้าน Omnichannel
ฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ ค คลจัั ด การฝึึ ก อบรมเพื่่� อ พัั ฒ นาทัั ก ษะด้้ า น Omnichannel ให้้ เ หมาะสมกัั บ ลัั ก ษณะงานที่่�
หลากหลายของแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ ไม่่ว่่าจะเป็็น กลุ่่�มฟู้้�ด กลุ่่�มแฟชั่่�น กลุ่่�มฮาร์์ดไลน์์ ไปจนถึึงกลุ่่�มพร็็อพเพอร์์ตี้้�
โครงการการพััฒนาพนัักงานด้้าน Omnichannel ที่่�โดดเด่่นในปีี 2564 คืือ New Sales Channel Project
บริิ ษัั ท ฯ จัั ดทำำ� โครงการนี้้� เ พื่่� อ ฝึึ ก ฝนให้้ พ นัั ก งานฝ่่ า ยขายเข้้ า ใจถึึ ง ความต้้ อ งการของลููกค้้ า ที่่� ใ ช้้ บ ริิ ก ารของ
แพลตฟอร์์ม Omnichannel และเรีียนรู้้�วิิธีีการค้้าปลีีกผ่่านช่่องทางที่่�หลากหลาย รวมถึึงการอบรมเกี่่�ยวกัับ
จุุดเด่่นและข้้อจำำ�กััดของช่่องทางค้้าปลีีกแต่่ละประเภท ไม่่ว่่าจะเป็็น แชทและช็็อป เฟซบุ๊๊�กไลฟ์์ และการขายผ่่าน
โทรศััพท์์
จำำ�นวนพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโครงการ

4,267

80
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การดึึงดููดและ
การดููแลรัักษาพนัักงาน

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 401-1, GRI 401-2

ในอนาคตอัันใกล้้ บริิษัท
ั ฯ มีีแนวโน้้มสููงที่่จ
� ะเผชิิญความเข้้มข้้นในการแย่่งชิิงและรัักษาพนัักงานที่่มีี
� ความสามารถ ซึ่่ง
� จะส่่งผล
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจากประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม และประเทศอิิตาลีีกำำ�ลัังเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุ
โดยสมบููรณ์์ รวมถึึงการกำำ�เนิิดของเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ทำำ�ให้้ทัก
ั ษะและความสามารถของตลาดแรงงานหลาย ๆ ด้้านไม่่สามารถ
นำำ�มาใช้้ในภาวะการณ์์ปััจจุุบัันได้้ ส่่งผลให้้บริิษััทฯ เผชิิญกัับความยากลำำ�บากในการแสวงหาพนัักงานที่่�มีีความสามารถ
นอกจากนี้้� ในปัั จ จุุ บัั น มีีรููปแบบธุุ รกิิ จ ใหม่่ ๆ ที่่� เ ปิิ ด โอกาสให้้ พ นัั ก งานที่่� มีี ศัั ก ยภาพมีีทางเลืื อ กในอาชีี พ มากขึ้้� น ทำำ� ให้้ มีี
การเปรีียบเทีียบข้้อเสนอต่่าง ๆ หากบริิษััทฯ ไม่่สามารถมอบค่่าตอบแทนที่่�สมเหตุุสมผล อาจส่่งผลให้้เกิิดการลาออก ดัังนั้้�น
การดึึงดููดและการดููแลพนัักงานถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งประเด็็นสาระสำำ�คััญของบริิษััทฯ ที่่�ไม่่อาจมองข้้ามได้้

แนวทางการจััดการ
การดึึงดููดพนัักงาน
บริิ ษัั ท ฯ กำำ�ห นดกลยุุ ทธ์์ ก ารดึึ ง ดููดพนัั ก งาน เพื่่� อ เป็็ น แนวทางให้้ ฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ ค คลดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ ดึึ ง ดููดพนัั ก งาน
ที่่�มีีศัักยภาพเข้้าร่่วมทำำ�งานกัับบริิษััทฯ กลยุุทธ์์การดึึงดููดพนัักงานประกอบด้้วย 5 ด้้าน ได้้แก่่ อาชีีพ โอกาส ความท้้าทาย
การเติิบโต และสิ่่�งแวดล้้อมการทำำ�งาน โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
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สร้้างอาชีีพ

กลุ่่�มธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมจะช่่วยดึึงดููดพนัักงานที่่�หลากหลาย
ให้้เข้้ามาร่่วมงานกัับบริิษััทฯ

สร้้างโอกาส

บริิษััทฯ ถืือเป็็นองค์์กรระดัับโลกที่่�มีีธุุรกิิจในหลายประเทศ
เป็็นจุุดเด่่นในการดึึงดููดพนัักงานจากทั่่�วทุุกมุุมโลก

สร้้างความท้้าทาย

การดำำ�เนิินงานในสภาพแวดล้้อมที่่�ไวต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
จะดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่ และพนัักงานที่่�ชอบความท้้าทาย

สร้้างการเติิบโต

การทำำ�งานที่่�ท้้าทาย และการจััดหลัักสููตรอบรมที่่�ทัันสมััย
จะช่่วยดึึงดููดบุุคลากรที่่�รัักการเรีียนรู้้�และมุ่่�งพััฒนาตนเอง
อยู่่�ตลอดเวลา ภายใต้้นโยบายการสืืบทอดตำำ�แหน่่ง

สร้้างสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

สภาพแวดล้้อมและวััฒนธรรมองค์์กรที่่�เปิิดกว้้าง
จะช่่วยดึึงดููดคนรุ่่�นใหม่่ และพนัักงานที่่�แตกต่่าง
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การดููแลพนัักงาน
บริิษััทฯ กำำ�หนดการบริิหารจััดการพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพและสมรรถนะสููง ที่่�ประกอบด้้วย 3 ขั้้�นตอน การสรรหา การพััฒนา
และการเตรีียมสืืบทอดตำำ�แหน่่ง เพื่่�อดููแลพนัักงานที่่�มีีศัักยภาพ

หััวหน้้างานจะสรรหา Talent โดย
พิิจารณาจากศัักยภาพการเป็็นผู้้�นำำ�
และศัักยภาพที่่�จะก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
ขั้้�นตอนนี้้�จะมีีขึ้้�นปีีละครั้้�ง
โดยจะเริ่่�มในช่่วงต้้นปีี

วางแผนและสนัับสนุุนการพััฒนา
ให้้กัับ Talent เพื่่�อช่่วยให้้พวกเขา
มีีความก้้าวหน้้าทางอาชีีพ
(รวมถึึงให้้สามารถปฎิิบััติิหน้้าที่่�
ในงานปััจจุุบัันได้้ดีียิ่่�งขี้้�น)

เป็็นขั้้�นตอนในการสรรหา พััฒนา
และเตรีียมความพร้้อมให้้กัับ
ผู้้�ที่่�มีีศัักยภาพที่่�จะก้้าวขึ้้�น
ในตำำ�แหน่่งสำำ�คััญหรืือ
เป็็นผู้้�นำำ�รุ่่�นต่่อไปขององค์์กร

ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลมีีหน้้าที่่รั� บ
ั ผิิดชอบทั้้�ง 3 ขั้้�นตอน กล่่าวคืือ ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลระบุุพนัักงานที่่มีี
� ศัักยภาพและสมรรถนะสููง
จากฐานข้้อมููลสมรรถนะของพนัักงาน จากนั้้�น ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลสร้้างโครงการพััฒนาพนัักงานเพื่่�อพััฒนาพนัักงานที่่มีี
�
ศัักยภาพและสมรรถนะสููงในทัักษะและความรู้้�ที่ยั
่� ง
ั ขาด สุุดท้า้ ย ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลวางแผนจััดเตรีียมพนัักงานที่่มีี
� ศัักยภาพ
และสมรรถนะสููงเพื่่�อสืืบทอดตำำ�แหน่่งที่่�สำำ�คััญ ในกรณีีการเกษีียณอายุุหรืือการลาออกของผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งสำำ�คััญ
ในระดัับพนัักงานทั่่�วไป (หรืือที่่ไ� ม่่ใช่่พนัักงานที่่มีี
� ศัักยภาพและสมรรถนะสููง) ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลมีีหน้้าที่่สำ
� ำ�รวจ ตั้้�งเป้้าหมาย
และสื่่�อสารระดัับความผููกพัันของพนัักงานที่่�มีีต่่อองค์์กรทุุก ๆ 2 ปีีครั้้�ง ผลการสำำ�รวจจะถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์กัับร้้อยละของ
การลาออก เพื่่�อค้้นหาวิิธีียกระดัับความผููกพัันของพนัักงานต่่อไปในอนาคต นอกจากนี้้� ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลยัังมีีหน้้าที่่�
ในการประเมิินการทำำ�งานของพนัักงานทุุกคน เพื่่�อกำำ�หนดค่่าตอบแทนและสวััสดิิการของพนัักงานที่่�เหมาะสม

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564

การประเมิินผล
การดำำ�เนิินงาน
ของพนัักงาน

สััดส่่วนการประเมิิน
สมรรถนะพนัักงาน
โดยหััวหน้้า

สััดส่่วนการประเมิิน
สมรรถนะพนัักงาน
แบบ 360 องศา*

สััดส่่วนการประเมิิน
สมรรถนะพนัักงาน
แบบจััดลำำ�ดัับ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100

1

100

*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย
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การจ้้างงานในปีี 2564*

Governance

การจ้้างงานใหม่่ทั้้�งหมด

16,323

คน

หญิิง

10,109 คน
(ร้้อยละ 62)

30 – 50 ปีี

5,286 คน (ร้้อยละ 32)

น้้อยกว่่า 30 ปีี

10,920 คน
(ร้้อยละ 67)

เพศ

อายุุ

ชาย

6,214 คน

มากกว่่า 50 ปีี

117 คน (ร้้อยละ 1)

(ร้้อยละ 38)

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

อิินเดีีย

ผู้้�จััดการ

9 คน (ร้้อยละ 0.1)

72 คน (ร้้อยละ 0.4)
พนัักงานอาวุุโส

ระดัับ

207 คน
(ร้้อยละ 1.3)

21 คน (ร้้อยละ 0.13)

ไทย

16,246 คน
(ร้้อยละ 99.5)

ฝรั่่�งเศส

13 คน (ร้้อยละ 0.08)
สััญชาติิ

เมีียนมา

2 คน (ร้้อยละ 0.01)
อื่่�น ๆ

41 คน (ร้้อยละ 0.25)

พนัักงานทั่่�วไป

16,035 คน
(ร้้อยละ 98.2)

การจ้้างงานของพนัักงาน
ภายในองค์์กรในปีี 2564*

สััดส่ว
่ นการจ้้าง
พนัักงาน
ภายในองค์์กร

สััดส่่วนจากตำำ�แหน่่งงานที่่�เปิิดรัับทั้้�งหมด
ร้้อยละ

61.29

หญิิง

30 – 50 ปีี

ร้้อยละ 34.79

ร้้อยละ 37.89

ชาย

เพศ

ร้้อยละ 26.50

น้้อยกว่่า 30 ปีี

อายุุ

ร้้อยละ 20.29

มากกว่่า 50 ปีี
ร้้อยละ 3.11

*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย
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ผู้้�บริิหารระดัับสููง

ผู้้�จััดการ

ร้้อยละ 0.03

Social

Environment

ร้้อยละ 0.20

Governance

อิินเดีีย

ไทย

ร้้อยละ 0.02

ร้้อยละ 60.83

ฝรั่่�งเศส

พนัักงานอาวุุโส

ร้้อยละ 0.06

ร้้อยละ 0.91

เมีียนมา

ร้้อยละ 0.26

สััญชาติิ

ระดัับ

อื่่�น ๆ

ร้้อยละ 0.11

พนัักงานทั่่�วไป

ร้้อยละ 60.15

ค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ยต่่อการจ้้างงาน*

3,718

บาท

*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย

การลาออกในปีี 2564

อััตราการลาออก
(Total Turnover Rate)

สััดส่่วนจากพนัักงานทั้้�งหมด
ร้้อยละ

32.43

30 – 50 ปีี

หญิิง

ร้้อยละ 12.56

ร้้อยละ 20.16

น้้อยกว่่า 30 ปีี

เพศ

ร้้อยละ 19.12

อายุุ

มากกว่่า 50 ปีี
ร้้อยละ 0.76

ชาย

ร้้อยละ 12.27

เวีียดนาม

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

ร้้อยละ 12.08

ผู้้�จััดการ

ร้้อยละ 0.02

ร้้อยละ 0.24

อิิตาเลี่่�ยน

ร้้อยละ 0.20

พนัักงานอาวุุโส

ระดัับ

พนัักงานทั่่�วไป
ร้้อยละ 31.16

ร้้อยละ 1.01

ไทย

ร้้อยละ 20.01

อเมริิกััน

ร้้อยละ 0.00

สััญชาติิ

ฝรั่่�งเศส

ร้้อยละ 0.01

อื่่�น ๆ

ร้้อยละ 0.10
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อััตราการลาออกโดยสมััครใจ

Social

อััตราการลาออก
โดยสมััครใจของพนัักงาน

Governance

สััดส่่วนจาก
พนัักงานทั้้�งหมด
ร้้อยละ

ความผููกพััน

ของพนัักงาน 1

17.2

2561

ร้้อยละ 68

2562

ร้้อยละ 71

2563

ร้้อยละ 71

2564

ร้้อยละ 73

เป้้าหมายปีี 2567

ร้้อยละ 80

หมายเหตุุ: 1 เครื่่�องมืือการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน คืือ แบบสอบถาม 7 ระดัับ Likert Scale โดยแบ่่งเป็็น 1 = ไม่่ผููกพัันอย่่างยิ่่�ง 2 = ไม่่ผููกพัันปานกลาง
			 3 = ไม่่ผููกพัันน้้อย 4 = เฉย ๆ 5 = ผููกพัันน้้อย 6 = ผููกพััน และ 7 = ผููกพัันอย่่างยิ่่�ง

ความผููกพัันของพนัักงานในปีี 2564*
เพศ

ระดัับ
ร้้อยละ 74

หญิิง

ร้้อยละ 73

ชาย

ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ผู้้�จััดการ
พนัักงานอาวุุโส
พนัักงานทั่่�วไป

สััญชาติิ
ร้้อยละ 74

ไทย
ต่่างชาติิ

*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย
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รางวััลที่่�ได้้รัับ
บริิ ษัั ท เซ็็ น ทรัั ล รีี เ ทล คอร์์ ป อเรชั่่� น จำำ�กัั ด (มหาชน) ได้้ รัั บ รางวัั ล องค์์ ก รนายจ้้ า งดีี เ ด่่นระดัั บ ภููมิิ ภ าคเอเชีี ย
(Asia’s Best Employer Brand Award 2021) จากสถาบัั น Employer Branding Institute
ประเทศอิิ น เดีีย และรางวัั ล 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand จาก The Future
Enterprise Award ประเทศสิิงคโปร์์ ในขณะที่่� Central Marketing Group และ Central Home Group
หนึ่่� ง ในธุุ รกิิ จ ในเครืือกลุ่่� ม แฟชั่่� น และฮาร์์ ด ไลน์์ ไ ด้้ รัั บ รางวัั ลสุุ ดย อดนายจ้้ า งดีี เ ด่่นแห่่ ง ประเทศไทย หรืือ
Best Employers Thailand 2021 จากงาน Kincentric Best Employer-Thailand 2021 ที่่�จััดโดยคิินเซ็็นทริิค
ประเทศไทยและสถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย รางวััลดัังกล่่าวสะท้้อนถึึง
ความตั้้�งใจจริิงของบริิษััทฯ ต่่อการดึึงดููดและดููแลพนัักงาน

โครงการที่่�โดดเด่่น
โครงการ Co-Payment การจ้้างเด็็กจบใหม่่
บริิษััทฯ เข้้าร่่วมโครงการ Co-Payment การจ้้างเด็็กจบใหม่่ของรััฐบาล โครงการฯ คืือ รััฐบาลสนัับสนุุนค่่าจ้้าง
จำำ�นวนร้้อยละ 50 ของเงิินเดืือนตามวุุฒิิการศึึกษา เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายองค์์กร ในขณะที่่�บรรลุุเป้้าหมายการจ้้างงาน
ในปีี 2564 บริิษัท
ั ฯ คาดการณ์์ไว้้ว่่าจะมีีการจ้้างงานเกิิดขึ้้น
� 2,773 อััตรา โดยแบ่่งเป็็นการจ้้างงานเป็็นสองประเภท
คืือ (1) การจ้้างงานเพื่่�อทดแทนอััตราการลาออกตามปกติิของธุุรกิจ
ิ และการเปิิดสาขาใหม่่ของร้้านค้้า รวม 2,535
อััตรา และ (2) การจ้้างงาน โดยรัับนัักเรีียนทุุน DVE ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษาแล้้วเข้้าเป็็นพนัักงาน รวม 238 อััตรา ทั้้�งนี้้�
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 บริิษััทฯ มีีจำำ�นวนการจ้้างงานในโครงการ Co-Payment รวมทั้้�งสิ้้�น 1,211 คน และ
ได้้รัับเงิินอุุดหนุุนจากรััฐรวมทั้้�งสิ้้�น 40.34 ล้้านบาท
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โครงการ OMT RMT

โครงการ OMT และ โครงการ RMT จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมการจ้้างนัักศึึกษาปริิญญาตรีีจบใหม่่เข้้ารัับการอบรม
การปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารและการบริิหารสิินค้้าร้้านค้้าปลีีก โดยโครงการ OMT จะเปิิดโอกาสให้้กับ
ั ผู้้�สมััครที่่ไ� ม่่มีีประสบการณ์์ และ
โครงการ RMT ผู้้�สมััครต้้องมีีประสบการณ์์ค้า้ ปลีีกมาก่่อน บริิษัท
ั ฯ ได้้วางแผนโครงการ OMT RMT เป็็นระยะเวลา
2 ปีี เริ่่�มจากกลุ่่�มธุุรกิิจแฟชั่่�น โดยในปีีแรกจะเป็็นการรัับสมััครคััดเลืือกและฝึึกอบรม ในปีีที่่�สองจะเป็็นการทำำ�งานใน
ลัักษณะหมุุนเวีียนตามหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
Key Learning Elements
Training

Selection
Assessment
Center

Q2

Q3

Q4

Q1

Launching
Pre-Screening
Final Test &
Interview

Announcement

Development
Training

Program
Function Skill

Evaluation

Soft Skill
Activity
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Q1

Year 2

CDS Retail

Activity

Rotation

Year 1

Individual Project
Group Activity

Rotation

Rotation

Evaluation

Evaluation
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โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างของบริิษััทฯ
บริิษััทฯ มีีการจััดทำำ�โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างของบริิษััทฯ (Employee Joint Investment
Program: EJIP) เพื่่�อสนัับสนุุนให้้พนัักงานมีีส่่วนร่่วมในการเป็็นเจ้้าของบริิษััทฯ และสร้้างแรงจููงใจในการปฏิิบััติิ
งาน ตลอดจนเป็็นการรัักษาบุุคลากรไว้้กัับบริิษััทฯ โดยมีีระยะเวลาของโครงการรวม 3 ปีี ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 เมษายน
2564-31 มีีนาคม 2567 ผู้้�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมโครงการจะต้้องเป็็นผู้้�บริิหารที่่�เป็็นพนัักงานประจำำ�ของบริิษััทฯ ที่่�อยู่่�
ในระดัับ Management 2 (เทีียบเท่่าระดัับผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ) ขึ้้�นไป โดยมีีอายุุงานในบริิษััทฯ 1 ปีีขึ้้�นไป
และมีีผลการประเมิินการปฏิิบััติิงานปีีล่่าสุุดเป็็นไปตามที่่�บริิษััทฯ กำำ�หนด โดยบริิษััทฯ จะหัักเงิินเดืือนผู้้�ที่่�มีีสิิทธิิและ
สมััครใจเข้้าร่่วมโครงการในอััตราร้้อยละ 3 และร้้อยละ 5 ของเงิินเดืือน (Base Salary) ตามระดัับตำำ�แหน่่ง จนกว่่า
จะสิ้้�นสุุดระยะเวลาสมทบเงิินเข้้าโครงการ และบริิษััทฯ จะจ่่ายเงิินสมทบเท่่ากัับจำำ�นวนที่่�ผู้้�ร่่วมโครงการถููกหัักจาก
เงิินเดืือนทุุกเดืือนจนครบกำำ�หนด ปีี 2564 โครงการร่่วมทุุนระหว่่างนายจ้้างและลููกจ้้างของบริิษััทฯ มีีการเปิิด
รัับสมััครเข้้าร่่วมโครงการมาแล้้วทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 2 รอบ และมีีผู้้�บริิหารเข้้าร่่วมโครงการเป็็นจำำ�นวนประมาณร้้อยละ
60 ของจำำ�นวนผู้้�บริิหารที่่�มีีสิิทธิิเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งหมด

โครงการการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงาน
ในปีี 2564 บริิษัท
ั ฯ จััดทำำ�การสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานต่อ
่ องค์์กรทั่่�วทั้้�งองค์์กร จำำ�นวน 32,244 คน ภายใต้้
แนวคิิด Kincentric Engagement Model เพื่่�อค้้นหาปััจจััยที่่�ส่่งผลต่่อความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน ผลลััพธ์์ของ
การสำำ�รวจ พบว่่า พนัักงานมีีความผููกพัันต่่อบริิษัท
ั ฯ อยู่่ที่
� ร้่� อ
้ ยละ 73 ซึ่่ง
� ถืือว่่าสููงกว่่าค่่ามาตรฐานของอุุตสาหกรรม
ค้้าปลีีก

CRC

External Benchmark
Asia
Pacific

0%

10%

20%

30%

Bottom Quartile (0-59%)

40%

50%

60%

Moderate Zone (59-80%)

70%

80%

90%

100%

Top Quartile (80-100%)

นอกจากนี้้� ผลสำำ�รวจยัังแสดงถึึง 3 ด้้านที่่ไ� ด้้รับ
ั คะแนนสููงที่่สุ
� ดคื
ุ อ
ื การตอบสนองต่อ
่ การเปลี่่ย
� นแปลงอย่่างรวดเร็็ว
การพููดถึึงสิ่่�งที่่�ดีีของบริิษััทฯ ต่่อบุุคคลสำำ�คััญ และวััฒนธรรมองค์์กร I-CARE ผลสำำ�รวจดัังกล่่าวสะท้้อนถึึง
ประสิิทธิภ
ิ าพในการปรัับตััวของบริิษัท
ั ฯ และพนัักงานต่อ
่ สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อ COVID-19 และการดููแลพนัักงาน
ที่่ดี
� ข
ี องบริิษัท
ั ฯ รวมถึึงบรรยากาศขององค์์กร (Organizational Climate and Culture) เชิิงบวกในการทำำ�งาน
ทั้้�งนี้้� ผลสำำ�รวจระบุุ 3 ประเด็็น ได้้แก่่ การจ่่ายค่่าตอบแทนตามสมรรถนะพนัักงาน ทรััพยากรสนัับสนุุนการทำำ�งาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และความเป็็นผู้้�นำำ� ที่่�บริิษััทฯ สามารถปรัับปรุุงให้้ดีีขึ้้�นต่่อไปในอนาคต
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% Favorable

Customer Focus,
Agility

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

80

Engagement

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

79

ICARE

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

78

Rewards &
Recognition,
Talent Focus

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

61

Enabling
Intrastructure

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

61

Senior Leadership

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

62

โครงการทุุนทวิิภาคีีเซ็็นทรััล ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง (ปวส.)
และปริิญญาตรีี (Dual Vocational Education - DVE)
ในปีี 2555 บริิษััทฯ ริิเริ่่�มโครงการมอบทุุนการศึึกษาทวิิภาคีีให้้แก่่นัักเรีียนนัักศึึกษา ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์
การดึึงดููดพนัักงานที่่�มีีความสามารถ เพื่่�อคััดเลืือกและสร้้างบุุคลากร (Talent Pipeline) ที่่�มีีฝีีมืือ ความรู้้�
ความสามารถตรงตามความต้้องการของสถานประกอบการ โครงการทุุนทวิิภาคีีแบ่่งเป็็นโครงการย่่อยเพื่่�อ
ครอบคลุุมสองระดัับการศึึกษา คืือ ระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพชั้้�นสููง และระดัับปริิญญาตรีี โดยส่่วนแรก
จะมุ่่�งพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อเติิบโตในระดัับหััวหน้้างานภายหลัังจบโครงการ และส่่วนหลัังมุ่่�งพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อ
เติิบโตในสายงานผู้้�เชี่่�ยวชาญผลิิตภััฑณ์์ (Product Specialist) โดยตั้้�งแต่่ปีี 2555 ถึึง 2564 ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
ทุุนทวิิภาคีีได้้รัับการบรรจุุเป็็นพนัักงานประจำำ�บริิษััทฯ เป็็นจำำ�นวน 2,045 คน
นัักศึึกษาระดัับ ปวส.
จำำ�นวน (คน)

สััดส่่วนที่่�เข้้ารัับ
เป็็นพนัักงาน
(ร้้อยละ)
มููลค่่าทุุนการศึึกษา
ที่่�มอบให้้กัับนัักศึึกษา
(ล้้านบาท)

90

นัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี

ปีี 2563

637

ปีี 2563

747

ปีี 2564

990

ปีี 2564

424

ปีี 2563

43

ปีี 2563

57

ปีี 2564

70

ปีี 2564

30

ปีี 2563

6

ปีี 2563

7

ปีี 2564

6.2

ปีี 2564

6.6
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โครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน
บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีโครงการส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน ประกอบด้้วย ชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�
ยืืดหยุ่่�น และสนัับสนุุนการเลี้้�ยงดููบุุตรของพนัักงาน
ชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น
ในปีี 2564 กลุ่่� ม ธุุ รกิิ จ แฟชั่่� น และการตลาดสามารถทำำ� งานแบบชั่่� ว โมงการทำำ� งานที่่� ยืื ดหยุ่่� น เพื่่� อ ตอบสนอง
ความสมดุุ ล ในการใช้้ ชีี วิิ ตร ะหว่่างทำำ� งานและนอกเวลาทำำ� งาน พนัั ก งานในสองกลุ่่� ม ธุุ รกิิ จ นี้้� ส ามารถเลืื อ ก
ช่่วงเวลาทำำ�งานได้้ 5 รููปแบบ (1) 8.00-17.30 น. (2) 8.30-18.00 น. (3) 9.00-18.30 น. (4) 9.30-19.00 น.
และ (5) 10.00-19.30 น. บริิษััทฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าการทำำ�งานแบบยืืดหยุ่่�นนี้้�จะสามารถลดความเครีียด
ในการทำำ�งานของพนัักงาน และเพิ่่�มความผููกพัันที่่�พนัักงานมีีต่่อองค์์กร และในอนาคต บริิษััทฯ จะพยายามขยาย
ความครอบคลุุมการทำำ�งานแบบยืืดหยุ่่�นนี้้�ให้้กัับทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
สนัับสนุุนการเลี้้�ยงดููบุุตรของพนัักงาน
บริิษััทฯ มีีโครงการมอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่พนัักงานบริิษััทฯ ที่่�มีีบุุตร โดยพนัักงานต้้องทำำ�งานให้้กัับบริิษััทฯ
อย่่างน้้อย 3 ปีีขึ้้�นไป และได้้รัับเงิินเดืือนน้้อยกว่่า 20,000 บาท และบุุตรของพนัักงานต้้องมีีเกรดเฉลี่่�ยตั้้�งแต่่ 2.5
และปราศจากพฤติิกรรมไม่่พึึงประสงค์์ใด ๆ
ห้้องให้้นมแม่่
บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�ง Mother’s Corner เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการให้้นมแก่่พนัักงานหญิิง บริิษััทฯ เล็็งเห็็นถึึง
ความต้้องการของพนัักงานหญิิงที่่เ� ป็็นแม่่ และพยายามสนัับสนุุนให้้ดีที่
ี สุ
่� ด
ุ โดยจััดให้้มีีพื้้น
� ที่่ส่่
� วนตััวสำำ�หรับ
ั ให้้นมแม่่
และตู้้�เย็็นสำำ�หรัับเก็็บน้ำำ��นมแม่่
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อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�รัับเหมาเป็็นสำำ�คััญ บริิษััทฯ เล็็งเห็็นว่่า
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย นอกจากจะสร้้างความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้กัับพนัักงานและผู้้�รัับเหมาขณะปฏิิบััติิงาน ยัังเป็็น
ส่่วนช่่วยให้้ธุุรกิิจของบริิษััทฯ สามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาตลอดห่่วงโซ่่
อุุปทานในและนอกประเทศ ถึึงแม้้ว่่า สถานการณ์์การแพร่่ระบาดในปีี 2564 จะดีีขึ้้�น รััฐบาลไทยเริ่่�มผ่่อนปรนมาตรการต่่าง ๆ
หากบริิษััทฯ หละหลวมในประเด็็นความปลอดภััยนี้้� บริิษััทฯ อาจเผชิิญกัับความสุ่่�มเสี่่�ยงของผู้้�ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนาจนถึึงขั้้�น
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ หรืือกลุ่่�มธุุรกิิจต้้องปิิดกิิจการลงชั่่�วคราวเพื่่�อยัับยั้้�งการแพร่่ระบาด ซึ่่�งเท่่ากัับว่่าเป็็นการสููญเสีียรายได้้ของ
บริิษััทฯ เหตุุการณ์์ลัักษณะเดีียวกัันอาจจะเกิิดขึ้้�นในประเทศเวีียดนามและประเทศอิิตาลีี บริิษััทฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า
ความตั้้�งใจจริิงในการพััฒนาประเด็็นความยั่่�งยืืนด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา จะสร้้าง
ความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

แนวทางการจััดการ
บริิษัท
ั ฯ กำำ�หนดนโยบายความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานขององค์์กร เพื่่�อส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของพนัักงาน ซึ่่�งครอบคลุุมพนัักงานทุุกระดัับตั้้�งแต่่ผู้้�บริิหาร พนัักงานสำำ�นัักงาน พนัักงานหน้้าร้้าน รวมถึึงผู้้�รัับเหมา
ที่่เ� ข้้ามาปฏิิบัติ
ั ง
ิ านในบริิษัท
ั ฯ ในทุุกกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ของบริิษัท
ั ฯ โดยมีีหััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และหััวหน้้าฝ่่ายป้้องกัันการสููญเสีีย
ของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจ เป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ ประเมิิน จััดการ และกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามนโยบาย
บริิ ษัั ท ฯ กำำ�ห นดให้้ หน่่ วยงานแต่่ละหน่่วยตั้้� ง เป้้ า หมายเชิิ ง ปริิ ม าณที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ความปลอดภัั ย อาชีี ว อนามัั ย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน และจััดทำำ�แผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว ภายในปีีงบประมาณหััวหน้้าฝ่่าย
ทรััพยากรบุุคคล หััวหน้้าฝ่่ายป้้องกัันการสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจจะต้้องจััดประชุุมอย่่างน้้อย 4 ครั้้�ง เพื่่�อประเมิิน
สถานการณ์์และความคืืบหน้้าต่อ
่ เป้้าหมายที่่กำ
� ำ�หนดของการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
ในการตรวจสอบความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการตรวจสอบทั้้�งแบบภายในและภายนอก
หััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และหััวหน้้าฝ่่ายป้้องกัันการสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิจ
ิ ตรวจสอบขั้้�นตอน ก่่อนจะมีีการจ้้าง
องค์์กรอิิสระทำำ�การรัับรองมาตรฐานการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย ISO 45001 ตามอายุุของการรัับรอง
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้จััดทำำ�แผนการตรวจสอบมาตรฐานการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยจากองค์์กรอิิสระ
ภายใต้้โครงการ Central Department Store (CDS) ซึ่่�งคาดว่่าจะแล้้วเสร็็จในปีี 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

ในทุุกสิ้้�นปีีงบประมาณ บริิษััทฯ กำำ�หนดให้้มีีการประเมิินสมรรถนะของหััวหน้้าฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล และหััวหน้้าฝ่่ายป้้องกััน
การสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจ ให้้ด้้านความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานตามเป้้าหมายที่่�ได้้
ตั้้�งไว้้ เพื่่�อค้้นหาจุุดที่่�ควรพััฒนาเพิ่่�มเติิม และส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยในที่่�ทำำ�งานต่่อไปในอนาคต

ดููรายละเอีียดนโยบายความปลอดภััยอาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

การบ่่งชี้้�อัันตรายและประเมิินความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นขณะปฏิิบััติิงาน
ภายใต้้นโยบายความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลร่่วมกัับฝ่่ายป้้องกััน
การสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจ กำำ�หนดกระบวนการบ่่งชี้้�อัันตรายและประเมิินความเสี่่�ยง และกระบวนการตรวจสอบและ
ติิดตามอุุบััติิเหตุุ เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการวิิเคราะห์์และประเมิินระดัับความอัันตรายหรืือผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น รวมถึึง
การคิิดค้้นมาตรการเพิ่่�มความปลอดภััยและเยีียวยาผู้้�ประสบอุุบััติิเหตุุ อีีกทั้้�ง ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลร่่วมกัับฝ่่ายป้้องกััน
การสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิจ
ิ รัับหน้้าที่่ใ� ห้้คำำ�ปรึึกษาขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านให้้แก่่พนัักงาน รวมถึึงสื่่�อสารภายในเกี่่ย
� วข้้อง
กัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงานทั้้�งหมด

กระบวนการบ่่งชี้้�อัันตรายและประเมิินความเสี่่�ยง

บ่่งชี้้�อัันตราย

บ่่งชี้้�ความเสี่่�ยง

ประเมิินความเสี่่�ยง

ควบคุุมความเสี่่�ยง

เฝ้้าระวัังและ
ตรวจประเมิิน

กระบวนการตรวจสอบและติิดตามอุุบััติิเหตุุ

เริ่่�มต้้น

สิ้้�นสุุด
สอบสวนหาสาเหตุุ

กำำ�หนดมาตรการป้้องกััน

ดำำ�เนิินการแก้้ไข

ติิดตามผลดำำ�เนิินการแก้้ไข
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การส่่งเสริิมอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงาน
ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลและฝ่่ายป้้องกัันการสููญเสีียของแต่่ละหน่่วยธุุรกิิจ ร่่วมกัันจััดการฝึึกอบรมด้้านอาชีีวอนามััยและ
ความปลอดภััยในการทำำ�งานให้้แก่่พนัักงานบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีหลัักสููตรทั้้�งภาคบัังคัับและภาคสมััครใจ เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�
ต่่อความปลอดภััยและลดความเสี่่�ยงในการเกิิดอัันตรายขณะปฏิิบััติิงาน ตััวอย่่างหััวข้้อของการฝึึกอบรม ได้้แก่่ การระบุุ
และการประเมิินความเสี่่�ยงและอัันตราย (Hazard Identification and Risk Assessment) คู่่�มืือความปลอดภััยใน
การทำำ� งาน และกรณีีศึึ ก ษาคลัั ง สิิ น ค้้ า นอกจากนี้้� ฝ่่ า ยทรัั พ ยากรบุุ ค คลและฝ่่ า ยป้้ อ งกัั น การสููญเสีียของแต่่ละหน่่วย
ธุุรกิจ
ิ ยัังมีีหน้้าที่่บั
� น
ั ทึึกสถิิติที่
ิ เ่� กี่่ย
� วกัับการบาดเจ็็บและเสีียชีีวิต
ิ ของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา เพื่่�อนำำ�ข้อ
้ มููลดัังกล่่าวมาปรัับปรุุง
การฝึึกอบรมให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น ในปีี 2564 มีีพนัักงานเข้้ารัับการฝึึกอบรมทั้้�งหมดเป็็นจำำ�นวน 1,544 คน

รููปแบบการฝึึกอบรม

ห้องเรียน

ออนไลน์

การฝึกปฏิบัติ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2564 เป้้าหมายเชิิงปริิมาณที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานบรรลุุในบางส่่วน
โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

เป้้าหมาย
ปีี 2564

จำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต
จากการทำำ�งาน (คน)

0

0

1

0

0

• พนัักงาน

0

0

1

0

0

• ผู้้�รัับเหมา

0

0

0

0

0

อััตราการบาดเจ็็บของพนัักงาน
(กรณีี 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน)

0.37

0.50

1.61

1.03

0.20

อััตราการบาดเจ็็บของผู้้�รัับเหมา
(กรณีี 1 ล้้านชั่่�วโมงการทำำ�งาน)

0

0

0.97

0.18

0.20
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นโยบายความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานครอบคลุุมพนัักงานทุุกระดัับ
พนัักงานประจำำ�

พนัักงานชั่่�วคราว

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100

100

5 ประเภทอุุบััติิเหตุุที่่�พบบ่่อยและมาตรการป้้องกััน
นอกเหนืือจากสถิิติข้
ิ อ
้ มููลที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับเป้้าหมายเชิิงปริิมาณที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน บริิษัท
ั ฯ ยัังเก็็บข้้อมููลอุุบัติ
ั เิ หตุุที่มั
่� ก
ั เกิิดขึ้้น
� ขณะปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน พร้้อมกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการเกิิดเหตุุในอนาคต

อุุบััติิเหตุุ

มาตรการป้้องกััน

1. ลื่่�นหกล้้ม

แม่่บ้้านทำำ�ความสะอาดอย่่างสม่ำำ��เสมอ ไม่่ให้้พื้้�นเปีียก

2.	ตกบัันไดในห้้องเก็็บของ

จััดการฝึึกอบรมการใช้้ห้้องเก็็บของ

3.	มีีดหรืือกระดาษบาดในการห่่อของ

สวมถุุงมืือก่่อนการห่่อของ

4.	ตู้้�กระจกบาด

กำำ�หนดกำำ�ลัังคนอย่่างน้้อย 4 คนขึ้้�นไปในการยกตู้้�กระจก หากตู้้�กระจกมีี
ขนาดใหญ่่ให้้ใช้้รถยกแทน

5.	รถยกชน

เพิ่่�มเลนสำำ�หรัับรถยก ที่่�แยกของจากทางเท้้า
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อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ยัังถืือว่่าเป็็นบริิษััทฯ
ที่่พ
� นัักงานประสบอุุบัติ
ั เิ หตุุในเกณฑ์์ที่ต่ำ
่� ำ�� โดย
มีีกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ฟู้้�ดปราศจากอุุบัติ
ั เิ หตุุตลอดทั้้�ง
ปีี 2564 และคว้้ารางวััลอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
(Zero Accident Award) ระดัับเหรีียญ
ทองแดง จากกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย

โครงการที่่โ� ดดเด่่น
การอบรม/ซ้้อมแผนสำำ�หรัับกรณีีฉุุกเฉิินและ
การตรวจสอบความปลอดภััยภายใน
บริิษัท
ั ฯ จััดการอบรมและซ้้อมแผนสำำ�หรับ
ั กรณีีฉุุกเฉิิน โดยแบ่่งเป็็นแผนกรณีีเกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้และแผนกรณีีฉุุกเฉิิน
อื่่�น ๆ ความสามารถดำำ�เนิินงานของพนัักงานในภาวะฉุุกเฉิินต่่าง ๆ เหล่่านี้้�จะถููกนำำ�มาประเมิินสมรรถนะพนัักงาน
ประจำำ�ปีี
แผนกรณีีเกิิดเหตุุเพลิิงไหม้้ บริิษัท
ั ฯ จััดการอบรมและซ้้อมดัับเพลิิงสำำ�หรับ
ั ร้้านค้้ากลุ่่�มธุุรกิจ
ิ อาหารเนื่่�องจากกลุ่่�ม
ธุุรกิิจที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่ออััคคีีภััยสููง พนัักงานทุุกคนจะได้้รัับความรู้้�ความเข้้าใจถึึงผลิิตภััณฑ์์หรืือการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เป็็นแหล่่งจุุดไฟ พร้้อมทั้้�งจะได้้รัับการเรีียนรู้้�เชิิงปฏิิบััติิการหากเกิิดเหตุุอััคคีีภััย อาทิิ การอพยพผู้้�คนท่่ามกลาง
ความแตกตื่่�น การดัับเพลิิงด้้วยอุุปกรณ์์ดัับเพลิิงของบริิษััทฯ ในปีี 2564 ร้้อยละ 100 ของร้้านค้้าในกลุ่่�มอาหาร
ได้้รัับการฝึึกอบรม ในขณะที่่�กลุ่่�มอาคารสำำ�นัักงานทุุกสาขาฝึึกซ้้อมดัับเพลิิงและซ้้อมอพยพหนีีไฟ 1 ครั้้�ง/ปีี
แผนกรณีีฉุุกเฉิินอื่่�น ๆ นอกจากการเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือกัับเหตุุเพลิิงไหม้้แล้้ว บริิษััทฯ ยัังมีีแผนรัับมืือ
กัับเหตุุฉุุกเฉิินอื่่�น ๆ อาทิิ แผนกรณีีพบวััตถุุต้้องสงสััย แผนกรณีีลููกค้้าได้้รัับอุุบััติิเหตุุ แผนกรณีีลิิฟต์์ค้้าง
และแผนกรณีีลููกค้้าฆ่่าตััวตาย เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมพนัักงานของบริิษััทฯ ในการรัับมืือต่่อเหตุุไม่่พึึงประสงค์์
เพื่่�อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2564 ห้้างสรรพสิินค้้าของบริิษััทฯ ได้้ทำำ�การฝึึกซ้้อมแผนกรณีีฉุุกเฉิิน
ครบทุุกแห่่ง ทั้้�งนี้้�เพื่่�อความมั่่�นใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่อบริิษััทฯ
การตรวจสอบความปลอดภััยภายใน (Lethal Point Inspection Safety Audit 2021) บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการ
ตรวจสอบความปลอดภััยภายในเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในปีี 2564 บริิษััทฯ ดำำ�เนิินการตรวจสอบความปลอดภััยภายใน
ซึ่่ง
� ได้้รับ
ั ผลประเมิินอยู่่ที่
� ร้่� อ
้ ยละ 84 โดยการประเมิินความปลอดภััยครอบคลุุมไฟฉุุกเฉิิน ถัังดัับเพลิิง และตู้้�นํ้้�าดัับเพลิิง
สภาพแวดล้้อมและอื่่�น ๆ ระบบแจ้้งเหตุุเพลิิงไหม้้ ป้้ายบอกเส้้นทางหนีีไฟ ประตููหนีีไฟ และเส้้นทางหลััก อุุปกรณ์์
ตรวจจัับแก๊๊สรั่่�วและสถานีีแก๊๊ส ระบบพ่่นนํ้้�าดัับเพลิิงอััตโนมััติิ และห้้องควบคุุมระบบ
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การบริิการทางด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยแก่่พนัักงานบริิษััทฯ
บริิษััทฯ รัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา หรืือ COVID-19 ด้้วยการดำำ�เนิินตาม
มาตรการ SHA Plus ของการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย และการรัับรองการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค COVID-19
ของกรมควบคุุมโรค กระทรวงสาธารณสุุข ประเทศไทย

นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ ยัังคงดำำ�เนิินมาตรการป้้องกััน COVID-19 ต่อ
่ เนื่่�องจากปีี 2563 โดยห้้างสรรพสิินค้้าทุุกแห่่ง
ของบริิษัท
ั ฯ มีีการตรวจคััดกรองลููกค้้า เจ้้าหน้้าประจำำ�ประตูู พนัักงานบริิษัท
ั ฯ ร้้านค้้า ผู้ม
้� าติิดต่อ
่ และผู้้�รัับเหมาทุุกคน
ที่่�หน้้าทางเข้้าห้้างสรรพสิินค้้าจะมีีอุุปกรณ์์ตรวจสอบ COVID-19 อย่่างครบครััน อาทิิ หน้้ากากอนามััย เครื่่�อง
วััดอุุณหภููมิิ ถุุงมืือ และชุุดพีีพีีอีี หรืืออุุปกรณ์์ป้้องกัันส่่วนบุุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
รวมถึึงการติิดตามผู้้�ใช้้บริิการห้้างสรรพสิินค้้าทุุกคนผ่่านระบบไทยชนะ
ภายในห้้างสรรพสิินค้้า บริิษััทฯ กำำ�หนดมาตรการจััดคิิวการให้้บริิการ งดกิิจกรรมที่่�มีีการใกล้้ชิิดระหว่่างลููกค้้าและ
พนัักงาน งดเว้้นบริิการที่่�ต้้องใช้้อุุปกรณ์์ร่่วมกัันที่่�ไม่่สามารถทำำ�ความสะอาดได้้ และทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อห้้อง
ให้้บริิการ และอุุปกรณ์์ก่่อนและหลัังการใช้้งานทุุกครั้้�ง ทั้้�งนี้้� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการกระจายตััวของโรค
COVID-19 นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จััดเตรีียมเทคโนโลยีีไร้้สััมผััส อาทิิ การชำำ�ระเงิินผ่่านคิิวอาร์์โค้้ด เพื่่�อลดการสััมผััส
ให้้มากที่่�สุุด

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

97

Overview

Environment

Social

Governance

แผนผัังการเฝ้้าระวัังสุุขภาพของพนัักงาน (Health Mapping Program)
บริิษััทฯ จััดทำำ�แผนผัังการเฝ้้าระวัังสุุขภาพของพนัักงานในปีี 2564 โดยทำำ�การบัันทึึกและเฝ้้าระวัังพนัักงานกลุ่่�ม
เสี่่ย
� งต่อ
่ โรคเส้้นเลืือดในสมองตีีบตััน การเป็็นลมหมดสติิ การติิดเชื้้�อในระบบทางเดิินหายใจ และโรคหััวใจ แผนภาพ
ต่่อไปนี้้�นำำ�เสนอตััวอย่่างของแผนผัังการเฝ้้าระวัังสุุขภาพของพนัักงานในกลุ่่�มธุุรกิิจฟู้้�ด

หมายเหตุุ: สีีแดง = โรคเส้้นเลืือดในสมองตีีบตััน สีีเหลืือง = การเป็็นลมหมดสติิ สีีน้ำำ��เงิิน = การติิดเชื้้�อในระบบทางเดิินหายใจ

นโยบายความคุ้้�มครอง COVID-19
เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา บริิษัท
ั ฯ จึึงกำำ�หนดนโยบายความคุ้้�มครอง
COVID-19 สองฉบัับสำำ�หรับ
ั พนัักงานใหม่่ และสำำ�หรับ
ั
พนัั ก งานประจำำ� พนัั ก งานพาร์์ ท ไทม์์ และนัั ก ศึึ ก ษา
ฝึึ ก งาน นโยบายทั้้� ง สองให้้ ค วามคุ้้�มครองพนัั ก งาน
เมื่่�อเจ็็บป่่วยด้้วยภาวะโคม่่าจากการติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
เป็็นจำำ�นวน 50,000 บาท เหมืือนกััน โดยแตกต่่างกััน
ตรงที่่�ค่่าคุ้้�มครอง เมื่่�อพบเจอว่่าติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
พนัักงานจบใหม่่จะได้้รับ
ั ค่่าคุ้้�มครอง 1,500 บาทต่่อวััน
เมื่่�อเข้้ารัักษาตััวแบบผู้้�ป่่วยภายใน ในขณะที่่�พนัักงาน
ประจำำ� พนัักงานพาร์์ทไทม์์ และนัักศึึกษาฝึึกงานจะได้้
รัับค่่าคุ้้�มครอง 20,000 บาท เมื่่�อถููกวิินิจ
ิ ฉััยว่่าติิดเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา
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นโยบายความคุ้มครอง

นโยบายความคุ้มครอง

“

“

COVID-19

เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งสาคัญสาหรับเรา

”

จ่าย 1,500 บาทต่อวัน เมื่อเข้ารักษาตัว
กรณีผู้ป่วยใน (IPD) เนื่องจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหรือ
ผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส
โคโรนา สูงสุด 20 วันต่อปี
จ่าย 50,000 บาท เมื่อเจ็บป่วยด้วยภาวะ
โคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา รวมถึงจาก
ภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีด
วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม สอบถาม
ได้ที่ HRBP หรือ Recruitment

ส่งเอกสารพร้อมลายเซ็นตัวจริงโดยตรง
หรือส่งทาง e-mail ให้กับ HRBP ภายใน
30 วัน เพื่อนาส่งบริษัทประกันภัย
แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม

สาเนาใบเสร็จรับเงิน/งบสรุปค่า

รักษาพยาบาล/ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล

ใบรับรองแพทย์

สาเนาบัตรประชาชน
ประวตัิการรักษาพยาบาลย้อนหลังทั้งหมด

(กรณีโคม่า)

”

สาหรับพนักงานประจา พนักงานพาร์ทไทม์และนักศึกษาฝึกงาน

วิธีการเบิกค่าชดเชยและเอกสาร

สาเนาสมุดธนาคาร

เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งสาคัญสาหรับเรา

ระยะเวลาคุ้มครองจนถึง 11 เมษายน 2565

ระยะเวลาคุ้มครองจนถึง 11 เมษายน 2565
รายละเอียดความคุ้มครอง

COVID-19

รายละเอียดความคุ้มครอง

วิธีการเบิกค่าชดเชยและเอกสาร

จ่าย 20,000 บาท เมื่อได้รับ
การวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา
เป็นครั้งแรก

ส่งเอกสารพร้อมลายเซ็นตัวจริงโดยตรง
หรือส่งทาง e-mail ให้กับ HRBP ภายใน 30 วัน
เพื่อนาส่งบริษัทประกันภัย

จ่าย 50,000 บาท เมื่อเจ็บป่วย
ด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564
เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหม
สาเนาประวัติการรักษา
สาเนาใบรายงานผลไวรัสวิทยา
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาสมุดธนาคาร
ใบรับรองแพทย์ (กรณีโคม่า)

เงื่อนไขความคุม
้ ครอง โปรดศึกษา
เพิ่มเติมจากประกาศของบริษัทฯ

“นโยบายนี้คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามนโยบายนี้เท่านั้น”

“นโยบายนี้คุ้มครองเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
ภายในระยะเวลาความคุ้มครองตามนโยบายนี้เท่านั้น”

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 และมีผลทาให้นโยบาย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

“สวัสดิการความคุ้มครอง COVID-19 ปี 2564” เลขที่ HR21/177 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 สิ้นสุดลงทันที

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สาหรับพนักงานใหม่มีระยะเวลารอคอย 10 วัน

โดยมีระยะเวลารอคอย 14 วัน

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

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

โครงการอบรมการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน
และการใช้้เครื่่�องกระตุุกหััวใจอััตโนมััติิ
บริิษััทฯ จััดโครงการอบรมการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานและการใช้้เครื่่�องกระตุุก
หัั ว ใจอัั ต โนมัั ติิ เพื่่� อ ฝึึ ก สอนพนัั ก งานในเรื่่� อ งการช่่วยชีี วิิ ตขั้้� น พื้้� น ฐาน
(Cardiopulmonary Resuscitation: CPR) และการใช้้ เ ครื่่� อ งกระตุุ ก
หััวใจอััตโนมััติิ (Automated External Defibrillators: AED) เมื่่�อเกิิด
เหตุุ ก ารณ์์ ฉุุ ก เฉิิ น พนัั ก งานในกลุ่่� ม เจ้้ า หน้้ า ที่่� ป้้ อ งกัั น การสููญเสีีย (Loss
Prevention) เจ้้ า หน้้ า ที่่� ลูู กค้้ า สัั ม พัั น ธ์์ (Customer Service) ผู้้�จัั ด การ
กลุ่่� ม สิิ น ค้้ า และหัั ว หน้้ า แผนกขาย จากห้้ า งสรรพสิิ น ค้้ า Central และ
Robinson จำำ�นวนรวม 25 สาขาเข้้ารัับการฝึึกอบรมและทำำ�การสอบวััดความรู้้�
โดยมีีเกณฑ์์การผ่่านการทดสอบอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ
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การปฏิิบััติิต่่อแรงงาน
และการเคารพสิิทธิม
ิ นุุษยชน
บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) เป็็นบริิษััทฯ ที่่�มีีขนาดใหญ่่และมีีสาขารวมจำำ�นวนมากใน 3 ประเทศ ได้้แก่่
ประเทศไทย ประเทศเวีียดนาม และประเทศอิิตาลีี ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ตระหนัักดีีถึึงความเสี่่�ยงที่่�จะเผชิิญกัับประเด็็นด้้านการปฏิิบััติิ
ต่่อแรงงานอย่่างไม่่เป็็นธรรมและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐานของแรงงานภายในห่่วงโซ่่อุุปทานขององค์์กร โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งการใช้้แรงงานเด็็ก การบัังคัับใช้้แรงงาน และการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิ หากบริิษัท
ั ฯ ละเลยในประเด็็นนี้้�จนเกิิดการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน อาจส่่งผลให้้ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ อาทิิ การประท้้วงหยุุดงานจาก
แรงงาน และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจและนัักลงทุุนหยุุดให้้การสนัับสนุุน ดัังนั้้�น บริิษััทฯ จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นสาระสำำ�คััญด้้าน
การปฏิิบััติิต่่อแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนในการดำำ�เนิินงานอย่่างมากเพื่่�อมุ่่�งสู่่�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

แนวทางการจััดการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดและเปิิดเผยนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและแนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวกัับแรงงาน เพื่่�อส่่งเสริิมและ
เป็็นแนวทางในการปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ แรงงานอย่่างเป็็นธรรมและเคารพสิิทธิม
ิ นุุษยชนในสถานประกอบการของบริิษัท
ั ฯ และห่ว
่ งโซ่่อุุปทาน
โดยมีีฝ่่ายทรััพยากรบุุคคลรัับหน้้าที่่�ดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมสนัับสนุุนตามข้้อกำำ�หนดของนโยบายฯ รวมถึึงติิดตามและ
ตรวจสอบการกระทำำ�ใด ๆ ที่่ผิ
� ด
ิ ต่่อแนวปฏิิบัติ
ั ข
ิ องนโยบายฯ ตามกระบวนการติิดตามและตรวจสอบการจััดการการร้้องเรีียน
ของพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบริิษััทฯ
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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

นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
นโยบายฯ ของบริิษัท
ั ฯ เป็็นไปตามหลัักการชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิจ
ิ และสิิทธิม
ิ นุุษยชนแห่่งสหประชาชาติิ (UN Guiding Principles
on Business and Human Rights: UNGP) สาระสำำ�คัญ
ั ของนโยบายด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนบริิษัท
ั ฯ คืือ บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะเป็็น
บริิษัท
ั ฯ ที่่ปร
� าศจากประเด็็นด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนที่่สำ
� ำ�คัญ
ั อาทิิ การบัังคัับใช้้แรงงาน การค้้ามนุุษย์์ การใช้้แรงงานเด็็ก การจำำ�กัด
ั
สิิทธิิในการรวมกลุ่่�มเพื่่�อต่่อรอง การจ่่ายค่่าตอบแทนอย่่างไม่่เป็็นธรรม และการเลืือกปฏิิบััติิ เป็็นต้้น

นโยบายหลััก 9 ด้้านของ Central Retails
1.	ปฏิิบััติิต่่อทุุกคนอย่่างเท่่าเทีียม
2. ดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
3.	จััดให้้มีีระเบีียบปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเกี่่�ยวกัับแรงงาน
4.	สื่่�อสาร ทำำ�ความเข้้าใจกัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในห่่วงโซ่่คุุณค่่า
5.	จััดให้้มีีช่่องทางร้้องเรีียนหรืือแจ้้งเบาะแส
6.	จััดให้้มีีการศึึกษาผลกระทบสิิทธิิมนุุษยชนรอบด้้าน
7.	จััดให้้มีีมาตรการเยีียวยาผลกระทบ
8.	ติิดตาม ตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงาน
9. เปิิดเผยข้้อมููลการดำำ�เนิินงานต่่อสาธารณะ

แนวปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวกัับแรงงาน
ระเบีียบปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวกัับแรงงานระบุุข้้อห้้ามในการคุุกคามและการเลืือกปฏิิบััติิทุุกประเภท โดยหน่่วยงาน
ของทุุกหน่่วยงานต้้องมอบโอกาสการทำำ�งาน จ่่ายค่่าตอบแทน จ้้างและเลิิกจ้้าง ที่่�เท่่าเทีียมกัันกัับทุุกคน ผู้้�ละเมิิดข้้อกำำ�หนด
ดัังกล่่าวจะได้้รัับโทษทางวิินััย นอกจากนี้้� ระเบีียบปฏิิบััติิฯ กำำ�หนดให้้พนัักงานบริิษััทฯ เข้้ารัับการฝึึกอบรมเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
และตระหนัักรู้้�เกี่่�ยวกัับการคุุกคามและการเลืือกปฏิิบััติิ และวิิธีีปฏิิบััติิเมื่่�อพบการคุุกคามและเลืือกปฏิิบััติิ รวมทั้้�งส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานสามารถรวมกลุ่่�มคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ เพื่่�อเจรจาปรึึกษาและต่่อรองกัับบริิษััทฯ
ถึึงสวััสดิิการและสิิทธิิประโยชน์์ต่่าง ๆ
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ระเบีียบปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเกี่่�ยวกัับแรงงาน

1. การใช้้แรงงานบัังคัับ
- ไม่่บัังคัับใช้้แรงงานที่่�ไม่่สมััครใจ ใช้้ขััดหนี้้� กัักขััง ค้้ามนุุษย์์
2. การใช้้แรงงานเด็็ก
- ไม่่ว่่าจ้้างแรงงานอายุุต่ำำ��กว่่ากฎหมาย ให้้ทำำ�งานที่่�เป็็นอัันตราย ผู้้�ปกครองต้้องยิินยอมและ
ไม่่กระทบการศึึกษา
3. การใช้้แรงงานหญิิง
-	จ่่ายค่่าตอบแทนชายหญิิงอย่่างเท่่าเทีียม การดููแลพนัักงานหญิิงมีีครรภ์์
4. การใช้้แรงงานต่่างด้้าว
-	ว่่าจ้้างแรงงานที่่�มีีใบอนุุญาต และให้้ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม
5. สภาพแวดล้้อม ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
-	จััดสถานที่่� อุุปกรณ์์ความปลอดภััยอย่่างเหมาะสม
6. โอกาสเท่่าเทีียม ไม่่แบ่่งแยก หรืือเลืือกปฏิิบััติิ
- การปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมในการจ้้างงาน การจ่่าย สวััสดิิการและค่่าตอบแทน
การพิิจารณาเลื่่�อนตำำ�แหน่่งหน้้าที่่� การโอนย้้าย และการส่่งเสริิมการพััฒนา
7. การป้้องกัันความรุุนแรง การข่่มขู่่�คุุกคาม และการล่่วงละเมิิด
- ไม่่ใช้้อำำ�นาจไม่่พึึงประสงค์์ หรืือกระทำำ�การที่่�ส่่อไปในทางเพศ
8. ค่่าตอบแทนการทำำ�งาน
- การให้้คำำ�ตอบแทน สิิทธิิประกัันสัังคมหรืือสวััสดิิการ เป็็นธรรมตามกฎหมาย
9. ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
-	ระบุุเวลาทำำ�งาน จััดสรรเวลาพัักและวัันลาที่่�เหมาะสม
10. เสรีีภาพในการรวมตััวกัันโดยสัันติิเพื่่�อเจรจาต่่อรอง
- เปิิดโอกาสการเข้้าร่่วมหรืือไม่่เข้้าร่่วมสมาคม การแสดงความคิิดเห็็นและร้้องเรีียน
11. การเลิิกจ้้างและการจ่่ายค่่าชดเชย
- เลิิกจ้้างพนัักงาน และให้้เงิินชดเชยอย่่างเป็็นธรรม
12. การลงโทษหากไม่่ปฏิิบััติิตาม
- การรัับผิิดตามกฎหมาย ตามข้้อบัังคัับการทำำ�งานและจรรยาบรรณ

102

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

Overview

Social

Environment

Governance

การตรวจสอบและประเมิินผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
บริิษัท
ั ฯ ตรวจสอบและประเมิินผลกระทบด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชนทั้้�ง 7 ประเด็็น (การบัังคัับใช้้แรงงาน การค้้ามนุุษย์์ การใช้้แรงงานเด็็ก
การรวมกลุ่่�มอย่่างเสรีี สิิทธิิการต่่อรอง การจ่่ายค่่าตอบแทนอย่่างเป็็นธรรม และการเลืือกปฏิิบััติิ) ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอและเป็็นระบบ กล่่าวคืือ บริิษััทฯ ระบุุความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของทั้้�ง 4 กลุ่่�มธุุรกิิจ ฟู้้�ด แฟชั่่�น ฮาร์์ดไลน์์
และพร็็อพเพอร์์ตี้้� ทั้้�งในพื้้�นที่่�การปฏิิบััติิการของบริิษััทฯ ของผู้้�รัับเหมาและของคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ โดยบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาให้้
ครอบคลุุม 8 กลุ่่�มเปราะบางต่่อประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ได้้แก่่ พนัักงานบริิษััทฯ ผู้้�หญิิง เด็็ก คนท้้องถิ่่�น แรงงานข้้ามชาติิ
ผู้้�รัับเหมา คนในพื้้�นที่่� และเพศทางเลืือก

กระบวนการติิดตามและตรวจสอบการจััดการ
การร้้องเรีียนของพนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
บริิษัท
ั ฯ มีีนโยบายการแจ้้งเบาะแสเกี่่ย
� วกัับการกระทำำ�ผิด
ิ เพื่่�อเป็็นเครื่่อ
� งมืือช่่วยให้้บริิษัท
ั ฯ รัับเรื่่อ
� งร้้องเรีียนทั้้�งจากพนัักงาน
ภายในองค์์กรและบุุคคลผ่่านนอกเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนและการปฏิิบััติิที่่�ไม่่เป็็นธรรมต่่อแรงงาน

รัับการแจ้้งเบาะแส
และข้้อร้้องเรีียน
ตั้้�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสืืบสวน
ข้้อเท็็จจริิง

ระหว่่างการสืืบสวน
ข้้อเท็็จจริิง
แจ้้งผล
ความคืืบหน้้า
ของการสืืบสวน
แก่่ผู้้�ร้้องเรีียน

แจ้้งให้้ผู้้�ถููกกล่่าวหา
ได้้รัับทราบ
ข้้อกล่่าวหาและ
ให้้สิิทธิ์์�ใน
การพิิสููจน์์ตนเอง

หากผู้้�ถููกกล่่าวหา
กระทำำ�ความผิิดจริิง
และต่่อนโยบาย
หรืือจรรยาบรรณ
บริิษััทฯ จะต้้องได้้
รัับการพิิจารณา
โทษทางวิินััย
หากเป็็นการกระทำำ�
ผิิดกฎหมายให้้
พิิจารณาและ
ดำำ�เนิินการตาม
กฎหมาย

รายงานต่่อ
คณะกรรมการ
บริิษััทฯ เพื่่�อ
พิิจารณาและ
กำำ�หนดโทษทาง
วิินััยเยีียวยา
ผู้้�ร้้องเรีียน
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ช่่องทางการร้้องเรีียนการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
1) แจ้้งผ่่านช่่องทาง อีีเมลที่่� CRCWhistleblower@central.co.th หรืือ ไปรษณีีย์์ผ่่าน
			หััวหน้้าฝ่่ายตรวจสอบภายใน
			 บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
			 22 ซอยสมคิิด ถ.เพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี
			เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330

2) ในกรณีีผู้้�ร้้องเรีียน มีีข้้อเรีียกร้้องประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ให้้ส่่งเรื่่�องร้้องเรีียนมายััง
	ประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรงผ่่านช่่องทางอีีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบที่่�
AuditChairman@central.co.th หรืือ ไปรษณีีย์์ผ่่าน
			ประธานกรรมการตรวจสอบ
			 บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
			 22 ซอยสมคิิด ถ.เพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี
			เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330

ดููรายละเอีียด
นโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

คณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ
บริิษัท
ั ฯ เคารพสิิทธิพื้้
ิ น
� ฐานของพนัักงาน โดยที่่พ
� นัักงานบริิษัท
ั ฯ ทุุกคนสามารถรวมกลุ่่�มเพื่่�อต่่อรอง หรืือร้้องเรีียนเกี่่ย
� วกัับ
สวััสดิิการ และผลประโยชน์์ต่่าง ๆ ผ่่านคณะกรรมการสวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการ ในปีี 2564 คณะกรรมการ
สวััสดิิการในสถานประกอบกิิจการระบุุว่่า ร้้อยละ 100 ของพนัักงานบริิษััทฯ ทั้้�งหมดเป็็นสมาชิิกคณะกรรมการสวััสดิิการ
ในสถานประกอบกิิจการ
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ผลการดำำ�เนิินงาน
บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินการเรื่่�องการปฏิิบััติิต่่อแรงงานอย่่างเป็็นธรรมและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างจริิงจัังมาโดยตลอด
ตั้้�งแต่่การจ้้างงานที่่�มีีความหลากหลาย การมอบหมายตำำ�แหน่่งสำำ�คััญโดยไม่่แบ่่งแยกถิ่่�นกำำ�เนิิด เชื้้�อชาติิ สััญชาติิ เพศ
อายุุ หรืือสีีผิิว การรวมกลุ่่�มของพนัักงานอย่่างเสรีี การจ่่ายค่่าตอบแทนที่่เ� หมาะสม การจ้้างและเลิิกจ้้างงานอย่่างเป็็นธรรม
ไปจนถึึงการมอบสวััสดิิการที่่�ครบครััน ผลการดำำ�เนิินงานทางด้้านการปฏิิบััติิต่่อแรงงานและการเคารพสิิทธิิมนุุษยชนใน
ปีี 2564 มีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�

ความหลากหลายและความเท่่าเทีียม
สััดส่่วนของ
พนัักงานเพศหญิิง
ร้้อยละ

ระดัับ (ร้้อยละ)

62.4

62.6

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

54.5

ผู้้�จััดการ
พนัักงานอาวุุโส
พนัักงานทั่่�วไป
พนัักงานในระดัับอาวุุโสและสููงกว่่าทั้้�งหมด

40.7

62.5
51.4

52.6

45.2

พนัักงานที่่�ดำำ�เนิินงานบริิหารจััดการในฝ่่าย
ที่่�สร้้างรายได้้ให้้กัับองค์์กร อาทิิ การขาย
การตลาด การผลิิต และการพััฒนาธุุรกิิจ
พนัักงานในสายงานวิิทยาศาสตร์์
เทคโนโลยีี วิิศวกรรม และคณิิตศาสตร์์

สััญชาติิ

30 – 50 ปีี

เวีียดนาม

ร้้อยละ 57.9

ร้้อยละ 24.2

ไทย

อิิตาลีี

ร้้อยละ 72.8

ร้้อยละ 2.4

พนัักงานทั้้�งหมด

ฝรั่่�งเศส

น้้อยกว่่า 30 ปีี
ร้้อยละ 35.4

อายุุ

ร้้อยละ 0.1

เมีียนมา

ร้้อยละ 0.1

มากกว่่า 50 ปีี

อื่่�น ๆ

ร้้อยละ 6.6

ร้้อยละ 0.4

เวีียดนาม

ร้้อยละ 49

ไทย

ร้้อยละ 35.9

พนัักงาน
ในระดัับอาวุุโส
และสููงกว่่า
ทั้้�งหมด

ร้้อยละ 4.4

ร้้อยละ 87.9

ศาสนา*
อิิตาลีี

ร้้อยละ 8.4

ฝรั่่�งเศส

อื่่�น ๆ

พุุทธ

ร้้อยละ 2.2

เมีียนมา

ร้้อยละ 0.1

อิิสลาม

อื่่�น ๆ

ร้้อยละ 8
*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย

ร้้อยละ 3.3

คริิสต์์

ร้้อยละ 0.8
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สร้้างอาชีีพ
ให้้คนพิิการ

438

คน

สััดส่่วนค่่าตอบแทนพนัักงานเพศหญิิง ต่่อ เพศชาย
ผู้้�บริิหารระดัับสููง
เงิินเดืือน
เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ

0.812: 1
0.805: 1

พนัักงานอาวุุโสและผู้้�จััดการ
เงิินเดืือน
เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ

0.956: 1
0.959: 1

พนัักงานทั่่�วไป
เงิินเดืือน
เงิินเดืือนและค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ

0.984: 1
0.982: 1

การฝึึกอบรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

จำำ�นวนชั่่�วโมงฝึึกอบรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

15,140

บริิษััทฯ จััดอบรมด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในรููปแบบออนไลน์์ให้้
แก่่พนัักงานทุุกระดัับ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการฝึึกอบรม
หลัักสููตร “จรรยาบรรณองค์์กรที่่�ทุุกคนต้้องรู้้�” และจััด
ให้้มีีการทำำ�แบบทดสอบ Speedy Quiz เพื่่�อส่่งเสริิมให้้
พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากล
และจรรยาบรรณธุุรกิิจเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจในนโยบาย
ของบริิษััทฯ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง รวมถึึงปลููกฝัังให้้
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนของตนเองและผู้้�อื่่�น

ชั่่�วโมง

สััดส่่วนพนัักงานที่่�ได้้รัับการฝึึกอบรม
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน*
ร้้อยละ

38.6

*เฉพาะพนัักงานในประเทศไทย

การจ้้างงานและการลาออก
ข้้อร้้องเรีียนหรืือการละเมิิดด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
การเลืือกปฏิิบััติิ และการคุุกคาม
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
แผนการประเมิินประเด็็นความเสี่่�ยงและ
การฝึึกอบรมพนัักงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ปีี 2564 บริิษััทฯ วางแผนการประเมิินประเด็็นความเสี่่�ยงและการฝึึกอบรมพนัักงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนสำำ�หรัับ
ปีี 2565 โดยเริ่่�มจากการปรัับปรุุงนโยบายสิิทธิม
ิ นุุษยชนให้้มีีความสอดคล้้องและรองรัับการเปลี่่ย
� นแปลงในอนาคต
หลัังจากนั้้�นจะเป็็นการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของพนัักงานของบริิษััทฯ และผู้้�รัับเหมา (Human
Rights Due Diligence) ในพื้้�นที่่�ทำำ�งานของบริิษััทฯ ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน หากพบเจอพื้้�นที่่�ความเสี่่�ยงสููง
ต่่อการละเมิิดประเด็็นด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชน บริิษัท
ั ฯ จะกำำ�หนดมาตรการป้้องกัันและเยีียวยาผู้ไ้� ด้้รับ
ั ผลกระทบเพิ่่�มเติิม
เมื่่�อการประเมิินเสร็็จสิ้้�น บริิษััทฯ จะสื่่�อสารผลการประเมิินให้้กัับพนัักงานและสาธารณะเพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�
พร้้อมประกาศจุุดยืืนในการสนัันบสนุุนการปกป้้องสิิทธิิมนุุษยชนขั้้�นพื้้�นฐาน ในขั้้�นตอนสุุดท้้าย บริิษััทฯ จะทำำ�
การฝึึกอบรมพนัักงานด้้านสิิทธิม
ิ นุุษยชน โดยอิิงจากผลการประเมิิน ก่่อนการติิดตามผลการฝึึกอบรมเพื่่�อปรัับปรุุง
การฝึึกอบรมในอนาคต

พ.ย.
2564

ก.ค-ก.ย
2565

ประกาศนโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

การศึึกษาผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
Human Rights Due
Diligence (HRDD)

ต.ค.
2565

ต.ค-ธ.ค
2565

สื่่�อสารและให้้ความรู้้�
บุุคลากร

ติิดตามและปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงาน

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

• จััดตั้้�งคณะทำำ�งาน

• ส่่งเสริิมการรัับรู้้�และ
ความเข้้าใจภายในองค์์กร

• ดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
กระบวนการทำำ�งาน

• ทบทวน และระบุุความเสี่่�ยง
ในกระบวนการทำำ�งาน
ปััจจุุบัันและห่่วงโซ่่อุุปทาน
• กำำ�หนดมาตรการบรรเทา
และเยีียวยาผลกระทบ

• โปสเตอร์์ประชาสััมพัันธ์์
• คลิิปวิิดีีโอ
• Podcast/Live
Broadcast

• การรายงานและ
รวมผลการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�ปีี

• 	จััดสััมมนาออนไลน์์
ให้้ความรู้้� เกี่่�ยวกัับ
สิิทธิิมนุุษยชนและ
องค์์กร
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การสร้้างคุุณค่่า
ทางเศรษฐกิิจของชุุมชน
และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชนและการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากการสร้้าง
ความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีกัับชุุมชนสามารถสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานหลัักของบริิษัท
ั ฯ ส่่งเสริิมความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิจ
ิ
ของบริิษัท
ั ฯ และช่่วยสร้้างภาพลัักษณ์์ที่ดี
่� ต่
ี อ
่ สาธารณะ อาทิิ บริิษัท
ั ฯ ร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้อ
้ งถิ่่�นกัับชุุมชน เพื่่�อเพิ่่�มรายได้้
และความเป็็นอยู่่ที่
� ดี
่� ใี ห้้แก่่คนในชุุมชน และทำำ�ให้้บริิษัท
ั ฯ มีีตััวเลืือกเพิ่่�มในการคััดสรรและจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าท้้องถิ่่�นให้้แก่่ลููกค้้า
หลัักของบริิษัท
ั ฯ หากไม่่มีีความสััมพัันธ์์ที่ดี
่� ต่
ี อ
่ ชุุมชน อาจทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้าในการดำำ�เนิินงานต่า่ ง ๆ ของบริิษัท
ั ฯ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การขยายสถานประกอบการของบริิษััทฯ หรืือการรัับสมััครพนัักงานด้้านหน้้า

แนวทางการจััดการ
บริิษััทฯ กำำ�หนดแนวคิิด “เซ็็นทรััล ทำำ�” เพื่่�อเป็็นกรอบการสนัับสนุุนการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชนและการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น องค์์ประกอบของแนวคิิดเซ็็นทรััล ทำำ� คืือ เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี เพื่่�ออาชีีพที่่�มั่่�นคง เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และ
เพื่่�อสัังคมที่่�ดีี ซึ่่�งสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจเพื่่�อความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ นอกจากนี้้� ทั้้�ง 4 องค์์ประกอบ
ของแนวคิิดเซ็็นทรััล ทำำ� ยัังมีีความเชื่่�อมโยงกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ ดัังต่่อไปนี้้�

การสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชน
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การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น

Better Life
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิต
ิ ที่่ดีี
�

Better Work
เพื่่�ออาชีีพที่่�มั่่�นคง

Better World
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม

Better Society
เพื่่�อสัังคมที่่�ดีี

การสร้้างคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีี การศึึกษาที่่�มีี
คุุณภาพและความ
เท่่าเทีียมกัันทางสัังคม

การสร้้างงานที่่�มีีคุุณค่่า
และโอกาสทางอาชีีพ
ที่่�ยั่่�งยืืน

การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�
มุ่่�งไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนและการฟื้้�นฟูู
พื้้�นที่่�สีีเขีียว

การสนัับสนุุนและ
อนุุรัักษ์์มรดกทาง
วััฒนธรรมของ
ชุุมชนท้้องถิ่่�น
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 413-1

จะเห็็นได้้ว่่าการสร้้างคุุณค่่าทางเศรษฐกิิจของชุุมชน บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นไปที่่�การพััฒนาขีีดความสามารถของคนในชุุมชน
ผ่่านการให้้ความรู้้� การพััฒนาทัักษะ การสนัับสนุุนด้้านอุุปกรณ์์และโครงสร้้างพื้้�นฐาน ช่่องทางการจำำ�หน่่าย และด้้านการตลาด
ในส่่วนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น บริิษััทฯ เน้้นที่่�การนำำ�วััฒนธรรมและภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นมาต่่อยอดในรููปแบบที่่�
หลากหลายเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้เป็็นที่่�สนใจ และตอบโจทย์์ความต้้องการของคนทุุกวััย
ที่่� ผ่่ านมา บริิ ษัั ท ฯ เริ่่� ม จากการสำำ�ร วจข้้ อ กัั ง วลของชุุ ม ชนและสัั ง คมที่่� มีี ความเป็็ น ไปได้้ ที่่� จ ะได้้ รัั บ ผลกระทบทางลบจาก
การดำำ�เนิินการของธุุรกิจ
ิ หรืือโครงการที่่ดำ
� ำ�เนิินการอยู่่ใ� นปััจจุุบัน
ั หรืือที่่จ
� ะดำำ�เนิินการในอนาคต และนำำ�ผลกระทบที่่สำ
� ำ�รวจพบ
มาแก้้ไขปรัับปรุุงการดำำ�เนิินการหรืือแผนงาน เพื่่�อลดความเสีียหายต่่อชุุมชนและสัังคมทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม กรณีีที่่ไ� ม่่พบ
ปััญหา บริิษััทฯ ยัังมีีกระบวนการดููแลชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง

สััดส่่วนการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
ร้้อยละ

100
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109

Overview

Social

Environment

Governance

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
แนวคิิดเซ็็นทรััล ทำำ�

ผลการดำำ�เนิินงาน

44
จัังหวััด

100,000
ครััวเรืือน

1,500

คน

2,000

ล้้านบาท

ไร่่

ลดปริิมาณขยะอาหารมากกว่่า

1,600

เงิินสนัับสนุุนมููลค่่า

เวลาจิิตอาสาของพนัักงาน

มููลค่่าเวลาจิิตอาสาของพนัักงาน

มููลค่่าสิินค้้าและบริิการ

24,042,092 บาท
28,675,528

บาท

ค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหารจััดการ
ของส่่วนงานที่่�รัับผิิดชอบ
ด้้านกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม

24,760,700
110

500,000
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บาท

ตััน

295,624 ชั่่�วโมง
18,038,566 บาท
การบริิจาค
เพื่่�อการกุุศล

การลงทุุน
ในชุุมชน

กิิจกรรมเพื่่�อ
สัังคมเชิิงพาณิิชย์์

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

17

48

35
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
โครงการจริิงใจ Farmers’ Market
หนึ่่�งในปััญหาที่่เ� กษตรกรไทยเผชิิญคืือ ข้้อจำำ�กัด
ั ของช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ ในปีี 2561 บริิษัท
ั ฯ ริิเริ่่�มโครงการ
จริิงใจ Farmers’ Market เพื่่�อสนัับสนุุนช่่องทางการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรของเกษตรกรไทย โดยทาง
บริิษััทฯ หวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า โครงการจริิงใจ Farmers’ Market จะสามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างงานและ
สร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกรไทย นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ เองยัังได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการพบเจอผลิิตภััณฑ์์ที่แ
่� ปลกใหม่่จาก
ภููมิิปัญ
ั ญาพื้้�นเมืือง ที่่ส
� ามารถนำำ�มาจััดจำำ�หน่่ายภายในศููนย์์การค้้าของบริิษัท
ั ฯ ได้้ ดัังนั้้�น โครงการจริิงใจ ฟาร์์มเมอร์์ส
มาร์์เก็็ต ถืือเป็็นโครงการที่่�สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจ ให้้กัับทั้้�งชุุมชนและบริิษััทฯ

ผลการดำำ�เนิินงาน
ปีี 2564

จำำ�นวนรายได้้ที่่�สร้้างร่่วมกัับเกษตรกร

220,000,000
บาท

เกษตรกรที่่�ได้้รัับ
การสนัับสนุุน
ในการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
ผ่่านโครงการ

24,000

จํํานวนครััวเรืือนที่่�ได้้รัับ
ผลประโยชน์์จากโครงการ

6,620

ครััวเรืือน

(591 ตำำ�บล)

ราย

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านธุุรกิิจ
โครงการจริิ ง ใจ Farmers’ Market สร้้ า งโอกาส
การขยายฐานธุุ รกิิ จ ให้้ ส อดคล้้ องกัั บ ความต้้ องการ
ของลููกค้้าที่่มีี
� ต่อ
่ ผลิิตภััณฑ์์ทางการเกษตรพื้้�นบ้้านของ
เกษตรกรไทย โดยความร่่วมมืือระหว่่างบริิษััทฯ และ
เ ก ษตร ก รส า ม า ร ถ สร้้ า ง ร า ย ไ ด้้ ร่่ ว ม กัั น ก ว่่ า
220,000,000 บาท ในปีี 2564 มีี 27 สาขา ใน 24
จัังหวััดทั่่�วประเทศ

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 โครงการจริิงใจ Farmers’ Market นำำ�ไป
สู่่� ก ารยกระดัั บ คุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของคนในสัั ง คมผ่่าน
การสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชาวบ้้านกว่่า 6,620 ครััวเรืือน
ซึ่่�งรวมแล้้วมีีเกษตรกรที่่�นำำ�ผลิิตภััณฑ์์มาจำำ�หน่่ายผ่่าน
โครงการกว่่า 24,000 ราย
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โครงการทุุนทวิิภาคีี (Dual Vocation Education)
บริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยทั่่�วประเทศริิเริ่่�มโครงการทุุนทวิิภาคีีขึ้้�น เพื่่�อมอบทุุนการศึึกษาและสวััสดิิการให้้แก่่
นัักเรีียน นัักศึึกษาที่่มีี
� ความสามารถในระดัับปริิญญาตรีีและสาขาวิิชาชีีพขั้้�นสููง เพื่่�อมอบโอกาสในการเข้้าถึึงทัักษะและ
ความรู้้�ด้้านการประกอบธุุรกิิจ และตอบสนองเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนที่่� 4 การศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ จำำ�นวนผู้้�ได้้รัับทุุนการศึึกษา จำำ�นวนผู้้�ที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา
และจำำ�นวนผู้้�ที่่�ได้้รัับการว่่าจ้้างจากบริิษััทฯ โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้ขยายความร่่วมมืือเพิ่่�มอีีก 5 วิิทยาลััย ได้้แก่่
วิิทยาลััยเทคนิิคบุุรีรัี ม
ั ย์์ วิิทยาลััยเทคนิิคกาญจนาภิิเษก สมุุทรปราการ วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาสระบุุรีี วิิทยาลััยเทคโนโลยีี
สยามบริิหารธุุรกิิจ และวิิทยาลััยการอาชีีพศีีขรภููมิิ

นัักศึึกษาระดัับ
ปวส.
2563

2564

2563

2564

จำำ�นวน (คน)

637

990

747

424

สััดส่่วนที่่�รัับเข้้าเป็็นพนัักงาน (ร้้อยละ)

43

70

57

30

มููลค่่าทุุนการศึึกษาที่่�มอบให้้กัับนัักศึึกษาในปีี 2564 (ล้้านบาท)

6

6.2

7

6.6

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านธุุรกิิจ
โครงการทุุนทวิิภาคีี สร้้างบุุคลากรอายุุน้อ
้ ยผู้้�มีีอนาคตไกล
ที่่มีี
� ความรู้้�และความสามารถด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ ของ
บริิษัท
ั ฯ ผ่่านการมอบทุุนการศึึกษา โดยนัักศึึกษาถููกรัับ
เลืือกให้้เป็็นพนัักงานกว่่า 70% ของนัักศึึกษาระดัับ ปวส.
และ 30% ของนัักศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีทั้้�งหมดที่่�
เข้้ า ร่่วมโครงการ นอกจากนี้้� ยัั ง สร้้ า งสัั ม พัั น ธ์์ อัั น ดีี
ระหว่่างพนัักงานใหม่่จากโครงการ จนส่่งผลให้้อััตรา
การลาออกของนัั ก ศึึ ก ษาต่ำำ�� กว่่าพนัั ก งานปกติิ
ร้้อยละ 30 ในปีี 2564

112

นัักศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีี
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ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 โครงการทุุ น ทวิิ ภ าคีี ได้้ ม อบโอกาสใน
การสร้้างอาชีีพให้้แก่่เยาวชนกว่่า 1,414 คน โดยคิิดเป็็น
มููลค่่าทุุนการศึึกษาที่่�มอบให้้กัับนัักศึึกษาในปีี 2564
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โครงการชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์วิิถีีชีีวิิตยั่่�งยืืนแม่่ทา
โครงการชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์์วิิถีีชีีวิิตยั่่�งยืืนแม่่ทาเป็็นโครงการที่่�บริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิสายใยแผ่่นดิิน และ
ภาคส่่วนอื่่�น ๆ พััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�ด้้านเกษตรอิินทรีีย์์อย่่างครบวงจร ณ ตำำ�บลแม่่ทา อำำ�เภอแม่่ออน จัังหวััด
เชีียงใหม่่ เพื่่�อเป็็นสถานที่่ส่่
� งเสริิมศัักยภาพชุุมชนทางด้้านการเกษตรโดยคำำ�นึง
ึ ถึึงเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนการส่่งเสริิมการท่่องเที่่�ยวเชิิงวิิถีีเกษตรอิินทรีีย์์ และการส่่งเสริิมการปลููกป่่าให้้แก่่ชุุมชน

ในปีี 2564

จำำ�นวนรายได้้ที่่�สร้้างร่่วมกัับเกษตรกร

3,200,000

บาท

จํํานวนครััวเรืือนที่่�ได้้รัับผลประโยชน์์ด้้าน
คุุณภาพชีีวิิตและการจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

130

จำำ�นวนชาวบ้้าน
ที่่�เข้้ารัับการอบรม
ด้้านการผลิิตเกษตร
อิินทรีีย์์

60

ราย

ครััวเรืือน

(คิิดเป็็น 100% ของคนในชุุมชนทั้้�งหมด)

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านธุุรกิิจ
โครงการชุุ ม ชนเกษตรอิิ น ทรีี ย์์ วิิ ถีีชีี วิิ ตยั่่� ง ยืื น แม่่ทา
ได้้ ข ยายฐานลููกค้้ า ของบริิ ษัั ท ฯ ที่่� มีี ความสนใจต่่ อ
ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ เ กษตรอิิ น ทรีี ย์์ โดยสามารถสร้้ า งรายได้้
ร่่วมกัั บ เกษตรกรจากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ดััง กล่่าวซึ่่� ง คิิ ด เป็็ น
มููลค่่ากว่่า 3,200,000 บาท ในปีี 2564

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ในปีี 2564 โครงการชุุมชนเกษตรอิินทรีีย์วิ
์ ถีีชี
ิ วิ
ี ตยั่่
ิ ง
� ยืืน
แม่่ทา ได้้ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคมผ่่าน
การอบรมส่่งเสริิมให้้เกิิดการทำำ�การเกษตรอย่่างยั่่�งยืืน
ให้้แก่่เกษตรกร 60 ราย อัันนำำ�ไปสู่่�การกระจายรายได้้
จากการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์และการท่่องเที่่�ยวเชิิงวิิถีี
เกษตรอิินทรีีย์์ ให้้แก่่คนในชุุมชนทั้้�งหมด 130 ครััวเรืือน

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

113

Overview

Environment

Social

Governance

โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�ชุุมชนผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี
การอนุุ รัั ก ษ์์ แ ละฟื้้� น ฟููภููมิิ ปัั ญ ญาลายผ้้ า ทอนาหมื่่� น ศรีี เกิิ ดขึ้้� น เพราะกลุ่่� ม ทอผ้้ า นาหมื่่� น ศรีี ปร ะสบปัั ญ หา
ขาดการสืืบทอดผ้้าทอลายมรดก และเรื่่อ
� งราวความเป็็นมาของลายผ้้าทอ จึึงค้้นหาเอกลัักษณ์์ของผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี
และแนวทางการฟื้้�นฟููองค์์ความรู้้�เป็็นมรดกวััฒนธรรมของท้้องถิ่่�น ด้้วยเหตุุนี้้� บริิษััทฯ จึึงดำำ�เนิินโครงการศููนย์์
การเรีียนรู้้�ชุุมชนผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี จััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ผ้้าทอ ณ ตำำ�บลนาหมื่่�นศรีี อำำ�เภอนาโยง จัังหวััดตรััง ให้้กลาย
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�การทอผ้้าด้้วยมืือลายโบราณตามวิิถีีพื้้น
� เมืือง เพื่่�อเป็็นแหล่่งถ่่ายทอดเรื่่อ
� งราวสืืบสานวััฒนธรรม
ผ่่านการจััดแสดงผ้้าทอโบราณอายุุกว่่า 200 ปีี จนนำำ�มาสู่่�การพััฒนาเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเชิิงวััฒนธรรม
เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน ผ่่านการซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ลายผ้้าทอจากหลากหลายช่่องทาง เช่่น เฟซบุ๊๊�ก Central Tham
Market และเฟซบุ๊๊�ก วิิสาหกิิจชุุมชนผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี
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รายได้้ที่่�สร้้างร่่วมกัับชุุมชน

5,000,000
บาท

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านธุุรกิิจ
โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�ชุุมชนผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี ได้้สร้า้ ง
ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของบริิษััทฯ สู่่�สาธารณะ ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น
ยัั ง นำำ� ไ ปสู่่� ก า รสร้้ า ง ร า ย ไ ด้้ ร่่ ว ม กัั บ ชุุ ม ช น ก ว่่ า
5,000,000 บาท ในปีี 2564 จากผลิิตภััณฑ์์ท้้องถิ่่�น
ที่่� มีี เ อ ก ลัั ก ษณ์์ เ ฉ พ า ะ ตัั ว ที่่� เ ส ริิ ม จุุ ด แ ข็็ ง ด้้ า น
ความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์

Social

Governance

คนในชุุมชนที่่�
เข้้าร่่วมโครงการ

155

ครััวเรืือน

ตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จด้้านสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
ใ น ปีี 2 5 6 4 โ ค ร ง ก า รศูู น ย์์ ก า ร เ รีี ย น รู้้�ชุุ ม ช น
ผ้้าทอนาหมื่่�นศรีี ได้้ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรมให้้
อยู่่คู่
� กั
่� บ
ั ชุุมชน พร้้อมทั้้�งเสริิมจุุดแข็็งผ่่านการท่่องเที่่ย
� ว
ชุุมชนเชิิงวััฒนธรรม และผลิิตภััณฑ์์ลายผ้้าทอของ
ชุุมชนอัันนำำ�ไปสู่่คุ
� ณ
ุ ภาพชีีวิต
ิ ที่่ดี
� ีขึ้้�นกว่่า 155 ครััวเรืือน
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การเติิบโตทางเศรษฐกิิจและ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการอย่่างยั่่�งยืืน
บริิษัท
ั ฯ ตระหนัักถึึงการเปลี่่ย
� นแปลงของกระแสสัังคมโลกที่่ใ� ห้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างมากต่่อคุุณค่่าของชีีวิต
ิ ทรััพยากรธรรมชาติิ
ตลอดจนปััญหาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ดัังนั้้�น บริิษัท
ั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการบนพื้้�นฐานของคุุณธรรมและจริิยธรรม
อัันดีีงามเพื่่�อขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตในระยะยาว บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายเพื่่�อสร้้างความชััดเจนของการดำำ�เนิินงานที่่�
มีีประสิิทธิิภาพ มีีความโปร่่งใส เท่่าเทีียม และยุุติิธรรม ที่่�สามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้ อัันแสดงให้้เห็็นถึึงความตั้้�งมั่่�นใน
การเป็็นแบบอย่่างขององค์์กรที่่ต่
� อ
่ ต้้านและไม่่สนัับสนุุนการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันทุุกรููปแบบ ผ่่านการปลููกฝัังให้้ความรู้้�แก่่พนัักงาน
จนเกิิดความเข้้าใจต่่อนโยบายและจรรยาบรรณการดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ฯ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเพิ่่�มการขยายตััวฐานธุุรกิิจของกิิจการ
บริิษัท
ั ฯ สนัับสนุุนการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อสร้้างสรรค์์นวััตกรรมที่่เ� สริิมศัักยภาพการดำำ�เนิินงานและอำำ�นวยความสะดวก
ให้้แก่่ผู้้�บริิโภค ควบคู่่�กัับความมั่่�นคงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่�ป้้องกัันการรั่่�วไหลของข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯ คู่่�ค้้า
ตลอดจนข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า อีีกทั้้�งบริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อความสััมพัันธ์์อัันดีีต่่อลููกค้้าและการพััฒนาแบรนด์์
เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์ที่น่
่� า่ ประทัับใจต่่อการใช้้ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์และรัับบริิการของลููกค้้า นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ ได้้จัดตั้้
ั ง
� คณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�กัับ เฝ้้าระวััง และเตรีียมพร้้อมต่่อวิิกฤตการณ์์ของโลกเพื่่�อป้้องกัันธุุรกิิจจากผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
จนนำำ�ไปสู่่�ความเสีียหายต่่อบริิษัท
ั ฯ ตลอดจนทั้้�งห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน (Supply Chain) บริิษัท
ั ฯ จึึงมีีการตรวจสอบคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และสนัับสนุุนให้้เกิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีจรรยาบรรณที่่�คำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
แก่่คู่่�ค้้าของบริิษััทฯ
สืืบเนื่่�องจากกระแสสัังคมโลกที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและท้้าทายต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจอยู่่�ตลอดเวลา บริิษััทฯ จึึงพััฒนากรอบ
การดำำ�เนิินงานให้้เกิิดความยืืดหยุ่่�นและคล่่องแคล่่วในการปรัับตััวของการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ตลอดทั้้�ง
ห่่วงโซ่่อุุปทาน อัันประกอบด้้วย 6 แนวทาง เพื่่�อการเติิบโตของบริิษััทฯ อย่่างยั่่�งยืืน

กรอบการดำำ�เนิินงานความยั่่ง
� ยืืนด้า้ นเศรษฐกิิจและการกำำ�กัับดููแล
6 แนวทางอัันได้้แก่่

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน

ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และ
การปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า

การบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์
และแบรนด์์

การกำำ�กัับดููแลกิิจการและ
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ

นวััตกรรม

การบริิหารจััดการและความสามารถ
ในการรัับมืือความเสี่่�ยงและวิิกฤต
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โดยเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ (SDGs) ได้้นำำ�มาประยุุกต์์เข้้ากัับแนวทางการการดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้
เป้้าหมายและหลัักปฏิิบัติ
ั ข
ิ องบริิษัท
ั ฯ เกิิดความชััดเจนและสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบัติ
ั ส
ิ ากล ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการภายใน
องค์์กร ตลอดจนผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในปีี 2564 บริิษััทฯ มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานอย่่างมีีจริิยธรรมร่่วมกัับคู่่�ค้้าอย่่างใกล้้ชิิด พร้้อมทั้้�งดำำ�เนิินการตลาดที่่�เน้้น
การสื่่�อสารกัับลููกค้้า เพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลและสร้้างความเข้้าใจถึึงบริิษัท
ั ฯ และสิินค้้าออกใหม่่ผ่า่ นช่่องทาง Omnichannel เพื่่�อสร้้าง
ความน่่าดึึงดููด และความสััมพัันธ์์อัันดีีระหว่่างบริิษััทฯ และลููกค้้าควบคู่่�กัับความปลอดภััยทางไซเบอร์์ในการป้้องกัันมิิให้้เกิิด
การโจรกรรมข้้อมููลอัันนำำ�ไปสู่่�ความประทัับใจของลููกค้้าที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ
การดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั ฯ มีีความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนโดยองค์์การสหประชาชาติิ ดัังต่่อไปนี้้�
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การบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุุปทาน

Social

Governance

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1

พื้้� น ฐานของการบริิ ห ารจัั ดการห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทานที่่� ดีีคืือ การเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพและความคล่่ อ งแคล่่ ว ในการดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ
ลดต้้นทุุนและตอบสนองความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม อย่่างไรก็็ดีี ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในปััจจุุบััน
ไม่่จำำ�กััดแค่่การลดต้้นทุุนของการดำำ�เนิินงานในคลัังเก็็บสิินค้้า การสำำ�รองสิินค้้าได้้อย่่างครบครัันต่่อความต้้องการของ
ผู้้�บริิโภค หรืือบริิการขนส่่งสิินค้้าที่่�มีีความรวดเร็็ว แต่่ได้้ครอบคลุุมตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ��
ซึ่่� ง รวมถึึ ง การดำำ� เนิิ น งานของคู่่�ค้้ า ด้้ ว ยเหตุุ นี้้� บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ ต่่ อ หลัั ก ความยั่่� ง ยืื น ในการบริิ ห ารจัั ด การ
ห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ�� ทั้้�งในมิิติิของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และประเด็็นด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม และให้้
ความสำำ�คัั ญ กัั บ การส่่ ง เสริิ ม คู่่�ค้้ า ให้้ ดำำ� เนิิ น งานตามหลัั ก ความยั่่� ง ยืื น ที่่� ส อดคล้้ อ งกัั บ ของบริิ ษัั ท ฯ อีีกด้้ ว ย การบริิ ห าร
จััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�ยั่่�งยืืนจะช่่วยให้้บริิษััทฯ ลดต้้นทุุน ป้้องกัันความเสี่่�ยงในกรณีีที่่�เกิิดการขััดข้้องของห่่วงโซ่่อุุปทาน
และสร้้างชื่่�อเสีียงที่่�ดีีและความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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แนวทางการจััดการ
กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
บริิษัท
ั ฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ธุรุ กิิจ Omnichannel เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความได้้เปรีียบในการแข่่งขัันของบริิษัท
ั ฯ โดยมีีองค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ การยึึดเอาลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง ความคล่่องแคล่่ว และ
ความได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุน จากองค์์ประกอบทั้้�งสามของกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน บริิษััทฯ ได้้ตั้้�งเป้้าหมาย
ที่่�มุ่่�งเน้้นการส่่งเสริิม Omnichannel ได้้แก่่ บริิการส่่งสิินค้้าภายในหนึ่่�งวััน การลดต้้นทุุนของระบบโลจิิสติิกส์์ ให้้บริิการที่่�ดีี
ที่่สุ
� ดสำ
ุ ำ�หรัับลููกค้้าในราคาที่่เ� ท่่ากัันกัับคู่่�แข่่ง บููรณาการการทำำ�งานระหว่่างศููนย์์กระจายสิินค้้าเพื่่�อป้้องกัันการขาดแคลนสิินค้้า
สำำ�หรัับทุุกช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย และการขยายสััดส่่วนการดำำ�เนิินงานภายในองค์์กร (In-House Operation)

Strategy

Omnichannel
Supply Chain

Customer-Centric

120

Agility

Cost-Competitive

การยึึดเอาลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง
(Customer-Centric)

สร้้างชื่่�อเสีียงด้้านความเป็็นเลิิศในการตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าที่่�ดีี
ที่่�สุุด

ความคล่่องแคล่่ว (Agility)

เพิ่่�มศัักยภาพของห่่วงโซ่่อุุปทานในการปรัับตััว
ต่่อแนวโน้้มของตลาดที่่�แปรเปลี่่�ยนอย่่างรวดเร็็ว

ความได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุน
(Cost-Competitive)

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อที่่�จะสามารถให้้
บริิการกัับลููกค้้าได้้ในราคาที่่�ถููกที่่�สุุด
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อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ เห็็นหลัักความยั่่�งยืืนเป็็นอีีกแนวทางในการผลัักดัันกลยุุทธ์์ จึึงได้้ตั้้�งเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนในการบริิหาร
จัั ด การห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน ได้้ แ ก่่ การลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกในห่่ ว งโซ่่ อุุ ป ทาน และการลดอุุ บัั ติิ เ หตุุ จ ากการทำำ� งาน
การเติิบโตของบริิษััทฯ จะส่่งผลให้้ห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััทฯ ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในปริิมาณที่่�มากขึ้้�นซึ่่�งเป็็นสาเหตุุหลััก
ของการเปลี่่�ยนแปลงของภููมิิอากาศและจะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจของบริิษััทฯ อาทิิ ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�มีีแนวโน้้มว่่า
จะเกิิ ดถี่่� ขึ้้� น และมีีความรุุ น แรงมากขึ้้� น บริิ ษัั ท ฯ จึึ ง ได้้ ดำำ� เนิิ น และขยายโครงการด้้ า นการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
อย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การติิดตั้้�งแผงเซลล์์แสงอาทิิตย์์ตามศููนย์์กระจายสิินค้้า และการลงทุุนในยานพาหนะที่่�ใช้้เครื่่�องยนต์์
ระบบไฟฟ้้า โครงการเหล่่านี้้�จะลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการทดแทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลด้้วยพลัังงานหมุุนเวีียน
และช่่วยลดต้้นทุุนพลัังงานให้้กัับห่่วงโซ่่อุุปทานได้้เป็็นอย่่างมาก การดำำ�เนิินธุุรกิิจในทิิศทาง Omnichannel สามารถมีี
กระบวนการทำำ�งานที่่�ซัับซ้้อนมากขึ้้�น และมีีโอกาสที่่�จะเกิิดอุุบััติิเหตุุและการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งจะส่่งผล
ทำำ�ให้้มีีต้้นทุุนการจััดการที่่�สููง และอาจเกิิดการหยุุดชะงัักหรืือความล่่าช้้าของทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานจากการที่่�บริิษััทฯ ได้้มีี
การบููรณาการทำำ�งานระหว่่างศููนย์์กระจายสิินค้้าของหลายธุุรกิิจในเครืือ การป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจะช่่วยลดต้้นทุุนและป้้องกััน
การสููญเสีียรายได้้ซึ่่�งเป็็นปััจจััยสำำ�คััญต่่อความคล่่องแคล่่วและความได้้เปรีียบด้้านต้้นทุุนของห่่วงโซ่่อุุปทาน จนได้้รัับ
การรัับรองมาตรฐาน ISO 45001 ระบบการจััดการอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า (Supplier Code of Conduct)
นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานที่่ร� วมถึึงบริิษัท
ั ลููกในเครืือและคู่่�ค้้า บริิษัท
ั ฯ ได้้มีีการจััดทำำ�
และประกาศจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้าเพื่่�อเป็็นแนวทางให้้กัับบริิษััทลููกในเครืือและคู่่�ค้้าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

สามารถดููรายละเอีียด
ของจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้าและ
ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ถููกครอบคลุุม
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

กระบวนการระบุุและประเมิินความเสี่่�ยงตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน
พร้้อมกัันนี้้� บริิษััทฯ ตระหนัักดีีว่่าการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนในห่่วงโซ่่อุุปทานนั้้�นเป็็นการดำำ�เนิินงานในระยะยาวที่่�จำำ�เป็็นต้้องมีี
ความต่่อเนื่่�อง จึึงได้้มีีการพััฒนากระบวนการระบุุและประเมิินความเสี่่ย
� งตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ในระยะเริ่่�มต้้น บริิษัท
ั ฯ จะเน้้นการประเมิินความเสี่่ย
� งของกลุ่่�มคู่่�ค้้าหลัักลำำ�ดับ
ั 1 แล้้วจึึงขยายขอบเขตการประเมิินให้้ครอบคลุุม
คู่่�ค้้ารายอื่่�น ๆ มากขึ้้�นต่่อไปในอนาคต
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Suppliers
Selection
Critical
Supplier
Identification

Critical Tier 1
Suppliers

Evaluate
Sustainability Risk

Sustainability
Risk Scores

Low to
Medium
Risk

Integrate
Sustainability
Review in Yearly
Business Plan

Regular On-Site
Visit and Supplier
Review Every 3
years

High Risk
Address Sustainability Concerns
and Discussion with CRC
Supplier to Develop and Implement
Corrective Action Plan in Writing within
the Established Timeframe

Yearly
Process

On-Site Inspection by CRC

No

1.
การคััดเลืือก
คู่่�ค้้า

2.
การระบุุ
คู่่�ค้้า

Issue Fixed

3.
การประเมิิน
ความเสี่่�ยง
ด้้านความ
ยั่่�งยืืน

Yes

4.
การประเมิิน
ที่่�สถานที่่�
ปฏิิบััติิงาน

5.
การแก้้ไข
ปรัับปรุุง

6.
การทบทวน
สััญญาคู่่�ค้้า

1. การคััดเลืือกคู่่�ค้้า (Supplier Selection)
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��ในการคััดเลืือกคู่่�ค้้าเป็็นการปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งประเมิินจาก
การให้้คู่่�ค้า้ ตอบแบบประเมิินด้้วยตััวเอง (Self-Assessment) และจากการทำำ� Social Listening หรืือกระบวนการตรวจสอบ
ชื่่�อเสีียงและมุุมมองที่่ค
� นในสัังคมมีีต่่อคู่่�ค้้าจากการวิิเคราะห์์คีีย์เ์ วิิร์ด
์ (Keyword) ที่่เ� กี่่ย
� วกัับลููกค้้าบนแพลตฟอร์์มสื่่�อสัังคม
ต่่าง ๆ การปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้ามีีน้ำำ��หนัักในสััดส่่วนร้้อยละ 15 ของเกณฑ์์การคััดเลืือก
คู่่�ค้้าทั้้�งหมด ดัังนั้้�น คู่่�ค้้าทุุกรายต้้องผ่่านเกณฑ์์ขั้้�นต่ำำ��นี้้�ในเบื้้�องต้้นและต้้องผ่่านเกณฑ์์การคััดเลืือกคู่่�ค้้าในหััวข้้ออื่่�น ๆ
อีีกจึึงจะถููกคััดเลืือกให้้เป็็นคู่่�ค้้าของบริิษััทฯ
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2. การระบุุคู่่�ค้้าหลััก (Critical Supplier Identification)
การระบุุคู่่�ค้้าหลััก (Critical Supplier Identification) มีีจุุดประสงค์์ในการชี้้�ให้้บริิษััทฯ เล็็งเห็็นคู่่�ค้้าที่่�มีีความสำำ�คััญที่่�สุุด
ต่่อธุุรกิิจเพื่่�อที่่ก
� ารดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษัท
ั ฯ จะสร้้างประโยชน์์สูง
ู และลดความเสี่่ย
� งได้้มาก ทั้้�งนี้้� บริิษัท
ั ฯ ร่่วมงาน
กัับเฉพาะคู่่�ค้้าลำำ�ดัับ 1 (Tier 1 Supplier) หรืือคู่่�ค้้าที่่�ร่่วมงานโดยตรงกัับบริิษััทฯ เท่่านั้้�น ซึ่่�งรวมถึึงคู่่�ค้้าหลััก (Critical Tier
1 Supplier) และคู่่�ค้้ารอง (Non-Critical Tier 1 Supplier)

3. การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน (Sustainability Risk Evaluation)
หลัังจากที่่�บริิษััทฯ สามารถระบุุคู่่�ค้้าหลัักได้้แล้้ว บริิษััทฯ จะทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในแต่่ละปีีกัับเฉพาะคู่่�ค้้า
กลุ่่�มนี้้� เนื่่�องจากคู่่�ค้้าหลัักสามารถส่่งผลกระทบต่่อบริิษััทฯ ได้้ในระดัับที่่�สููง โดยข้้อมููลที่่�ถููกใช้้ประกอบการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนได้้แก่่
•
•
•
•
•
•

ผลการตอบแบบประเมิินด้้วยตััวเอง
ผลจากการทำำ� Social Listening
ประเทศที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนสููง
การเสนอราคา
การรัับรองมาตรฐานด้้านความยั่่�งยืืน
การดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนและการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม

ผลลััพธ์์จากการประเมิินความเสี่่ย
� งด้้านความยั่่�งยืืนคืือการจััดลำำ�ดับ
ั ว่่าคู่่�ค้้าแต่่ละรายนั้้�นมีีความเสี่่ย
� งด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับ
ที่่�สููง กลาง หรืือต่ำำ�� คู่่�ค้้าหลัักที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับกลางและต่ำำ��จะถืือว่่าผ่่านการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในปีีนั้้�น
และจะถููกรวมในแผนประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในทางกลัับกััน คู่่�ค้้าที่่�มีีความเสี่่�ยงระดัับสููงจะถููกบริิษััทฯ ประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนเพิ่่�มเติิมอย่่างละเอีียดก่่อนที่่�จะสามารถร่่วมงานกัับบริิษััทฯ ได้้ต่่อไป

4. การประเมิินที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงาน (On-Site Assessment)
คู่่�ค้้าหลัักที่่�ถููกประเมิินว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสููงจะได้้รัับการประเมิินเชิิงลึึก โดยบริิษััทฯ จะส่่งพนัักงานของ
บริิษััทฯ หรืือที่่�ปรึึกษาไปตรวจสอบถึึงสถานที่่�ปฏิิบััติิงานจริิงเพื่่�อยืืนยัันผลการประเมิินอีีกรอบด้้วยข้้อมููลปฐมภููมิิ หากผล
การประเมิินที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงานยืืนยัันว่่าคู่่�ค้้ามีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสููง คู่่�ค้้ารายนั้้�นจะได้้รัับโอกาสในการแก้้ไข
ปััญหาที่่�พบเจอก่่อนสามารถกลัับไปร่่วมงานกัับบริิษััทฯ ได้้อีีกครั้้�ง

5. การแก้้ไขปรัับปรุุง (Corrective Actions)
คู่่�ค้้าหลัักที่่�ถููกยืืนยัันจากการประเมิินที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงานว่่ามีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนในระดัับสููงจะต้้องพััฒนาแผน
ปฏิิบััติิงานเพื่่�อแก้้ไขและปรัับปรุุงปััญหาให้้สำำ�เร็็จภายในกรอบเวลาที่่�กำำ�หนด หลัังจากนั้้�น บริิษััทฯ ติิดตามผลการดำำ�เนิินงาน
และประเมิินที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงานอีีกครั้้�ง คู่่�ค้้าที่่�สามารถแก้้ไขปรัับปรุุงได้้สำำ�เร็็จจึึงจะสามารถกลัับเข้้าดำำ�เนิินงานตามปกติิ
พร้้อมกัับคู่่�ค้้าหลััก ที่่� ถูู กประเมิิ นว่่ า มีีความเสี่่� ย งในระดัับกลางและต่ำำ�� ส่่ว นคู่่�ค้้าที่่�ยัังคงมีีประเด็็น ที่่�ยัังต้้องการการแก้้ ไข
หลงเหลืืออยู่่�จะสามารถดำำ�เนิินการแก้้ไขปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิมจนกว่่าจะสำำ�เร็็จ

6. การทบทวนสััญญาคู่่�ค้้า (Supplier Review)
เพื่่�อเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เมื่่�อคู่่�ค้้าหลัักทุุกรายนั้้�นได้้ร่่วมงานกัับบริิษััทฯ ครบทุุก 3 ปีี คู่่�ค้้าหลัักเหล่่านี้้�
จะต้้องถููกประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สถานที่่�ปฏิิบััติิงานเพื่่�อยืืนยัันความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััทฯ ได้้อย่่างสม่ำำ��เสมอ
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ประเภทของคู่่�ค้้า

คู่่�ค้้าที่่�ได้้รัับการประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืน
(แบ่่งเป็็นคู่่�ค้้าแต่่ละประเภท)

จำำ�นวนคู่่�ค้้า

คู่่�ค้้าทั้้�งหมด/คู่่�ค้้าลำำ�ดัับ 1

24,560

796 (ร้้อยละ 3.2)

290

259 (ร้้อยละ 89)

คู่่�ค้้าหลัักลำำ�ดัับ 1*

0

คู่่�ค้้าลำำ�ดัับอื่่�น (Non-Tier 1 Suppliers)

0

*เฉพาะกลุ่่�มธุุรกิิจฟู้้�ด แฟชั่่�น และฮาร์์ดไลน์์

คู่่�ค้้าภายในประเทศไทย

คู่่�ค้้าต่่างประเทศ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

93.80

(23,048 ราย)

6.20

(1,512 ราย)

ค่่าใช้้จ่า่ ยในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
หมวดหมู่่�ธุุรกิิจ
มููลค่า่ การใช้้จ่า่ ยในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
จำำ�นวนคู่่�ค้้าลำำ�ดัับ 1
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รวม
100%
(130,474 ล้้านบาท)

100%

(24,560 คู่่�ค้้า)

กลุ่่�มฟู้้�ด

กลุ่่�มแฟชั่่�น

กลุ่่�มฮาร์์ด
ไลน์์

กลุ่่�มพร็็อพ
เพอร์์ตี้้�

27%

26%

41%

6%

27%

14%

9%

50%
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ตััวชี้้�วััดด้้านการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่�งยืืนในปีี 2564

เซ็็นเห็็นชอบกัับจรรยาบรรณ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า

ตอบแบบประเมิินความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนด้้วยตััวเอง

รัับการฝึึกอบรมด้้านความยั่่�งยืืน

คู่่�ค้้าหลัักลำำ�ดัับ 1
(สััดส่่วนจากจำำ�นวนคู่่�ค้้า
หลัักลำำ�ดัับ 1 ทั้้�งหมด)

เป้้าหมาย

ร้้อยละ

ร้้อยละ

100
ร้้อยละ

100
ร้้อยละ

0

100

ภายในปีี 2566
ร้้อยละ

100

ภายในปีี 2566
ร้้อยละ

100

ภายในปีี 2567

หมายเหตุุ: เฉพาะการดำำ�เนิินงานของประเทศไทย

แผนรัับมืือการแพร่่ระบาดของ COVID-19 สำำ�หรัับศููนย์์กระจายสิินค้้า
บริิษััทฯ ได้้มีีการจััดทำำ�แผนรัับมืือการระบาดของ COVID-19 สำำ�หรัับศููนย์์กระจายสิินค้้า โดยมีีวััตถุุประสงค์์ใน
การป้้องกัันการขััดข้้องในศููนย์์กระจายสิินค้้า ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญเป็็นอย่่างมากต่่อทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน ซึ่่�งรวมถึึง
มาตรการรัับมืือใน 3 ระดัับ ได้้แก่่ การเตรีียมความพร้้อม การตอบสนอง และการฟื้้น
� ฟูู และครอบคลุุมการดำำ�เนิินงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับศููนย์์กระจายสิินค้้าทั้้�งหมด ที่่�สำำ�คััญได้้มีีการติิดตามสถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ปรัับเปลี่่�ยนแผนรัับมืือให้้สอดคล้้องกัับลัักษณะของ COVID-19 ที่่�กลายพัันธุ์์�ใหม่่
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มาตรการรัับมืือการแพร่่ระบาดของ COVID-19
ระดัับมาตรการ

เตรีียม
ความพร้้อม
(Preparation
Stage)

ตััวอย่่างมาตรการด้้าน
พนัักงานและบุุคลากร

ตััวอย่่างมาตรการ
ด้้านสถานที่่�ดำ�ำ เนิินงาน

ตััวอย่่างมาตรการด้้าน
การบริิหารจััดการสิินค้า้

ทำำ�การตรวจสอบ
ประวััติิการเดิินทาง
ประวััติิการสััมผััสกัับ
ผู้้�ติิดเชื้้�อและผู้้�เสี่่ย
� งติิดเชื้้�อ
การเว้้นระยะห่่าง
การคััดกรองอุุณหภููมิิ
การจััดอบรมเกี่่�ยวกัับ
การป้้องกััน COVID-19

การทำำ�ความสะอาดเพื่่�อ
ฆ่่าเชื้้�อโรค การเตรีียม
ศููนย์์กระจายสิินค้้าสำำ�รอง
ในพื้้�นที่่�อื่่�น ในกรณีีที่่�ต้้อง
ปิิดสถานที่่�จากการตรวจ
พบผู้้�ติิดเชื้้�อ หรืือจาก
ประกาศล็็อกดาวน์์

การเพิ่่�มจำำ�นวนสิินค้้าใน
คลัังสิินค้้าและใน
ร้้านค้้าเพื่่�อป้้องกัันสิินค้้า
ขาดแคลน เพิ่่�มจำำ�นวน
สิินค้้านำำ�เข้้าในกรณีีที่่�ห้้าม
ขนย้้ายสิินค้้าข้้ามประเทศ
ติิดตามสถานการณ์์ใน
พื้้�นที่่�ดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้า

ให้้พนัักงานที่่�อุุณหภููมิิสููง
กว่่า 37.5°C กลัับบ้้าน
เพื่่�อเฝ้้าสัังเกตอาการ
ให้้พนัักงานที่่�สััมผััสกัับ
ผู้้�ติิดเชื้้�อหรืือผู้้�เสี่่�ยง
ติิดเชื้้�อสููงกัักตััวเองที่่�บ้้าน
เป็็นระยะเวลา 14 วััน

ปิิดสถานที่่�ดำำ�เนิินงาน
ระงัับการใช้้รถบรรทุุกคััน
ที่่�สััมผััสกัับผู้้�ติิดเชื้้�อทัันทีี
เพื่่�อทำำ�ความสะอาดและ
ฆ่่าเชื้้�อโรค

ขนย้้ายสิินค้้าจากในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงไปยัังศููนย์์กระจาย
สิินค้้าชั่่�วคราว ขนย้้าย
สิินค้้าระหว่่างร้้านค้้าเพื่่�อ
ป้้องกัันการขาดแคลน
สิินค้้า วางแผนเส้้นทาง
ขนส่่งสิินค้้าสำำ�รองเพื่่�อ
หลีีกเลี่่�ยงพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
หรืือพื้้�นที่่�ที่่�มีีประกาศ
ล็็อกดาวน์์

ให้้โอกาสในการทำำ�งาน
ล่่วงเวลา (Overtime)
เพื่่�อชดเชยรายได้้ให้้กัับ
พนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการกัักตััว
จ้้างพนัักงานชั่่�วคราว หรืือ
คู่่�ค้้าเพื่่�อแบ่่งเบาภาระงาน
สลัับตารางการทำำ�งาน
ให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณ
ของงาน

กลัับมาใช้้ศููนย์์กระจาย
สิินค้้าหลัักหลัังจากที่่�มีี
การทำำ�ความสะอาด และ
หลัังจากที่่�พื้้�นที่่�มีี
ความเสี่่�ยงที่่�ลดลง

มีีการวางแผนการเข้้า
ทำำ�งานของพนัักงาน และ
จ้้างผู้้�รัับเหมา

ตอบสนอง
(Action
Stage)

ฟื้้�นฟูู
(Recovery
Stage)
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รายงานสถานการณ์์ให้้กับ
ั
ผู้้�บริิหารเพื่่�อดำำ�เนิินการ
สื่่�อสารภายในกัับองค์์กร
ได้้อย่่างโปร่่งใสและ
ถููกต้้อง

สื่่�อสารถึึงผลกระทบต่่าง ๆ
ให้้กัับทุุกส่่วนรัับทราบ
ตรวจสอบจำำ�นวนสิินค้้า
เพื่่�อเติิมสิินค้้า ขนส่่ง
สิินค้้าตามรายการที่่�มีีอยู่่�
แล้้วโดยด่่วน
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ปีี 2564
กรณีีการติิดเชื้้�อภายในพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิงานของพนัักงาน
ในส่่วนงานด้้านห่่วงโซ่่อุุปทาน

57

กรณีีการติิดเชื้้�อจากภายนอกพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิงานของพนัักงานในส่่วนงาน
ด้้านห่่วงโซ่่อุุปทาน

154

กรณีี

(ร้้อยละ 2.3 ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด 2,511 กรณีี)

71

กรณีี

(ร้้อยละ 6.1 ของพนัักงาน
ทั้้�งหมด 2,511 กรณีี)

กรณีีการกัักตััวของผู้้�เสี่่�ยงติิดเชื้้�อที่่�ถููกกัักตััว

659

กรณีีการติิดเชื้้�อของ
ผู้้�รัับเหมาในส่่วนงาน
ด้้านห่่วงโซ่่อุุปทาน

กรณีี

(ร้้อยละ 26.2 ของพนัักงานทั้้�งหมด 2,511 กรณีี)

กรณีี

(ร้้อยละ 7.2 ของผู้้�รัับเหมา
ทั้้�งหมด 993 กรณีี)

กรณีีการหยุุดชะงัักการทำำ�งาน
ของศููนย์์กระจายสิินค้้า

0

ครั้้�ง

การพััฒนาแพลตฟอร์์มให้้บริิการขนส่่งสิินค้้าที่่�มีีขนาดใหญ่่
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้มีีการวางแผนร่่วมกัับ บริิษััท เคอรี่่� เอ็็กซ์์เพรส (ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) ซึ่่�งเป็็น
ผู้้�ให้้บริิการด้้านโลจิิสติิกส์์รายใหญ่่ของประเทศ ในการพััฒนา Kerry XL ซึ่่�งเป็็นแพลตฟอร์์มให้้บริิการขนส่่งสิินค้้า
ที่่�มีีขนาดใหญ่่ อาทิิ เฟอร์์นิิเจอร์์ และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า เป็็นการต่่อยอดระบบโลจิิสติิกส์์ของบริิษััทฯ ให้้สามารถตอบ
สนองความต้้องการของลููกค้้าและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประโยชน์์ที่่�บริิษััทฯ จะได้้รัับจาก
การร่่วมมืือนี้้� คืือ ต้้นทุุนและระยะเวลาในการขนส่่งสิินค้้าขนาดใหญ่่ที่่�ลดลง และการเพิ่่�มความสะดวกสบายให้้กัับ
ลููกค้้าผ่่านบริิการตรวจสอบสถานะในการขนส่่งสิินค้้า
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ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และ
การปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า
การขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจของบริิษััทฯ ในปััจจุุบััน ได้้เปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่� Digital Transformation และ Internet of Things (IoTs)
ที่่�มุ่่�งยกระดัับความรวดเร็็วและประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินงาน ควบคู่่�กัับความปลอดภััยของข้้อมููลสำำ�คััญของธุุรกิิจ และ
ข้้อมููลส่่วนตััวของคู่่�ค้้าและลููกค้้า ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของความปลอดภััยทางไซเบอร์์และเสถีียรภาพ
ของเครืือข่่ายข้้อมููล อัันมีีความเสี่่�ยงต่่อการถููกโจรกรรมข้้อมููลและอาชญากรรมทางไซเบอร์์ที่่�มีีรููปแบบที่่�หลากหลายและ
ซัับซ้้อนมากขึ้้น
� ซึ่่�งอาจสามารถสร้้างความเสีียหายจากการรั่่�วไหลของข้้อมููล จนส่่งผลกระทบต่่อความมั่่�นคงทั้้�งมิิติเิ ศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนความน่่าเชื่่�อถืือของคู่่�ค้้าและลููกค้้าที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ ยิ่่�งกว่่านั้้�น บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญต่่อ
การปฏิิบััติิตามกฎหมายทั้้�งในประเทศและระดัับสากลด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์และความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลอย่่าง
เคร่่งครััด เพื่่�อป้้องกัันภััยทางไซเบอร์์และลดผลกระทบการรั่่�วไหลของข้้อมููลสู่่�สาธารณะที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น

แนวทางการจััดการ
ในการวางรากฐานความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และความปลอดภััยของข้้อมููล บริิษัท
ั ฯ ได้้เริ่่�มจากการจััดตั้้ง
� หน่่วยงานกำำ�กับ
ั ดููแล
ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััวของคู่่�ค้้าและลููกค้้า (CISO) ที่่�มีีบทบาทในการกำำ�กัับดููแลเสถีียรภาพ
ของเครืือข่่าย โดยมีีพนัักงานในระดัับชำำ�นาญการรัับผิิดชอบอย่่างใกล้้ชิิด พร้้อมทั้้�งจััดการระบบรัักษาความปลอดภััยอย่่าง
เคร่่งครััดให้้แก่่ศููนย์์คอมพิิวเตอร์์ เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงต่่อความเสีียหายทางกายภาพ ภายใต้้โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล โดยเฉพาะอัันประกอบด้้วย คณะกรรมการนโยบายความเสี่่�ยง
ประธานกรรมการบริิหาร ประธานด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ ตลอดจนพนัักงานระดัับปฏิิบััติิการ นอกจากนี้้�
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิบัังคัับใช้้ในการจััดเก็็บและถ่่ายโอนข้้อมููลของระบบสารสนเทศ เพื่่�อสร้้างองค์์ความรู้้�และ
ความตระหนัักของพนัักงานทุุกระดัับ มากไปกว่่านี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดนโยบายความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล พร้้อมทั้้�งพััฒนา
ความปลอดภััยของระบบการจััดการข้้อมููลของลููกค้้า ควบคู่่�กัับการจััดสรรช่่องทางให้้แก่่ลูก
ู ค้้าและผู้้�ที่่ถื
� อ
ื หุ้้�นในการสอบถาม
ด้้านสิิทธิิการเข้้าถึึงข้้อมููลและร้้องเรีียนด้้านไซเบอร์์ เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าและคู่่�ค้้าที่่มีี
� ให้้มีีความมั่่�นคงทางไซเบอร์์
และแนวทางการป้้องกัันระบบสารสนเทศของบริิษัท
ั ฯ ที่่ส
� ามารถพััฒนาและปรัับตััวได้้อย่่างยืืดหยุ่่�นในการรัับมืือกัับภััยคุก
ุ คาม
ทางไซเบอร์์ได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์
และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััวของคู่่�ค้้าและลููกค้้า

Risk Policy Committee

CEO

Chief Information Security Officer (CISO)

สามารถศึึกษาโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์และการปกป้้องข้้อมููลส่่วนตััวของลููกค้้า
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
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กระบวนการด้้านความปลอดภััยทางไซเบอร์์

จัั ด ป ร ะ ชุุ ม ป S C M ( S e c u r i t y
Committee Meeting) ระหว่่ า ง
ห น่่ ว ย ง า น ดูู แ ล ค ว า ม ป ล อ ดภัั ย
ท า ง ไ ซ เ บ อ ร์์ เ พื่่� อ แ ล ก เ ป ลี่่� ย น แ ล ะ
ร่่ ว มกัั น กำำ� หนดทิิ ศ ทางการบริิ ห าร
ความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ

รวบรวม และแลกเปลี่่ย
� นข้้อมููลข่่าวสาร
เกี่่�ยวกัับความปลอดภััยไซเบอร์์ เพื่่�อ
ประเมิิ น ความเสี่่� ย งและเตรีี ย มพร้้ อ ม
ต่่อภััยคุุกคามทางไซเบอร์์

ป รัั บ ป รุุ ง วิิ ธีี ก า ร แ ล ะ จัั ดทำำ� ก ร อ บ
การดำำ� เนิิ น งานเพื่่� อ เป็็ น แนวปฏิิ บัั ติิ
รวมทั้้�งระบบเทคโนโลยีีเชิิงป้้องกัันให้้
เป็็นไปตามกรอบ CIS Controls และ
NIST CSF

การป้้องกัันความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะสร้้ า งความปลอดภัั ย ของข้้ อ มูู ล ส่่ ว นบุุ ค คลจากการใช้้ บ ริิ ก ารและเลืื อ กซื้้� อ สิิ น ค้้ า และดูู แ ลคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งหมดอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดการรั่่�วไหลสู่่�สาธารณะ จึึงได้้มีีการจััดทำำ�
นโยบายด้้านความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล และเปิิดเผยนโยบายสู่่�สาธารณะเพื่่�อสร้้างความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน ภายใต้้
การกำำ�กับ
ั ดููแลของหน่่วยงานคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลที่่มีี
� หน้้าที่่ใ� ห้้คำำ�แนะนำำ� และกำำ�หนดกรอบการดำำ�เนิินงานที่่ส
� อดคล้้องกัับ
พ.ร.บ. คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นด้้านความปลอดภััย
ของข้้อมููลให้้แก่่ลููกค้้า ว่่าข้้อมููลส่่วนบุุคคลจะไม่่ถููกนำำ�ไปใช้้ หรืือเปิิดเผย อัันขััดต่่อจุุดประสงค์์ที่่�เจ้้าของข้้อมููลได้้รัับทราบ
มากไปกว่่านี้้� บริิษัท
ั ฯ ได้้สร้้างช่่องทางการให้้บริิการในรููปแบบออนไลน์์และศููนย์์บริิการลููกค้้า (Call Center) เพื่่�อให้้คำำ�ปรึึกษา
ซึ่่�งมีีประเด็็นที่่�ครอบคลุุมดัังต่่อไปนี้้�

ประเภทข้้อมููลส่่วนบุุคคล

วััตถุุประสงค์์การเก็็บรวบรวม
การใช้้ และการเปิิดเผยข้้อมููล

หน่่วยงานหรืือบุุคคลที่่�
บริิษััทฯ อาจเปิิดเผยข้้อมููลให้้

การโอนข้้อมููลออก
นอกราชอาณาจัักร

ระยะเวลาในการเก็็บ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ความปลอดภััยของข้้อมููล

นโยบายการเก็็บและใช้้คุ้้�กกี้้�

สิิทธิิตามกฎหมายของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ช่่องทางบริิการสำำ�หรัับการใช้้สิท
ิ ธิิ
ของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล

สามารถศึึกษาขั้้�นตอนและ
การจััดการด้้านความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
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ช่่องทางติิดต่่อและร้้องเรีียนด้้านข้้อมููลส่่วนบุุคคล
บริิษััทฯ จััดทำำ�ช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารให้้แก่่ลููกค้้าและผู้้�ถืือหุ้้�น ทั้้�งในรููปแบบออนไลน์์และออฟไลน์์ สำำ�หรัับ
การติิดต่่อขอคำำ�ปรึึกษาและแสดงความประสงค์์ในการเข้้าถึึงข้้อมููลส่่วนตััวตามนโยบายของบริิษััทฯ ตลอดจน
การร้้องเรีียนถึึงเหตุุการณ์์ข้้อมููลรั่่�วไหล หรืือการถููกละเมิิดสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััว เพื่่�อสร้้างความโปร่่งใส่่ใน
การดำำ�เนิินงานด้้านการจััดเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลและความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�มีีให้้แก่่บริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�
ทุุกข้้อร้้องเรีียนจะได้้รับ
ั การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อหาถึึงสาเหตุุและดำำ�เนิินการ
แก้้ ไ ขอย่่ า งรวดเร็็ ว ที่่� สุุ ด โดยหากเป็็ น สาเหตุุ อัั น เกิิ ด จากบริิ ษัั ท ฯ จะมีีการแสดงความรัั บ ผิิ ดช อบในส่่ ว นของ
การชดใช้้หรืือเยีียวยาให้้แก่่ผู้้�ร้้องเรีียนตามความเหมาะสม

ช่่องทางการติิดต่่อ
บริิษััท เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน)
อาคารเซ็็นทรััลชิิดลมทาวเวอร์์ ชั้้�น 14 เลขที่่� 22 ซอยสมคิิด
ถ.เพลิินจิิต แขวงลุุมพิินีี เขตปทุุมวััน กรุุงเทพฯ 10330

Call Center:

+66 2 650 3600, +66 2 730 7777
e-mail: pr@central.co.th, contact@central.co.th
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ผลการดำำ�เนิินงาน
ความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ /
ความมั่่�นคงทางไซเบอร์์

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�นวนเหตุุการณ์์การละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลสารสนเทศ* หรืือเหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคง
ทางไซเบอร์์อื่่�น ๆ **

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

2 กรณีี

• จำำ�นวนเหตุุการณ์์การละเมิิดข้้อมููล*** อัันประกอบด้้วย
การรั่่�วไหลของข้้อมููล การโจรกรรมข้้อมููล
และการสููญหายของข้้อมููลของลููกค้้า

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

• จำำ�นวนพนัักงานและลููกค้้าที่่�ได้้รัับผลกระทบ
จากการรั่่�วไหลของข้้อมููล

0 คน

0 คน

0 คน

0 คน

• จำำ�นวนเงิินบาทที่่�ถููกปรัับหรืือได้้รัับบทลงโทษ
อัันมีีสาเหตุุจากการละเมิิดความปลอดภััยของข้้อมููล
สารสนเทศ หรืือเหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคงทางไซเบอร์์
อื่่�น ๆ

0 บาท

0 บาท

0 บาท

0 บาท

การป้้องกัันข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนอัันมีีหลัักฐานรองรัับ****
ด้้านการละเมิิดข้้อมููลส่่วนบุุคคลของลููกค้้า

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

1 กรณีี

• ข้้อร้้องเรีียนจากบุุคคลภายนอก

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

1 กรณีี

• ข้้อร้้องเรีียนจากหน่่วยงานกำำ�กัับข้้อกฎหมาย
(หน่่วยงานรััฐ)

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

0 กรณีี

*

การละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ (Information Security Breaches) หมายถึึง การเข้้าถึึงข้้อมููล แอปพลิิเคชััน เครืือข่่าย อุุปกรณ์์
ระบบรัักษาความปลอดภััยของเครืือข่่ายและข้้อมููล โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต

**

เหตุุการณ์์ด้้านความมั่่�นคงไซเบอร์์อื่่�น ๆ (Other Cybersecurity Incidents) หมายถึึง กรณีีอื่่�น ๆ นอกจากการเข้้าถึึง หรืือเปิิดเผยข้้อมููลที่่�ได้้รัับการคุ้้�มครอง
โดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต เช่่น การที่่�ผู้้�บุุกรุุกเข้้าควบคุุมระบบไฟฟ้้า หรืือ ระบบขนส่่ง เป็็นต้้น

*** การละเมิิดข้้อมููล (Data Breach) หมายถึึง ผลกระทบอัันเกิิดจากการละเมิิดระบบรัักษาความปลอดภััยที่่�นำำ�ไปสู่่�เหตุุการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ หรืือการกระทำำ�อัันมิิชอบ
ด้้วยกฎหมาย การรั่่�วไหลของข้้อมููล การเปลี่่�ยนแปลงหรืือเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยไม่่ได้้รัับอนุุญาต ตลอดจนการจััดเรีียงและประมวลผลข้้อมููลส่่วนบุุคคล หรืือ
ข้้อมููลที่่�เป็็นความลัับ อัันกระทบต่่อระบบรัักษาความปลอดภััย
****	ข้้อร้อ
้ งเรีียนอัันมีีหลัักฐานรองรัับ หมายถึึง จดหมายร้้องเรีียนที่่ร่่� างโดยลููกค้้า หน่่วยงานกำำ�กัับข้้อกฎหมาย (หน่่วยงานรััฐ) อัันมีีประเด็็นเกี่่ย
� วข้้องกัับการละเมิิดข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลของลููกค้้า หรืือข้้อร้้องเรีียนภายนอกองค์์กร (3rd Party Organization) ที่่�สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของบริิษััทฯ (หรืือนโยบายด้้านความเป็็นส่่วนตััวของ
ข้้อมููลของบริิษััทฯ )
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
การรัับรองนโยบายด้้านความมั่่�นคงของข้้อมููลสารสนเทศ
(Information Security Policy Endorsement)
บริิ ษัั ท ฯ วางกลยุุ ท ธ์์ ที่่� เ ปรีี ย บเสมืื อ นพิิ ม พ์์ เ ขีี ย วเพื่่� อ สร้้ า งทิิ ศ ทางการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความมั่่� น คงของข้้ อ มูู ล
สารสนเทศให้้เกิิดความชััดเจน อัันถืือเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�สำำ�คััญในการยกระดัับประสิิทธิิภาพด้้านความปลอดภััย
ของข้้อมููล การจััดการความเสี่่�ยง ตลอดจนการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล

ชื่่�อโครงการ

การรัับรองนโยบายด้้านความมั่่�นคงของข้้อมููลสารสนเทศ

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

ยกระดัับภาพรวมความปลอดภััยของข้้อมููล

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

นโยบายด้้านความมั่่�นคงของข้้อมููลสารสนเทศ

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

กรอบการดำำ�เนิินงานด้้านความมั่่�นคงของข้้อมููลสารสนเทศ
เพื่่�อลดความเสี่่�ยง

โครงการพััฒนาระบบรัักษาความปลอดภััยขั้้�นสููงของข้้อมููลปลายทางด้้วย
เทคโนโลยีี EDR (Enhanced Endpoint Advance Protection with EDR
Technology)
บริิษัท
ั ฯ ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความปลอดภััยของข้้อมููลเครื่่�องอุุปกรณ์์ปลายทาง (End Points) จึึงทำำ�การประยุุกต์์ใช้้
เทคโนโลยีี EDR (Endpoint Detection and Response) ในการตรวจสอบเหตุุการณ์์ที่อ
่� าจนำำ�มาสู่่�ความเสี่่ย
� งด้้าน
ความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�เกิิดขึ้้�นที่่�เครื่่�องอุุปกรณ์์ปลายทางที่่�สามารถตอบสนองได้้อย่่างรวดเร็็ว ตลอดจน
การเพิ่่�มประสิิทธิิผลการกู้้�คืืนของข้้อมููลให้้สููงมากขึ้้�น

ชื่่�อโครงการ

การพััฒนาระบบรัักษาความปลอดภััยขั้้�นสููงของข้้อมููลปลายทาง
ด้้วย เทคโนโลยีี EDR
(Enhanced Endpoint Advance Protection with EDR
Technology)

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

ยกระดัับความปลอดภััยของข้้อมููลปลายทาง

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี EDR

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดความเสี่่ย
� งด้้านการรั่่�วไหลของข้้อมููล และลดความเสีียหายที่่เ� กิิดขึ้น
้�
จากข้้อมููลที่่�ได้้รัับความเสีียหายจากการเจาะระบบ ณ เครื่่�องอุุปกรณ์์
ปลายทาง
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การพััฒนาระบบป้้องกัันโปรแกรมไม่่พึึงประสงค์์ และอีีเมลหลอกลวง
(Enhanced Phishing/e-mail Malware Protection)
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินโครงการป้้องกัันการคุุกคามทางไซเบอร์์ที่่�มาในรููปแบบอีีเมลหลอกหลวง ที่่�มีีการแนบโปรแกรมที่่�
ไม่่พึึงประสงค์์ซึ่่�งมีีจุุดมุ่่�งหมายในการเข้้าถึึงข้้อมููลสำำ�คััญหรืือพื้้�นที่่�จััดเก็็บข้้อมููลที่่�มีีการจำำ�กััดสิิทธิ์์�และไม่่เปิิดเผย
สู่่�สาธารณะ จึึงมุ่่�งสร้้างความตระหนัักให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับให้้เฝ้้าระวัังถึึงภััยอัันตรายที่่�แอบแฝงมากัับอีีเมล
พร้้อมทำำ�การทดสอบความตระหนัักและระบบรัักษาความปลอดภััยอย่่างสม่ำำ��เสมอ

ชื่่�อโครงการ

การพััฒนาระบบป้้องกัันโปรแกรมไม่่พึง
ึ ประสงค์์ และอีีเมลหลอกลวง
(Enhanced Phishing/e-mail Malware Protection)

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สร้้ า งความตระหนัั ก และยกระดัั บ ด้้ า นความปลอดภัั ย และความเป็็ น
ส่่วนตััวของข้้อมููล

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ยกระดัับการป้้องกัันการโจรกรรมข้้อมููล

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ช่่ ว ยลดความผิิ ด พลาดที่่� เ กิิ ด จากบุุ ค ลากรเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย ง และ
ความเสีียหายด้้านการเงิิน อัันเกิิดจากการโจรกรรมข้้อมููล

โครงการเพิ่่�มศัักยภาพ Security Operation Center / Incident Response
เพื่่�อพััฒนา Incident Response Recovery
(Security Operation Center / Incident Response Capabilities for
Improved Incident Response Recovery)
บริิ ษัั ท ฯ มุ่่�งเสริิ ม ขีี ด ความสามารถของระบบการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความปลอดภัั ย และกระบวนการตอบสนอง
ต่่อสถานการณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์ ผ่่านการทบทวนการจััดการเหตุุการณ์์ด้้านความปลอดภััยที่่�เกิิดขึ้้�นโดยพิิจารณา
ถึึงระบบการแจ้้งเตืือน การตรวจจัับเหตุุการณ์์ไม่่พึง
ึ ประสงค์์ การตอบสนอง ตลอดจนการกู้้�คืืนข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ของ
ธุุรกิิจอย่่างทัันท่่วงทีี

ชื่่�อโครงการ
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การเพิ่่�มศัักยภาพ Security Operation Center / Incident
Response เพื่่�อพััฒนา IR Recovery

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

สร้้างความปลอดภััยของข้้อมููลและความพร้้อมต่่อเหตุุการณ์์ อัันเป็็น
ความเสี่่�ยงต่่อความปลอดภััยของข้้อมููล

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

Security Operation Center / Incident Response ที่่มีี
� ประสิิทธิิภาพ
สููงขึ้้�น

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

ลดความเสี่่�ยง และความเสีียหายอัันเกิิดจากเหตุุการณ์์ไม่่พึึงประสงค์์
เพื่่�อคงไว้้ซึ่่�งความต่่อเนื่่�องของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีในปััจจุุบััน ได้้มีีบทบาทสำำ�คััญต่่อการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของมนุุษย์์ บริิษััทฯ จึึงเล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญ ในการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่�อนำำ�มาพััฒนาเป็็นนวััตกรรมที่่�สามารถตอบรัับกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
และสร้้างประสบการณ์์ที่่�ดีีให้้แก่่ลููกค้้า อัันนำำ�มาสู่่�ความได้้เปรีียบในเชิิงการแข่่งขัันที่่�จะเป็็นส่่วนส่่งเสริิมให้้ธุุรกิิจเติิบโตอย่่าง
ก้้าวกระโดด มากไปกว่่านี้้� บริิษัท
ั ฯ ตระหนัักถึึงผลกระทบจากการเกิิดใหม่่ของเทคโนโลยีีท่่ามกลางกระแส Disruption บริิษัท
ั ฯ
จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�นำำ�สมััย และปรัับเข้้าสู่่�กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจขององค์์กร อาทิิ การพััฒนา
ต่่อยอดช่่องทางการให้้บริิการและจำำ�หน่่ายสิินค้้าแบบออนไลน์์ ควบคู่่�กัับการทำำ�การตลาดแบบ Omnichannel ที่่�เน้้น
การเข้้าถึึงลููกค้้าทุุกเพศ และทุุกช่่วงอายุุ ได้้อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและความรวดเร็็ว
ในการทำำ�งาน ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ที่่�มีีให้้แก่่บริิษััทฯ

แนวทางการจััดการ
ในการดำำ�เนิินงานด้้านนวััตกรรม บริิษััทฯ ได้้มอบหมายให้้แก่่ทีีม “Central Tech” อัันเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจย่่อยในเครืือของบริิษััทฯ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อลููกค้้า ภายใต้้แนวคิิด “Customer Centric” เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความประทัับใจของลููกค้้า
ที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ ผ่่านการปรัับกลยุุทธ์์ทางการตลาด มุ่่�งเสริิมศัักยภาพของแพลตฟอร์์ม Omnichannel, e-Commerce
และ Customer Relationship ควบคู่่�กัับการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อกระบวนการทำำ�งานที่่�สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและ
ยกระดัับความรวดเร็็วในการทำำ�งานภายในหน่่วยธุุรกิิจ ตลอดจนการติิดต่่อประสานงานระหว่่างองค์์กร มากไปกว่่านี้้�
เพื่่�อสร้้างความเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเป็็นรููปธรรม บริิษััทฯ ได้้มุ่่�งเน้้นการสื่่�อสารสร้้างความเข้้าใจด้้านนวััตกรรมให้้แก่่พนัักงาน
ทุุกระดัับ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ อีีกทั้้�ง บริิษััทฯ ได้้สนัับสนุุนศููนย์์พััฒนา
นวััตกรรมเทคโนโลยีี (Central Tech Retail Lab) เพื่่�อทดลองพััฒนาเทคโนโลยีีที่่�นำำ�สมััยและมอบโอกาสการต่่อยอด
ให้้แก่่บริิษัท
ั สตาร์์ทอััพที่่มีีศั
� ก
ั ยภาพ เพื่่�อความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ซึ่่�งถืือเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั ในการบรรลุุเป้้าหมาย
ของบริิษััทฯ เพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�อัันดัับ 1 ด้้านการค้้าปลีีกของประเทศไทย
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ระบุุสิ่่�งที่่�ต้้องการ
และปััญหา
หรืืออุุปสรรค

04.	ทำำ�การวิิเคราะห์์
ถึึงปััญหาและ
อุุปสรรคที่่�เกิิดขึ้้�น

Governance

Social

02.	สร้้างแบบจำำ�ลอง
เพื่่�อดููความสนใจ
จากตลาดและผู้้�ใช้้จริิง

02
01

03
04

03. ทดลองประสิิทธิิผล

หากล้้มเหลวให้้
ทำำ�การระบุุปััญหาใหม่่
หรืือจบโครงการ

ทำำ�การ Scale Up
เพื่่�อผลัักดัันให้้ต่่อยอด
ในเชิิงพาณิิชย์์

Process Innovation นวััตกรรมเพื่่�อกระบวนการทำำ�งาน
บริิษััทฯ ได้้พััฒนานวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับกระบวนการทำำ�งานของบริิษััทฯ อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้นการปรัับใช้้นวััตกรรม
เพื่่�อเพิ่่�มความรวดเร็็วและประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน พร้้อมทั้้�งสร้้างความปลอดภััยและบรรยากาศที่่เ� หมาะสมแก่่การทำำ�งาน
ควบคู่่�กัับเครื่่�องมืือเพื่่�อเสริิมศัักยภาพการทำำ�งานให้้แก่่พนัักงาน อัันถืือเป็็นรากฐานสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการสร้้างประสบการณ์์ที่ดีี
่�
ให้้แก่่ลููกค้้า โดยในปีี 2564 ได้้มีีการดำำ�เนิินโครงการด้้านนวััตกรรมเพื่่�อกระบวนการทำำ�งานดัังต่่อไปนี้้�

โครงการที่่�โดดเด่่น ด้้านนวััตกรรมเพื่่�อกระบวนการทำำ�งาน
C-Coin
สืืบเนื่่�องจากการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาเหรีียญคริิปโต “C-Coin” เพื่่�อมอบเป็็นรางวััลให้้แก่่พนัักงานในบริิษัท
ั ฯ นั้้�น
ได้้รัับผลตอบรัับเป็็นอย่่างดีีและเกิิดผลลััพธ์์ที่่�ดีี บริิษััทฯ จึึงได้้ขยายโครงการดัังกล่่าว โดยมุ่่�งพััฒนา C-Coin
ให้้กลายเป็็นเหรีียญคริิปโตที่่มีี
� เสถีียรภาพ เหมาะสมสำำ�หรัับการซื้้�อสิินค้้าหรืือบริิการของบริิษัท
ั ฯ โดยในอนาคต บริิษัท
ั ฯ
มุ่่�งขยายฐานผู้้�ใช้้งาน C-Coin ให้้สามารถใช้้จ่า่ ยซื้้�อสิินค้้าผ่่านสาขาหรืือร้้านค้้าในเครืือ ซึ่่�งถืือเป็็นโครงการที่่น
� อกจาก
จะส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมและสร้้างความผููกผัันให้้แก่่พนัักงานแล้้ว ยัังสามารถต่่อยอดเพิ่่�มความสะดวกสบายแก่่
ลููกค้้า อัันนำำ�ไปสู่่�ความนำำ�สมััยของการให้้บริิการของบริิษัท
ั ฯ ที่่ยื
� ด
ื หยุ่่�นและปรัับตััวให้้เข้้ากัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค
ในปััจจุุบััน C-Coin ได้้รัับรางวััลจากงาน 2021 IDC Future Enterprise Awards Thailand ในหััวข้้อ “Best in
Future of Work” ซึ่่�งนัับเป็็นบริิษััทแรกในประเทศไทยที่่�ได้้รัับรางวััลนี้้�
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Facial Recognition เทคโนโลยีีสแกนใบหน้้าและตรวจวััดอุุณหภููมิิ
บริิ ษัั ท ฯ พัั ฒ นาเทคโนโลยีีสแกนใบหน้้ า และตรวจวัั ดอุุ ณ หภูู มิิ พร้้ อ มแจ้้ ง เตืื อ นการใส่่ ห น้้ า กากอนามัั ย ที่่� มีี
ความแม่่นยำำ�และรวดเร็็ว โดยในปีี 2564 ได้้มีีการขยายผลการใช้้งานให้้ครอบคลุุมทุุกสาขาของศููนย์์การค้้า เพื่่�อ
ดููแลความปลอดภััยและสุุขอนามััยแก่่ลููกค้้าตลอดจนพนัักงาน อัันนำำ�ไปสู่่�ความเชื่่�อมั่่�นต่่อมาตรการการรัับมืือ
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 ของบริิษััทฯ นอกจากนี้้�เทคโนโลยีีการจดจำำ�ใบหน้้านั้้�นได้้นำำ�มา
พััฒนาและใช้้ในสำำ�นัักงานเพื่่�อบัันทึึกข้้อมููลพนัักงานที่่�เข้้าทำำ�งานในแต่่ละวัันแทนการสแกนลายนิ้้�วมืือ ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�
การยกระดัับความปลอดภััยในสถานที่่ทำ
� ำ�งาน ที่่ส
� ามารถตรวจสอบข้้อมููลได้้อย่่าง Real-Time อัันเป็็นข้้อมููลสำำ�คัญ
ั
ในการกำำ�หนดมาตรการด้้านสุุขอนามััย

หุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อด้้วยรัังสีี UV
บริิษััทฯ ได้้ประยุุกต์์ใช้้หุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อด้้วยรัังสีี UV (UV-C Disinfection Robot) ภายในสถานประกอบการ
เพื่่�อทำำ�การฆ่่าเชื้้�อโรคและเชื้้�อแบคทีีเรีียตามมาตรฐานที่่�องค์์การอนามััยโลก (WHO) และศููนย์์ควบคุุมการแพร่่
ระบาดและการติิดเชื้้�อ (CDC) ผ่่านการปล่่อยแสง UV-C ที่่มีี
� ความเข้้มสููงจากหุ่่�นยนต์์แบบรอบทิิศทาง 360 องศา
ที่่� มีี ความสามารถในการกำำ�จัั ด เชื้้� อ โรคได้้ ร้้ อ ยละ 99.99 ภายในเวลาไม่่ กี่่� วิิ น าทีี โดยโครงการดัั ง กล่่ า วได้้ รัั บ
การขยายผลและใช้้งานจริิงในห้้างสรรพสิินค้้าของบริิษััทฯ เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการสััมผััสเชื้้�อโรคของพนัักงาน
อัันนำำ�ไปสู่่�ความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่พนัักงานและลููกค้้าที่่�มีีให้้แก่่บริิษััทฯ
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Product Innovation
นวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อลููกค้้า
บริิษัท
ั ฯ มุ่่�งพััฒนานวััตกรรมที่่ผลั
� ก
ั ดัันส่่งเสริิมความยืืดหยุ่่�น
ให้้ ธุุ ร กิิ จ สามารถตอบสนองความต้้ อ งการของลูู ก ค้้ า
และปรัับตััวให้้เข้้ากัับพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปได้้ จนนำำ�ไปสู่่�ประสบการณ์์ที่่�ดีีที่่�สุุดในการซื้้�อสิินค้้าและ
เข้้ารัับบริิการกัับทางบริิษััทฯ ตลอดจนสร้้างความประทัับใจ
อัันน่่าจดจำำ�ที่่�สร้้างความผููกพัันระหว่่างลููกค้้ากัับบริิษััทฯ
จึึ ง ได้้ ป ระยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีควบคู่่�กัั บ การปรัั บ กลยุุ ท ธ์์
Omnichannel ที่่ส
� ามารถมอบความสะดวกสบาย พร้้อมทั้้�ง
คำำ�นึึ ง ถึึ ง ประโยชน์์ สูู ง สุุ ดที่่� ลูู ก ค้้ า พึึ ง ได้้ รัั บ อีีกทั้้� ง ปรัั บ ใช้้
เทคโนโลยีีสำำ� หรัั บ การประเมิิ น ประสิิ ท ธิิ ภ าพการทำำ� งาน
อัันนำำ�ไปสู่่�การบริิการที่่�รวดเร็็วสร้้างความประทัับใจให้้แก่่
ลููกค้้าได้้อีีกด้้วย

โครงการที่่�โดดเด่่น ด้้านนวััตกรรมผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อลููกค้้า
แอปพลิิเคชััน Central
บริิษััทฯ ดำำ�เนิินกลยุุทธ์์การขายผ่่านแพลตฟอร์์ม Omnichannel ภายใต้้การพััฒนาแอปพลิิเคชััน “Central”
ที่่�พร้้อมให้้บริิการแก่่ลููกค้้าผ่่านทางโทรศััพท์์มืือถืือทั้้�งระบบปฏิิบััติิการ iOS และ Android โดยบริิษััทฯ มุ่่�งส่่งเสริิม
และผลัักดัันการขายออนไลน์์ที่เ่� ชื่่�อมต่่อกัับระบบออฟไลน์์เข้้าด้้วยกััน พร้้อมทั้้�งพััฒนาระบบจััดการฐานข้้อมููลอย่่าง
ปลอดภััยผ่่านซอฟต์์แวร์์ CRM (Customer Relationship Management) ควบคู่่�การประมวลผลข้้อมููลเพื่่�อ
นำำ�เสนอโปรโมชั่่�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วย Machine Learning และชำำ�ระเงิินผ่่านระบบ e-Payment อัันนำำ�มาสู่่�
ความสะดวก และประสบการณ์์การซื้้�อขายที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคในปััจจุุบััน ซึ่่�งถืือเป็็นส่่วน
สำำ�คััญในการบรรลุุเป้้าหมายในการเป็็นร้้านค้้าปลีีกอัันดัับ 1 ที่่�ใช้้กลยุุทธ์์รููปแบบ Omnichannel
สิิทธิิประโยชน์์สำำ�หรัับลููกค้้าที่่�ใช้้บริิการผ่่านแอปพลิิเคชััน Central
1. บริิการสิินค้้าเช่่นเดีียวกัับในห้้างสรรพสิินค้้ามากกว่่า 5,000 แบรนด์์ (สิินค้้าในกลุ่่�มฮาร์์ดไลน์์และแฟชั่่�น)
2. ใช้้ตรวจสอบโปรโมชั่่�นและกิิจกรรมของแต่่ละสาขาได้้ทุุกวััน
3. บริิการชำำ�ระเงิินและรัับสิินค้้าที่่�สาขาใกล้้บ้้านภายใน 1 ชั่่�วโมง
4. ใช้้จองคิิวร้้านอาหารและบริิการในห้้างสรรพสิินค้้าในเครืือเซ็็นทรััลล่่วงหน้้า
5. หากใช้้แอปพลิิเคชััน Central ที่่�หน้้าร้้านในห้้างสรรพสิินค้้าจะได้้สิิทธิิพิิเศษเพิ่่�มเติิม
6. ให้้สิิทธิิคููปองส่่วนลดที่่�ใช้้ได้้ทั้้�งหน้้าร้้าน และออนไลน์์
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แอปพลิิเคชััน Easy Shopping โดยไทวััสดุุ
บริิษัท
ั ฯ พััฒนาช่่องทางการสั่่�งซื้้�อผ่่านแอปพลิิเคชััน “Easy Shopping” ที่่จำ
� ำ�หน่่ายสิินค้้าและวััสดุุก่อ
่ สร้้าง สำำ�หรัับ
ลููกค้้าที่่�ใช้้โทรศััพท์์มืือถืือระบบ Android ที่่�สามารถอำำ�นวยความสะดวกลููกค้้าด้้านการสั่่�งซื้้�อสิินค้้าผ่่านการสแกน
QR Code และชำำ�ระเงิินที่่�จุุด Check-Out โดยทำำ�การรอเพีียง 15 นาทีี แทนที่่�การเดิินเลืือกสิินค้้าแบบปกติิ ควบคู่่�
กัับการให้้บริิการจััดส่ง
่ สิินค้้าหลัังร้้าน เพื่่�อเพิ่่�มความรวดเร็็วในการสั่่�งซื้้�อและเข้้ารัับสิินค้้า โดยการบริิการผ่่าน Easy
Shopping นอกจากสร้้างประสบการณ์์การเข้้ารัับบริิการที่่ดีี
� ให้้แก่่ลูก
ู ค้้าแล้้ว ยัังสามารถลดขนาดของร้้านค้้าปลีีก
ในเครืือไทวััสดุุ ที่่�นำำ�ไปสู่่�การก่่อสร้้างที่่�กระจายตััวเข้้าใกล้้เขตชุุมชนได้้มากขึ้้�น

Tops Box
บริิษััทฯ ได้้พััฒนานวััตกรรมป้้ายสิินค้้าอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สามารถ
ใช้้ QR Code ในการค้้ น หาราคาของสิิ น ค้้ า นั้้� น ได้้ โ ดยตรง
เพื่่� อ แก้้ ไ ขปัั ญ หาการแจ้้ ง ราคาและช่่ ว ยลดเวลาในการตรวจ
สอบราคาของสิินค้้า นอกจากนี้้� ลููกค้้ายัังสามารถชำำ�ระเงิินแบบ
ไร้้เงิินสดผ่่านการทำำ�ธุุรกรรมแบบออนไลน์์ผ่่าน QR Code แทน
การชำำ�ระเงิินที่่เ� คาน์์เตอร์์ อัันนำำ�ไปสู่่�ความสะดวกสบายของลููกค้้า
ในการเลืือกซื้้�อสิินค้้าและชำำ�ระเงิินที่่�หลากหลายเพื่่�อตอบรัับต่่อ
ความต้้องการของลููกค้้า
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โครงการที่่�โดดเด่่น ด้้านศููนย์์พััฒนานวััตกรรมเทคโนโลยีี
Innovation Projects Startup with CTRL (Central Tech Retail Lab)
ภายใต้้ความร่่วมมืือกัับ AWS (Amazon Web Services) บริิษััทฯ ได้้เปิิดพื้้�นที่่�ให้้ผู้้�ประกอบการสตาร์์ทอััพทั้้�งใน
ประเทศและระดัับสากลได้้แสดงศัักยภาพด้้านการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม พร้้อมทั้้�งพััฒนานวััตกรรมดัังกล่่าว
ให้้สามารถสร้้างมููลค่่าให้้แก่่ธุุรกิิจค้้าปลีีก โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อยกระดัับสตาร์์ทอััพให้้มีีศัักยภาพและกลายมาเป็็น
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ที่่�จะร่่วมมืือกัันขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจควบคู่่�กัับการพััฒนาสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ลููกค้้าพึึงได้้รัับ
อีีกทั้้�งปรัับใช้้เทคโนโลยีีสำำ�หรัับการประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน อัันนำำ�ไปสู่่�การสร้้างความประทัับใจให้้แก่่ลููกค้้า

กระบวนการทำำ�งานระหว่่าง CTRL และสตาร์์ทอััพ มีีดัังนี้้�

Startup

Innovation
Committee

Scout & Screen,
add Business
Values
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Early Stage or Seeding

Incubate, Consulting,
Training

Series A, B

Go to Market, PoC,
Showcase @Store

Series C and Up
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Overview

Environment

Social

Governance

โครงการที่่�มีีการร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญต่่อพลัังความคิิดของคนรุ่่�นใหม่่ และมุ่่�งมั่่�นในการช่่วยเหลืือสนัับสนุุนภาคการศึึกษาและ
งานวิิจััย จึึงดำำ�เนิินโครงการสนัับสนุุนนวััตกรรมร่่วมกัับสถาบัันการศึึกษาชั้้�นนำำ�ของประเทศไทย เพื่่�อผลัักดัันให้้
เกิิดนวััตกรรมใหม่่ภายในประเทศที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้า ในปีี 2564 ได้้มีีการสนัับสนุุนงานวิิจััย
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ร่่วมกัับมหาวิิทยาลััยมหิิดล (CMMU) ควบคู่่�กัับโครงการความปลอดภััยของอาหารผ่่าน
การตรวจสอบสารเคมีีตกค้้างก่่อนจำำ�หน่่ายสู่่�ผู้้�บริิโภค
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การบริิหารจััดการ
ลููกค้้าสััมพัันธ์์และแบรนด์์
ลููกค้้าถืือเป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่มีี
� ความสำำ�คัญ
ั ที่่สุ
� ดต่
ุ อ
่ การสร้้างรายได้้และยอดขายของบริิษัท
ั ฯ เราจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั
ต่่อการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า (Customer Relationship Management) ในการที่่�จะสร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�ดีีและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้สมบููรณ์์แบบที่่�สุุด ผ่่านการพััฒนาสิินค้้าและการบริิการ ให้้สามารถสร้้าง
ความพึึงพอใจ พร้้อมมอบประสบการณ์์ที่ดีีที่
่� สุ
่� ด
ุ ให้้กับ
ั ลููกค้้า รวมไปถึึงการสร้้างแบรนด์์ที่ดีี
่� และเป็็นที่่น่
� า่ จดจำำ� เพื่่�อที่่จ
� ะสื่่�อสาร
ถึึงตััวตนของบริิษัท
ั ฯ ให้้ทั้้ง
� ลููกค้้า คู่่�ค้้า พนัักงาน ผู้้�ถืือหุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มได้้รับ
ั ทราบ เพื่่�อยกระดัับภาพลัักษณ์์และ
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ เป็็นที่่�จดจำำ�ของทุุกคน ซึ่่�งหากบริิษััทฯ สามารถบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์และแบรนด์์ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
รวมถึึงปรัับปรุุงสิินค้้าและบริิการให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของลููกค้้า จะทำำ�ให้้องค์์กรมีีข้้อได้้เปรีียบในการแข่่งขััน
ทางด้้านการตลาดและการขาย สามารถสร้้างชื่่�อเสีียงและภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีให้้กัับองค์์กร พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นต่่อ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกภาคส่่วน ในทางกลัับกััน หากบริิษััทฯ บริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์และแบรนด์์อย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ
จะเกิิดความเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีียรายได้้ ภาพลัักษณ์์ และชื่่�อเสีียงที่่�ดีีของบริิษััทฯ
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 414-1

แนวทางการจััดการ
บริิษััทฯ มีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าให้้มีีประสิิทธิิภาพเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุด
และมอบประสบการณ์์ที่่�สมบููรณ์์แบบที่่�สุุดให้้กัับลููกค้้า แนวทางในการบริิหารลููกค้้าสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯ มีีความสอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์ Omnichannel โดยเน้้นการเพิ่่�มช่่องทางการรัับฟัังความคิิดเห็็นจากลููกค้้าให้้มีีความครอบคลุุมมากที่่�สุุดเพื่่�อที่่�
บริิษััทฯ จะสามารถเก็็บข้้อมููลเหล่่านี้้�มาวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินงานได้้ อีีกทั้้�งบริิษััทฯ มีีการประเมิินการดำำ�เนิินงานของตนเอง
ผ่่านการทำำ� Mystery Shopper เพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางในการรัับฟัังความคิิดเห็็นในการปฏิิบััติิงาน ข้้อมููลที่่�ได้้รัับจาก
ลููกค้้าเหล่่านี้้�จะถููกรวบรวม วิิเคราะห์์ และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อที่่�จะสามารถพััฒนาสิินค้้าและการบริิการให้้
ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นในครั้้�งต่่อไป
บริิษัท
ั ฯ ได้้ใช้้กลยุุทธ์์ Omnichannel และยึึดลูก
ู ค้้าเป็็นศููนย์์กลาง (Customer Centric) เป็็นแนวคิิดหลัักในการสร้้างแบรนด์์
โดยเน้้นให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับแบรนด์์ต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในแบบ Omnichannel ผ่่านการพััฒนาสื่่�อรููปแบบต่่าง ๆ และช่่องทาง
ในการให้้ความรู้้�ที่่�หลากหลายและครอบคลุุม อาทิิ บทความ ภาพยนตร์์โฆษณา และบทเพลง เป็็นต้้น ซึ่่�งจะนำำ�ไปเผยแพร่่ใน
หลายช่่องทาง เช่่น สื่่�อสัังคมออนไลน์์ และการจััดกิิจกรรมประชาสััมพัันธ์์ เป็็นต้้น สำำ�หรัับพนัักงานในองค์์กร ได้้มีีการจััดการ
ฝึึกอบรมให้้กัับพนัักงานเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานด้้าน Omnichannel นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ผนวกประเด็็น
ด้้านความยั่่�งยืืนเข้้าไปเป็็นส่่วนหนึ่่�งในแบรนด์์ขององค์์กรเพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการตอบสนอง
ความต้้องการของลููกค้้าและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ในปััจจุุบัันมีีความใส่่ใจกัับเรื่่�องความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น อาทิิ การเพิ่่�มช่่องทาง
กระจายและขนส่่งสิินค้้าเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจให้้กับ
ั ลููกค้้า และการพััฒนาสิินค้้าชุุมชน พร้้อมทั้้�งจััดหาช่่องทางจััดจำำ�หน่่าย
เพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน

ผลการดำำ�เนิินงาน
คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า (Customer Satisfaction Score)

คะแนนความพึึงพอใจของลููกค้้า

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

ร้้อยละ

89

87

87

89
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โครงการที่่�โดดเด่่น
การพััฒนาช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้า
การพััฒนาช่่องทางการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้ามีีวััตถุุประสงค์์ในการเพิ่่�มการเข้้าถึึงและอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับ
ลููกค้้าในการแสดงความคิิดเห็็น โดยมีีการประยุุกต์์แพลตฟอร์์ม Omnichannel เข้้ามาใช้้ในการพััฒนาระบบ
ในปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ได้้พบว่่าการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้าส่่วนใหญ่่คืือ การร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการบริิการส่่งสิินค้้า
แต่่มีีสััดส่่วนที่่�น้้อยลงเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อน เนื่่�องจากทางบริิษััทฯ ได้้พยายามแก้้ไข โดยเพิ่่�มช่่องทางในการส่่งสิินค้้า
เช่่น ผ่่าน Grab เป็็นต้้น โดยมีีแนวทางในการตอบรัับข้้อร้้องเรีียนซึ่่�งประกอบด้้วย การส่่งข้้อร้้องเรีียนให้้หน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการกัับปััญหา การฝึึกอบรมพนัักงาน และการวิิเคราะห์์เพื่่�อการแก้้ปััญหาที่่�ต้้นเหตุุ

ศููนย์์บริิการ
ทางโทรศััพท์์

แบบสอบถามออนไลน์์
QR CODE

เอกสาร
แบบสอบถาม

เว็็บไซต์์
ของบริิษััทฯ

ลููกค้้าเป็็นศููนย์์กลาง

อีีเมล
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ปััญหาด้้านการบริิการส่่งสิินค้้า
ร้้อยละ

31.8

ปััญหาด้้านคุุณภาพของสิินค้้า
ร้้อยละ

ปััญหาอื่่�น ๆ
ร้้อยละ

7.8

ปััญหาด้้านเว็็บไซต์์
ร้้อยละ

7.5

ปััญหาด้้าน
การชำำ�ระเงิิน/ คืืนเงิิน
ร้้อยละ

4.8

24.5

ประเภทการมีีส่่วนร่่วม
ของลููกค้้าในปีี 2564

ปััญหาด้้านการบริิการ
ร้้อยละ

14.9

ปััญหาด้้านความเพีียงพอของสิินค้้า/ ของแถม
ร้้อยละ

8.6
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การยกระดัับแบรนด์์ด้้านความยั่่�งยืืนภายใต้้ เซ็็นทรััล ทำำ�
องค์์กรให้้ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนขององค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หนึ่่�งในหััวข้้อด้้านความยั่่�งยืืนที่่�
องค์์กรมุ่่�งเน้้นคืือการยกระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ ของคนในชุุมชนและสัังคมในวงกว้้าง รวมถึึงการดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
ผ่่านแนวคิิดการสร้้างคุุณค่่าร่่วมให้้กัับสัังคม (Creating Shared Value) ซึ่่�งมีีการดำำ�เนิินโครงการที่่�หลากหลาย
และสื่่�อสารโครงการเหล่่านี้้�ผ่่านการสร้้างแบรนด์์ภายใต้้ เซ็็นทรััล ทำำ�
เซ็็นทรััล ทำำ� เป็็นชื่่�อเรีียกโดยรวมของโครงการต่่าง ๆ ที่่�บริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินงานร่่วมกัันกัับพัันธมิิตร คู่่�ค้้า และองค์์กร
อื่่�น ๆ อีีกมากมาย ซึ่่�งล้้วนแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการใช้้จุุดเด่่นขององค์์กรด้้านห่่วงโซ่่คุุณค่่า
และช่่องทางการค้้าปลีีกเป็็นเครื่่�องมืือในการสนัับสนุุนเศรษฐกิิจชุุมชนในระยะยาวตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��ไปจนถึึงปลายน้ำำ��
ยกตััวอย่่างเช่่น ในโครงการ พื้้�นที่่�วิิถีีชีีวิิตยั่่�งยืืนแม่่ทา บริิษััทฯ ได้้ร่่วมมืือกัับ มููลนิิธิิสายใยฯ และหน่่วยงานมากมาย
และชุุมชนแม่่ทา ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนของการออกแบบ การลงทุุนในการสร้้างอาคารและจััดหา
เครื่่�องมืือในการผลิิต รวมถึึงการให้้ความรู้้�ทางธุุรกิิจ พร้้อมรัับซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน สนัับสนุุนการขนส่่งสิินค้้า และ
จััดจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ อาทิิ ตลาดจริิงใจ Farmers’ Market และช่่องทางออนไลน์์ผ่่านโชเซีียลมีีเดีีย
นอกจากนี้้� บริิษัท
ั ฯ ยัังได้้สนัับสนุุนช่่องทางการสื่่�อสารและให้้ความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ผ่่านเว็็บไซต์์และสื่่�อต่่าง ๆ ของ
เซ็็นทรััล ทำำ� โดยประโยชน์์ที่บ
่� ริิษัท
ั ฯ ได้้รับ
ั คืือการส่่งเสริิมอาชีีพของชุุมชนและการคััดสรรสิินค้้าคุุณภาพมาให้้ลูก
ู ค้้า
ส่่วนประโยชน์์ในเชิิงการบริิหารจััดการแบรนด์์ที่บ
่� ริิษัท
ั ฯ ได้้รับ
ั คืือช่่องทางในการสื่่�อสารให้้คนในสัังคมโดยรวมได้้รับ
ั รู้้�
ถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับคนในชุุมชนและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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การสื่่�อสารแบรนด์์เพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์ที่่�หลากหลายของลููกค้้า
นอกจากการให้้บริิการกัับลููกค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ร้้านค้้าและห้้างสรรพสิินค้้า ซึ่่�งเป็็นองค์์ประกอบสำำ�คััญของ
Omnichannel ที่่บ
� ริิษัท
ั ฯ มุ่่�งมั่่�นพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สามารถตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ดีี
ที่่สุ
� ด
ุ บริิษัท
ั ฯ ยัังคำำ�นึง
ึ ถึึงไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้าและปััจจััยต่า่ ง ๆ ที่่มีี
� ความหลากหลายและเปลี่่ย
� นแปลงอยู่่�ตลอดเวลา
อาทิิ แนวโน้้มผู้้�บริิโภค ราคาอสัังหาริิมทรััพย์์ และการจราจร ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อประสบการณ์์ในการใช้้บริิการของ
ลููกค้้า โดยองค์์กรได้้พัฒ
ั นารููปแบบร้้านค้้าและห้้างสรรพสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์ของลููกค้้ามากขึ้้น
� พร้้อมทั้้�ง
ได้้สร้้างแบรนด์์ที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้การสื่่�อสารมีีประสิิทธิิภาพ และครอบคลุุมลููกค้้ากลุ่่�มต่่าง ๆ โดยในปีีที่่�ผ่่านมา
บริิษััทฯ ได้้พััฒนาแบรนด์์ดัังต่่อไปนี้้�
1)	ศููนย์์รวมผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพและวิิตามิินอาหารเสริิมภายใต้้แบรนด์์ Tops Vita เพื่่�อตอบโจทย์์
	ลููกค้้ากลุ่่�มรัักสุุขภาพ
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2)	ศููนย์์รวมผลิิตภััณฑ์์และของใช้้สำำ�หรัับเด็็กอ่่อนภายใต้้แบรนด์์ My Little Club รวบรวมสิินค้้าคุุณภาพดีี
โปรโมชั่่�นคุ้้�มค่่า และบริิการที่่�สะดวกสบายที่่�สุุด เพื่่�อตอบโจทย์์กลุ่่�มคุุณพ่่อคุุณแม่่ยุุคใหม่่ที่่�ใส่่ใจเลืือกสิ่่�งที่่�ดีีที่่�สุุด
ให้้กัับลููก

3) PET ‘N ME เพ็็ทช้้อปแบบครบวงจร ศููนย์์รวมผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารและอุุปกรณ์์สำำ�หรัับสััตว์เ์ ลี้้�ยงแนวใหม่่ ผสมผสาน
แฟชั่่�นและไลฟ์์สไตล์์ พร้้อมให้้บริิการในรููปแบบ Category Store เพื่่�อเอาใจสาย Pet Parents และ Pet Lovers
แบบครบ จบ ที่่�เดีียว
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4)	ศููนย์์รวมวััสดุุก่อ
่ สร้้าง ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตกแต่่งและปรัับปรุุงบ้้านครบวงจร ภายใต้้แบรนด์์ไทวััสดุุ-บีีเอ็็นบีี โฮม ร้้านค้้า
รููปแบบไฮบริิดที่่�รวบรวมสิินค้้าคุุณภาพและราคาคุ้้�มค่่ากว่่า 80,000 รายการ เพื่่�อตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของทั้้�งผู้้�รัับเหมา และเจ้้าของบ้้าน

5)	ศููนย์์รวมผลิิตภัณ
ั ฑ์์เบ็็ดเตล็็ดนานาชนิิด ภายใต้้แบรนด์์ go! WOW พบสิินค้้าคุุณภาพที่่คุ้้�
� มค่่าคุ้้�มราคา เริ่่�มต้้นที่่�
5 บาท เพื่่�อตอบโจทย์์ลููกค้้าทุุกเพศทุุกวััยที่่�ต้้องการซื้้�อของใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน
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6)	ศููนย์์รวมเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า สิินค้้าไอทีี และอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ครบวงจร ภายใต้้แบรนด์์ go! Power เพื่่�อตอบโจทย์์
ลููกค้้ากลุ่่�มต่่างจัังหวััด โดยมีีการนำำ�เสนอโปรโมชั่่�นที่่�สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าได้้ เช่่น การจััดส่่งสิินค้้าภายใน
5 ชั่่�วโมง และไมโครไฟแนนซ์์ เป็็นต้้น

150

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

Overview

Environment

การกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีและ
จรรยาบรรณธุุรกิิจ

Social

Governance

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

บริิษัท
ั ฯ ได้้ยึด
ึ หลัักการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� และจรรยาบรรณองค์์กร (Corporate Governance and Code of Conduct)
เป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส (Transparency) และรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย (Accountability)
โดยมีีจุุดประสงค์์ที่่�สำำ�คัั ญในการสร้้ า งความเชื่่� อมั่่� น ในตััว องค์์ก รให้้กัับผู้้�มีีส่่ว นได้้เสีีย เป็็น การส่่งเสริิม ความสามารถใน
การแข่่งขัันและการเติิบโตเชิิงธุุรกิิจในระยะยาวให้้กัับองค์์กร มากไปกว่่านี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รัป
ั ชัันเป็็นอย่่างยิ่่�งเนื่่�องจากเป็็นความเสี่่ย
� งสููงต่่อการสููญเสีียความเชื่่�อมั่่�นในองค์์กร และอาจส่่งผลให้้บริิษัท
ั ฯ ต้้องจ่่าย
เงิินค่่าปรัับจากคดีีความ บริิษัท
ั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะเป็็นองค์์กรที่่ป
� ราศจากการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน และป้้องกัันการกระทำำ�ผิด
ิ กฎหมาย
ทุุกรููปแบบ

แนวทางการจััดการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี จรรยาบรรณองค์์กร และการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน บริิษััทฯ ได้้เริ่่�ม
ที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯ โดยมีีการแต่่งตั้้�งกรรมการบริิษััทฯ ที่่�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีประสบการณ์์ทำำ�งานด้้านธุุรกิิจ
ค้้าปลีีกเพื่่�อดููแลการดำำ�เนิินธุุรกิิจในภาพรวมให้้มีีความโปร่่งใสและรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และมีีการจััดตั้้ง
� คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) เพื่่�อขัับเคลื่่�อน
ประเด็็ น ด้้ า นการกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี และจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ และการพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืื น ซึ่่� ง มีีกฎบัั ต รในการกำำ� หนดหน้้ า ที่่�
อีีกทั้้�ง บริิษัท
ั ฯ ได้้เล็็งเห็็นว่่าการกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� และจรรยาบรรณองค์์กร และการต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันนั้้�นต้้องเริ่่�มต้้น
ภายในองค์์กรจึึงได้้มีีการประกาศนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน นโยบายอื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และแนวปฏิิบััติิของบริิษััทฯ และมุ่่�งเน้้นที่่�การสื่่�อสาร และการฝึึกอบรมให้้กัับทั้้�งกรรมการบริิษััทฯ และพนัักงาน
ทุุกระดัับเพื่่�อเป็็นการตอกย้ำำ��ผสานเข้้าไปในวััฒนธรรมขององค์์กร ที่่�สำำ�คััญ บริิษััทฯ ได้้มีีการประกาศนโยบายและกำำ�หนด
กระบวนการในการแจ้้งเบาะแสเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดเพื่่�อเป็็นการสนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคนสามารถแจ้้งเบาะแสของ
การกระทำำ�ผิิดโดยได้้รัับการป้้องกัันการโต้้ตอบ
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ดููรายละเอีียด
นโยบายและ
แนวปฏิิบัติ
ั ต่
ิ า่ ง ๆ
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

ดููรายละเอีียด
การต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 โครงสร้้างการจััดการของบริิษััทฯ เป็็นดัังนี้้�
คณะกรรมการบริิษััท

คณะกรรมการ
บรรษััทภิิบาลและ
การพััฒนา
เพื่่�อความยั่่�งยืืน

คณะกรรรมการ
ตรวจสอบ

เลขานุุการบริิษััทฯ

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการสายงาน
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
พิิจารณาค่่าตอบแทน

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร*
นายญนน์์ โภคทรััพย์์

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายงานการงิิน*

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
เซ็็นทรััลรีีเทล เวีียดนาม*

นายปิิยะ งุ่่�ยอััครมหาวงศ์์

Mr. Olivier Langlet

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการสายงาน
นัักลงทุุนสััมพัันธ์์

องค์์ประกอบของ
คณะกรรมการ
บริิษััทฯ

ผู้้�ช่่วยกรรมการ
ผู้้�จััดการการเงิิน
และบััญชีี*
นายยิ่่�งใหญ่่ เอี่่�ยมครอง

กรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร

1

คน

14
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ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
รีีนาเซนเต
(เซ็็นทรััลรีีเทล อิิตาลีี)*

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
สายงานอสัังหาริิมทรััพย์์
และพััฒนาธุุรกิิจ*

Mr. Pierluigi Cocchini

Mr. Philippe Jean
Broianigo

หมายเหตุุ: เมื่่�อวัันที่่� 24 กัันยายน 2563 บริิษััทฯ ได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่ย
� ง และเมื่่อวัั
� นที่่� 5 ตุุลาคม 2563 บริิษััทฯ ได้้จััด
ตั้้�งหน่่วยงาน Compliance ขึ้้�น
			*เป็็นผู้้�บริิหารตามนิิยาม ก.ล.ต.

กรรมการ
ที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร

*หมายเหตุุ: 1 ในคณะกรรมการเพศหญิิงลาออก ณ วัันที่่� 27 ธัันวาคม 2564
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คณะกรรมการนโยบาย
ความเสี่่�ยง

คณะกรรมการบริิหาร

คน

กรรมการอิิสระ

5

คน

กรรมการเพศหญิิง

4

คน*
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โครงการที่่โ� ดดเด่่น
การสื่่�อสารและอบรมจรรยาบรรณองค์์กร
บริิษััทฯ มุ่่�งสร้้างความเข้้าใจร่่วมกัับพนัักงานทุุกระดัับสำำ�หรัับประเด็็นด้้านหลัักจรรยาบรรณองค์์กรที่่�เชื่่�อมโยงกัับ
หลัักจริิยธรรม จนนำำ�ไปสู่่�การรัับทราบและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณธุุรกิิจของพนัักงานทุุกคน รวมถึึงบริิษัท
ั ในเครืือ
และกิิจการร่่วมค้้าเพื่่�อขัับเคลื่่�อนองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญต่่อการกำำ�กัับดููแลอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวได้้ให้้
ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการต่่อต้้านการทุุจริิต การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล (PDPA) หลัักมนุุษยชน จริิยธรรมในสถานที่่�
ทำำ�งาน (Do & Don’t) และช่่องทางการร้้องเรีียนความไม่่ชอบทำำ� ทั้้�งนี้้�โครงการได้้มีีการจััดทดสอบ Speedy
Quiz ให้้แก่่พนัักงานระดัับ Team Leader 1 ขึ้้�นไป เพื่่�อวััดระดัับความเข้้าใจต่่อการสื่่�อสารจรรยาบรรณองค์์กร
โดยพบว่่าในปีี 2564 มีีผู้้�ผ่่านการทดสอบคิิดเป็็นร้้อยละ 97 ของผู้้�เข้้าร่่วมทั้้�งหมดในโครงการจำำ�นวน 15,615 คน

การสื่่�อสารและอบรมจรรยาบรรณองค์์กร
วััตถุุประสงค์์
•

สร้้างความเข้้าใจให้้กับ
ั พนัักงานทุุกคนจนนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณองค์์กรที่่สั
� ม
ั พัันธ์์กับ
ั หลัักคุุณธรรมจริิยธรรม
ภายใต้้มาตรฐานดำำ�เนิินงาน (I-CARE) อัันเป็็นหลัักปฏิิบััติิที่่�สำำ�คััญในการคงไว้้ซึ่่�งคุุณค่่าแห่่งวััฒนธรรมองค์์กร

•

สร้้างแนวทางการขัับเคลื่่�อนองค์์กรโดยให้้ความเคารพต่่อพนัักงานภายใต้้การกำำ�กัับดููแลที่่�ดีีและมีีคุุณธรรม

ประเด็็นสำำ�คััญ 2564
1. การต่่อต้้านการทุุจริิต
2. การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล
(PDPA)
3. หลัักมนุุษยชน
4. จริิยธรรมในสถานที่่�ทำำ�งาน
(Do & Don’t)
5.	ช่่องทางการร้้องเรีียน
ความไม่่ชอบธรรม
(Whistleblowing Channel)

ช่่วงเวลาการดำำ�เนิินโครงการ
“Speedy Quiz”
วัันที่่� 11-29 ตุุลาคม 2564

เป้้าหมายและผลลััพธ์์
•

จััดสอบ Speedy Quiz สำำ�หรัับพนัักงานระดัับ Team Leader 1 ขึ้้�นไป
จำำ�นวน 15,615 คน

•

มีีผู้้�ผ่่านการสอบ 15,140 คน หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 96.96

ความร่่วมมืือ
จากหน่่วยธุุรกิิจ

ชุุดเครื่่�องมืือการดำำ�เนิินงาน
•

ทวนสอบเบื้้�องต้้นให้้ HRBP
ได้้ลองทดสอบก่่อน

•

เตรีียมชุุดข้้อสอบ

•

จััดทำำ�สื่่�อให้้ความรู้้�ติิวก่่อนสอบ

•

นำำ�ระบบการสอบขึ้้�น CneXt และ
Google

•

ช่่วยสื่่�อสารและส่่งเสริิมให้้
พนัักงานปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามหลััก
จรรยาบรรณองค์์กร

•

หน่่วยธุุรกิิจดำำ�เนิินการจััดสอบ
เอง โดยเสนอรายชื่่�อผู้้�เข้้าสอบ
และติิดตามข้้อมููล พร้้อมส่่งผล
สอบให้้ส่่วนกลาง

•

ผลัักดัันให้้พนัักงานเข้้าสอบตาม
เวลาที่่�กำำ�หนด
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แผนการเข้้าเป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทย
ในการต่่อต้้านการทุุจริิต
บริิษััทฯ ได้้มีีการร่่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านการทุุจริิต
ในปีีที่่�ผ่่านมา โดยมีีวััตถุุประสงค์์ในการส่่งเสริิมความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย บริิษััทฯ คาดการณ์์ว่่าจะได้้รัับ
ประกาศนีียบััตรรัับรองฐานะสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) ในปีี 2565 ความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ สะท้้อนออกมาจาก
การดำำ�เนิินงานต่่าง ๆ ในปีีที่่�ผ่่านมา ได้้แก่่ การประกาศเจตนารมณ์์และลงนามเพื่่�อเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชัันของภาคเอกชนไทย การประกาศใช้้นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชัันที่่ส
� อดคล้้องกัับแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รัป
ั ชัันของภาคเอกชนไทย การจััดทำำ�การระบุุความเสี่่ย
� งของการทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน การฝึึกอบรมพนัักงาน
ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน และแผนการสื่่�อสารด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันเพื่่�อให้้ความรู้้�
เกี่่�ยวกัับแนวทางในการปฏิิบััติิ และนโยบายการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชัันให้้กัับพนัักงานในทุุกระดัับ

พ.ย.-ธ.ค.
63

• แต่่งตั้้�งเป็็น
คณะทำำ�งาน
(3 พ.ย. 63)
• จััดอบรม
คณะทำำ�งาน
(11 พ.ย. 63)

154

ม.ค.กลาง มีี.ค.
64

• ปรึึกษา
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เพื่่�อประเมิิน
ระบบที่่�ใช้้ใน
ปััจจุุบััน
พร้้อมทั้้�ง
ตรวจสอบ
เอกสารต่่าง ๆ
• การประเมิิน
ความเสี่่�ยง
ระดัับองค์์กร
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มีี.ค. 64

คณะกรรมการ
บริิษััท มีีมติิ
ให้้เข้้าร่่วม
โครงการ
และประกาศ
เจตนารมณ์์เข้้า
ร่่วมโครงการ
CAC

เม.ย.-ธ.ค.
64

• กำำ�หนดมาตรการ
ป้้องกัันและควบคุุม
ความเสี่่�ยง
• อนุุมััติิมาตรการ
ป้้องกัันและควบคุุม
ความเสี่่�ยง
• จััดทำำ�เอกสารและ
ฝึึกอบรม
• สื่่�อสารให้้ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย

ม.ค.23 มีี.ค.
65

ม.ค.-มีี.ค. 64
ประเมิินผล
และลงนาม

25 มีี.ค.
65

30 มิิ.ย.
65

ส่่งเอกสารเพื่่�อ
ขอยื่่�นรัับรอง
CAC

CAC
ประกาศผล

Overview

Environment

Governance

Social

การดำำ�เนิินโครงการ
ด้้านการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชััน
บริิ ษัั ท ฯ ได้้ มีี การสื่่� อ สารและอบรมด้้ า นการต่่ อ ต้้ า น
การทุุ จ ริิ ต คอร์์ รัั ป ชัั น ทั้้� ง ภายในและภายนอกองค์์ ก ร
สำำ� หรัั บ ภายในองค์์ ก ร บริิ ษัั ท ฯ เน้้ น การสื่่� อ สารให้้
พนัั ก งานรัั บ ทราบเกี่่� ย วกัั บ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ อย่่ า ง
โปร่่ ง ใสผ่่ า นหลายช่่ อ งทาง อาทิิ เว็็ บ ไซต์์ ส าธารณะ
เว็็ บ ไซต์์ ภ ายในองค์์ ก ร กิิ จ กรรม Say No to
Corruption การส่่งสารจากผู้้�บริิหารผ่่านทางอีีเมล
และการอบรมออนไลน์์ให้้กับ
ั พนัักงาน สำำ�หรัับภายนอก
องค์์กร บริิษััทฯ ได้้มีีการส่่งจดหมายถึึงคู่่�ค้้าเพื่่�อที่่�ให้้
คู่่�ค้้ารัับทราบถึึงปััจจััยเสี่่�ยงที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการทุุจริิต
คอร์์รััปชััน และร่่วมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับแนวทาง
ป้้องกััน บริิษัท
ั ฯ ได้้มีีการวิิเคราะห์์ช่อ
่ งโหว่่ในการเข้้าร่่วม
เป็็ น สมาชิิ ก แนวร่่ ว มต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ป ชัั น ของภาค
เอกชนไทยและทำำ�การปรัับแก้้ไข นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ได้้มีีการปรัับปรุุงกระบวนการทางด้้านการเงิิน การบััญชีี
และเอกสารต่่ า ง ๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง สร้้ า งกระบวนการ
ควบคุุมตรวจสอบเพิ่่�มเติิมเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิด
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน และรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
ให้้คณะกรรมการตรวจสอบรัับทราบ

ผลการดำำ�เนิินงาน
การฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ในรอบปีีที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ และบริิษััทย่่อยต่่างๆ ของบริิษััท ได้้รัับข้้อร้้องเรีียนเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดทั้้�งสิ้้�น 49 กรณีี โดยเป็็น
เรื่่�องที่่มีี
� การกระทำำ�ผิด
ิ โดยพนัักงานเกี่่ย
� วกัับการคอร์์รัป
ั ชั่่�น 1 กรณีี ส่่วนเรื่่�องทีีมีีการกระทำำ�ผิด
ิ เกี่่ย
� วกัับการทุุจริิตอีีก 15 กรณีี
พบว่่าไม่่มีีกรณีีใดที่่�ส่่งผลกระทบความเสีียหายต่่อบริิษััทฯ อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และบริิษััทฯ ได้้พิิจารณาและลงโทษผู้้�กระทำำ�ผิิด
แล้้ว พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดมาตรการแนวทางแก้้ไขปััญหาแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียเพื่่�อรัักษาความพึึงพอใจให้้ดีียิ่่�งขี้้�น
กรณีีการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ (กรณีี)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

การร้้องเรีียนการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ

85

89

80

• การทุุจริิตคอร์์รััปชััน*

0

0

2

• การฉ้้อโกง*

42

35

22
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กรณีีการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ (กรณีี)

Governance

Social

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

• ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

0

3

1

• การฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบภายในของบริิษััทฯ

43

51

55

• การขััดขวางการแข่่งขัันทางการค้้า

0

0

0

การร้้องเรีียนด้้านอื่่�น ๆ

3

8

7

• สัังคมและชุุมชน

0

0

0

• สิ่่�งแวดล้้อม และอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

2

2

1

• สิินค้้า และบรรจุุภััณฑ์์

1

5

0

• การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

0

0

1

• การเลืือกปฏิิบััติิและการคุุกคามต่่าง ๆ

0

0

0

• อื่่�น ๆ

0

1

5

กรณีีการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�ผ่่านการสอบสวนและ
มีีการยืืนยัันว่่าทำำ�ผิิดจริิง (กรณีี)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

การร้้องเรีียนการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ

77

62

49

• การทุุจริิตคอร์์รััปชััน*

0

0

1

• การฉ้้อโกง*

38

25

15

• ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

0

3

0

• การฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบภายในของบริิษััทฯ

39

34

33

• การขััดขวางการแข่่งขัันทางการค้้า

0

0

0

การร้้องเรีียนด้้านอื่่�น ๆ

3

6

1

• สัังคมและชุุมชน

0

0

0

• สิ่่�งแวดล้้อม และอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

2

1

0

• สิินค้้า และบรรจุุภััณฑ์์

1

5

0

• การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

0

0

0

• การเลืือกปฏิิบััติิและการคุุกคามต่่าง ๆ

0

0

0

• อื่่�น ๆ

0

0

1

* กรณีีคอร์์รััปชั่่�น 1 กรณีี ถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดโดยพนัักงาน อัันเป็็นผลเสีียต่่อบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่มีีกรณีีการทุุจริิตอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาครััฐหรืือบุุคคลภายนอก
และไม่่มีีกรณีีใดที่่�ต้้องเสีียค่่าปรัับ หรืือถููกระงัับข้้อพิิพาทโดยหน่่วยงานท้้องถิ่่�นหรืือต่่างประเทศ
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Overview

Environment

จำำ�นวนกรณีีการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจที่่�อยู่่�ใน
ระหว่่างการสืืบสวนในแต่่ละปีี (กรณีี)

Governance

Social

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

การร้้องเรีียนการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ

0

0

0

• การทุุจริิตคอร์์รััปชััน

0

0

0

• ผลประโยชน์์ทัับซ้้อน

0

0

0

• การฝ่่าฝืืนกฎระเบีียบภายในของบริิษััทฯ

0

0

0

• การขััดขวางการแข่่งขัันทางการค้้า

0

0

0

การร้้องเรีียนด้้านอื่่�น ๆ

0

0

0

• สัังคมและชุุมชน

0

0

0

• สิ่่�งแวดล้้อม และอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

0

0

0

• สิินค้้า และบรรจุุภััณฑ์์

0

0

0

• การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน

0

0

0

• การเลืือกปฏิิบััติิและการคุุกคามต่่าง ๆ

0

0

0

การจััดการกัับการฝ่่าฝืืนจรรยาบรรณธุุรกิิจ (กรณีี)

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

พ้้นสภาพการเป็็นพนัักงาน

40

31

16

ตัักเตืือน / ลงโทษทางวิินััย

27

22

21

โอนย้้ายสาขา

2

1

1

ส่่งกลัับต้้นสัังกััด

7

2

3

แก้้ไขตามคำำ�ร้้องเรีียน / ชี้้�แจง

2

10

9

ไม่่มีีบทลงโทษ

2

2

0

80

68

50

รวม

การสนัับสนุุนองค์์กรภายนอก
หนึ่่�งในหััวข้้อของนโยบายการต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของบริิษััทฯ คืือ นโยบายการมีีส่่วนร่่วมในการเมืือง ซึ่่�งกำำ�หนดห้้ามมิิให้้
บริิษััทฯ สนัับสนุุนหรืือเลืือกฝ่่ายทางการเมืืองเพื่่�อที่่�จะแสดงถึึงความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและการต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
อย่่างไรก็็ดีี บริิษััทฯ สามารถบริิจาคเงิินหรืือให้้การสนัับสนุุนกัับองค์์กรภายนอกได้้เฉพาะในกรณีีที่่�เงิินสนัับสนุุนนั้้�นปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและเป็็นไปตามจุุดประสงค์์ทางจริิยธรรมขององค์์กร เช่่น เพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และประโยชน์์ของสัังคม
เป็็นต้้น บริิษัท
ั ฯ สามารถให้้การสนัับสนุุนกัับสมาคมการค้้าเฉพาะค่่าสมาชิิกและค่่าใช้้จ่า่ ยในการจััดกิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ ของสมาคม
เนื่่�องจากประโยชน์์ที่บ
่� ริิษัท
ั ฯ สามารถรัับในเชิิงเครืือข่่ายองค์์กรต่่าง ๆ ในธุุรกิิจค้้าปลีีก ชื่่�อเสีียง และความน่่าเชื่่�อถืือขององค์์กร
โดยในปััจจุุบััน บริิษััทฯ เป็็นสมาชิิกของหอการค้้าไทย และสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
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ประเภท
ขององค์์กร
สมาคม
การค้้า

องค์์กร
ภายนอก

Environment

กิิจกรรม

สมาคม การ
ธุุรกิิจภาค
ค้้า: หอการค้้า ค้้าปลีีก
ไทย

การสนัับสนุุนของบริิษัท
ั ฯ
สมาชิิก

Governance

Social

เงิินสนัับสนุุน (บาท)
ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2564

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

บริิษััทฯ สนัับสนุุนหอการค้้าไทยผ่่าน
การมีีส่่วนร่่วมในเครืือข่่ายธุุรกิิจและ
การแบ่่งปััน
ความเชี่่�ยวชาญเพื่่�อ
ส่่งเสริิมการพััฒนาที่่ยั่่
� ง
� ยืืน
นายญนน์์ โภคทรััพย์์ ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งให้้เป็็นประธานกลุ่่�ม
การค้้าปลีีกและบริิการ
ของหอการค้้าไทย

สมาคม
การค้้า

สมาคมผู้้�ค้้า
ปลีีกไทย

ธุุรกิิจภาค
ค้้าปลีีก

สมาชิิก

241,000

241,000

241,000

241,000

336,536

5,136

9,309

82,100

บริิษััทฯ สนัับสนุุุ�นสมาคมผู้้�ค้้าปลีีก
ไทยผ่่านการมีีส่่วนร่่วมในเครืือข่่ายธุุุ�
รกิิจและการแบ่่งปัันความเชี่่่��ยวชาญ
เพื่่่��อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่่��ยั่่่�งยืืน
นายญนน์์ โภคทรััพย์์ ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหารของบริิษััทฯ ได้้รัับการ
แต่่งตั้้�งให้้เป็็นประธานกลุ่่�มการค้้า
ปลีีกและบริิการของสมาคมผู้้�ค้้าปลีีก
ไทย

สมาคม
การค้้า

สมาคม
อุุตสาห
กรรม
แห่่ง
ประเทศ
ไทย

ธุุรกิิจภาค
ค้้าปลีีกv

สมาชิิก

กิิจกรรม
ลอบบี้้�

NA

NA

NA

0

0

0

0

พรรค
การเมืือง

NA

NA

NA

0

0

0

0

อื่่�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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บริิษััทฯ ให้้การสนัับสนุุน
กิิจกรรมของสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทยเพื่่�อ
ส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ การ
พััฒนา นวััตกรรม และการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืนผ่่าน
การจััดฝึึกอบรม

Overview

Environment

Governance

Social

การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงและ
การเสริิมสร้้างความสามารถ
ในการรัับมืือวิิกฤต

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 102-30

ท่่ามกลางยุุคสมััยที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงและโอกาสที่่�จะเกิิดเหตุุการณ์์วิิกฤต ซึ่่�งสามารถนำำ�มาสู่่�ความเสีียหายทั้้�งทางตรง
และทางอ้้อมต่่อการดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท ฯ ได้้ ตลอดเวลา บริิษััทฯ จึึงตระหนััก ถึึงความสำำ�คััญ ของการบริิ ห ารและ
จััดการความเสี่่�ยงเพื่่�อเตรีียมพร้้อมและลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นให้้ได้้มากที่่�สุุด ซึ่่�งถืือเป็็นรากฐานสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
การเติิบโตและขยายธุุรกิิจอย่่างมีีเสถีียรภาพ บริิษััทฯ ได้้อ้้างอิิงแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงตามมาตรฐานสากลและ
กำำ�หนดเป็็นนโยบายการบริิหารความเสี่่ย
� งของบริิษัท
ั ฯ โดยระบุุให้้การบริิหารความเสี่่ย
� งถืือเป็็นความรัับผิิดชอบของพนัักงาน
ทุุกระดัับชั้้�น พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงให้้เป็็นส่่วนสำำ�คััญในการวางแผนกลยุุทธ์์ และแผนการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของบริิษัท
ั ฯ ในอนาคต ควบคู่่�กัับการส่่งเสริิมให้้เกิิดการป้้องกัันและบรรเทาความเสี่่ย
� งของบริิษัท
ั ฯ อัันเป็็นปััจจััยสำำ�คัญ
ั
ในการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียว่่า บริิษัท
ั ฯ จะสามารถรัับมืือภายใต้้การเปลี่่ย
� นแปลงหรืือเหตุุการณ์์วิก
ิ ฤตที่่อ
� าจ
เกิิดขึ้้�นอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

แนวทางการจััดการ
บริิษััทฯ วางแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงตามมาตรฐานสากลผ่่านการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องตามนโยบายบริิหาร
ความเสี่่� ย ง บูู ร ณาการให้้ เ กิิ ด การพิิ จ ารณาด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย งขององค์์ ก รร่่ ว มกัั บ การพัั ฒ นากลยุุ ท ธ์์
การกำำ�หนดทิิศทางวััตถุป
ุ ระสงค์์ และการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมาย โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงในมิิติเิ ศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ภายใต้้หลััก 5 ประการ อัันเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการสร้้างคุุณค่่าเชิิงบวกจากการบริิหารจััดการความเสี่่ย
� งให้้แก่่องค์์กรดัังต่่อไปนี้้�
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การกำำ�กัับดููแล และวััฒนธรรม (Governance & Culture)
•
•

จััดทำำ�โครงสร้้างและกำำ�หนดหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบต่่อการจััดการความเสี่่�ยง
สร้้างวััฒนธรรมองค์์กรที่่�ตระหนัักถึึงความเสี่่�ยง

กลยุุทธ์์ และการกำำ�หนดวััตถุุประสงค์์ (Strategy & Objective-Setting)
•
•

วางแผนกลยุุทธ์์ที่่�บููรณาการด้้านความเสี่่�ยง
พััฒนากลยุุทธ์์ให้้สอดคล้้องกัับความเสี่่�ยงในระดัับที่่�ยอมรัับได้้

ผลการปฏิิบััติิงาน (Performance)
•
•

กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ และประเมิินความเสี่่�ยง
จััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของผลกระทบและโอกาส

ตรวจสอบผลการปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ (Review & Revision)
•

ทบทวนการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อแก้้ไขและปรัับปรุุง

สารสนเทศ การสื่่�อสาร และการรายงาน
(Information, Communication, & Reporting)
•
•

ส่่งเสริิมให้้ใช้้ระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศในการบริิหารความเสี่่�ยง
จััดทำำ�การสื่่�อสาร และรายงานเพื่่�อสร้้างความเข้้าใจอย่่างเหมาะสม

สามารถศึึกษา
นโยบายบริิหารความเสี่่�ยง
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
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Risk Culture
บริิษััทฯ มุ่่�งส่่งเสริิมวััฒนธรรมความเสี่่�ยง (Risk Culture) ให้้เกิิดขึ้้�นภายในองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยเริ่่�มจาก
การสร้้ า งความตระหนัั ก ด้้ า นความเสี่่� ย งให้้ แ ก่่ พ นัั ก งานทุุ ก ระดัั บ ผ่่ า นการจัั ด อบรมด้้ า นการบริิ ห ารจัั ด การความเสี่่� ย ง
ที่่�ครอบคลุุมถึึงประเด็็นความปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานและความเป็็นส่่วนตััวของข้้อมููลส่่วนบุุคคล เพื่่�อบ่่งชี้้�ให้้เห็็นถึึง
ผลกระทบของความเสี่่ย
� งที่่ส่
� ง
่ ผลโดยตรงแก่่พนัักงาน ทั้้�งนี้้� บริิษัท
ั ฯ ได้้กำำ�หนดเป้้าหมายและตััวชี้้�วัดด้
ั า้ นการจััดการความเสี่่ย
� ง
ให้้แก่่พนัักงาน โดยจะมีีการติิดตามตััวชี้้�วัดด้
ั า้ นความเสี่่ย
� งอย่่างสม่ำำ��เสมอ พร้้อมทั้้�งสร้้างช่่องทางการรายงานด้้านความเสี่่ย
� ง
ให้้แก่่พนัักงานเพื่่�อตรวจสอบและพััฒนาตามข้้อร้้องเรีียนที่่�ได้้รัับเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบที่่�อาจเกิิดจากความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น บริิษัท
ั ฯ ได้้บูรู ณาการการประเมิินความเสี่่ย
� งเข้้าสู่่�กระบวนการออกแบบนวััตกรรมและผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อลดผลกระทบ
ที่่อ
� าจเกิิดขึ้น
้� จากการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี อัันเป็็นสิ่่�งที่่ส
� ะท้้อนถึึงประสิิทธิิภาพของการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์วัฒ
ั นธรรมความเสี่่ย
� ง
ที่่�นำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าให้้แก่่บริิษััทฯ

โครงการที่่�โดดเด่่น
การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย
บริิษััทฯ คำำ�นึึงถึึงคุุณภาพชีีวิิตและสุุขภาพของพนัักงานทุุกระดัับ จึึงมุ่่�งสร้้างความตระหนัักด้้านความปลอดภััย
ในสถานที่่�ทำำ�งาน เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการเฝ้้าระวัังความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลต่่อการบาดเจ็็บของพนัักงาน ผ่่าน
การฝึึกอบรมให้้แก่่พนัักงานทุุกระดัับตลอดจนพนัักงานเข้้าใหม่่ โดยในปีี 2564 ได้้มีีการฝึึกอบรมทั้้�งหมด 4 หลัักสููตร
อัันประกอบด้้วย 1. คณะกรรมการความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของสถานประกอบ
กิิจการ 2. เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับหััวหน้้างาน 3. เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งานระดัับ
บริิหาร 4. ความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน สำำ�หรัับลููกจ้้างทั่่�วไปและลููกจ้้างเข้้าทำำ�งาน
ใหม่่ ซึ่่�งมีีผู้้�เข้้าร่่วมทุุกหลัักสููตรกว่่า 1,500 คน เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงแนวทางปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม อัันนำำ�มาสู่่�การลด
ผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
ชื่่�อโครงการ

การฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุภายในบริิษััทฯ

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ผู้้�เข้้าร่่วมฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยทุุกหลัักสููตร รวม 1,544 คน

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

• ความตระหนัักถึึงความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อม
ของพนัักงาน
• ลดความเสี่่�ยงในการเกิิดอุุบััติิเหตุุและปััจจััยเสี่่�ยงที่่�ส่่งผลต่่อสุุขภาพ
ของพนัักงานในสถานที่่�ทำำ�งาน
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การฝึึกอบรมเชิิงปฎิิบััติิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทฯ เพิ่่�มขีีดความสามารถด้้านการบริิหารความเสี่่�ยงผ่่านการฝึึกอบรมเชิิงปฎิิบััติิการในประเด็็นการจััดการ
ด้้านความเสี่่�ยงร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย (Siam Cement Group) ที่่�ให้้ความรู้้�ด้้าน
การเตรีียมความพร้้อม รัับมืือ และป้้องกััน ความเสี่่�ยงเพื่่�อบรรเทาผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในอนาคต อัันเป็็นส่่วนสำำ�คััญของความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ชื่่�อโครงการ

การฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง

ความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายองค์์กร

พััฒนากระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงเทีียบเท่่าบริิษััทชั้้�นนำำ�

ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น (Output)

ผู้้�บริิหารและผู้้�เข้้าร่่วมการอบรมมีีความเข้้าใจหลัักการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงในการปฏิิบััติิและสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ภายในบริิษััทฯ

คุุณค่่าที่่�เกิิดขึ้้�น (Value Creation)

แนวทางการวางกรอบและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงระยะสั้้�น
และระยะยาวที่่�มีีประสิิทธิิภาพ

ความเสี่่�ยงอุุบััติิใหม่่ Emerging Risk
เพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การด้้ า นความเสี่่� ย งได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ บริิ ษัั ท ฯ ทำำ� การประเมิิ น และจัั ดลำำ�ดัั บ ความรุุ น แรงของ
ความเสี่่ย
� งที่่ส
� ร้้างผลกระทบต่่อบริิษัท
ั ฯ โดยความเสี่่ย
� งที่่มีี
� แนวโน้้มที่่จ
� ะกลายเป็็นภััยคุก
ุ คาม อัันนำำ�มาสู่่�การสร้้างความเสีียหาย
อย่่างรุุนแรงต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ จะถููกจััดให้้เป็็นความเสี่่�ยงอุุบััติิใหม่่ (Emerging Risk) ซึ่่�งประกอบด้้วย
3 ประเด็็นหลัักดัังต่่อไปนี้้�

162

รายงานความยั่่�งยืืน ประจำำ�ปีี 2564

Overview

Environment

Governance

Social

ความเสี่่�ยงด้้านภััยคุุกคามต่่อความปลอดภััยทางไซเบอร์์ และความเสี่่�ยงจาก
ความสามารถของโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิิทััล
หมวดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านเทคโนโลยีี

คำำ�อธิิบาย

สืื บ เนื่่� อ งจากกลยุุ ท ธ์์ ก ารดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� มุ่่� งเน้้ น การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ เ ทคโนโลยีีสารสนเทศเข้้ า สู่่�
กระบวนการปฏิิบััติิงานต่่าง ๆ ประกอบด้้วย การจััดจำำ�หน่่าย การบริิหารจััดการสิินค้้า การจััด
ซื้้�อจััดจ้้าง ตลอดจนการบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน อีีกทั้้�งการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ Omnichannel และ
แอปพลิิ เ คชัั น Central ที่่� มีี การเติิ บ โตอย่่ า งมีีนัั ยสำำ�คัั ญ นำำ� มาสู่่�ความเสี่่� ย งด้้ า นภัั ยคุุ ก คาม
ต่่ อ ความปลอดภัั ย ทางไซเบอร์์ ม ากขึ้้� น อาจเกิิ ด การโจรกรรมข้้ อ มูู ล ส่่ ว นตัั ว ของลูู ก ค้้ า
การรั่่�วไหลของข้้อมููลสำำ�คัญ
ั ที่่เ� ป็็นความลัับของบริิษัท
ั ฯ รวมถึึงความสามารถของโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านดิิจิิทััลที่่�อาจไม่่เพีียงพอต่่อการเติิบโตของการดำำ�เนิินธุุรกิิจในรููปแบบออนไลน์์ เป็็นต้้น
• การจ่่ายค่่าปรัับในกรณีีของการฝ่่าฝืืนกฎหมาย
• การจ่่ายค่่าชดเชยให้้กัับลููกค้้าที่่�เป็็นผู้้�เสีียหาย

ผลกระทบ

• การสููญเสีียรายได้้จากการรั่่�วไหลของข้้อมููล
• การสููญเสีียฐานลููกค้้าให้้แก่่บริิษััทคู่่�แข่่ง
• การสููญเสีียเงิินที่่�ลงทุุนค่่าการตลาด
• การสููญเสีียชื่่�อเสีียงและความมั่่�นใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

3-5 ปี

ระดัับผลกระทบ

สูง
• แต่่งตั้้�งบุุคลากรที่่�มีีความรู้้�ความสามารถด้้านความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• จััดจ้้างที่่�ปรึึกษาเพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�ด้้านความสอดคล้้องต่่อมาตรฐานสากลและข้้อกฎหมาย
• นำำ�ประเด็็นด้้านความเสี่่�ยงเทคโนโลยีี มาพิิจารณาในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ

แนวทางป้้องกััน

• การประเมิินและปรัับปรุุงความสามารถด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• จััดทำำ�แผนเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
• จััดทำำ�แผนรองรัับเหตุุฉุุกเฉิิน การทดสอบการกู้้�คืืนข้้อมููล (Backup Restoration)
• ปรัับปรุุงเทคโนโลยีีเครืือข่่าย (Network Infrastructure)
• พััฒนาระบบ e-Tax ทำำ�ให้้การออกเอกสารภาษีีเต็็มรููปแบบอย่่างปลอดภััย
• จััดตั้้�งศููนย์์กู้้�คืืนข้้อมููลเมื่่�อเกิิดภััยพิิบััติิ (Disaster Recovery Center)
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ความเสี่่�ยงด้้านโรคระบาดอุุบััติิใหม่่

หมวดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสัังคม

คำำ�อธิิบาย

สืืบเนื่่�องจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ที่่�ได้้สะท้้อนภาพของความเสี่่�ยงของโรคระบาด
อุุบััติิใหม่่ได้้อย่่างชััดเจน จากการแพร่่ระบาดอย่่างรวดเร็็วเป็็นวงกว้้างและอาการของผู้้�ติิดเชื้้�อ
ที่่�มีีความรุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้ภาครััฐจำำ�เป็็นต้้องกำำ�หนดมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาด
ซึ่่�งเป็็นแรงกดดัันทางตรงและทางอ้้อมต่่อบริิษััทฯ เนื่่�องจากต้้องดำำ�เนิินการปรัับเปลี่่�ยนขอบเขต
การทำำ�งานของบริิษััทฯ รวมถึึงรููปแบบการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป อัันนำำ�
มาสู่่�ความเสี่่ย
� งต่่อการหยุุดชะงัักของธุุรกิิจอัันเนื่่�องจากการคำำ�นึง
ึ ถึึงสุุขอนามััยของพนัักงานใน
บริิษััทฯ และความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคที่่�มิิอาจเลี่่�ยงได้้
• อุุปสงค์์และขีีดความสามารถการผลิิตของบริิษััทฯ ที่่�ลดลง
• การขาดทรััพยากรมนุุษย์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ผลกระทบ

• ภาพลัักษณ์์และความเชื่่�อมั่่�นของลููกค้้าที่่�ลดลงอัันเนื่่�องจากการระบาดของโรคอุุุ�บััติิใหม่่
ภายในองค์กร
• การสููญเสีียรายได้้อัันเนื่่�องจากพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

3-5 ปี

ระดัับผลกระทบ

สูง
• นำำ�ประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านโรคระบาดอุุบััติิใหม่่มาพิิจารณาในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
• เพิ่่�มสััดส่่วนการทำำ�ธุุรกิิจออนไลน์์ผ่่าน Omnichannel เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการสััมผััสโรค
• กำำ�หนดพััฒนาแนวปฎิิบััติิเพื่่�อป้้องกัันการระบาดของโรคอุุุ�บััติิใหม่่
• ปรัับการปฏิิบััติิงานเป็็นรููปแบบการทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from Home) แก่่พนัักงานตาม
ความเหมาะสม

แนวทางป้้องกััน

• ประเมิินและตรวจ ATK เพื่่�อคััดกรองความเสี่่�ยง ก่่อนเข้้าทำำ�งาน
• สนัับสนุุนให้้พนัักงานทุุกคนได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโรคอุุบััติิใหม่่
• ส่่งเสริิมมาตรการเว้้นระยะห่่างในสถานที่่�ทำำ�งาน
• กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิให้้แก่่ผู้้�มาติิดต่่อตามมาตรการ DMHTTA (DMHTTA Monitoring)
• กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันเชิิงรุุก เช่่น มาตรการฆ่่าเชื้้�อและทำำ�ความสะอาดในสถานที่่ดำ
� �ำ เนิินธุุรกิิจ
• สนัับสนุุนและช่่วยเหลืือคู่่�ค้้าและชุุมชนในการป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรคระบาดอุุบัติ
ั ใิ หม่่
• ให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนด้้านสถานที่่�เพื่่�อเป็็นศููนย์์ฉีีดวััคซีีน
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ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศที่่�มีีต่่อการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน
และระบบโลจิิสติิกส์์
หมวดความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

คำำ�อธิิบาย

สืื บ เนื่่� อ งจากผลกระทบของการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภูู มิิ อ ากาศที่่� อ าจนำำ� ไปสู่่�การเกิิ ดภัั ยพิิ บัั ติิ
ทางธรรมชาติิ เช่่ น อุุ ท กภัั ย หรืื อ สภาวะน้ำำ��ท่่ ว มเฉีียบพลัั น ที่่� ส ร้้ า งผลกระทบเป็็ น วงกว้้ า ง
ทั้้� ง ต่่ อ การดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ จัั ดจำำ� หน่่ า ยสิิ น ค้้ า ของบริิ ษัั ท ฯ การดำำ� เนิิ น การผลิิ ต ของบริิ ษัั ท คู่่�ค้้ า
ทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน ตลอดจนการดำำ�เนิินชีีวิิตและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลง โดยเฉพาะ
ในมิิติิด้้านการเดิินทาง ขนส่่ง และระบบโลจิิสติิกส์์ ซึ่่�งล้้วนเป็็นความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�มีีความเปราะบางต่่อเหตุุการณ์์ภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิเป็็นอย่่างมาก รวมถึึงมาตรการภาครััฐ
ด้้านการเปลี่่ย
� นแปลงของสภาพภููมิอ
ิ ากาศอาจนำำ�มาสู่่�ข้้อจำำ�กัดต่
ั อ
่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจภายในประเทศ
และระหว่่างประเทศที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อรายได้้ของบริิษััทฯ
• การขาดแคลนสิินค้้าจนอาจเกิิดการปรัับตััวสููงขึ้้�นของราคาสิินค้้า
• การจััดส่่งสิินค้้าไปยัังลููกค้้าเกิิดความล่่าช้้า
• ต้้นทุุนในการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานที่่�สููงมากขึ้้�น

ผลกระทบ

• ค่่าเสีียหายเชิิงกายภาพจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
• ค่่าปรัับ หรืือค่่าเสีียหายอัันเกิิดจากมาตรการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ
ที่่�กำำ�หนดโดยภาครััฐ
• การสููญเสีียภาพลัักษณ์์และความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดที่่�มีีต่่อบริิษััทฯ

ระยะเวลาของ
ผลกระทบ

3-5 ปี

ระดัับผลกระทบ

สูง
• นำำ�ประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศมาพิิจารณาในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้านการขนส่่งทั้้�งภายในและภายนอกห่่วงโซ่่อุุปทาน
ไม่่หยุุดชะงััก อัันมีีสาเหตุุจากผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
• จััดเตรีียมการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ ตามแนวทางของ
Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) อัันนำำ�ไปสู่่�การปรัับ
โครงสร้้างกำำ�กัับดููแลให้้สอดคล้้องต่่อปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

แนวทางป้้องกััน

• วางกลยุุทธ์์และเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่ำำ��
• พััฒนาแผนรัับมืือกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินอัันเกิิดจากภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
• ปรัับโครงสร้้างพื้้�นฐานของศููนย์์กระจายสิินค้้าให้้รองรัับต่่อภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
• จััดหาศููนย์์กระจายสิินค้้าสำำ�รองในหลาย ๆ พื้้�นที่่�กระจายความเสี่่�ยงในกรณีีที่่�
เกิิดภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิ
• จััดอบรมด้้านการรัับมืือกัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินให้้กัับพนัักงาน
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