
ทําด้วยกัน ทําด้วยใจ

ธันวาคม 2565
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เซ็นทรัลอยากให้
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
เซ็นทรัลไม่ได้แค่อยาก
เซ็นทรัลทำ
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เกี่ยวกับ 
เซ็นทรัลทำ

ดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนของ UNSDGs ภายใต้แนวคิด 4 ด้านหลัก
เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน

โครงการท่ีกลุ่มเซ็นทรัลร่วมมือ
กัน ‘ทำ’ เพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างชุมชนและสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน
และสังคมอย่างยั่งยืน
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ทำด้วยกัน 
ทำด้วยใจ

เพราะความยั่งยืน ไม่สามารถสร้างได้
ด้วยใครเพียงคนเดียว เพราะคุณค่า
ที่หวัง อาจไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เห็นด้วยตา
เซ็นทรัล ทำ จึงมุ่งมั่นทำด้วยใจ และ
ขอชวนทุกคนมาร่วมลงมือทำด้วยกัน
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CSV
Creating Shared 
Values

กลุ่มเซ็นทรัล คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจในเชิง
คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของสังคม 
จึงยกระดับการดำเนินงานพัฒนาจาก CSR สู่ 
CSV (Creating Shared Values) เพ่ือสร้าง
คุณค่าร่วมให้กับธุรกิจและสังคมในการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

ความท้าทายหรือ
โอกาสในการทำ

ธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญและ
ศักยภาพของ

องค์กร

ความต้องการ
ทางสังคม



Bett�r ����Bett�r ���e
ทำเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ทำเพื่ออาชีพที่มั่นคง
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ส่งเสริมให้ทุกคน มีอาชีพและรายได้
ที่มั่นคงโดยเฉพาะเกษตรกร และผู้
ประกอบการรายย่อย แบ่งปัน ทักษะ
ความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับชุมชนรวม
ทั้งรับซื้อผลผลิตเพื่อมาจำหน่าย
และสนับสนุนช่องทางการตลาด

สุขภาพท่ีดีและโอกาสทางการศึกษา 
เป็นส่ิงสำคัญในการสร้างคน สร้าง
ชาติให้ม่ันคงรวมไปถึงการลดความ
เหลื่อมล้ำของทุกคนในสังคมโดย
เฉพาะคนพิการให้สามารถดำรงชีพ
ได้อย่างปกติสุข
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ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี

การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ต้องอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ดี ทุกคนจึงควรร่วม
มือกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อขับ
เคลื่อนโลกสีเขียวอย่างยั่งยืน

Bett�r ���i��y Bett�r ����d
ทำเพื่อสังคมที่ดี

การได้อยู่ร่วมกันในสังคมท่ีดี คืออีก
หนึ่งเป้าหมายของการพัฒนามุ่ง
เน้นการให้ความสำคัญกับการรักษา
วัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้าง
อาชีพให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืน





โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ, กระบี่



กว่าที่เกษตรกรคนต้นน้ำ จะได้เจอผู้บริโภคคนปลายน้ำ กว่าที่ผลผลิตสดใหม่ จะเดินทาง
ถึงมือลูกค้าที่รอคอย ผักผลไม้ต้องเดินทางไกลผ่านมือคนกลางมากมาย เครือข่ายและ
สาขาของกลุ่มเซ็นทรัล จึง ‘ทำ’ ให้ระยะทางนั้นสั้นลง เมื่อระยะทางสั้นลง ต้นทุนก็ต่ำลง 
แต่ความสดอร่อยกลับเพ่ิมมากข้ึนด้วยองค์ความรู้หลายอย่าง เกษตรกรเริ่ม ‘ทำเก่งขึ้น’
ตั้งแต่คัดเกรดผลผลิตให้ได้มาตรฐาน แพ็คบรรจุช่วยลดความเสียหาย สร้างฐานข้อมูล
ผลผลิตท่ีลูกค้าเข้ามาหาอ่านได้ง่ายด้วย QR Code บนบรรจุภัณฑ์ เพิ่มเทคนิคการขาย
ปลีกที่ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ชำนาญและนำมาถ่ายทอดต่อ และมาออกร้านขายกันที่จริงใจ
ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต

ทำกินจริงใจ ทำขายให้ทันสมัย
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จริงใจฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต, เซ็นทรัล บางนา



ตอนนี้จาก ‘ทำกินจริงใจ’ เกษตรกรเริ่ม ‘ทำขายให้ทันสมัย’ มากขึ้น และจริงใจฟาร์มเมอร์
มาร์เก็ตได้กลายเป็นพ้ืนท่ีจำหน่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรและชุมชนมี รายการหมุน
เวียนไปตามฤดูกาล ยกระดับท้ังชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เพาะปลูกและผู้บริโภคภายใต้ ‘วงจร
แห่งความจริงใจในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน’ หวังเพ่ิมรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร และ
ปั้นชุมชนให้เข้มแข็ง วันนี้ถึงแม้พวกเราจะเป็นเกษตรกรรายเล็ก แต่ก็ไม่หยุดพัฒนาและ
‘ทำ’ ตัวให้ทันสมัย
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จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต, เซ็นทรัล โคราช

จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต, เชียงใหม่



 

เมื่อกลุ่มคนรุ่นใหม่ตั้งเป้ากลับมาพัฒนา
ชุมชนบ้านเกิดและหวังจะสร้างที่ ‘ทำกิน’ 
ให้ชุมชนเติบโตอย่างย่ันยืน จึงรวมตัวกัน
เพื่อจัดการเรื่องที่ดินสำหรับ ‘ทำ’ การ
เกษตรสมัยใหม่ ให้ครอบคลุมไปจนถึงการ
บริหารจัดการผลผลิต และเปิดชุมชนให้
กลายเป็นพื ้นที ่ศ ึกษาเรียนรู ้การ ‘ทำ’ 
เกษตรอินทรีย์ และวิถีชีวิตยั่งยืนของ
เกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่แห่งแม่ทา

การสร้างเส้นทางอาหารปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีจึงเกิดข้ึนจากการสนับสนุน
ของ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ร่วมกับหน่วยงาน
มากมายเพื่อส่งเสริม ‘โครงการพื้นที่วิถี
ชีวิตยั่งยืนแม่ทา’ ให้เป็นต้นแบบของการ 
‘ทำเกษตรสมัยใหม่’ อย่างยั่งยืน เพื่อช่วย
กระจายรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริม
ให้เกษตรกรหันมา ‘ทำเกษตรอินทรีย์’ 
ให้มากขึ้น พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่ ให้คนในชุมชน
ได้เรียนรู้อย่างครบวงจรและนี่คือทาง
เลือกใหม่สำหรับชีวิตท่ีย่ังยืนสำหรับพวก
เราที่แม่ทา จ. เชียงใหม่

ทำกิน ทำผืนดิน
เป็นทางเลือกใหม่
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พ้ืนท่ีวิถีชีวิตย่ังยืนแม่ทา, เชียงใหม่



ประวัติศาสตร์กว่า 200 ปี ของแหล่งทอผ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ กับลายผ้าด้ังเดิมมากถึง 
39 ลาย ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน ‘ทำต่อยอด’ ความรักด้วยความรักผ้าทอ
นาหมื่นศรีถือเป็นของขึ้นชื่อของ จ.ตรัง  และยังเป็นการรวบรวมคนในชุมชุนมาสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัว ‘เซ็นทรัล ทำ’ เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและแนวโน้มการเติบโตของโครงการวิสาหกิจชุมชนนาหม่ืนศรี จึงได้สนับสนุน
‘ทำ’ การปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์และร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมผ้าทอนาหมื่นศรีให้
กลายเป็นสินค้าประจำชุมชน และพัฒนาพ้ืนท่ีแห่งน้ีให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือสร้าง
รายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้ย่ังยืนเป็นการถักทอความภาคภูมิใจจากรุ่นสู่รุ่น 
‘ทำให้ตำนานยังคงมีชีวิต’ ท่ีนาหม่ืนศรี
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พิพิธภัณฑ์ นาหม่ืนศรี, ตรัง

ทำหมืนสี ทำตำนานผ้าให้มีชีวิต



013

มูลนิธิบ้านสมานใจ, เชียงใหม่
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ทำได้ ทำงานแล้วภูมิใจ
โอกาส คือสิ่งที่มีค่าไม่เท่ากันสำหรับผู้รับ แต่ ‘เซ็นทรัล ทำ’ เชื่อว่าการมีงานทำที่มั่นคง 
มีรายได้ท่ีแน่นอน มีสวัสดิการท่ีดี และการได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ คือโอกาสท่ี ‘เซ็นทรัล 
ทำ’ สร้างให้กับคนพิการได้ เราจึงมุ่งม่ันท่ีจะขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับกลุ่ม
คนพิการ ที่เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ โดยพัฒนาคนพิการให้ 
‘ทำได้’ พร้อมเปิดโอกาสในการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกับ ‘ทำงานแล้วภูมิใจ’ ถึงคุณค่าในตัวเองที่
สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้และเราจะไม่หยุด ‘ทำ’ เพียงเท่านี้ เพราะการสร้าง
โอกาส คือการสร้างชีวิตใหม่ และสานฝันของพวกเขาให้เป็นจริง

โครงการศูนย์คอลเซ็นเตอร์คนพิการ, ชลบุรี
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โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ, กระบ่ี
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ทำให้รู้ ทำเล่น
ให้เป็นงาน

เรียนแล้วใช้ประโยชน์ได้จริงเลยในวันนี้ 
เรียนแล้วพัฒนาศักยภาพ ค้นเจอความ
ถนัดเรียนจบมาแล้วมีงานทำ มีอาชีพ
พ่ึงพาตัวเองได้ เราอยาก ‘ทำการเรียน’
ให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นกำลัง
สำคัญของชุมชนและของประเทศต่อไป 

‘เซ็นทรัล ทำ’ จึงวางการพัฒนาการศึกษา
ไปท่ีการพัฒนาเด็ก พัฒนาครู และพัฒนา
โรงเรียน ใน 4 ระดับเริ่ม ‘ทำ’ กันตั้งแต่
ระดับช้ันอนุบาล ปฐมวัย อาชีวศึกษา ไป
จนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อเติมเต็มช่อง
ว่างของระบบการศึกษาให้เด็กพึ่งพา
ตัวเองได้และตอบโจทย์การทำงานใน
อนาคตจากโรงเลี้ยงไก่ไข่ที่ให้โภชนาการ
ที่ดี  ชั ่วโมง ‘ทำขนม’ ที่เด็ก ๆ ‘ทำจน
อิ่มท้อง’ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้ในอาคารเรียนอนุบาลต้นแบบ 
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์การเรียน
รู้ทักษะอาชีพ ที่จะติดตัวต่อยอดไปเป็น
อาชีพในอนาคต การฝึกงานให้ตอบโจทย์
ตลาดแรงงานและได้ทำงานจริง โครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership
school) เพื่อเพิ่มทักษะให้เด็กจบมามี
ศักยภาพตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จะส่งเสริมให้เด็กได้เรียน
และ ‘ทำให้รู้จริง’ 

แววตาท่ีส่องประกายความหวัง รอยย้ิม
กว้างท่ีเปิดรับโอกาสในชีวิต จะไม่จางหาย
ไปจากเด็กและเยาวชนไทย นั่นคือพันธะ
สัญญาของพวกเรา

โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ, กระบ่ี





 
 

 

ดอยช้าง, เชียงราย



รู้หรือไม่ว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยในปี 2563 เพียง 40% ท่ีได้รับการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
ซ่ึงยังคงเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมาก และส่ิงเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบรุนแรงต่อส่ิงแวดล้อม และต่อ
คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน ‘เซ็นทรัล ทำ’ ให้ความสำคัญและขับเคลื่อนการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ
ค้าปลีกและบริการจากภายในสู่ภายนอก องค์กร ผ่านโครงการ Journey to Zero ที่มีแนว
ทางการ ‘ทำ’ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม และวัดผลได้จริงอย่างต่อเนื่องในเรื่องการจัดการขยะ 
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยไม่ให้เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม โดยรณรงค์การลดและคัดแยก
ขยะจากต้นทาง การรักษ์โลกที่ยั่งยืน ต้อง ‘ทำจริงจัง’ และเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา เพื่อส่งต่อโลก
ที่เรารักให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
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Recycle Station, เซ็นทรัล ศรีราชา



ตัวอย่างโครงการ
รีไซเคิลพลาสติก

ถุงผ้า Good Goods
ท่ีทำจากพลาสติกรีไซเคิล

ทำทุกวัน 
ทำขยะให้หมดไป

ในแต่ละปี คนไทยสร้างขยะพลาสติกเป็น
จำนวนกว่า 2 ล้านตัน ไม่เพียงเท่านั้น ในปี 
2563 มีปริมาณขยะพลาสติก โดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์อาหารเพ่ิมข้ึน 15% ในช่วงของ
การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการที่ผู้
คนไม่สามารถนั่งรับประทานที่ร้านอาหาร
ได้ตามปกติ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ได้ผลักดันและ
ลงมือ ‘ทำ’ เร่ืองการลดปริมาณขยะพลาสติก
อย่างต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2551 โดยประกาศ
นโยบายลดและงดให้ถุงพลาสติกในห้าง
สรรพสินค้า และร้านค้าในกลุ่มเซ็นทรัล ผ่าน
โครงการ ‘Say No To Plastic Bags’ กว่า 
13 ปี ที่เรา ‘ทำทุกวัน’ จากความพยายามสู่
ผลลัพธ์ที่ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
อย่างต่อเนื่องได้ทั้งหมดกว่า 236 ล้านใบ
ถือเป็นการลงมือ ‘ทำ’ สำคัญที่เราภูมิใจที่
ได้ร่วมแก้ไขปัญหาเร่ืองส่ิงแวดล้อมมาร่วม
กัน ‘ทำขยะพลาสติกให้หมดไป’ เมื่อเรา ‘ทำ
ด้วยกัน’ โลกที่ดีกว่าเป็นจริงได้
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ขยะในประเทศไทย 64% เป็นขยะอาหารจาก
การส่ังอาหารเดลิเวอร่ีมากข้ึน รวมท้ังวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารที่ถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน ์
และน่าเศร้าใจที่แม้จะมีปริมาณอาหารมากมาย
ถูกท้ิงในแต่ละวัน แต่กลับยังมีผู้ขาดแคลนอาหาร
จำนวนมากในประเทศของเรา ‘เซ็นทรัล ทำ’ จึง
ตั้งเป้าลดปริมาณขยะอาหารให้ได้ร้อยละ 10 
ต่อปี และนำส่งขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการที่
เหมาะสมให้ได้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เพ่ือ
ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในขณะที่
ธุรกิจโรงแรมเซ็นทารา มีโครงการลดปริมาณ
อาหารท้ิงต้ังแต่ต้นทางด้วยการทำงานร่วมกับ
 
  

หัวหน้าเชฟเพ่ือวางแผนการใช้วัตถุดิบให้ทำจน
เกล้ียง จนนำไปสู่การทำขยะให้หมดไปด้วยการ
แปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ
ท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงแรม และเข้าร่วมกับ
Scholars of Sustenance (SOS) เพ่ือสร้าง
ระบบการจัดการอาหารที่มีประสิทธิภาพ และ
บริจาคอาหารที่เหลือแต่ยังคงสภาพดี หรือ
อาหารบางอย่างท่ีกำหนดวันท่ีควรบริโภคก่อน
และยังสามารถรับประทานได้้ ส่งต่อไปให้กับผู้
ท่ีต้องการ เช่น มูลนิธิ หรือค่ายพักพิงผู้อพยพ 
เป็นต้นเมื่อเห็นถึงคุณค่าเราจะทำให้ทุกอย่าง
หมุนเวียนกลับมาสร้างประโยชน์ได้อีก 
 
  

พัฒนาระบบการจัดการอาหารส่วนเกิน
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ธรรมชาติของความเป็นเกาะทำให้ปัญหา
ขยะล้นเมืองยิ่งท้าทาย  แต่เดิมพันในการ
รักษาสภาพแวดล้อมของเกาะสมุยท่ีมีความ
สวยงามเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่อง
เที่ยวทั่วโลกสูงยิ่งกว่า ทำให้เราต้องหัน
กลับมามองและจัดการท่ีต้นทาง... จากจุด
เร่ิมต้นเล็กๆ ของ FamilyMart Thailand 
ที่ลงมือแยกขยะพลาสติกและขยะอินทรีย์
แล้วส่งต่อไปยังโรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม 
เพ่ือแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้มอาหารสัตว์ และ
ปุ๋ย เส้นทางของความยั่งยืนที่สมุยก็ถูก 
‘ทำต่อยอด’ โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล
เฟสติวัล สมุย แฟมิลี่มาร์ท และ โรงแรม
เซ็นทารา ท่ีคัดแยกขยะอินทรีย์ ติดต้ังเคร่ือง
ผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ (Cowtec) 
และแปรรูปเป็นแก๊สหุงต้มส่งไปยังโรงครัว
ของโรงเรียนเพ่ือทำอาหารกลางวันให้เด็ก
นักเรียนกว่า 500 คน และเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ที่นำไปใช้ในโครงการแปลงเกษตรสาธิต ท่ี
จะเป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ให้
กับชุมชน ถ้าเราทุกคน ‘ทำเต็มกำลัง’ สมุย
จะเป็นเกาะ Zero Waste และกลายเป็น
เมืองต้นแบบได้ไม่ยากเลย

สมุยโมเดล, สุราษฎร์ธานี
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ทำทดแทน ทำพลังงานให้หมุนเวียน
ภาวะโลกร้อน ต้นเหตุของอากาศแปรปรวนและ
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ประเด็นใหญ่ท้าทาย
ทุกคนท่ีเกิดจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เพิ่มขึ้นจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ การ
ขนส่ง กระบวนการผลิตในโรงงาน และกิจกรรม
มากมายที่เราทำในแต่ละวัน 
‘เซ็นทรัล ทำ’ ตระหนักดีถึงปัญหาจากการใช้
พลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
จึงได้นำพลังงานสะอาดมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับมาตรการประหยัดพลังงานเพ่ือนำไป
สู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่การ
 

ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคา การติดตั้ง
สถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) การติดตั้ง
ตู้เย็นประหยัดพลังงานที่ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, 
ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ท็อปส์ เดลี่, เซ็นทรัล ฟู้ด 
ฮอลล์ และ แฟมิลี่มาร์ท ทั่วประเทศการติดตั ้ง
ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ และ
การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เพ่ือควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่างใน
ห้องพักของโรงแรมเซ็นทารา ทำทางเลือกเพื่อ
ขับเคลื ่อนการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 
ในบ้านของเรา

สถานีชาร์จรถไฟฟ้า, เซ็นทรัลเวิลด์

แผงโซล่าร์เซลล์, เซ็นทรัล ศรีราชา
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ทำโลกให้สีเขียว ทำอากาศให้สะอาด 
ป่า คือชีวิต คือต้นทางของความอุดมสมบูรณ์
ท่ีหล่อเล้ียงท้ังชุมชน และผู้คนปลายทางนับล้าน
‘เซ็นทรัล ทำ’ ไม่ได้แค่ ‘ทำ การปลูกต้นไม้’ เท่าน้ัน
แต่เราต้องการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับโลกของเรา
ดังน้ัน เราจึง ‘ทำการปลูกจิตสำนึก’ ให้เป็นองค์กร
สีเขียว ท่ีมีหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
โดยเร่ิม ‘ทำ’ จากการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ 
และบำบัดน้ําเสีย โดยรอบศูนย์การค้าและทุกพ้ืนท่ี
ธุรกิจท่ีเรามี ภายใต้โครงการ ‘Central Green’
เพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในส่วนของชุมชน
เกษตรกร เราเข้าไปพัฒนาการใช้ประโยชน์ของ

พ้ืนท่ีทำกิน ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพ่ือเป็นการ ปรับ
ฟ้ืนคืนพ้ืนท่ีสีเขียว รวมไปถึงการปลูกกาแฟในร่ม
เงาของผืนป่า เพื่อได้กาแฟพันธุ์อาราบิก้าแท้
รสชาติหอมกรุ่น ของกาแฟภูชี้เดือนเราได้ร่วม
มือกับพันธมิตรในการปลูกป่า และเพิ่มพื้นที่
สีเขียวไปแล้วกว่า 2,000 ไร่ ภายใต้โครงการ
‘Central Group Love the Earth’ คืนความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ัวประเทศทุกต้นท่ีคุณ
ปลูกในวันน้ีจะให้ร่มเงาและอนาคตท่ีย่ังยืนแก่คน
รุ่นหลังท่ีเรารัก

ภูช้ีเดือน, เชียงราย
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As of November 2022

OUR IMPACT
2022

101

ติดตั้งระบบ
โซลาร์เซลล์บนหลังคา

แห่ง
71,500

ผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์

เมกะวัตต์-ชั่วโมง

80

ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

สถานี

ของแบรนด์สินค้าในกลุ่มเซ็นทรัล
(กลุ่มอาหาร) เป็นวัสดุรีไซเคิลได้

บรรจุภัณฑ์ 85%ลดขยะจากการรีไซเคิลและ
การนำมาใช้ประโยชน์กว่า

10,000 ตัน

4,000

ลดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหารกว่า

ตัน

5,519
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่า

ไร่ 751 คน

สร้างงานและสนับสนุนอาชีพ
ให้คนพิการ

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนกว่า

1,000 ล้านบาท

*As of October 2022

100,000
ครัวเรือน

สนับสนุนชุมชนกว่า
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โครงการ Journey to Zero 1
โครงการ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอนาหมื่นศรี2
โครงการ จริงใจ ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ต3
โครงการ Love the Earth4
โครงการ Good Goods5

1 2

3

4

5
PROJECTS
HIGHLIGHT



‘ทำเพื่อคนที่
 อยู่ข้างหลัง’

ในการดำรงอยู่นั้น เราต้องมีแนวทางที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน 
ร่วมทุกข์สุขด้วยกัน จึงต้องมีความมานะ อดทน อดออม 
ซื่อสัตย์ และ ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก ทั้งยังรวมใจเป็นหนึ่ง
เดียวกัน รัก และเสียสละ เพื่อให้เราอยู่ร่วมกินได้อย่าง
ผาสุกตลอดไป 

คุณเตียง จ�ราธ�วัฒน�

การรวมใจเป็นน้ำหน่ึงเดียวกันของทางธุรกิจและครอบครัว
คือกุญแจดอกสำคัญสู่ความย่ังยืน เราจึงควรถ่อมตนและ
ให้เกียรติต่อผู้อื่นอยู่เสมอ และยิ่งในฐานะผู้นำยิ่งควรมอบ
โอกาสให้กับผู้อ่ืนในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ีตนเองได้อย่าง
เต็มความสามารถโดยไม่เข้าไปขัดขวาง จงหมั่นฝึกฝนและ
พัฒนา ตนเองและธุรกิจอยู่เสมอ และจงอย่าถอยหนีต่อ
ปัญหา ให้เช่ือว่าทุกปัญหาน้ันมีหนทางแก้ไขได้เสมอ 

คุณสัมฤทธ�์ จ�ราธ�วัฒน��

คุณวันชัย จ�ราธ�วัฒน�

ความสำเร็จของเราเติบโตขึ้นจากความตั้ง ใจแน่วแน่ที่จะ
นำพาประเทศไทยก้าวไปสู่ความทันสมัยเรายึดมันพันธสัญญา
ที่จะมีส่วนร่วม สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศและ
ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวไทยทุกคน 

มั่นหมาย ทำ ตั้งแต่ในวันที่เริ่ม
เพื่อสานต่อแนวทางงดงามที่วางไว้
เพื่อเดินหน้าความตั้งใจที่แน่แน่ว
เพื่อเป็นผู้นำด้วยการลงมือทำ
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People

การศึกษาและ
ความเป็นอยู่
ที่ดีของผู้คน

Prosperity

การพัฒนา
สินค้าชุมชน
และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน

Planet

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม

ความสงบสุข 
ศิลปวัฒนธรรม 
และความร่วมมือ

Peace & 
Partnerships

กรอบการทำงานเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำ
และสร้างความยั่งยืนของกลุ่มเซ็นทรัล
ในการพัฒนาแนวคิดเพื่อให้กรอบการดำเนินงานชัดเจน 
และสอดคล้องไปกับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์
การสหประชาชาติ กลุ่มเซ็นทรัล จึงได้ต่อยอดพัฒนากรอบ
แนวคิดออกเป็น 4 ด้าน เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน
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‘ทำเพื่อวันพรุ่งนี้’ หลายอย่างที่เรามุ่งมั่น ‘ทำในวันนี้’
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณลงมือทำ
เพื่อเป็นแรงหนุนและต้นทุนให้คุณทำต่อ
เพ่ือเป็นความหวังให้ ‘คุณ’ คนของวันพรุ่งน้ี
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ทำด้วยกัน
ทำด้วยใจ

เซ็นทรัล ทำ ส่งเเรงเชียร์
ฝากกำลังใจ ให้มือใหม่หัดทำ 
มือทำสมัครเล่น 
มืออาชีพทำจริงจัง 
มุ่งมั่นทำต่อไป

ชวนมาทำ





@CENTRALTHAM
#CENTRALTHAM #ทำด้วยกันทำด้วยใจ WWW.CENTRALTHAM.COM


