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สารจากใจประธานกรรมการ 

“งานทุกอย่างที่เราทำา ด้วยการสละกำาลังและเวลา  
จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากในสังคม ที่เราอาศัยอยู่  
ต่อลูกค้า ต่อเพื่อนพนักงาน ต่อบริษัท”

เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
กว่า 30 ปีที่บริษัทได้ประกอบธุรกิจเคียงคู ่คนไทย โดยยึดมั่นในหลักการ  

“3 ประโยชน์” ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ต่อองค์กร เป็นรากฐาน 
และเป็นส่ิงท่ีเรายึดมั่นในการส่งต่อความสุขไปยังชุมชนและสังคมท่ัวประเทศไทย 
ที่บริษัทไปด�าเนินธุรกิจด้วยแนวคิดที่ว่า เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคม ล้วนเป็น 
ความตั้งใจท่ีเราถ่ายทอดไปท่ัวท้ังองค์กร ต่อยอดไปสู ่การด�าเนินงานท่ียั่งยืนและ 
การสร้างประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 

ปรัชญาและแนวคิดในการประกอบธุรกิจเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านแผนยุทธศาสตร์ 
การด�าเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจและรอยยิ้ม ผ่านสินค้า
และบริการท่ีลูกค้าจะได้รับทุกช่องทางเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศ 
อีกทั้งการตอบสนองความคาดหวังและเตรียมพร้อมส�าหรับบริบทของสังคมที่ก�าลัง
เปล่ียนแปลงทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมั่นคงของบริษัท รวมถึงสังคมโดยรวม เพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ในการสร้าง 
ความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างรอบด้าน หลักคิดทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ถูกน�า 
มาหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน และได้ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืน 
ในปี 2563 ซึ่งมีความสอดคล้องกับทั้ง 15 ประเด็นที่มีความส�าคัญส�าหรับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าหมายดังกล่าวถูกถ่ายทอดลงมาเป็น 
แผนปฏิบัติการ ท้ังระยะสั้น กลาง และยาว โดยบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมีส่วนร่วม 
ในการผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
(The Sustainable Development Goals : SDGs) และได้รายงานความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินการด้านความยั่งยืนตามกรอบข้อตกลงโลกขององค์การสหประชาติ 
(United Nations Global Compact) บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ ในการตอบโจทย์
ความท้าทายที่หลากหลาย อาทิ การก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีความโปร่งใส 
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน การส่งเสริมการศึกษา รวมถึงการบริหาร
จัดการนวัตกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการประเด็นความท้าทายเหล่านี ้
เป็นสิ่งที่ต้องการความร่วมแรงร่วมใจทั้งของผู ้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึง 
ความร่วมมือของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือน 
ในภาพกว้าง ผมเชื่อว่าความส�าเร็จของบริษัทที่เกิดขึ้นตลอดการด�าเนินธุรกิจกว่า 30 ปี 
เกิดจากความตั้งใจจริงและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผมขอขอบคุณ
ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมกับความส�าเร็จของเรา 

 

 นายธนินท์ เจียรวนนท์
 ประธานกรรมการ
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

สารจากใจประธานกรรมการบริหาร 
เรียน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน

รางวัลแห่งความส�าเร็จส�าหรับการด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่าน
การประเมินความยั่งยืนขององค์กร และการได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุ่มดัชน ี
ความยัง่ยนืดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ในกลุม่ตลาดเกดิใหม่ 
(Emerging Markets) หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Food & Staples Retailing) ถือเป็นก้าวแรกของความส�าเร็จท่ีบริษัทได้รับในเวท ี
ความยัง่ยนืระดบัโลก ผลการประเมนิอนัเกดิจากการเปรยีบเทยีบกบับรษิทัชัน้น�าทัว่โลก 
เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดอย่างดีท่ีระบุถึงประสิทธิภาพขององค์กรเมื่อสะท้อนผ่านมุมมอง 
ทางด้านความยัง่ยนื และท�าให้บริษทัตระหนกัถึงประเดน็ทีเ่ราท�าได้อย่างโดดเด่น รวมถงึ
ประเด็นที่เราอยากท�าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อก้าวไปสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ 
ที่ยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมของบริษัท 

ปัจจบุนับรษิทัได้ก�าหนดแผนกลยทุธ์ฉบบัใหม่ขององค์กรครอบคลมุปี 2561-2565 
จากแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวได้มีการผสมผสานแนวทางด้านความยั่งยืนตามหลักการ
สากลให้เข้ากบัการประกอบธุรกิจ โดยในการขบัเคลือ่นธรุกจิทีย่ัง่ยนืตามแผนกลยทุธ์นัน้ 
เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท้ังองค์กรท่ีมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร 
เป็นแกนหลกัในการด�าเนินการ รวมถึงบรษิทัย่อยท่ีประสานท�างานร่วมกัน อาท ิการริเริม่
การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)  
ตามหลกัการชีแ้นะเรือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกจิ ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ
ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the  
UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights) 
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราอยู่ระหว่างการขยายขอบเขตการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน  
ผ่านการส่ือสารความคาดหวัง และการส่งเสริมการด�าเนินงานไปยังคู ่ค้า พันธมิตร 
ทางธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส�าคัญในการ 
ด�าเนินธรุกจิอุตสาหกรรมค้าปลีก

เราหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าความต้ังใจในการท�างานด้านความยัง่ยนืของเรา จะมส่ีวนช่วย
เพิ่มรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ภาครัฐ สังคม  
ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีโดยรวม โดยบรษิทัขอเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นความยัง่ยนื  
ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพราะนี่คือความรับผิดชอบของเรา... 
ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

 

 
 นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
 ประธานกรรมการบริหาร
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

“เรามีแผนสื่อสารความคาดหวังและการส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ทางด้านความยั่งยืนไปยังคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  
ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำาคัญ 
ในการดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมค้าปลีก”
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บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มีความโดดเด่นในส่วนของการเป็นผู้ให้บริการความสะดวก 
แก่ลูกค้าในทุกชุมชน ผ่านช่องทางในการส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งต้นน�้า  
กลางน�้า และปลายน�้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 ของการสร้างรากฐานและการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจ ประกอบด้วย  
 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวม 8 หมวดการบริการ

หัวใจขับเคล่ือน ซีพี ออลล์
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

1. บริการร้านสะดวกซื้อ

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทาน  
เครื่องดื่มมากมาย ปัจจุบันบริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นท่ัวประเทศรวม 10,268 สาขา  
แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4,556 สาขา (คิดเป็น 44%) ร้านใน 
ต่างจังหวัด 5,712 สาขา (คิดเป็น 56%) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาท้ัง 3 ประเภท 
[ร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business partner)  
และร้านค้าท่ีได้รับสิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area)] เป็นสัดส่วน 44:49:7 ปัจจุบัน 
มีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เฉลี่ยวันละ 11.8 ล้านคน 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th
ภายใต้บริการร้านสะดวกซื้อ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ 

Bellinee’s Bake&Brew
ให้บริการกาแฟพรีเมี่ยมที่มีรสชาติ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเบเกอรี่อบสด
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.bellinee.co.th 
และ www.facebook.com/bellinee

All cafe’
ให้บริการเครื่องดื่ม 
กาแฟสดพร้อมเสิร์ฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม
www.7eleven.co.th

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
เป็นร้านยาเพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ชุมชน จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา 
อาหารเสริม เวชส�าอาง อุปกรณ์ 
การเเพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
โดยมี เภสัชกรมืออาชีพ เป็นผู้ ให้  
ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่ลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.exta.co.th 
และ www.facebook.com
/extahealthbeauty

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำากัด
ตวัแทนจ�าหนา่ยสินค้าและอปุกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคา้ปลกีรวมถึงบรกิารบ�ารงุรกัษา 
และซ่อมแซม
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpretailink.co.th
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บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำากัด
น�าเสนอสินค้าผ่านช่องทางการสั่งสินค้าที่หลากหลาย สนุกและสะดวก  
ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา

2. บริการด้านค้าส่ง

กาแฟมวลชน
ด�าเนินธุรกิจกาแฟภายใต้แนวคิดร้านกาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน  
ด�าเนินธุรกิจโดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด

นิตยสาร 24 Catalog

www.24Catalog.com

www.ShopAt24.com

www.Amulet24.com Call Center 02-780-7666

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)
จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระ
เงินสดและบริการตนเองในประเทศไทย 
เม่ือได้มีการเปิดการค้าเสรีตามข้อตกลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระบบการ
บริหารจัดการค้าส่งที่มีประสิทธิภาพของ
แม็คโครจึงเป็นเสมือนรากฐานในการ
ขยายธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกออกนอก
ประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการน�าสินค้า 
จากประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้าจาก 
ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของ
ไทยรวมถึงสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง 
และอาหารสดเชน่เนือ้สตัว ์ฯลฯ ไปจ�าหนา่ย
ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อน�าเงินตรา
เข้าสู่ประเทศและช่วยให้ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเกษตรกรไทย
มีช่องทางจ�าหน่ายสินค้าไปสู่นานาชาติ
ได้ ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาอยู่ 123 แห่ง 
ทัว่ประเทศ และ 1 สาขา ทีป่ระเทศกมัพชูา
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.siammakro.co.th
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

4. บริการด้านการเงิน

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำากัด
ให้บริ การตั วแทนรับช� าระค่ าสินค้ า  
และบริการ และเป็นนายหน้าประกันชีวิต
และประกันวินาศภัย ตลอด 24 ชั่วโมง  
ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.counterservice.co.th

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำากัด
ให้บริการบัตรเงินสดดิจิทัลและเทคโนโลยี 
สมารท์ชพิ เพือ่ใชใ้นการช�าระเงนิสมยัใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.thaismartcard.co.th

3. บริการผลิตและจำาหน่าย 
 เบเกอร่ี อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง

บริษัท ซีพีแรม จำากัด
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก 
ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ กว่า 840 
SKUs จ�าหน่ายผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และ 
ร้านค้าชั้นน�าทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปยัง 18 ประเทศทั่วโลก โดยมีสินค้า 
และบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด อาทิ แบรนด์เจดดราก้อน แบรนด์เลอแปง 
แบรนด์เดลีไ่ทย แบรนด์เดลกิาเซยี แบรนด์ซีพแีรมเคเทอริง่ และแบรนดฟ์ูด้ดีด้ ีเป็นตน้
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpram.co.th

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำากัด
เป็นบริษัทวิจัยพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้านอาหาร ตั้งอยู่ในโครงการ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
เปน็ศนูยก์ลางขอ้มลูความรูจ้ากการวิจยัและพฒันาและศนูยก์ารทดสอบ เพือ่การวจิยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธุรกิจและบริษัทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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5. บริการด้านการศึกษา

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำากัด
เป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพื่อ
สร้างมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้าน 
ค้าปลีกโดยตรงและมีสถานที่ ให้ฝึก
ปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.panyapiwat.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียว
ที่เน้นเสริมสร้างประสบการณ์การ
ท�างานให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจัง
และครบถ้วน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพทัง้ในเชงิวชิาการและสามารถ
ปฏบิตังิานไดจ้รงิ โดยเนน้รปูแบบการ
เรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ 
หรือฝึกงานท่ีตรงกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
(Work-based Education)
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.pim.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM)
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้ 
การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบัน 
การจดัการปญัญาภวิฒัน ์โดยมเีปา้หมาย 
ในการสร้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
และการบริหารจัดการโรงเรียน เพ่ือให้ 
เป็นโรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.satit.pim.ac.th

บริษัท ปัญญธารา จำากัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำากัด
ให้บริการด้านการศึกษา การฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้น 
การให้บริการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ด้วยการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการลูกค้า ด้วยบุคลากร 
ที่มีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในธุรกิจค้าปลีก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyatara.co.th
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

 

 

6. บริการด้านสารสนเทศ

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด
บริการค�าแนะน�า และการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
และบุคคลภายนอก
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.gosoft.co.th

7. บริการด้านการส่ือการตลาด

บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จำากัด
ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวม 
การบริการสื่อสารระดับมืออาชีพแบบ One Stop Service 
นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงการจัดอีเวนต์และกิจกรรมทาง 
การตลาด เพื่อให้ลูกค้าบรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ

8. บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics)

บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำากัด
ให้บริการโลจิสติกส์  แบบครบวงจร 
(Integrated Third Party Logistics 
Provider - 3PL) ในประเทศไทย  
เน้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสูง ด�าเนินบทบาทในฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจกับลูกค้าในระยะยาว 
เพ่ือร่วมพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถ 
ในการบรหิารระบบหว่งโซค่ณุคา่ และการ 
จัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับ 
สากล ปัจจุบันให้บริการโลจิสติกส์   
3 ด้านหลัก ได้แก่

บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้า 
ครอบคลุมท้ังสินค้าแห้งและสินค้าแช่เย็น
ในรูปแบบการจัดส่งชนิดจุดต่อจุด และ
ชนิดจัดส่งหลายจุดต่อหนึ่งเส้นทาง
บริการจัดการด้านการบริหารคลังสินค้า
ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลัง 
ครบวงจรด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ 
และมีความช�านาญสูง
บริการจัดการด้านระบบการจัดการ 
โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์
โซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการ
ออกแบบและวางแผนระบบหว่งโซอ่ปุทาน
หรือ การจัดวางกระบวนการด้านโลจิสติกส์ 
ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะการจัดตั้งระบบ
การจัดการคลังสินค้า (Warehouse 
management system) ในระดับชั้นน�า
ของโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.dynamicgroupthailand.com

ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล 
หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
รายงานฉบับนี้ 
สามารถติดต่อได้ที่
ด้านพัฒนาความยั่งยืน
สายงานพัฒนาความยั่งยืน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
สำานักงานใหญ่ 
เลขที่ 313 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0 2071 9764 
 0 2071 9766
โทรสาร : 0 2679 0580
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : 
SDstrategyoffice@cpall.co.th
เว็บไซต์ : www.cpall.co.th



ต่อยอดอุดมการณ์ 
ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน
จากประสบการณ์การทำางาน 
ที่ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง 
อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งกรณีศึกษา
ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำาให้บริษัท  
ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนัก
ถึงความสำาคัญในการบริหารจัดการ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
ขององค์กรและสังคมโดยรวม  
ปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรระดับโลก 
ที่เติบโต ประสบความสำาเร็จ  
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางนั้น 
ล้วนเป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการ
ทางด้านความยั่งยืนเป็นอย่างด ี
และเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประสิทธิภาพ
ขององค์กรเหล่านั้นเติบโตควบคู่ 
ไปกับความแข็งแกร่งและความร่วมมือ 
ช่วยเหลือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่าย ที่ส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ของบริษัท

ด้วยตระหนกัถึงการด�าเนนิธรุกจิในระยะยาว บรษิทัได้ผสมผสานแนวทาง
การด�าเนนิธุรกจิอย่างยัง่ยนืเข้าเป็นหนึง่ในแผนกลยทุธ์ของบรษิทัปี 2561-2565 
ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรท่ีม ี
เป้าหมายในการผนวกประเด็นทางด้านความยั่งยืนให้เข้ากับการด�าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยแนวทางการด�าเนินงานตามกรอบ 
กลยุทธ์ธุรกิจและความยั่งยืนสามารถสรุปได้ดังนี้

• ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืนของบริษัท  
เพื่อก�าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถ
บูรณาการแนวปฏิบัติสากลทางด้านความยั่งยืนเข้าไปทั้งองค์กร 
และห่วงโซ่คุณค่า ห่วงโซ่อุปทาน

• ปลูกฝังแนวคิด ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการ
ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนไปยังพนักงานทุกระดับและผู้บริหาร  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งองค์กร 

เพื่อให้การด�าเนินการขับเคลื่อนประสิทธิภาพทางด้านความยั่งยืน 
ของบริษัทเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ในปี 2560 บริษัทภายใต้การผลักดันของ 
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กรและฝ่ายยุทธศาสตร์ความยั่งยืน  
สายงานพัฒนาความยั่งยืน ได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ส�าหรับบริษัท เพื่อร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ปี 2563  
ทั้ง 15 เป้าหมาย ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ 
พฒันาความยัง่ยนืองค์กร  

บริษทั ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชน) 
ถกูแต่งตัง้ขึน้เม่ือ 16 พฤศจิกายน 2558 

โดยมีนายธานนิทร์ บรูณมานติ 
เป็นประธานคณะกรรมการ พร้อมทัง้ตวัแทน 

จากหน่วยงานภายในทกุหน่วยงานหลัก 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมีหน้าทีค่วามรับผิดชอบหลัก 

ในการกำากบัดูแล กำาหนดและทบทวนนโยบาย  
ตวัช้ีวดั รวมถงึผลักดันให้เกดิการดำาเนนิการ 

ทางด้านความยัง่ยนื
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

กา
รด

ำเน
ินง

าน

คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการและประธานเจ�าหน�าที่บริหาร

คกก.บรรษัทภิบาล คกก.ตรวจสอบ

คกก.กำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

สำนักตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

กา
รก

ำห
นด

นโ
ยบ

าย

สายงานบัญชีและการเงิน

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานทรัพยากรบุคคล

1. การกำกับดูแลกิจการ
5. การต�อต�านทุจริต
 คอร�รัปชั�น

สายงาน CAF-M

สายงานศูนย�กระจายสินค�า

11. การจัดการ
 การเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
12. การดูแลรักษา
 ทรัพยากรน�ำ

สายงานการพัฒนาความยั�งยืน  4. ความผูกพัน
  กับผู�มีส�วนได�
  ส�วนเสีย
 6. คุณค�าทางสังคม
 8. การศึกษา
 10. การดูแล
  ความปลอดภัย
  /อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล�อม
  ในการทำงาน
 15. การจัดการ
  ข�อขัดแย�งและสร�าง
  การยอมรับ
  จากชุมชน

13. การปกป�อง
 ระบบนิเวศ
 และความหลากหลาย
 ทางชีวภาพ
14. การจัดการ
 ห�วงโซ�อุปทาน
 อย�างรับผิดชอบ

สายงานการตลาด
และการบริหารผลิตภัณฑ�

7. สุขภาพ
 และสุขภาวะที่ดี

ศูนย�นวัตกรรม 9.  การบริหารจัดการ
 นวัตกรรม

2. สิทธิมนุษยชน
 และการปฏิบัติ
 ด�านแรงงาน
3. การพัฒนาผู�นำ
 และทรัพยากรบุคคล

สายงานจัดซื้อ

สายงานปฏิบัติการ
(สนับสนุนการดำเนินการ)

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืน 
ของ ซีพี ออลล์
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เป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืน ปี 2563

 การก�ากับดูแลกิจการ : 
การสร้างหลักประกันการด�าเนินงานที่โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการรายงานการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล
กิจการ ที่มุ ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขันทางการค้า 
ที่เป็นธรรม มีจริยธรรมทางธุรกิจ และการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืนผ่านรายงานที่ได้รับการทวนสอบและให้ความ
เชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานสากล

 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด ้านแรงงาน :  
การด�าเนินการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักปฏิบัติ
ของสหประชาชาตว่ิาด้วยการด�าเนินธรุกจิและสทิธมินุษยชน 
(United Nation Guiding Principles on Business  
and Human Rights: UNGPBHR) เคารพและผดุงไว้ซึ่ง 
สทิธิมนุษยชน จดัให้มช่ีองทางในการสือ่สารด้านการปกป้อง
สิทธิมนุษยชน มีการบริหารจัดการความหลากหลาย 
และยอมรับในความแตกต่าง (Diversity & Inclusion) 

 การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล : 
การพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้และทักษะที่จ�าเป็นเพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้น�าในองค์กร
ให้มีวิสัยทัศน์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน
ของธุรกจิ และพฒันาคู่ค้าและพันธมติรธุรกจิให้มีความรูแ้ละ
ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
การพัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเข้าใจถึง
ความต้องการและความคาดหวงัของแต่ละกลุ่ม เพ่ือตอบสนอง 
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี รวมถงึการสร้างความตระหนักของคน 
ในองค์กรต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และมกีระบวนการตรวจสอบ
ทุกข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :
การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและความมุ่งมั่น 
ที่จะต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติส�าหรับ
การต่อต้านการทุจริต” ให้พนักงานและคู่ค้าหลักที่ส�าคัญ 
ใช้เป็นแนวทางปฏบิติัในการด�าเนนิงานตามนโยบายต่อต้าน
การคอร์รปัชนั เพือ่ใช้ในการป้องกนั ตรวจพบ และตอบสนอง
ต่อการต่อต้านการทุจริตของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการ
คอร์รปัชนัเพือ่ให้บรษัิทสามารถด�าเนินธรุกิจตามความมุง่มัน่ 
ที่ก�าหนดไว้ได้ 

 คุณค่าทางสังคม :
การสร้างคณุค่าทางสงัคมโดยส่งเสรมิอาชพีและรายได้ให้กบั
เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และ
บริการรายย่อย (Suppliers) และสร้างโอกาสทางอาชีพรวม
ถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มคนใน
สังคมที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) 

 สุขภาพและสุขภาวะที่ดี : 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์
และบริการใหม่ท่ีมุ่งเน้นสุขภาพ โภชนาการ และสุขภาวะ 
ที่ดี ส่งเสริมการแสดงฉลากโภชนาการส�าหรับผลิตภัณฑ์
อาหาร รวมถึงมีการพัฒนาบริการ โครงการ หรือกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 การศึกษา :
การสนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู ้ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึง 
การศึกษาและการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นรวมถึงทักษะ 
ทางเทคนิคและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน การมีงานที่ด ี
และการเป็นผู้ประกอบการ

 การบริหารจัดการนวัตกรรม :
การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์ใหม่และ
มูลค่าจากผลของการประหยัดท่ีเกิดข้ึนจากนวัตกรรมด้าน
ผลติภัณฑ์ และกระบวนการการเสรมิสร้างวฒันธรรมองค์กร
แห่งนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

 การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน :
การให้ความส�าคญักบัการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานของพนักงาน และ
ครอบคลุมรวมถึงผู้รับเหมา โดยถือเป็นส่วนส�าคัญในการ
ด�าเนินงานทุกกิจกรรม
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

 การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :  
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกผ่านการลดการใช้พลงังาน
ต่อหน่วยการผลิต และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
รวมทั้ งป ริมาณของเสี ย ท่ี ไปก� าจั ดด ้ วยการฝ ั งกลบ  
ลดปรมิาณการใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสรมิให้เกษตรกร 
คู่ค้า ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของ
บริษัท ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศ ส่งเสรมิการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และบริการ และสนับสนุน
โครงการรับมือกับภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า : 
การลดการใช้น�า้ต่อหน่วยการผลติ ให้มกีารจดัการความเสีย่ง 
ที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้า เพิ่มสัดส่วนการน�าน�้า 
กลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้าของชุมชนตาม
ความเหมาะสม

 การปกป้องระบบนิเวศ
 และความหลากหลายทางชีวภาพ : 
การประเมินการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตหรือผลิตภัณฑ์
จากแหล่งผลติท่ีไม่บกุรกุท�าลายป่าไม้และทรพัยากรทางทะเล 
รวมถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตาม
ธรรมชาติ (อาทิ ป่าแหล่งต้นน�้า ทะเลและชายฝั่ง) ตามความ
เหมาะสม

 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ : 
การตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าธุรกิจหลักทุกราย  
เพื่อจัดหาวัตถุดิบหลักหรือผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตที่ 
รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึง 
ส่งเสรมิการพฒันาคูค้่าธรุกิจให้เตบิโตไปด้วยกนัอย่างยัง่ยนื

 การจดัการข้อขัดแย้ง
 และสร้างการยอมรบัจากชุมชน :
การร ่วมหารือและสานสัมพันธ ์ เพื่อสร ้างความเข ้าใจ 
ลดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรและสังคม รวมถึงให้มีการ
ประเมนิผลกระทบทีอ่าจมผีลต่อสงัคม โดยมกีารเตรยีมความ
พร้อมส�าหรบัรองรบัความเสีย่งดังกล่าว พร้อมกบัการให้ความ
ส�าคัญต่อการลงทุนในชุมชน รวมถึงจัดให้มีกลไกส�าหรับ
จัดการข้อร้องเรียนประเภทผลกระทบทางสังคม พร้อม
แนวทางการด�าเนินงานแก้ไข

เพือ่ให้บรษิทัสามารถบรรลเุป้าหมาย ความมุง่หวงั
ทางด้านความยัง่ยนืทัง้ 15 เป้าหมายได้นัน้ บรษิทั 
ได้ประยุกต์ใช้หลักการท่ีส�าคัญเพื่อเป็นแนวทาง 
ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ อาทิ เศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) การบริหารคุณภาพ 
ทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: 
TQM) ข ้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ท้ัง  
10 หลักการ (TheUnited Nation Global  
Compact: UNGC) เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
แห่งสหประชาชาติ (The United Nation 
Sustainable Development Goals: SDGs)  
และหลักปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยการ
ด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) เป็นต้น รวมถงึการเคารพและปฏบิตัติาม
กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทตลอดจน
กฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
ท่ีเกีย่วข้องโดยเคร่งครดัเป็นแนวทางในการปฏบิตัิ

จากการรเิริม่ด�าเนนิการทางด้านความยัง่ยนื บรษัิท
ได ้ รั บ เชิญ ให ้ เข ้ า ร ่ วมการประ เมิ นความ 
ยั่งยืนขององค์กรประจ�าปี 2560 (Corporate 
Sustainability Assessment : CSA) โดยบริษทั
ได ้ตอบรับเข ้าร ่วมการประเมินเป ็นป ีแรก 
และได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกร่วมกับ 
บริษัทช้ันน�าในกลุ ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability Indices หรอื  DJSI) 
กลุ ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets)  
หมวดอุตสาหกรรม ธุร กิจค ้ าปลีกอาหาร 
และสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples 
Retailing) และถือเป็นบริษัทไทยในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia)  
เพียงแห ่งเดียวท่ีผ ่านการคัดเลือกในหมวด
อุตสาหกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นก้าวแรกของ 
ความส�าเร็จทางด้านความยั่งยืนในเวทีระดับโลก 
ของบรษิทั

11

12

13

14

15



บริการ
ร�านสะดวกซื้อ 

บริการ
ด�านการเงิน 

บริการ
ด�านการศึกษา

บริการ
ด�านสารสนเทศ

บริการ
ด�านการสื่อสาร

การตลาด 

บริการ
ด�านการบริหาร

โลจิสติกส�
(Logistics) 

 บริการ
ด�านค�าส�ง

บริการด�านผลิต
และจำหน�ายเบเกอรี่

อาหาร
พร�อมรับประทาน

อาหารแช�แข็ง

14

แนวทางการจัดท�ารายงาน
ภายใต้นโยบายและการด�าเนินการตามเป้าหมายเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืนเพื่อ 
เปิดเผยแนวทางและผลการด�าเนนิงานทัง้มติด้ิานเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดล้อมของปี 2560 (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 จนถงึ 
วันท่ี 31 ธนัวาคม 2560) โดยได้เปิดเผยอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่ 2  
การจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2560 ได้ก�าหนดเนื้อหา

บรษัิท ได้ท�าการประเมนิประเด็นทีม่นียัส�าคญัด้านความยัง่ยนื
ตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI)  
โดยค�านึงถึงระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ควบคู่ไปกบัระดับนยัส�าคญัของผลกระทบทาง

สอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ (In accordance criteria) กบั Global 
Reporting Initiative Standards ในระดบัหลกั (Core option)  
และขยายขอบเขตการรายงานจากเดมิเฉพาะธรุกจิร้านสะดวกซือ้
เซเว่นอีเลฟเว่นและหน่วยธุรกิจย่อย เป็นการรายงานผลการ 
ด�าเนินงานในภาพรวมของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  
และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ครอบคลมุทัง้ 8 หน่วยธุรกิจ

เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมขององค์กร เพือ่ใช้เป็นแนวทาง
การตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กรผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน 
โดยมขีัน้ตอนการประเมนิดงันี้

กระบวนการประเมินประเดน็ทีมี่นยัส�าคัญด้านความยัง่ยนืของบรษิทั

ใส่ ใจทุกสาระส�าคัญ
เพื่อความยั่งยืนทุกมิติ
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ผลการประเมิน ประเด็นที่มีนัยส�าคัญของ ซีพี ออลล์ ประจ�าปี 2560

ระดับผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อองค�กร ทั�งด�านเศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม และสังคม

ระ
ดับ

อิท
ธิพ

ลต
�อก

าร
ตัด

สิน
ใจ

แล
ะป

ระ
เม

ินข
อง

ผู�ม
ีส�ว

นไ
ด�ส

�วน
เส

ีย

การจัดการมลสารในอากาศจากระบบทำความเย็น

การบริหารการปลดปล�อยก�าซเรือนกระจก
การส�งเสริมการศึกษา

การบริหารจัดการนวัตกรรม

การบริหารจัดการผลกระทบทางสังคม
การบริหารความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน

การบริหารจัดการสิ�งแวดล�อม

การบริหารจัดการห�วงโซ�อุปทาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการลูกค�าสัมพันธ�การบริหารจัดการด�าน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การส�งเสริมสุขภาวะและโภชนาการที่ดี

การดำเนินการ
ด�านสิทธิมนุษยชน

การสานสัมพันธ�และลดความขัดแย�งในชุมชน

คณะกรรมการพัฒนาความยั�งยืนของบริษัทได�ทำการรวบรวม
ประเด็นด�านความยั�งยืนที่มีความเกี่ยวข�องกับลักษณะ
การประกอบธุรกิจ ทั�งจากมาตรฐานหรือแนวทางสากลของ 
Global Reporting Initiative ดัชนีความยั�งยืนดาวโจนส� 
(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) แนวโน�มของโลก 
และประเด็นด�านการพัฒนา ที่ยั�งยืนขององค�การสหประชาชาติ 
(SDGs) รวมถึงประเด็นอื่นที่บริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับบริษัทให�ความสำคัญ 

บริษัทได�นำประเด็นความยั�งยืนที่รวบรวมได�มาทำการคัดกรอง
ขั�นต�น โดยอาศัยการมีส�วนร�วมของผู�บริหารและพนักงาน
ของบริษัทเข�าร�วมให�ความเห็นมากกว�า 4,400 รายการ 
ประเด็นความยั�งยืนที่ผ�านการคัดกรองเบื้องต�นได�ถูกพ�จารณา
โดยตัวแทนผู�บริหารระดับสูงของบริษัทในการประชุม
เชิงปฏิบัติการ เพ�่อกลั�นกรองและจัดลำดับความสำคัญ 
โดยคำนึงถึงทั�งระดับอิทธิพลต�อการประเมินและการตัดสินใจ
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียควบคู�ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล�อมขององค�กร

จากผลการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด�านความยั�งยืน
ทั�ง 3 ขั�นตอนก�อนหน�า คณะกรรมการบริหารได�ทำการทบทวน 
ผลการประเมินดังกล�าวและให�ความเห็นชอบกับประเด็น
ที่มีนัยสำคัญด�านความยั�งยืนประจำป� 2560

บริษัทได�ทบทวนความถูกต�องของการประเมินประเด็น
ที่มีนัยสำคัญด�านความยั�งยืนของบริษัท โดยเฉพาะอย�างยิ�ง
มุมมองและความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกองค�กร 
ได�ทำการรวบรวมความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ผ�านช�องทางที่หลากหลาย พร�อมทั�งสัมภาษณ�เชิงลึก
กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มลูกค�า คู�ค�า และกลุ�มผู�นำทางความคิด 
เพ�่อเป�นข�อมูลนำเข�าประกอบการประเมิน

การระบุประเด็นสำคัญ การจัดลำดับความสำคัญ

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญการทบทวนรายงาน

1 2

34



การรับมือต่อความท้าทาย 
ที่มีความซับซ้อน การเตรียม 

ความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
ในการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ และการมุ่ง
ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียทุกกลุ่ม ล้วนต้องอาศัยกระบวนการ 
สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อบริบท
ภายนอกและก่อให้เกิดการสานพลัง
ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไป

สู่อนาคตที่ยั่งยืน

16

สานประโยชน์สุข ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

แนวทางการบริหารจัดการ
บรษิทั ซพีี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บริษัท”) 

วิเคราะห์และจัดกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทั้งหมด  
เพื่อเพิ่มความสามารถในการสานสัมพันธ์และตอบสนองต่อ 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งข้ึน บริษัทได้จ�าแนก
และแบ่งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มข้ึนจาก 8 กลุ่ม เป็น  
10 กลุม่ โดยมกีารท�าความเข้าใจถึงความต้องการหรอืความคาดหวัง 
ของแต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงสร้าง 
ความตระหนกัของพนกังานในองค์กรเก่ียวกับการสร้างความผกูพนั 
กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี และมกีระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียน 
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อผลักดันบริษัทให้ไปสู่จุดมุ่งหมายการขยาย
ขอบเขตกระบวนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ครบทุกบริษัทย่อย 

บริษัทได ้สร ้างการมีส ่วนร ่วมกับผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย
(Stakeholder engagement) ผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถวางแผน 
ในการตอบสนองประเดน็ดงักล่าวและผลกัดนัให้เกดิการปรับปรุง
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง อนึ่งความคิดเห็นของผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกกลุ่มได้ถูกวิเคราะห์และน�ามาประกอบการพิจารณา
ประเด็นส�าคัญในการจัดท�ารายงานความยั่งยืนปี 2560 
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

พนักงาน
(Employee)

• การส�ารวจความพึงพอใจ 
และความผูกพันประจ�าปี

• ช่องทางรับความคิดเห็น  
และรับเรื่องร้องเรียน
- การเคาะระฆัง 229 ครั้ง
- การประชุมพลังสร้างสรรค์ 

ศูนย์กระจายสินค้า  
(ทั่วประเทศ) 12 ครั้ง

• ระบบ Intranet วารสารภายใน 
และการแจ้งข่าวประจ�าวัน 
ผ่านช่องทางดิจิทัล

• การประชุมน�าเสนอผลงาน/ 
นวัตกรรม/การประกวดการระบุ
และประเมินความเสี่ยง

• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการ
ระยะยาว

• การพัฒนาความสามารถและ
ความก้าวหน้า

• การส่งเสริมสุขภาพและการ
จัดการความเครียดอันเนื่อง 
มาจากการท�างาน

• การมีสภาพแวดล้อมใน 
การท�างานที่ดี

 

• การด�าเนนิการโครงการสะสมหุ้น 
ส�าหรับพนักงาน (Employee 
Joint Investment Program: 
EJIP) ระยะที่ 3 ปี 2560-2565

• การวิเคราะห์แผนพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

• การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาผู้น�า

• การอบรมให้ความรู้และทักษะที่
เหมาะสมและตรงกับความสนใจ

• พัฒนาศักยภาพและรักษา
พนักงานที่เป็นคนเก่งและคนดี
อย่างต่อเนื่อง

• การให้ค�าปรึกษาและด�าเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
และปฏิบัติธรรม

• การน�าหลักสิทธิมนุษยชน  
เข้ามาประกอบเป็นแนวปฏิบัติ
ต่อพนักงาน

• การส่งเสรมิให้สถานประกอบการ 
ด�าเนินงานตามมาตรฐาน 
แรงงานไทยในโรงงานพร้อมทั้ง
ผลักดันการด�าเนินงานตามแนว
ปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี

สโตร์พาร์ทเนอร์ 
(Store Partner)

• การส�ารวจความผูกพันประจ�าปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง 

ร้องเรียน
- การให้ข้อมูลและรับเรื่อง 

ร้องเรียนผ่าน Call Center
- การส�ารวจความพึงพอใจผ่าน

หน้าเว็บไซต์ รายไตรมาส
• วารสารและสิ่งพิมพ์รายเดือน
• การประชุม สัมมนา  

และกิจกรรมร่วม
• งานประกาศนโยบาย  

และทิศทางของบริษัท Store 
Business Partner

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมตาม 
หลักธรรมาภิบาลและ 
จริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริมความสามารถ 
ในการแข่งขันและการบริหาร
จัดการธุรกิจ

• ความมั่นคงทางธุรกิจ  
ขยายธุรกิจและด�าเนินธุรกิจ 
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

• การสื่อสารแนวทางและ 
หลักปฏิบัติทางด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรม  
ผู้ประกอบธุรกิจให้เพิ่มความ
สามารถในการบริหารจัดการ

• การแบ่งปันสารสนเทศ 
และข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ ์
ที่เกี่ยวข้องกับตลาด

• การพัฒนาความหลากหลาย 
ของสนิค้าให้ตรงกบัความต้องการ 
ของตลาด

• การบริหารจัดการต้นทุนสินค้า
และการด�าเนินการ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
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ลูกค้า 
(Customer) 

• การรับฟังความคิดเห็นผ่าน 
ช่องทางต่างๆ
- ศูนย์บริการข้อมูลและรับ 

ข้อร้องเรียนลูกค้า  
(Call center) 32,709 ครั้ง

- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
5,178 ครั้ง

• ส�ารวจความคิดเห็น สัมภาษณ์
ลูกค้า

• รายละเอียดและความถูกต้อง
โครงการส่งเสริมการขาย

• คุณภาพและความปลอดภัย
• ฉลากผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วน
• ระยะเวลาการให้บริการ

• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภค
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม 
การขาย

• เพิ่มช่องทางการสื่อสาร 
การส่งเสริมการขาย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพ 
ความปลอดภัย และผลิตภัณฑ์
ทางเลือกสุขภาพ

• สื่อสารและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
โภชนาการและการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์

• ปรับปรุงช่องทางกระบวนการ
ช�าระค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์

• สร้างบรรยากาศภายในร้านที่ดี 
มีความสุขสนุก

คู่ค้าและผู้จัดหา 
(Supplier)

• สัมภาษณ์หาความต้องการ 
และความคาดหวังคู่ค้าธุรกิจ 
ด้านความยั่งยืน

• การส�ารวจความพึงพอใจคู่ค้า
ราย 2 ปี

• ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์  
โทร 0-2711-7771

• เยี่ยมเยือนคู่ค้า พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

• โครงการร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

• ตรวจประเมิน การให้ค�าปรึกษา 
และส่งเสริมศักยภาพ

• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทาน เช่น สิทธิมนุษยชน

• ความสามารถในการส่งมอบ
• การต่อรองและสญัญาทีเ่ป็นธรรม
• การส่งเสริมให้โอกาสส�าหรับ 

ผู้ผลิตรายย่อย

• ก�าหนดนโยบายด้านการจัดหา
อย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับคูค้่าธุรกจิ พร้อมทัง้แต่งตัง้ 
คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า

• ยึดมั่นความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อคู่ค้าทุกราย

• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ที่เหมาะสมเป็นธรรม

• สื่อสารท�าความเข้าใจ  
ความคาดหวังในการผนวก
ประเด็นทางด้านความยั่งยืน 
เข้าร่วมพิจารณาในกระบวนการ
คัดเลือกและประเมินผล 
การด�าเนินงาน

• พัฒนาข้อก�าหนดการตรวจ
ประเมินคู่ค้า ตามนโยบาย 
ด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและ
แนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ 
ของบริษัท

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนัก 
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
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รูปแบบหรือช่องทาง

ในการสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท

ผู้ถือหุ้น 
(Shareholder) และ
นักลงทุน (Investor)

• บรรยายสรุปผลการด�าเนินงาน
กับนักวิเคราะห์ (Analysis 
Meeting) เป็นรายไตรมาส

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• งบการเงิน
• แบบแสดงรายการข้อมูล 

ประจ�าปี (แบบ 56-1)
• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร  

สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางอื่นๆ 

เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล
โทรสาร จดหมาย

• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ

• การเยี่ยมชมพื้นที่ร้านค้า โรงงาน 
และคลังสินค้าของบริษัท

• ผลการด�าเนินงานที่ด ี
และการเติบโตของธุรกิจ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• ความโปร่งใสในการด�าเนินการ

และการเปิดเผยข้อมูล
• ภาพลักษณ์และการยอมรับ 

จากสังคม

• ยกระดับประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล

• การให้ความเท่าเทียมกัน 
ของผู้ถือหุ้น และรักษา 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

• บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต  
ลดความเสี่ยง และโปร่งใส

• รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับ
จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน  
เพื่อน�ามากลั่นกรอง พิจารณา
ก�าหนดกลยุทธ์และแนวทาง 
การด�าเนินงานของบริษัท

ชุมชนสังคม 
และสิ่งแวดล้อม
(Community 
Society and 
Environment) 

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบ
พื้นที่โรงงานประจ�าป ี
ของสายร้าน

• เข้าพืน้ทีเ่ยีย่มเยยีนอย่างสม�า่เสมอ
• โครงการสานสัมพันธ ์

ทางการศึกษา
• ช่องทางรับข้อร้องเรียนต่างๆ 
• ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์

• การพัฒนาชุมชน การสร้าง
คุณค่าร่วมระหว่างชุมชน 
และธุรกิจ และการมีส่วนร่วม
ของสังคม

• การให้โอกาสทางการศึกษา  
การส่งเสริมทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

• การบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมทีด่ี
• การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ

การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและ
ช่องทางการขายของชุมชน

• การส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น

• การด�าเนินการโครงการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้คนในสังคมพร้อมทั้งจัดหา 
ช่องทางการจ�าหน่าย

• การด�าเนินโครงการการจัดการ
พลังงาน การจัดการของเสีย 
และขยายผลร้านสะดวกซื้อ
ประหยัดพลังงานและนวัตกรรม
ต้นแบบ

• วางแผนการปรับปรุงระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพ 
โดยรอบพื้นที่ด�าเนินการให้
กลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาครัฐ 
(Government)

• การสนับสนุนโครงการความ 
ร่วมมือและความช่วยเหลือต่างๆ 
49 ครั้ง หน่วยงานราชการที่
หน่วยงานด้านประสานกิจการ
สัมพันธ์ (ปสส.) สนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือ ได้แก่ กรมการค้า 
ภายใน, องค์การอาหารและยา, 
ส�านักอนามัย, ส�านักสิ่งแวดล้อม 
และส�านักงานเขต 50 เขต  
ของกทม.

• การร่วมแสดงความคิดเห็น และ
สร้างสมัพนัธภาพทีด่กีบัหน่วยงาน 
ภาครัฐอย่างเปิดเผย 18 ครั้ง

• การติดต่อประสานงานขอรับ
บริการภาครัฐ และการรับการ
ตรวจเยี่ยมกิจการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจ 
ในการแสดงออกถึง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• ศึกษาท�าความเข้าใจ กฎหมาย
หรือระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ 
กฎหมายที่มีความจ�าเพาะ 
กับพืน้ที่หรือกฎหมายท้องถิ่น  
พร้อมทั้งน�ามาประยุกต์ บังคับใช้
ในการประกอบธรุกิจให้สอดคล้อง

• น�าเสนอมุมมองผ่านสมาคม  
การรวมกลุ่มทางการค้าต่างๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

• สนับสนุนการตรวจประเมิน 
เบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนา
ความยั่งยืน

รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม
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องค์กรพัฒนาเอกชน 
และผู้น�าทางความคิด 
(Non- Governmental 
Organization and 
Opinions Leaders)

• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยน 
มุมมองผ่านเวที การท�างาน 
ร่วมกัน และการมีส่วนร่วมอื่นๆ

• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน 
สิทธิแรงงาน

• การส่งเสริมกลุ่มเปราะบาง
• ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม

• ท�าความเข้าใจความคาดหวัง 
และหารือแลกเปลี่ยนแนวทาง
การด�าเนินงาน และน�ามาใช้
ประกอบเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน
เพื่อความยั่งยืน

• การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี ผ่านสื่อสาธารณะ

• พิจารณาเข้าร่วมโครงการ 
เพื่อส่งเสริมความยั่งยืน 
ตลอดห่วงโซ่อปุทาน และส่งเสรมิ 
ผู้ผลิตรายย่อย

สื่อมวลชน 
(Media)

• โครงการส่งเสริมผู้ผลิตสื่อ 
ประจ�าปี เช่น รางวัล Thailand 
Best Blog Awards by CP ALL, 
รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม 
แห่งปี, รางวัลคนดีประเทศไทย 
สาขาสื่อมวลชนส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสื่อมวลชน เช่น 
งานครบรอบ กิจกรรม CSR

• การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูล
แก่สื่อมวลชน

• โครงการ Co Project With 
Media เช่น ร่วมกับสื่อมวลชน
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมใน
ห้วงเวลาที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่
ต่างๆ, น�าคณะสื่อมวลชนร่วม
กิจกรรมจิตสาธารณะ, อบรม
ธรรมะกับสื่อมวลชน 

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง ตรงประเด็น มีคุณธรรม 
จริยธรรม และทันต่อเหตุการณ์

• การส่งเสริม พัฒนา การใช้สื่อ
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

• การส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
เยาวชนผ่านสื่อ

• ตอกย�้าให้เห็นการด�าเนิน
นโยบายด้าน CSV ของบริษัท

• ด�าเนินโครงการยกย่องส่งเสริม 
ผู้รายงานและผู้ผลิตเนื้อหา 
ในสื่อทุกชนิด ทั้ง New  
และ Conventional Media  
ให้มีคุณภาพและสร้างสรรค์
สังคมอย่างต่อเนื่อง

• รณรงค์การคิด วิเคราะห์  
เพื่อการใช้และรับชมสื่อ 
อย่างสร้างสรรค์

• การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เป็นประโยชน์ และทันต่อ
เหตุการณ์

เจ้าหนี้ 
(Creditor)

• การประชุมหารือร่วมเมื่อได ้
รับการร้องขอ

• สิ่งพิมพ์ จดหมาย สื่อสารสนเทศ

• การปฏิบัติตามสัญญา และ
เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเจ้าหนี้
โดยเคร่งครัด

• การช�าระหนี้ตรงตามก�าหนด
• การรายงานสถานะทางการเงิน

อย่างถูกต้อง โปร่งใส  
และตรวจสอบได้

• การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การรักษาสถานะทางการเงิน 
สัดส่วน เงินสด ยอดกู้  
และดอกเบี้ยให้เหมาะสม

• การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ผ่านรายงานประจ�าปี

• จัดให้มีการทวนสอบงบ  
และผลประกอบการ

รูปแบบหรือช่องทาง
ในการสร้างการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง ตัวอย่างการตอบสนองของบริษัท
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ยึดมั่นในจริยธรรม ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 

มุ่งมั่นประกอบธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน 
ด้วยระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการกำากับดูแล 

กิจการอย่างมีจริยธรรม มีคุณภาพ คุณธรรม 
ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยยึดมั่นการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสอดคล้อง 

หลักมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 
พัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัย 
การเปลี่ยนแปลง



1. คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากท�าหน้าที่สอบทาน 
งบการเงินแล้ว ยังสอบทานการด�าเนินงานของบริษัท 
ให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย 
ระเบยีบปฏบิตั ิและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูล 
รวมทัง้สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 
มีการหารือร ่วมกับผู ้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู ้ตรวจสอบ
ภายนอกท่ีเป็นอสิระเพือ่ขอความเห็นเก่ียวกับงบการเงนิ
และการควบคมุภายใน และรายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน 
และข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็น
รายไตรมาส บริษัทได้น�าข้อเสนอแนะท้ังจากกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีภายนอกไปปรับปรุงในทันที 
และรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการในการ
ประชุมครั้งถัดไป

2. คณะกรรมการบรรษัทภบิาล ท�าหน้าทีใ่นการจดัท�านโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
แนวปฏบัิตต่ิางๆ ท่ีเกีย่วข้อง จรยิธรรมธรุกจิและข้อพึง
ปฏิบัติในการท�างาน และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบัน
อย่างต่อเนือ่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
แนวปฏิบัติสากล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
หน่วยงานภาครัฐ และขององค์กรที่ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล 
พร้อมทัง้รายงานสรปุผลการปฏบิตังิานและให้ค�าปรกึษา 
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต และ 
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้  
ยังก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้ง 
สอบทานและประเมนิผลการปฏิบัตติามนโยบายร่วมกบั
กรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายดังกล่าว

3. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
ท�าหน ้าที่ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ ่าย 
และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู ้อนุมัติค ่าตอบแทน 
ของผูบ้รหิารระดบัสงู และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นมุตั ิ
ค่าตอบแทนของกรรมการ พร้อมประเมินค่าตอบแทน
ของผูบ้รหิารระดบัสงูให้สอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิาน 
นอกจากนี้ยังพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการ 
ในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคล 
ตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้ และบุคคลที่ได้
เสนอโดยผู ้ถือหุ ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท
ก�าหนด และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้ง
กรรมการ

บริษัทจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดหลัก ได้แก ่
สิทธิของผู ้ ถือหุ ้น การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูล 
ความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความทันสมัย 
ต ่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล 
โดยน�าเอาหลกัการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ออก
โดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท

บริษัทจัดท� าคู ่ มือจริยธรรมธุ รกิจและข ้อพึ งปฏิบัต ิ
ในการท�างาน (Business Ethics and Code of Conduct)  
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือ
เป็นแนวทางในการท�างานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต ยึดหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรม 
และความมีคุณธรรม ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การต่อต้าน
การทุจริต ไม่รับสิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับ 
การเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
และไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 

แนวทางในการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาทส�าคัญในการขบัเคลือ่นองค์กร 
มหีน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการก�ากบัดูแลกจิการให้เป็นไปตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ค�านึงถึงผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายภายใต้นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ
บริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ 
ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ  
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย  
3 คณะ ภายใต้คณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎบัตรและมีความรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง ดังนี้
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เป้าหมายปี 2563
บริษทั ซพี ีออลล์ จำากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
มีการเปิดเผยการดำาเนนิการด้านธรรมาภิบาล



โครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ประชุมสามัญ
ผู�ถือหุ�น

คณ
ะกรรมการบริษัท

สายงานปฏิบัติการ
สายงานการตลาด

และบริหารผลิตภัณ
ฑ�

สายงานจัดซื้อ
สายงาน

ศูนย�กระจายสินค�า
สายงาน CAF-M

สายงาน
Corporate Strategy

สายงาน
ทรัพ

ยากรบุคคล
สายงาน

บัญ
ชีและการเงิน

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงาน
พั

ฒ
นาความยั�งยืน

หน�วยงานบริหารความเสี่ยง
หน�วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

คณ
ะกรรมการ

พั
ฒ

นาความยั�งยืนองค�กร
คณ

ะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณ
ะกรรมการ

กำกับการลงทุน
คณ

ะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณ
ะกรรมการ

บุคคลกลาง

คณ
ะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

คณ
ะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณ
ะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณ
ะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน และสรรหากรรมการ

คณ
ะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการ และประธานเจ�าหน�าที่บริหาร
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)



แนวทางในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 

บรรษัทภิบาล ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของทุกสายงานร่วมกัน
ท�างานเพ่ือเป็นกลไกในการช่วยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการ 
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นอกจากนี้ยัง
ได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล เพ่ือให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
และปรับปรุงกระบวนการก�ากับดูแลกิจการเพื่อยกระดับให้เป็น
มาตรฐานสากล ได้แก่ นโยบายก�ากับดูแลกิจการ ความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ นโยบายเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายการก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นโยบายการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผย
สารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ทุกปีบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและรายบุคคล คณะกรรมการ
ชดุย่อยเป็นรายคณะ เพ่ือช่วยให้กรรมการของบรษัิทและกรรมการ
ชุดย่อย ได้มกีารพจิารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอปุสรรคต่างๆ 
ในระหว่างปีที่ผ่านมา อันจะช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน และ 
ยังช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
กับฝ่ายจัดการอีกด้วย

ในปี 2560 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
รายคณะ รายบุคคล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาล และคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ สรุปคะแนนผลการด�าเนินการอยู ่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 88, 86, 100, 95 และ 93 
ตามล�าดับ

การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ

บริษัทก�าหนดให้มีหน่วยงานท่ีชัดเจนไว้ในโครงสร้างของ
องค์กร ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk management 
unit) และหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ (compliance unit) ภายใต้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk management 
Committee) โดยมีตัวแทนของทุกสายงานในบริษัทร่วมกัน 
เป็นคณะท�างานให้กับท้ังสองหน่วยงาน เพื่อให้การด�าเนินงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งให้รายงานการปฏิบัติงานต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้เป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบในการสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ความเส่ียง 
ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้านภาษี  
รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริต

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
หลังจากบริษัทได้ร่วมลงนามในค�าประกาศเจตนารมณ์กับ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption-“CAC”) บริษัทได้มีการจัดท�านโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
แนวปฏบัิตสิ�าหรบัการต่อต้านการทจุรติ แนวปฏบัิตใินการบรจิาค
เพือ่การกุศล แนวปฏบิตัใินการให้เงนิสนบัสนนุ แนวปฏบัิตใินการ
ให้ / รับของขวัญของช�าร่วยและการรับรอง มีการออกมาตรการ
การป้องกันการทุจริต ก�าหนดกระบวนการท�างานและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว  
มีการสื่อสารในทุกช่องทางและทุกระดับขององค์กร รวมถึง 
ต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติจริง 
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 ผู�บริหารระดับสูง ผู�บริหารระดับกลาง ระดับปฏิบัติการ

 ผู�เข�าอบรม (คน) ร�อยละ ผู�เข�าอบรม (คน) ร�อยละ ผู�เข�าอบรม (คน) ร�อยละ
 664 97 1,048 95 1,449 1

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในปี 2560 บริษัทสื่อสารสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติให้กับพนักงาน

ทุกระดับรวมถึงพนักงานในบริษัทย่อย จ�านวนทั้งสิ้น 142,784 คน และจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน 
จ�านวนทั้งสิ้น 3,161 คน ดังตาราง

นอกจากนีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่าพนักงานทกุคนมีความรู ้ความเข้าใจ 
สามารถน�าไปปฏิบัติตามได้บริษัทจึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจส�าหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป โดยผู้รับการทดสอบ
ทุกคนต้องผ่านการทดสอบที่คะแนนเต็ม 100% และเพื่อให้ 
มั่นใจว่าการด�าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลใน 
ทุกหน่วยงาน บริษัทได้ประยุกต์ใช้มาตรฐานต่างๆ มาพัฒนา 
เคร่ืองมือการประเมินตนเองเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Corporate 
Governance Self-Assessment) แล้วเสร็จและเริ่มใช้ใน 
ปี 2560 เป็นปีแรกโดยเครื่องมือดังกล่าวได้อ้างอิงหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล แนวทางการประเมินและ 

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ องค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International)  
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ขององค์กรเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและพฒันา (Organization 
for Economic Co-operation and Development Principles 
of Corporate Governance) เป็นต้น แบบประเมินตนเองได้ 
ถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารระดับส�านักหรือหน่วยธุรกิจของบริษัท  
รวมถงึบรษิทัย่อยทัง้หมด 100% และได้รบัการตอบกลบัถงึ 98% 
โดยมีภาพรวมของผลการประเมินตนเอง 97% สรุปผลแยก 
ตามหมวด ดังนี้

  ให�ความสำคัญ     หลักคุณธรรม
 หลักนิติธรรม กับผู�มีส�วนได�  มีความโปร�งใส   และมีความ  
  ส�วนเสีย     ยุติธรรม

 
 95% 98% 98% 97% 97% 97% 99%

รับผิดชอบ
ต�อสังคม

การต�อต�าน
การทุจริต

ไม�เกี่ยวข�อง
กับการเมือง
ไม�เกี่ยวข�อง
กับการเมือง

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตท่ีสามารถลดโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดท�า
มาตรการตรวจพบการทจุรติเพ่ือช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าทีอ่าจเป็นการทจุรติอย่างทนัท่วงที 
ได้มีการก�าหนดช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู ้บริหาร 
และพนักงานได้มีโอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการ 
เก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครอง 
ผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�าร้ายหรือข่มขู่ในภายหลัง ตลอดจนก�าหนดมาตรการชดเชยความเสียหาย 
ที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

25

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)



ชองทางการรับเรื่องรองเรียน กระบวนการตรวจสอบ
ซึ่งครอบคลุมการแจงเบาะแสโดยไมจำเปนตองเปดเผยตัวตน

• ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส โดยสงถึงผูรับแจงเบาะแสคณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ  AuditCommittee@cpall.co.th
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  CGcommittee@cpall.co.th
- คณะกรรมการบริษัท  BOD@cpall.co.th

• ทางไปรษณีย โดยระบุหนาซองถึง สำนักตรวจสอบ บริษัท ซีพ� ออลล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั�น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

• ผานทางศูนยแจงขอมูล
โทรศัพท 0-2071-2770 และ 0-2826-7744
โทรสาร 0-2071-8623

• Website cpall.co.th หัวขอ “แจงเบาะแสทุจริต”

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ CAC ไดมีจดหมายแจงขาววา 
“ที่ประชุมคณะกรรมการ CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ไดมีมติใหการรับรองบริษัทเปนสมาชิกของ CAC โดยใบรับรอง 
ดังกลาวมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติใหการรับรอง” 

ไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม CAC
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริหารแบบบูรณาการ 
พร้อมจัดการทุกความเสี่ยง

ภายใต้การกำากับดูแล
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

สำานักงานตรวจสอบ หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยงและหน่วยงานกำากับดูแล

การปฏิบัติงานได้ขยายขอบเขตการดำาเนินงาน
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 

โดยเพิ่มประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน
ขององค์กรเข้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ใน

การประเมินความเสี่ยง ผ่านการมีส่วนร่วม
ของทั้งผู้จัดการความเสี่ยง 

(Risk manager) 
และนักบริหารความเสี่ยง 

(Risk champion) 
ของทุกหน่วยงาน



กรอบการท�างานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤตเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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 ประเด็นความเสี่ยงที่ถูกระบุทั้งจากตัวแทนหน่วยงานหรือ
นักบริหารความเสี่ยง (Risk champion) และการตรวจสอบจาก
ช่องทางอืน่จะถกูรายงานไปยงัผูจั้ดการความเสีย่ง (Risk manager) 
เพื่อร่วมกันทบทวนแผนมาตรการเฉพาะและการป้องกันการ 
หยุดชะงักของธุรกิจเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการความเสี่ยง  
(Risk committee) และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit 
committee) พิจารณาเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส 
และทุกคร่ึงปีตามล�าดับ ในกรณีมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉินสามารถ
รายงานโดยตรงก่อนครบก�าหนดรายงานปกติได้ทันที

ภายใต้กรอบการด�าเนนิการดังกล่าว บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากดั 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการด�าเนินการ 
ที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและความตื่นตัว 
ในการค้นหาความเสี่ยงขององค์กร อาทิ

• โครงการประกวดนักค้นหาภยัมดื (Black swan Award) 
นับเป็นโครงการที่ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต ่
ปี 2558 โดยในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการประกวด 

การค้นหาความเส่ียงที่มาจากภัยมืด (Black swan)  
ภายใต้ประเดน็ความเสีย่งท่ีเกีย่วข้องกบั 6 ประเดน็หลกั 
ได้แก่ 
1. การด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 
2. กระบวนการท�างาน 
3. สินค้าและบริการ 
4. การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก (Outsource) 
5. ความยั่งยืนองค์กร และ
6. กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในกลุ่ม 

พนักงานผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งประเด็นความเส่ียง
ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายรวมถงึผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ QR Code 
เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกและมีส่วนร่วมได้มากยิ่งข้ึน  
โดยในป ี 2560 มีประเด็นความเสี่ยงท่ีได ้รับรางวัลรวม  
4 ประเด็น ในแง่มุมความสามารถในการปฏิบัติตามกฎและ 
ข้อบังคับ ความปลอดภัยของอาหาร ประเด็นสิทธิมนุษยชน  
และความปลอดภัย โดยก�าหนดเกณฑ์การให้รางวัลที่ส�าคัญ 

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤตเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเป็นกระบวนการที่สอดแทรก
เข้าไปในการท�างานปกติและปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร ซ่ึงถือเป็นวัฒนธรรมด้านความเส่ียง  
(Risk culture) ของเรา โดยอาศัยกรอบการท�างานที่ถูกออกแบบให้เกิดการท�างานท้ังแบบบนลงล่างและล่างข้ึนบน (Top-down  
and bottom-up approach) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกระดับชั้น และมั่นใจได้ว่าแผนและมาตรการในการจัดการความเส่ียง 
จะสามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ กรอบการท�างานประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การบริหารความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
การจัดการเหตุวิกฤตขณะเกิด และการฟื้นฟูผลจากความเสียหายหลังเกิดเหตุ แสดงดังภาพ

ลำดับเหตุการณ�ของอุบัติการณ�

1
ก�อน

เกิดเหตุ

2
ระหว�าง
เกิดเหตุ

3
หลัง

เกิดเหตุ

Indentify
Risks

Understand
Risks

Prioritize
Risks

Implement
& Monitor

Strategies
Develop
Action
Plans

ช�วงเวลา
Incident Response Business Continuity Recovery/Resumption

Back to normal

ภายในนาทีถึงชั�วโมง :
• รับผิดชอบพนักงานและผู�เยี่ยมชม
• จัดการกับผู�เสียชีวิต
• จำกัดการขยายวงกว�างของความเสียหาย
• ประเมินความเสียหาย
• ร�องขอ BCP

ภายในนาทีถึงวัน :
• ติดต�อพนักงาน ลูกค�า 
 ผู�จำหน�ายป�จจัย ฯลฯ
• ฟ��นฟูกระบวนการธุรกิจหลัก
• ฟ��นฟูงานที่สูญเสียในกระบวนการ

ภายในสัปดาห�ถึงเดือน :
• ซ�อมแซม/ บูรณะสิ�งที่เสียหาย
• ย�ายสถานที่ตั�งไปอยู�
 สถานที่ทำงานถาวร
• เรียกคืนค�าใช�จ�ายจากบริษัทประกันภัย

เกิดอุบัติการณ� วัตถุประสงค�การฟ��นฟูสภาพโดยรวม : กลับคืนสู�สภาพปกติโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�

การบริหารความเสี่ยง การจัดการเหตุวิกฤต การฟ��นฟูผลจากความเสียหาย

BS 25999-1:2006 Part 1: Code of Practice
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

คือ แนวคิดการค้นหาและการแก้ไขเพื่อช่วยควบคุมป้องกัน 
และรับมือภัยมืดที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารได้น�ามาใช้ประกอบ
การพิจารณาการออกมาตรการรองรับและน�าไปสู่การปฏิบัติจริง 
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โครงการ “ไม่น่าเลย” เป็นการติดตามสถานการณ์และ
ทบทวนเหตุการณ์ภายนอกที่ถูกรายงานผ่านสื่อหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ทั้งภายในประเทศและนานาชาติโดยพิจารณาคัดเลือกประเด็น 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและประเด็นเกี่ยวเนื่องกับ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแล (Environmental 
Social Governance: ESG) เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาและประกอบ
การพิจารณาความเสี่ยงองค์กรและการบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจ

จากการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤตเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนท�าให้
บริษัทสามารถระบุความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging risk) และ 
ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับ
ดูแล ได้ดังนี้

1. ความเสีย่งจาก  
 Disruptive Digital Technology

เทคโนโลยีดิจิทัลได ้เข ้ามามีบทบาทอย่างมากในการ 
ด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการท�าธุรกิจ มีการแข่งขันสูง รวมถึง 
ความต้องการของผู ้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยคุทีเ่ข้าสูก่ารแข่งขนัและขบัเคลือ่นธรุกิจด้วย 
“นวัตกรรม” มากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประกาศยุทธศาสตร ์
“Thailand 4.0” อาทิ การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้
บริการขนส่ง การท�าการตลาด และการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
ซ่ึงในระยะยาวการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงที่อาจ 
ส่งผลต่อรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและช่องทางการจัดจ�าหน่าย 
แบบเดิมจนท�าให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอาจสูญเสียความสามารถ 
ในการแข่งขัน รวมทั้งอาจเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ  
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษทัได้ทบทวนแผนกลยทุธ์องค์กรประจ�าปีอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจรวมทั้งจัดท�ากลยุทธ์การเตรียม
ความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อเพิ่ม 
ความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงสินค้าและบริการ 
ของบริษัท ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากกว่าการซ้ือขายสินค้า
ผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว โดยพัฒนากระบวนการและระบบ
เพื่อบริหารจัดการช่องทางที่หลากหลาย (Omni Channel)  
ให้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า 

และบริการของบริษัทได้อย่างง่ายดายทุกที่ทุกเวลา เป็นการผสม
ผสานช่องทางร้านค้าลักษณะออฟไลน์และออนไลน์เข้าไว้ด้วยกัน 
บรษิทัมกีารพฒันาช่องทางใหม่ๆ เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ลกูค้า
ในการเข้าถึงสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ทั้งรูปแบบการซ้ือสินค้า 
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด�าเนินการโดย บริษัท  
ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด รวมไปถึงการท�ากิจกรรมการตลาด 
ผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) และกิจกรรมส่งเสริม
การขายผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้าง 
ความผูกพันของลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ 
รับความคิดเห็นจากผู ้บริโภค ผ่านทางเฟซบุ ๊ก “7-Eleven 
Thailand” และแอปพลิเคชัน “Line” อีกด้วย นอกจากนี้ บริษัท
มกีารพฒันารปูแบบการช�าระเงินค่าสนิค้า ภายในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
โดยใช้บาร์โค้ดผ่านช่องทาง Mobile Payment ของพันธมิตร 
Alipay Wallet และ TrueMoney Wallet อีกด้วย พร้อมกันนี้ 
บริษทัมกีารเพิม่ช่องทางการช�าระเงนิผ่านบตัรเครดติ เพือ่อ�านวย
ความสะดวกและกระตุ ้นยอดการใช้จ ่ายของลูกค้าที่มียอด 
การใช้จ่ายต่อบิลสูง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน

บรษิทัได้เริม่ทดลองให้บรกิารรบัส่งพสัดขุนาดเล็ก รวมไปถงึ
สินค้าท่ีสั่งซ้ือผ่านทางออนไลน์จากเว็บไซต์ช้ันน�า โดยลูกค้า
สามารถรับสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านร้านสาขาทั่วประเทศ 
ภายใต้ช่ือว่า “At All” ท่ีด�าเนินการโดย บริษัท ไดนามิค  
แมเนจเม้นท์ จ�ากัด อีกด้วย

2.  ความเสีย่งจากการวางตวัตนบรษิทัในโลกดจิทิลั  
 (Our Digital Presence Risk)

จากรายงานการติดตามภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยฉบับ 
การเปลี่ยนแปลงดิจิทัลของธนาคารโลก 2560 ได้รายงานว่า
ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่ขอบเขตดิจิทัล (Reaching the  
Digital Frontier) โดยความสามารถของประเทศหลายแง่มุม 
รวมถึงดัชนีตัวช้ีวัดท้ังหลายมีความเก่ียวโยงกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
โดยในการจัดอันดับผ่านเกณฑ์พิจารณาที่หลากหลายพบว่า
ประเทศไทยมผีลการด�าเนนิการอยูใ่นระดบัทีด่ใีนแง่ความสามารถ
ในการจ่าย (affordability) แสดงถึงความความคุ้มค่าของการ 
ใช้จ่ายเพือ่การเช่ือมต่อมคีวามเหมาะสม และปรมิาณการใช้บรกิาร
โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ซึง่สามารถเทียบเคยีงความสามารถในการดึงดดู
กระแสเงินลงทุน แสดงให้เหน็ถึงโอกาสในการเตบิโตของโลกดิจทิลั 
และส่งผลถึงโอกาสท่ีจะเกิดกระทบด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งต้อง 
มุ่งเน้นให้ความส�าคัญการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
นีด้้วย

บริษัทตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเชื่อว่า 
การเชื่อมต่อของโลกในอนาคตจะส่งผลให้ชีวิตดิจิทัลของเราต้อง
เช่ือมโยงกับชีวิตจริงอย่างเลี่ยงไม่ได้ กอปรกับจ�านวนประชาชน 
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จะมีตัวตนในโลกดิจิทัลในโลกอินเทอร ์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆ  
ตามบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ท�าให้บริษัทจ�าเป็นต้องค�านึง 
ถึงการวางตัวตนในโลกดิจิทัล ทั้งการสืบค้น การแชร์ข้อมูล  
การแสดงความคิดเห็น การหาและการถูกค้นหา หรือแม้แต ่
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ในโลกเสมือนจริงระดับโลก 
หากบรษิทัไม่สามารถบรหิารตัวตนของบรษิทัในโลกดิจิทลัได้อย่าง
เหมาะสม อาจสูญเสยีความสามารถในการแข่งขนั รวมทัง้อาจเป็น
โอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ โดยก�าหนด

นโยบาย แนวปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดูแลกจิการ คู่มอืจริยธรรมธรุกจิ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน  
และแนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมุ่งมั่น 
ส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่น 
การด�าเนนิงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมาย 
ให้ส�านักบริหารการส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร ท�าหน้าที่ใน 
การสื่อสารและติดตามข้อมูลข่าวสารด้านภาพลักษณ์องค์กรใน 
โลกดิจิทัล ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ 
ทันสถานการณ์

3.  ความเสีย่งจากใช้ปัญญาประดษิฐ์ในการตดัสนิใจ  
 (AI and Decision Making)

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ในการตัดสินใจ  
(AI and Decision Making) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ตัวอย่าง
เช่น ในปี 2560 ปัญญาประดิษฐ์ Alpha Go ของบริษัทกูเกิล 
สามารถเอาชนะมนุษย์ซึ่งเป็นแชมป์โลกโกะชาวจีนและฝีมือ 
ระดับโลกคนอื่นๆ อีกหลายคน ในอนาคตหากคู่แข่งมีการแต่งตั้ง 
ปัญญาประดิษฐ์เป็นกรรมการบริหาร (Corporate board of 
directors) ช่วยในการหาข้อสรุปในการตัดสินใจบนพื้นฐาน 
ของข้อมูลที่มี หรือผลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้ง่ายและรวดเร็ว  
อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน ในขณะ
เดียวกันถ้าบริษัทน�าปัญญาประดิษฐ์มาใช้อาจเป็นโอกาสใน 
การสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทได้ด�าเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรประจ�าปี

อย่างสม�า่เสมอ โดยมกีารน�าปัจจัยการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม Disruptive Technology ส�าคัญของโลก  
มาเป็นส่วนหน่ึงของการจัดท�าแผนกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้น  
และระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science technology 
and innovation development office: STIDO) เพ่ือสร้าง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการพัฒนา
เทคโนโลยเีป็นของตนเอง ให้สอดคล้องตามยทุธศาสตร์ขององค์กร 

4.  ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย 
 และนโยบายภาครฐั

การติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค  
และระดับสากล นั้นล้วนเป็นกระบวนการค้นหาข้อมูลที่ส�าคัญ 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ และใช้ในการ 
คาดการณ์ผลกระทบต่อธุรกิจ จากการออกกฎระเบียบข้อบังคับ
ใหม่ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล อาทิ หน่วยงานของรัฐมีการ
เปลีย่นแปลงกฎหมาย บงัคบัใช้ร่างกฎหมายต่างๆ รวมถงึข้อก�าหนด  
ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ ภาษีคาร์บอน ซึ่งข้อบังคับเหล่านี้
มักจะมีบทปลีกย่อย ข้อก�าหนดเฉพาะพื้นที่ที่สอดคล้องกับ 
ลักษณะท้องถ่ิน ทั้งนี้หากบริษัทไม่ท�าการติดตาม คาดการณ์ 
เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะกระทบ 
การด�าเนินธุรกิจนั้นอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 
รวมถงึการไปถงึเป้าหมายการเตบิโตของกลุม่ธรุกิจอกีด้วย เพ่ือให้
มัน่ใจได้ว่าบรษิทัจะสามารถปฏบัิตติามกฎข้อบังคบัและการบรหิาร 
จัดการความเสี่ยง บริษัทได้มีแนวปฏิบัติดังนี้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัท
การด�าเนินงานของบริษัทยึดหลักการด�าเนินธุรกิจด้วย 

ความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งระดับท้องถิ่น
และสากล รวมถงึการตอบสนองนโยบายจากภาครฐัมาโดยตลอด
ในการบรหิารความเสีย่ง ความสามารถในการปฏบัิตติามกฎหมาย
ใหม่และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อธุรกิจ คือ บริษัทได้มีการ
ตดิตามและมส่ีวนร่วมแสดงความคดิเหน็ในการออกกฎหมายใหม่ 
เมือ่หน่วยงานผูอ้นญุาตออกเปิดรบัฟังความคดิเหน็ผ่านหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือกฎหมายใหม่ เพื่อให้ภาครัฐเข้าใจ 
ความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ

นอกจากนีบ้รษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการบรรษทัภิบาล 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน Compliance Unit 
และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อก�ากับดูแล 
การปฏบัิตติามกฎหมายและขับเคลือ่นให้บริษทัมกีารด�าเนนิธรุกจิ
อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ท�าให้มัน่ใจได้ว่าหากมกีารเปลีย่นแปลงด้านกฎหมายใดๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
กบัการด�าเนนิธรุกจิ บรษิทัจะสามารถปรบัตวัได้ทันต่อสถานการณ์ 
รวมทั้งควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า

สิ่งหนึ่งที่สะท้อน
ความภาคภูมิใจในการเป็นบริษัท

โลกตะวันออกที่ผสมผสาน
ความเป็นสากลเข้ามาในการประกอบธุรกิจ

ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) คือ การสำานึกถึงผู้มีพระคุณ

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ให้โอกาสในการนำาเสนอสินค้า
และบริการที่ดี มีคุณภาพหลากหลาย
รวมถึงพนักงานที่เป็นกำาลังสำาคัญ

ที่คอยช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนให้ธุรกิจเจริญเติบโต
สิ่งเหล่านี้ถูกสะท้อนมายังปรัชญา
การดำาเนินธุรกิจที่บริษัทยึดมั่น คือ
“เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า 

ด้วยทีมงานที่มีความสุข”
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Service [S]
อำนวยความสะดวกผ�านบริการคุณภาพ พนักงานที่ทักทายด�วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ มีความกระตือรือร�นให�ความช�วยเหลือให�บริการ

Assortment [A]
นำเสนอสินค�าและบริการท่ีมีความหลากหลาย มีสินค�าเพ�ยงพอต�อความต�องการและตอบสนองความต�องการของลูกค�าได�อย�างรวดเร็ว

Value [V]
คัดเลือก นำเสนอ ราคาสินค�ามีความเหมาะสมทั�งความคุ�มค�าและปริมาณ

Environment [E]
การจัดการสิ�งแวดล�อมภายในร�านให�มีความสมบูรณ� ปลอดภัย ใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างรู�คุณค�า

Quality [Q]
รักษาคุณภาพ มาตรฐานสินค�า ให�สูงกว�าความคาดหวังของลูกค�า นำเสนอความสดใหม�และผลิตภัณฑ�ทางเลือกเพ�่อสุขภาพ

Cleanliness [C]
ดูแลความสะอาด และอาชีวอนามัยของพ�้นที่ภายในร�าน พ�้นที่ปฏิบัติงาน พ�้นที่หน�าร�าน รวมถึงอุปกรณ�ต�างๆ

กรอบการท�างานหลักการ SAVEQC

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้า 
เป็นสิง่ทีบ่รษิทัให้ความส�าคญัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในการด�าเนนิธรุกจิ 
ค้าปลีกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น เสียงหรือความต้องการ
ของลูกค้าจะเป็นข้อมูลส�าคัญที่บริษัทใช้ประกอบในการก�าหนด
กลยุทธ์การขาย การคัดเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และ
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้
สมรรถนะในการแข่งขนัของบรษิทัแขง็แกร่ง อาท ิการรกัษาลกูค้า
ปัจจุบันให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ตอบสนอง 
ความต้องการและสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ย่อมท�าให้
ลูกค้าตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ�้า รวมถึงการแนะน�าบอกต่อ
ประสบการณ์ทีด่เีป็นทอดๆ บรษิทัยงัใช้ข้อมลูเหล่านีเ้ป็นแนวทาง
ค้นหาและสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพ่ือติดตามการเปลีย่นแปลง
ของตลาด ส่งผลให้บริษัทเข้าใจและสามารถวางแผนรองรับ 
การเปลีย่นแปลง รวมถงึการขยายกลุม่ลกูค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ภายใต้ปรชัญาองค์กรทีป่รารถนาส่งมอบรอยยิม้และความสขุ
นัน้ บริษัทยงัคงยึดม่ันปฏบิติัตามหลกัการ Service, Assortment, 

Value, Environment, Quality และ Cleanliness หรือเรียก
โดยย่อว่า SAVEQC ซ่ึงเป็นหลักการปฏิบัติของร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่นอีเลฟเว่นที่บริษัทต่อยอดจากหลักการพื้นฐานของเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้ถ่ายทอดหลักการด�าเนินการไปยัง
บริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
พร้อมกับประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจเหล่านั้นอีกด้วย

 นอกเหนือจากการด�าเนินการตามหลักการ SAVEQC แล้ว
บริษัทยังเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการรับฟังเสียง 
ของลกูค้าทัง้ข้อคดิเห็น การเสนอแนะให้ปรบัปรุงตามความคาดหวัง 
ของลูกค้า และการร้องเรียน เป็นต้น ผ่านช่องทางการรับฟัง 
ความคิดเห็นและการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งนอกเหนือจากช่องทาง
สือ่สารหลกัของบรษิทัทีห่ลากหลาย บรษัิทได้ท�างานเชิงรกุเพือ่ให้
ได้มาซึ่งความคิดเห็นของลูกค้าผ่านทางการติดตาม วิเคราะห์
ข้อมูล ท่ีปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการด�าเนินการ
บริษัทได้น�าข้อคิดเห็นของลูกค้าไปประกอบเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยท�าการสื่อสารความคิดเห็นไปยังหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องรับทราบและพิจารณารายสัปดาห์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งมอบบริการ 
ที่หลากหลาย พร้อมทั้งส่งผลต่อผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย
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การส่งมอบสินค้าและบริการผ่านช่องทางดิจิทัล
กระแสสังคมก�าลังเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่การเป็นสังคม

ไร้เงินสดและสังคมดิจิทัล และด้วยความก้าวกระโดดของ
เทคโนโลยีซ่ึงส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและความคาดหวัง

ประสบการณ์ท่ีดีจากผู ้ให้บริการท้ังความสะดวก ปลอดภัย 
สามารถท�าการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทได้เตรียมความ
พร้อม การขยายตวัของตลาดผ่านสือ่ดจิทิลั โดยได้น�าเสนอบริการ
ตัวแทนการช�าระเงินผ่าน บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด 
ครอบคลมุการช�าระเงนิสนิค้าและบรกิารกว่า 1,000 รายการ และ
การขายสินค้าและบริการรับฝากขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ที่ด�าเนินการผ่าน บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด ตามสโลแกน 
“ช้อปสนุก ทุกสิ่ง สะดวกจริง 24 ชม.” ที่ถูกถ่ายทอดมาจาก
ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การน�าเสนอความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้าทุกช่องทางยังเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของบริษัท 
กลยุทธ์ส�าหรับช่องทางออนไลน์ บริษัทได้มุ่งเน้นไปใน 5 แนวทาง
ส�าคัญ คือ 1) จัดให้มีแอปพลิเคชันเพื่อรองรับความสะดวกในการ
สัง่ซือ้สนิค้า 2) น�าเสนอทางเลอืกในการช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร
ท่ีหลากหลาย 3) ปรับปรุงการน�าเสนอการสื่อสารให้เป็นมิตร 
สะดวกต่อการใช้งาน ตรงความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้งาน  
4) เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าผ่านการทดสอบ 
ความมัน่คงของระบบ ค้นหาช่องโหว่และท�าการแก้ไขอย่างต่อเนือ่ง 
5) การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 

ข้อคิดเห็นจากลูกค้า แนวทางการด�าเนินงาน

การสะสมแสตมป์ไม่สะดวก แสตมป์สูญหาย บรษิทัได้เปิดช่องทางการสะสมแสตมป์ผ่านแอปพลเิคชันเซเว่นอเีลฟเว่น 
เพื่ออำานวยความสะดวกและนำาเสนอทางเลือกให้ลูกค้าในการสะสม
แสตมป์

ความไม่เพยีงพอของพนกังานต่อลูกค้า และความล่าช้าของการชำาระ
เงิน การทอนเงินในช่วงเวลาเร่งด่วน

บรษิทัได้เพิม่ช่องการจ่ายเงนิทีห่ลากหลายเพือ่ลดระยะเวลาการชำาระเงิน 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ปี 2560 
บรษิทัได้เปิดให้ลูกค้าสามารถชำาระบรกิารผ่านบตัรเครดิต และทรมัูนนี่ 
วอลเล็ท (True Money Wallet) 

•  2556 •  2557 •  2558 •  2559 •  2560
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ผลการด�าเนินการ
จากการขยายช่องทางการขายและการส่งเสรมิความสมัพนัธ์กบัลกูค้าผ่านช่องทางดจิทิลัอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้บรษิทัมกีารเติบโต

ทั้งในแง่ยอดขาย จ�านวนลูกค้า และบริษัท

2558 2559 2560

ยอดขายออนไลน์
(%การเปลี่ยนแปลง)

+17% +2% +3%

จำานวนลูกค้า
(%การเปลี่ยนแปลง)

+34% +6% +6%

**ข้อมูลในตารางครอบคลุมเฉพาะ บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำากัด



ชองทางการแจงขาวสารการสงเสริมการขาย 
การขายสินคาออนไลน การคนหารานเซเวนอีเลฟเวนใกลบานคุณ 
การรับสิทธิประโยชนและสวนลดตางๆ การสะสม M-stamp
  

รานคาขายสินคาออนไลน ที่จะสามารถเลือก 
จาย-รับ-เคลม-เปลี่ยน สินคา
ไดท่ีรานเซเวนอีเลฟเวน ตลอด 24 ชั�วโมง

ชองทางการแจงขาวสาร การสงเสริมการขาย 
การขายสินคาออนไลน
การคนหาท่ีอยูรานแม็คโครใกลบานคุณ

บริการรับชำระคาบริการทั�ง สาธารณูปโภค ประกันภัย 
ตั�วการเดินทาง คาธรรมเนียมตางๆ เปนตน
ผานชองทางออนไลน

แอปพลิเคชันและชองทางการติดตอ

ชองทางการชำระสินคาและบริการโดยเชื่อมตอ
กับรานเซเวนอีเลฟเวน

แอปพลิเคชันพันธมิตร

โทรศัพทลูกคาสัมพันธ : 0-2711-7744 
ตางจังหวัดโทรฟรี : 1800-226-671
จดหมายอิเล็กทรอนิกส : faq@7-eleven.co.th
ผานสื่อสังคมออนไลนทั�ง Facebook Twitter และ Pantip.com เปนตน
จดหมาย : สงถึง บริษัท ซีพ� ออลล จำกัด (มหาชน) 
ตูปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504
แจงผานราน เซเวนอีเลฟเวน 
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บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แบบครบวงจร ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์, system integration, data center รวมถึงบริการ contact center ด้วยมาตรฐานสากล
ต่างๆ เช่น ISO/IEC 20000 และ ISO/IEC 27001 เป็นต้น
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

จากกระแสความต้องการ
ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน 

ที่ให้ความสำาคัญในเรื่องสุขภาพ 
และโภชนาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม ่
มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงนับเป็น 
ความท้าทายของบริษัทในการนำาเสนอ 

และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
สูงสุดให้กับลูกค้า
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บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บรษิทั”) 
ยดึมัน่ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า พร้อมทัง้น�าเสนอ
สินค้าที่มีคุณภาพควบคู่กับการส่งมอบความสะดวกและรอยยิ้ม 
ปัจจบุนัแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Mega Trend) ท่ีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านสุขภาพท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
สอดคล้องกบัความต้องการภายในประเทศของสนิค้ากลุม่สุขภาพ
ท่ีเติบโต แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านของสินค้ากลุ่มนี้จาก 
การลดความเป็นตลาดสนิค้าเฉพาะกลุม่ไปสูค่วามเป็นตลาดทัว่ไป
มากขึน้ ซึง่นับเป็นโอกาสและความท้าทายของบรษิทัในการส่งเสรมิ 
สุขโภชนาการแก่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ ความมุ่งมั่นนี้ได้ถูกถ่ายทอด
ผ่านนโยบายในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
การทดสอบและคัดเลือกวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
และความปลอดภัย กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานสากลควบคู ่ไปกับการสื่อสาร 
และการด�าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบเหล่านี้ล้วนเป็น 
ความตั้งใจของบริษัท ที่จะส่งมอบสินค้าคุณภาพและส่งเสริม 
สขุภาพทีด่ขีองผู้บริโภคทัว่ประเทศ

ในฐานะบริษัทผู้น�าในธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เราได้มุ่งมั่น
ท�างานร่วมกับคู่ค้าผลักดันผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ 
โดยการวางแผนพัฒนาสนิค้าบรรจุภณัฑ์ รวมถงึการแบ่งปันความรู้  
การขอค�าแนะน�าเชิงคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
บริษัทมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่หลากหลาย เช่น กลุ่มผลไม้สด
พร้อมทาน ภายใต้ชื่อตราสินค้า “7-fresh” และกลุ่มอาหาร 
พร้อมทาน ภายใต้ชื่อตราสินค้า “Ezy GO” รวมถึงผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมทานของคู่ค้า (กลุ่มไข่,อกไก่นุ่ม) ภายใต้ช่ือสินค้า  
“CP Balance” โดยบรษัิทตัง้เป้าหมายเพิม่สดัส่วนของผลติภณัฑ์ 
และบริการเพ่ือสุขภาพภายใต้กลุ ่มสินค้าของบริษัทที่ 10%  
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมด  ประกอบกับการด�าเนินการโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอื่น ภายใต้ทิศทางของบริษัทที่ต้องการตอบสนอง
ความต้องการด้านสุขภาพของคนไทยเป็นแรงผลักดันให้บริษัท
ด�าเนินโครงการต่างๆ อาทิ

ตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบริษัทได้เข้าร่วม “โครงการ
พัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายส�าหรับ
เป็นข้อมลูการตัดสนิใจเลือกผลติภณัฑ์อาหารของผูบ้รโิภคเพือ่ลด
การบริโภคน�้าตาล โซเดียม และไขมัน” เพื่อขอการรับรอง
ผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์ “คุณค่าโภชนาการที่ดีกว่า” โดยบริษัทได้มี
การด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรวมถึงการปรับปรุงสูตร
การผลิต เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์ปริมาณสารอาหารของโครงการฯ  
ซ่ึงปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองท่ีหลากหลาย อาทิ  
กลุ่มสินค้าข้าวกล่องพร้อมรับประทานท่ีได้รับตราสัญลักษณ์
ทั้งหมด 3 รายการ (ข้าวไข่เจียวกุ ้ง, ข้าวปลาผัดพริกสด, 
ข้าวกะเพราหมู) นอกจากนี้บริษัทยังร ่วมประชาสัมพันธ ์ 
และสื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจเพื่อให้พิจารณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และขอรับรองผลิตภัณฑ์ พร้อมท้ังจัดรายการส่งเสริมการขาย
ส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัการรบัรองอกีด้วย ผลจากการด�าเนนิงาน
ส่งผลให้ภาพรวมยอดขายสินค้ากลุ ่มนี้เติบโตขึ้นโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งหมวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ขยายตัว 22% ในปี 2560

•  2559 •  2560 •  2561 •  2562 •  2563
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

นอกจากนี้บริษัทได้ริเริ่มโครงการ Healthy Fresh Food 
ซึ่งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารสุขภาพของผู้บริโภค ผ่านการติดตั้ง 
ชั้นวางสินค้าเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพซึ่งประกอบไปด้วยสินค้า
สลัดสด สินค้าได้รับการรับรองสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ  
เป็นต้น ประกอบกบัการให้ข้อมลูสขุภาพผ่านสญัลกัษณ์ QR code 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลที่ส�าคัญและเพียงพอ 

ในการเลือกซื้อสินค้า ในปี 2560 จากการริเริ่มโครงการ Healthy 
Fresh Food ที่ 3 สาขาน�าร่อง (โรงพยาบาลสมิติเวช สาขา 
ลุมพินีพาร์คริเวอร์ไซด์ และสาขาอาคารซาแมนธา สุขุมวิท 33) 
พบว่ายอดขายเพ่ิมขึ้นคิดเป็น 10% ของปีฐาน บริษัทมีแผน 
การขยายขอบเขตการด�าเนินงานท้ังจ�านวนเมนู และร้านสาขา 
ให้ครอบคลุมต่อไป
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เสริมศักยภาพบุคลากร
ผนึกองค์กรเป็นหนึ่งเดียว

หนึ่งในตัวชี้วัดความสำาเร็จ
ที่องค์กรชั้นนำาทั่วโลกใช้ในการขับเคลื่อน

ธุรกิจและสังคม เพื่อเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
นอกเหนือจากเรื่องพื้นฐานที่สำาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
อัตรากำาลังให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ

และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานเพื่อให้การจ้าง
มีความคุ้มค่าสูงสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ยังมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างและ

กล้าลงมือปฏิบัติจนเกิดผลสำาเร็จเป็นรูปธรรม
เนื่องด้วยเล็งเห็นโอกาสในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าว 

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำาคัญ 
และทุ่มเทลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะพนักงานทุกระดับ
ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ได้บ่มเพาะความเป็น

“คนดี คนเก่ง กล้าคิดก้าวหน้า สานความร่วมมือ” ส่งผลให้
เกิดการทำางานร่วมกันและสานความผูกพันองค์กร

ให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยส่งเสริมให้บริษัท
ก้าวเป็นบริษัทค้าปลีกชั้นนำา

ของประเทศ



• ให�ทุนการศึกษาในหลักสูตรที่ตรงกับความต�องการ
• พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยมีความสมดุล

ระหว�างการลงมือปฏิบัติจริงและหลักวิชาการ
• เตรียมความพร�อมด�านทักษะอาชีพ วัฒนธรรม 

และสังคมการทำงาน

• CP ALL our way วางแผนระยะยาว
สำหรับบริษัทสู�ความยั�งยืนในอีก 30 ป�

• เคารพความแตกต�างและหลากหลาย ส�งเสริม
การทำงานร�วมกันผ�านหลักการ “ผสมส�วนเหมือน 
ผสานส�วนต�าง สร�างความกลมเกลียว 
ดุจดนตรีวงเดียวกัน” หรือ Harmony

• ให�ความสำคัญกับงานทุกตำแหน�ง ชื่นชมในผลงาน
และความสำเร็จ รับฟ�งทุกความคิดเห็น 
ผ�านช�องทางที่หลากหลาย

• มีโอกาสเติบโตในการทำงาน ให�เวทีในการแสดงผลงาน
• ประเมินให�คำแนะนำและทิศทางที่ชัดเจน

ในการทำงาน พร�อมทั�งช�วยพัฒนาทักษะ
• โปรแกรมสร�าง พัฒนาพนักงานทุกระดับ 

และผู�นำรุ�นใหม� อาทิ โครงการ CP ALL Young 
Challenger

• สวัสดิการดี คุณภาพชีวิตดี
• ส�งเสริมคนเก�ง และคนดีให�อยู�กับองค�กร

ในระยะยาว
• สร�างบรรยากาศการทำงานเป�นทีม

และประสานความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน
• เป�ดโอกาสและส�งเสริมให�พนักงานลงทุน

และประกอบธุรกิจร�วมกับบริษัท

ช�วงเตรียมความพร�อม
ก�อนบรรจุเป�นพนักงาน 

พัฒนาศักยภาพ
พนักงานและวัดผล

รักษาความรู�และตกผลึก
ประสบการณ� ให�คงอยู�

กรอบการด�าเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความท้าทายในการด�าเนินงาน 
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงทั้งการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล

และสื่อสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจ�าวัน โดยมีความเกี่ยวข้อง 
กับกิจกรรมและวิถีชีวิตของคนทุกรุ ่น ตั้งแต่การซื้อสินค้า 
และบริการไปจนถงึกระบวนการผลติของอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
การเปลีย่นแปลงเหล่านีย้งัส่งผลถงึค่านยิม  ทศันคตทิีเ่กีย่วข้องกบั 
การประกอบอาชพี และรวมถงึความต้องการบคุคลากรทีม่ทีกัษะ
การท�างานสมยัใหม่ทีจ่ะช่วยให้องค์กรรบัมอืกบัความท้าทาย และ
ความเปลีย่นแปลงได้ บรษัิทจึงต้องเร่งพฒันาความรูค้วามสามารถ
ของบุคลากรให้มีความพร้อมอยู ่เสมอและร่วมมือกับสถาบัน 
การศึกษาในการฝึกฝนทักษะและเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป

แนวทางการด�าเนินงาน
กรอบการด�าเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักได้แก่ 1) ช่วงเตรียมความพร้อม 
ก่อนบรรจุเป็นพนักงาน 2) พัฒนาศักยภาพพนักงานและวัดผล 
3) รักษาความรู้และตกผลึกประสบการณ์ให้คงอยู่

ภายใต้กรอบการด�าเนนิงานดงักล่าวบรษิทัได้มกีารด�าเนนิการ
ดังนี้

• ส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง โดยได้ประกาศ
นโยบายการบริหารความหลากหลายและยอมรับความ
แตกต่าง ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายด้าน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติแรงงาน โดยมีแนวปฏิบัติ 
5 ประการ คือ 1) การพร้อมรับฟังความคิดเห็นที่ 
แตกต่างของผูอ้ืน่ 2) ส่งเสรมิและกระตุน้ให้เกดิการแสดง
ความเห็นอย่างสร้างสรรค์ 3) เสริมสร้างบรรยากาศใน
การท�างาน เคารพและอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ
แตกต ่าง 4) ไม ่ เ ลือกปฏิบัติตลอดกระบวนการ 
ทั้งการคัดเลือกและโอกาสในการได้รับการพัฒนาและ
ก้าวหน้า 5) ยกย่องชมเชยพนกังานทีป่ฏบิติัด ีแนวนโยบาย
เหล่านีมุ้ง่หวงัผลส�าเรจ็ในการผสานความแตกต่าง รับฟัง
ความคิดเห็นและเปิดกว้างทางความคิด เพื่อสร้าง 
ความสุขให้แก่พนักงาน 

• บริษัทให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการ
พฒันาความรูท้กัษะ รวมถงึโอกาสในความก้าวหน้าของ
อาชีพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันโดยก�าหนดหลักสูตร
มาตรฐานของทั้ง 3 สายการท�างาน คือ สายร้านสาขา
สายกระจายสินค้า และสายส�านักงาน โดยหลักสูตรได้
ถูกออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากรใน
ทุกระดับซ่ึงได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา 
และระดบับรหิารซึง่หลกัสตูรดงักล่าวได้ถกูก�าหนดไว้ใน
แผนการพัฒนาบุคลากรประจ�าปี เพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามระดับ
ต�าแหน่งสอดคล้องกับโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
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• บรษัิทได้มกีารน�าผลส�ารวจและผลการประเมินถงึทกัษะ
ที่พนักงานมีความสนใจ ผลการประเมินพนักงาน 
โดยหวัหน้างาน มาใช้ประกอบการออกแบบและพฒันา
หลักสูตร รวมถึงการก�าหนดหลักสูตรฝ ึกอบรม 
ให้สอดคล้องและเหมาะสมในสายอาชีพตามค่านิยม 
และมีความสมดุล ท้ังความต ้องการขององค ์กร 
และพนักงาน

บริษัทท�าการวิเคราะห์ผลการส�ารวจแยกตามช่วงอายุของ
พนักงาน เพื่อระบุประเด็นเฉพาะที่พนักงานแต่ละช่วงวัยให้ความ
สนใจ โดยผลการส�ารวจพบว่า พนักงานกลุ่มเจเนอเรชันวาย 
(Generation Y) ผู้ซึ่งจะเป็นคลื่นลูกใหม่ในการขับเคลื่อนบริษัท 
มีความสนใจในเรื่องการท�างานที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้งานหลาย 
ด้านนอกเหนอืไปจากงานประจ�าทีท่�า ซึง่บรษัิทจะได้น�าผลส�ารวจ
เหล่านี้มาปรับแผนการด�าเนินงานด้านบุคลากรต่อไป

ปัจจยัน�าเข้าเพ่ือใช้ในการพัฒนาบคุลากรของบรษิทั
• วสิยัทศัน์, พนัธกจิและเป้าหมายองค์กร รวมถงึนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์
• กลยุทธ์ทางธุรกิจ
• สมรรถนะ ทกัษะ และความสามารถในการท�างานต่างๆ 

(Competency Set) อาท ิความเป็นผูน้�า ทกัษะท่ีจ�าเป็น
ในการท�างานและทักษะที่มีความจ�าเป็นในอนาคต 

• ผลส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
และลูกค้า

• ผลวิเคราะห์การประเมิน Competency Gaps และ
แนวทางการพัฒนาพนักงาน

นอกจากนีบ้รษิทัยงัส่งเสรมิการพฒันาความรูท้กัษะทีจ่�าเป็น
แก่พนักงานท่ีใกล้จะเกษียณอายุทุกปี โดยมีการจัดสัมมนาเพื่อ
ช้ีแจงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ส�าหรับผู้เกษียณอายุท่ีจะได้รับจาก 
ภาครฐัและเอกชน รวมถงึกจิกรรมการให้ความรูเ้รือ่งการวางแผน
การเงินก่อนเกษียณ เป็นต้น

พนักงานที่มีอายุการท�างานกับบริษัทถึงเกณฑ์ที่ก�าหนด 
จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมโครงการสะสมหุ้นส�าหรับ
พนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP)  
รวมถึงสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าธรรมเนียมร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
ประเภทพนักงานร่วมลงทุน รวมถึงสามารถในการผ่อนช�าระ 
โดยปลอดดอกเบ้ียอีกด้วย ปัจจุบันมีพนักงานและพนักงาน 
เกษยีณอายรุ่วมลงทนุเปิดร้านเซเว่นอเีลฟเว่น แล้วกว่า 1,242 สาขา  
ท�าให้เกิดความผูกพันระหว่างพนักงานและธุรกิจ ทั้งยังสามารถ
รักษาพนักงานและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านสาขา 
และการประกอบธรุกจิค้าปลกีให้คงอยู่กับบริษัท

หลักสูตรมาตรฐานของทั้ง 3 สาย
สายร้านสาขา ประกอบด้วยหลักสูตรมาตรฐาน
พนักงานร้าน หลักสูตรมาตรฐานผู้ช่วย 
ผู้จัดการร้าน หลักสูตรมาตรฐานผู้จัดการร้าน 
หลักสูตรมาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการเขต และ
หลักสูตรมาตรฐานผู้จัดการเขต

สายกระจายสินค้า ประกอบด้วยหลักสูตร 
การเรียนรู้คลังสินค้าเบื้องต้น หลักสูตรการ
เพิ่มผลผลิตขั้นพื้นฐาน หลักสูตรความรู้คลัง
สินค้าสำาหรับหัวหน้างาน หลักสูตรเทคนิค 
การสอนงานและการฝึกอบรมในขณะปฏิบัติ
งานและหลักสูตรมาตรฐานหัวหน้าหน่วย

สายส�านักงาน ประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐาน
การเรียนรู้องค์กร หลักสูตรทักษะการสื่อสาร
และประสานงาน หลักสูตร Service Excellence  
หลักสูตรแนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน  
หลักสูตรสติกับการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการทำางาน หลักสูตรเตรียมพื้นฐานระดับ
หัวหน้างาน  หลักสูตร Service Plus, หลักสูตร
เทคนิคการสอนงาน, หลักสูตรเทคนิคการให้
คำาปรึกษา, หลักสูตรมาตรฐานหัวหน้างาน
สมัยใหม่, หลักสูตรพัฒนาจิตเสริมคุณค่า
หัวหน้างาน, หลักสูตรเตรียมพื้นฐานระดับ
บริหาร, หลักสูตร Service Management, 
หลักสูตร Effective Meeting, หลักสูตร 
Effective Communication, หลักสูตร 
Modern Management, หลักสูตร Advanced 
Management, หลักสูตร Wisdom 
Exploration I & II, หลักสูตร Master of 
Advanced Management, หลักสูตร 
Reflective Conversation to Coaching
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หลักสูตร

นวัตกรรมปฏิบัติการ 
(ปลาฝูงใหญ่)

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและการคิดค้น
นวัตกรรม ทั้งเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และแสดงผลงานนวัตกรรมของร้านสาขา

เจ้าหน้าที่ 
และผู้ช่วยผู้จัดการเขต 
ขึ้นไป

วัดผลลัพธ์จากการ
ทำาโครงการ

สัมมนาวิชาการเพิ่ม
ผลผลิต President 
Award

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและการคิดค้น
นวัตกรรม ทั้งเป็นช่องทางในการแสดงผลงานนวัตกรรม 
ของบริษัท

พนักงานทุกระดับ วัดผลลัพธ์จากการ
ทำาโครงการ

โครงการส่งเสริม
ความรู้ การแก้ปัญหา 
Ant Mission

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและเครื่องมือ QC Story 
และเครื่องมือคุณภาพ (QC Tools/Technique) และสามารถ 
นำามาปรับใช้ในการปรับปรุงในการทำางานและเป็นช่องทาง 
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การปรับปรุงงาน

พนักงานทุกระดับ วัดผลลัพธ์จากการ
ทำาโครงการ

Service Mindset 
for Leader

เพื่อปรับกรอบความคิดการสร้างประสบการณ์การบริการที่เป็น
เอกลักษณ์ของบริษัทให้มีทักษะการรับมือการบริการและสามารถ
ถ่ายทอดการบริการที่เป็นเลิศภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน
และผู้จัดการร้าน หรือ
เทียบเท่า

วัดพฤติกรรม 
หลังการอบรม

หลักสูตรแนวโน้มการ
พฒันาอาหารสุขภาพ 
สำาหรับร้านสะดวกซื้อ

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และแนวโน้มการ
บริโภคของผู้สูงอายุสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการคิดค้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารสำาหรับผู้สูงอาย ุ
ที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ธุรกิจ

เจ้าหน้าที่ – ผู้จัดการ
ฝ่ายสำานักพัฒนา 
และประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์

วัดระดับความรู้ 
ความเข้าใจ

Site Selection I, II เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสรรหาคัดเลือกทำาเลแต่ละ
ประเภท สามารถทำางานภายใต้มาตรฐานงานได้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่-ผู้จัดการ
แผนกพัฒนาธุรกิจ

วัดระดับความรู้ 
ความเข้าใจ  
และวัดพฤติกรรม
หลังการอบรม

หลักสูตร Action 
Learning Business 
Consultant 
Trainee

เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ การสื่อสาร เพื่อสร้างความสำาเร็จ
ในการปฏิบัติงาน คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดการบริหารงาน
ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างความเชื่อมั่นให้ตนเองเพื่อเป็น 
ผู้ให้คำาปรึกษาในการบริหารร้านสาขาร้านบริษัทและร้านลักษณะ
ร่วมลงทุน (Store Business Partner)

ผู้ช่วยผู้จัดการเขต 
Field Consultant 
(FC) ไปสู่ Business 
Consultant (BC)

วัดทักษะ และ
พฤติกรรมหลังการ
อบรม และวดัผลลัพธ์ 
จากการทำาโครงการ

หลักสูตรการบริหาร
จัดการความ
ปลอดภัยอาหาร 
(Food Safety 
Management)

เพื่อให้เข้าใจแนวคิดการเป็นร้านอิ่มสะดวก ตระหนักถึงสุขลักษณะ
และแนวปฏิบัติของการให้บริการด้านอาหาร รวมถึงกฎหมาย  
กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย สามารถให้บริการสินค้า
อาหารที่ปลอดภัย และถูกต้องกับลูกค้าได้

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน วดัประเมินพฤตกิรรม
หลังการอบรม

หลักสูตรอบรมที่เสริมสร้างทักษะให้บุคลากร

วิธกีารวัดประเมินผลวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย



แนวคิด “Our Way” หรือ “5 พัฒนา” เป็นแนวคิดที่ได้จาก
การศึกษาและเทียบเคียง (benchmarking) กับองค์กรชั้นน�าทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ และการระดมสมองร่วมกนักบัตวัแทน
พนักงานทุกระดับ โดยเห็นร่วมกันว่าเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็น 
ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นจริงเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
ซึ่งประกอบด้วย 

1. พัฒนาคนด้วยการโค้ชชิ่ง (Accelerate Coaching)
2. พัฒนาบรรยากาศของความเชื่อใจ (Build Trust)
3. พัฒนาตนให้ขยันท�า ฉลาดคิด (Call for Smart)
4. พัฒนางานด้วยนวัตกรรม (Drive Innovation)
5. พัฒนาชุมชนด้วยจิตสาธารณะ (Enrich Community 

Awareness)

เสริมสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร
จากการด�าเนินการที่หลากหลายในการสร้างการมีส่วนร่วม

และความผูกพันแก่พนักงาน เพื่อคาดหวังผลสะท้อน ทั้งความสุข
จากการท�างาน ความมุ่งมั่นในการท�างานให้บริษัท และความ
เต็มใจที่จะท�างานด้วยรอยยิ้ม บริษัทก�าหนดให้มีการส�ารวจความ
ผูกพันพนักงาน เพื่อใช้ข้อมูลในการพัฒนาและสร้างความผูกพัน
ของพนักงาน โดยการส�ารวจจะวัดผลผ่านพฤติกรรม 3 ประการ
ดังนี้

1. พฤติกรรมทางวาจา (Say) คือ การที่พนักงานกล่าวถึง
องค์กร เพื่อนร่วมงาน ผู้ที่อาจจะมาร่วมงานกับองค์กร
ในอนาคต และลูกค้าในแง่บวก

2. พฤติกรรมทางกาย (Stay) คือ การที่พนักงานมีความ 
มุ่งมั่นและปรารถนาที่จะท�างาน และร่วมทุกข์ร่วมสุข 
กับองค์กร

3. พฤติกรรมทางใจ (Strive) คือ การที่พนักงานมีความ
ยินดีท่ีจะทุ่มเท และท�างานให้ได้ตามท่ีองค์กรคาดหวัง
เพื่อให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จ 

บรษัิทให้ความส�าคญักับการสร้างความผกูพันระหว่างพนกังาน
กบัองค์กร โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบายกลยทุธ์และมกีารด�าเนนิการ
ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ในปี 2017 บริษัทมีการจัดต้ัง 
คณะกรรมการร่วมโดยประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายงานเพื่อ
เป็นคณะท�างานกลางในการเสนอ กลัน่กรอง และก�าหนดนโยบาย
และมีการต้ังคณะท�างานย่อยเพื่อผลักดันโครงการพัฒนา 
ความผูกพันของพนักงานใน 3 โครงการหลัก ได้แก่

1. การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. การปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ
3. การให้ความรู้และพัฒนาทักษะของหัวหน้างานในการ

ให้ค�าแนะน�าเพ่ือการพัฒนาและรับรู ้ ชมเชยเม่ือท�า 
ความดี

นอกจากโครงการหลกัแล้ว บรษิทัยังมอบอ�านาจให้กบัแต่ละ 
สายงานเพือ่จดัตัง้คณะท�างานย่อยภายในสายงาน เพือ่เปิดโอกาส
และสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานในการคิดและจัดกิจกรรม 
เพื่อส่งเสริมความผูกพัน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมของพนักงาน 
โดยพนกังาน และเพือ่พนกังานอย่างแท้จรงิ ทัง้นีต้วัอย่างโครงการ
ของแต่ละสายงานทีม่กีารด�าเนนิการในปี 2017 เช่น โครงการ Fun 
with the Gang, โครงการอิ่มยกแก๊งค์แท็งค์ยกก๊วน เป็นต้น

ตัวอย่างโครงการในการขับเคลื่อนการด�าเนินการ
ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการ Our Way: “แนวทางเพ่ือการเตบิโตอย่างยัง่ยนือกี 30 ปี”
เป็นการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016 เป็นโครงการที่ต้องการลดรอยต่อหรือความแตกต่างระหว่างวัย 
(Generation Gaps) ของพนักงานเพื่อสร้างให้กลุ่มคนต่างวัยเหล่านี้สามารถทำางานร่วมกันและสร้างผลลัพธ์ที่ด ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยประกอบด้วยตัวแทนทุกช่วงวัยของพนักงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
จากแต่ละสายงาน เพื่อร่วมกันในการสื่อสารและผลักดันเรื่องนี้ ไปสู่พนักงานในทุกระดับโดยในปี 2017  
จะเน้นการสื่อสาร Our Way ไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อสร้างการรับรู้เพื่อให้พนักงานเข้าใจและตระหนัก 
ถงึความสำาคญัของ Our Way และพร้อมทีจ่ะ “เปิดใจ ปรับตวั และเปล่ียนแปลง” ตนเองเพือ่ร่วมปฏบิตัติามแนวทาง  
Our Way
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

มอบโอกาสทางการศึกษา  
สร้างอนาคตให้เยาวชนไทย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด  
(มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”)  

ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ให้เป็นคนเก่งและคนดี โดยเชื่อมั่นว่าการมอบ 

โอกาสทางการศึกษาจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสทางอาชีพ  
และสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านี้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนา

ประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำาคัญของ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ด้วยการ 
ยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิต 
รายย่อยให้สามารถแข่งขัน สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ  

และเข้าถึงช่องทางการขาย ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคง 
ให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นอุดมการณ์ที่บริษัท 

ยึดมั่นและสอดคล้องกับปรัชญา 3 ประโยชน์  
ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่  

ที่บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ
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เป้าหมายปี 2563 ส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัย  
โดยเฉพาะ เดก็ เยาวชน เกษตรกร จ�านวน 100,000 ราย เข้าถึง 
การศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นภายในปี 2563

นอกเหนือจากการพัฒนาคนเพื่อช่วยส่งเสริมประชากร 
ที่มีคุณภาพของประเทศแล้ว บุคลากรเหล่าน้ีล้วนช่วยส่งเสริม 
การด�าเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งและขยายตัวได้อย่างมั่นคง
อีกด้วย การเข้าถึงแหล่งความรู้และการศึกษาจึงมีส่วนส�าคัญ 
ในการพัฒนาอย่างย่ังยืน อุดมการณ์ด้านการส่งเสริมการศึกษา 
ของบรษิทัถอืว่าทรพัยากรบคุคลเป็นปัจจยัส�าคญัของความส�าเรจ็ 
ในการด�าเนินธุรกิจ การด�าเนินงานด้านการศึกษาเริ่มเด่นชัด 
และปรากฏสู่สังคมภายนอกมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 บริษัท 
เริม่โครงการทวิภาคร่ีวมกบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
(สอศ.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยให้ร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นเป็นห้องเรียนปฏิบัติส�าหรับฝึกอาชีพของนักเรียน 
สาขาธุรกิจค้าปลีก

การจัดตั้งสถาบันการศึกษา จากการเร่ิมต้นสนับสนุน 
ด้านสถานที่ฝ ึกอาชีพให้นักเรียน/นักศึกษาอาชีวะ บริษัท 
เห็นโอกาสในการใช ้ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและบ่มเพาะนักเรียน/นักศึกษาได้  
กอปรกับความมุ่งมั่นที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาให้มากขึ้น 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจของประเทศ  
ในปี 2548 บริษัทจึงจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
(Panyapiwat Technological Collage – PAT) เพื่อสร้าง
บุคลากรที่มีการศึกษาทั้งด้านวิชาการและมีทักษะประสบการณ์
ในการปฏิบัติจริงในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ก่อให้เกิด
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งนอกจากจะสามารถกลับมา 
สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทแล้ว ยังเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการรักษาและพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานไทยอีกด ้วย 
จากความส�าเร็จกับ PAT บริษัทยังพบว่ามีโอกาสในการเผยแพร่
ความรู้ด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัท จึงจัดตั้งศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์  
ภายใต้การด�าเนินการของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)  
จัดการเรียนการสอนโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  
เพือ่ขยายการศกึษาด้านการจดัการธรุกจิค้าปลกี ให้โอกาสเยาวชน
ในการศึกษาใกล้บ้าน และมีรายได้จากการฝึกอาชีพโดยเรียน
ทฤษฎีที่สถานศึกษาสลับกับการฝึกอาชีพที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
ทุก 3 เดือน 

จากนั้นสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถูกก่อตั้งขึ้น
จากความต้องการขยายขอบเขตการสนบัสนนุด้านการศกึษา จาก
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ไปยงัปรญิญาตร ีเริม่ต้นจากคณะบริหารธรุกจิ และขยายคณะเพือ่
เป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้ผู้ศึกษาจนถึงปัจจุบันรวม 10 คณะวิชา 
เช่น คณะนิเทศศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และสาขาวิชาการบริหารคน 
และองค์การในระดับปริญญาโทอีกด้วย ซึ่งสถาบันฯ มีโครงการ
ร่วมมอืกบัสถาบันการศกึษาชัน้น�าในต่างประเทศ เพือ่แลกเปลีย่น 
องค์ความรูแ้ละแลกเปลีย่นนกัเรยีนเป็นรายภาคการศกึษา รวมถงึ
มีการร่วมมือกับองค์กรเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน 
ตามสาขาท่ีเก่ียวข้อง ล่าสุดในปี 2560 บริษัทได้ขยายขอบเขต 
การด�าเนินงานด้านการศึกษาให้ครอบคลุมระดับมัธยมศึกษา 
โดยจัดตั้งโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มี 
ความโดดเด่นจากการอ้างอิงการจัดการเรียนการสอนตามระบบ
จากประเทศฟินแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการเรียนการสอนที่ดี
ท่ีสุดในโลก เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองไทย 
และพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ บริษัทจึงจัดการเรียนการสอน 
เป็นภาษาองักฤษใน 3 รายวิชาหลกั ได้แก่ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
และภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีการเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3 
โดยมุ่งให้นักเรียนมีความสามารถตามความถนัด และมีความสุข
จากการเรียนการสอน

รวมมือเพ�่อพัฒนาการอาชีวศึกษา 
รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพ�้นฐาน

จัดตั�งสถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน (PIM)

จัดตั�งวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปญญาภิวัฒน (PAT)
และเปดการเรียนการสอน
ในป 2548 

รวมมือกับสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) 
เปดรานเซเวนอีเลฟเวน 
ใหเปนหองเรียนนักศึกษา
อาชีวะ

• รวมมือกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เพ�่อพัฒนาการอาชีวศึกษา

• จัดตั�งศูนยการเรียน
ปญญาภิวัฒน 
จำนวน 20 ศูนย

รวมมือกับสมาคมโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย เพ�่อพัฒนา
การอาชีวศึกษา

กอตั�งโรงเรียนสาธิต
สถาบันการจัดการ
ปญญาภิวัฒน

2538 2547 2549 2550 2551 2556 2560
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินงาน*  2557 2558 2559 2560

จำานวนผู้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา (ราย)   12,918 14,576 16,733 19,526

  • อุดมศึกษา  2,821 3,757  4,988  5,354

  • อาชีวศึกษา  10,097 10,819 11,745 14,172

จำานวนผู้ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา  3,031 2,852 3,281 3,673
และการฝึกฝนอาชีพ (ราย) 

*ข้อมูลการดำาเนินการรายปี

บริษัท ได้ด�าเนินการส่งเสริมทุนการศึกษาเรื่อยมาจนถึง
ปัจจบุนัไปแล้วทัง้สิน้ 110,644 ทนุ มลูค่ามากกว่า 6,963,497,416 
บาท ครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา และมีผู้ส�าเร็จ 
การศึกษาทุกหลักสูตรรวมแล้วกว่า 27,466 ราย เพื่อเป็นก�าลัง
ส�าคัญให้กับองค์กร สังคม และประเทศ

โครงการด้านการศึกษาและการสนับสนุนอื่น
นอกเหนือจากการส่งเสริมให้ความรู้แล้ว บริษัทเล็งเห็น 

ความส�าคญัของการเตรยีมความพร้อมของผูเ้รยีน สภาพแวดล้อม
ของพื้นที่เรียนรู้ เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด และด้วย
ความเชื่อที่ว่าทุกสถานที่สามารถเป็นที่เรียนรู้ได้ บริษัทจึงมุ่ง 
ช่วยเหลือสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งความรู้ เสริมสร้างทักษะ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการด้านการศึกษาที่หลากหลาย 
จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตรงความต้องการเฉพาะของผู้เรียน 
โดยไม่จ�ากัดเฉพาะรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียน 

โปรแกรมสนับสนุนการศึกษาของโครงการเพื่อการศึกษา
• Student Care โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพการบรหิาร 

จัดการการศึกษา เป็นโครงการที่ดูแลนักเรียน/
นักศึกษา ตั้งแต ่ เริ่มเข ้าศึกษาจนถึงหลังส�าเร็จ 
การศกึษา ในบรบิทต่างๆ อาทิ การบรูณาการวิชาการ
กับการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การนิเทศ
และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน 
การบริหารจัดการ ครูฝึกในสถานประกอบการ และ
การส่งเสรมิศักยภาพต�าแหน่งงานหลงัส�าเรจ็การศกึษา 

• Smile Center เป็นศูนย์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จดัการศึกษา และศูนย์ให้ค�าปรึกษา พร้อมท้ังช่วยเหลอื
แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในการเรียน
การสอนในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบการ รวมถึงปัญหาทั่วไปแก่ผู้ใช้บริการ 
ซึง่รวมถงึนกัเรยีน/นกัศึกษา ครอูาจารย์ทีส่ถานศกึษา 

ครฝึูกท่ีร้านสาขา ผูป้กครองบคุคลทัว่ไป ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ 02-826-7776 ตลอด 24 ชั่วโมง และ  
Web Chat : callservicechat.gosoft.co.th/
WebChatSmilePC/ (เวลา 07.00-23.00 น.) เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถส�าเร็จการศึกษาในเวลา 
ที่ก�าหนดได้อย่างมีความสุขโดยด�าเนินการในกลุ่ม 
การศึกษาปัญญาภิวัฒน์ (สถานศึกษาที่บริษัทจัดการ
ศึกษาเองและสถานศึกษาเครือข่ายความร่วมมือ)

จัดอบรม และการศึกษาดูงานส�าหรับผู้ใหญ่
• อบรมสร้างครูต้นแบบในโครงการทวิภาคีที่มีความ 

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกเพ่ือความยั่งยืน
ของโครงการฯ

• อบรมคร ูอาจารย์ในสถานประกอบการ โดยสนบัสนนุ
ให้ครู อาจารย์ในโครงการความร่วมมือทวิภาคีกับ
บริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อให้มีประสบการณ์ท�างานจริง
ในร้าน และสามารถให้ค�าแนะน�านักเรียน/นักศึกษา
ได้อย่างถูกต้อง

• นอกเหนือจากทุนสนับสนุนการศึกษาแล้ว บริษัทยัง
ด�าเนินการสนับสนุนกิจกรรมอื่นที่หลากหลาย 
อาทิ เช่น การเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานท้ังใน 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โรงงานส่วนผลิตอาหารพร้อม 
รับประทานและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของบริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด และอื่นๆ

การส่งเสรมิหลงัจบการศึกษา ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนั
ภายใต้กลุม่ปัญญาภวิฒัน์ บรษิทัรบัเข้าท�างาน 100% และมโีอกาส
ก้าวหน้าในสายงานตาม Career Path รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษ 
ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของร้าน Store business partner (SBP) 
และมีนักเรียน/นักศึกษาท่ีจบการศึกษาร่วมท�างานกับบริษัท 
ในปี 2560 จ�านวนทั้งสิ้น 2,255 คน
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ยกระดับอาชีวอนามัย  
ปลอดภัย น่าท�างาน

ส่วนหนึ่งของการสร้าง 
รอยยิ้มให้เกิดขึ้นกับพนักงาน 

ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนครอบครัว คือ  
การจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี  
ส่งเสริมสุขภาวะของพนักงาน และยกระดับ 

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางานโดยยึดมั่น 

การดำาเนินการตามกฎหมายเป็นพื้นฐาน ต่อยอดด้วย
การพัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง 

มุ่งหวังความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า  
รวมถึงผู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือพื้นที ่

ดำาเนินการของบริษัท เนื่องจากไม่มีสิ่งใดที่มีค่า 
จะมาทดแทนหรือชดเชยความสูญเสีย 

ที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (“บรษิทั”) 
จงึมเีป้าหมายหลกัคอืจ�านวนกรณอีบุตัเิหตแุละอบุตัเิหตยุานยนต์
ร้ายแรงถึงเสียชีวิตในงานของบุคลากรเป็นศูนย์ทุกปี 

บริษัท มุ่งมั่นบริหารจัดการอย่างต่อเน่ืองในการคุ้มครอง 
ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานเทียบเท่าระดับสากล พร้อมทั้งมีแนวปฏิบัติอย่าง 
เท่าเทยีมส�าหรบัผูเ้กีย่วข้องทกุฝ่าย อาท ิลกูค้า ผูร้บัเหมา ผูร้บัจ้างช่วง 
คู่ค้า และชุมชน เป็นต้น ด้วยการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจ 
ทีห่ลากหลาย การบริหารจดัการด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน จึงถูกออกแบบให้มีความ
สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทั เช่น การก�าหนด
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับกิจกรรมและบริบทของธุรกิจ การประเมิน
ความเส่ียงที่มีความจ�าเพาะพร้อมทั้งก�าหนดแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงรายธุรกิจ พร้อมท้ังส่งเสริมวัตนธรรมทางด้านความ

ปลอดภัย ปลูกฝังจิตส�านึก และความตระหนักให้เกิดขึ้น 
แก่ผู ้เก่ียวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลทางด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ในปี 2560 ภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ยนื บรษิทัได้ยกระดบัระบบการบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 
หรือ โครงการประเมนิประสทิธผิลด้านความปลอดภยั (CP Safety 
Performance Audit) โดยตรวจประเมินตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานหรือ 
Safety Health Environmental Standard (SHE Standard) 
โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยการประยกุต์แนวทางปฏบิตัิ
สากลเพื่อปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง

กรอบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

เคารพ
สิทธิมนุษยชน

ที่พ�งได�รับ
สร�างคุณภาพชีวิตที่ดี
ต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

บูรณาการ
ความร�วมมือ

ในการดำเนินงาน
ทั�งภายใน ภายนอก 
เพ�่อป�องกันอุบัติเหตุ

และโรคจาก
การทำงาน

รายงานผล
การดำเนินงาน
อย�างโปร�งใส

โดยการมีส�วนร�วม
ของพนักงานทุกระดับ

ใส�ใจดูแล
จัดสภาพแวดล�อม
ในการทำงานให�มี

ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข�อตกลงหรือข�อกำหนด
ของลูกค�า
หรือหน�วยงาน
ที่เกี่ยวข�อง

ดำเนินการ
ตามมาตรฐาน
ที่เป�นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ดำเนินการปรับปรุง
อย�างต�อเนื่องและสอดคล�อง

กับมาตรฐาน
การรายงาน

ในระดับสากล
ยึดมั�น

ในการดำเนินงาน
ที่เป�นเลิศ
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คณะกรรมการ
นโยบายและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม
• กำหนดนโยบายและกลยุทธดานความปลอดภัยของบริษัท
• สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดานความปลอดภัย
• รายงานผลการดำเนินงานตอคณะผูบริหารระดับสูง

คณะอนุกรรมการ
นโยบายและความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม
• รับนโยบายและกลยุทธดานความปลอดภัยฯ เพ�่อวางแผนงาน
 ดานความปลอดภัยของแตละพ�้นที่ประเภทตางๆ เชน พ�้นที่ผลิตสินคา
 ศูนยกระจายสินคา สำนักงาน ปฏิบัติการรานสาขา
• สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานดานความปลอดภัย
• รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยฯ
 
 *ไมเขาขายกฎหมาย บทบาทกำหนดเองโดยบริษัท

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ�งแวดลอม
• นำนโยบายดานความปลอดภัยฯ มาบังคับใชในพ�้นที่รับผิดชอบ
 

ผูบริหาร 100  

ผูบริหาร 100  

ผูบริหาร 50 : พนักงาน 50

*ไมเขาขายกฎหมาย บทบาทกำหนดเองโดยบริษัท

*บทบาทเปนไปตามกฎหมายกำหนด

ในปีเดียวกันบริษัทได้ประกาศนโยบายความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีขอบเขต 
การด�าเนินการและส่งเสริมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการ
บริหารเหล่านี้ได้รับการติดตามดูแลรวมถึงก�าหนดนโยบาย 

สัดส่วนสมาชิกของพนักงานระดับปฏิบัติงานและผู้บริหาร

การด�าเนินงานต่างๆ โดยคณะท�างาน 3 ระดับ มีบทบาทหน้าที่
และสัดส ่วนการมีส ่วนร ่วมของพนักงานระดับปฏิบั ติการ 
และผู้บริหารดังนี้

แนวทางการด�าเนินงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• การทบทวนแกไขโดยผูบริหาร 
 เพ�่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
• การกำหนดประเด็นแกไขเรงดวน 
 และลำดับความสำคัญ

• การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
• การสื่อสารขอความรวมมือ
 จากทุกฝาย

• การประเมินและระบุความเสี่ยง
• การทบทวนกฎระเบียบขอบังคับ
• การกำหนดจุดประสงค
 และเปาหมาย

• การประเมินและวัดผลการดำเนินงาน
• การใหคำแนะนำในการปรับปรุงดำเนินงาน

การทบทวน
และปรับปรุง
เพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

แนวทาง
การดำเนินงาน
เพ�่อการพัฒนา
อยางตอเนื่อง

ขับเคลื่อนผานนโยบาย

การวางแผน

การลงมือปฏิบัติ
และดำเนินการ

ติดตามผล
การทวนสอบ 
และแก ไข

• สื่อสาร สงเสริมวัฒนธรรม 
และแนวปฏิบัติที่ดี

• การจดบันทึก
• ฝกซอมการรับมือความเสี่ยง
 และแผนฉุกเฉิน
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ผลการด�าเนินการ
โครงการตดิตัง้สมอบกเพือ่ป้องกนัอบุตัเิหตชุนร้านเซเว่น อเีลฟเว่น เนือ่งจากผลจากการประเมนิความเสีย่งพบว่าร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 

มักตั้งอยู่ในพื้นที่ติดถนนหลักท่ีมีการใช้ความเร็วสูง เพื่อป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่อาจจะเกิดกับพนักงาน และผู้ใช้
ทางเท้าสญัจรในพืน้ทีบ่รเิวณร้าน การด�าเนนิโครงการนีท้�าให้สามารถลดความสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุและลดระดบัความรุนแรง
ของการบาดเจ็บทั้งของลูกค้าและพนักงานของบริษัท ดังตาราง

 ประเภทอุบัติเหตุ ปี 2559 ปี 2560

จำานวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเข้าร้าน 25 29

จำานวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ครั้ง) 17 14

ความเสียหายเฉลี่ยต่อครั้ง (บาท)  73,395 65,107

จำานวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย) 1 1

แนวคิดและหลักการทำางานของสมอบก
1. เมื่อมีรถมาชนสมอบก ตัวเสาสมอบกจะล้มลง
2. สมอบกจะพลิกตัวและถูกล็อกโดยพ้ืนและฟุตบาท 

หน้าร้าน ท�าให้ฐานสมอบกที่ถูกออกแบบให้รับน�้าหนัก
และสามารถงัดรถขึ้นเมื่อถูกพลิก

3. สามารถหยุดรถได้ โดยไม่เกิดความเสียหายกับร้าน 
และไม่เกิดอันตรายต่อพนักงานร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
และลูกค้าไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บ

* สมอบกถูกออกแบบโดยตั้งสมมุติฐานส�าหรับการป้องกัน
รถขนาด 1 ตัน ที่ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร / ชั่วโมง ทั้งนี้
ประสิทธภิาพการท�างานของสมอบกจะขึน้อยูก่บัทศิทาง ลกัษณะ
ของพื้นที่ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย และผู้บริหาร ประจ�าปี 2560

เป็นกิจกรรมเพือ่การส่งเสริมวฒันธรรมทางด้านอาชีวอนามยั 
และความปลอดภัยของบริษัทโดยได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน แนวคิดของการจัดงานในปีนี้ได้แก่ “ยกระดับ Safety 
Health and Environment (SHE) สู่การเป็นองค์กรช้ันน�า 
ระดับโลกที่มีการจัดการด้าน SHE สู่ความยั่งยืน”

ในกิจกรรมดงักล่าวประกอบไปด้วยการเสวนาให้ความรูโ้ดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น 
พร้อมทั้งการให้รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานและบริษัทย่อย ท่ีม ี
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่โดดเด่น

หูสมอบก
สำหรับยกติดตั�ง

เสาสมอบก
โครงสรางแข็งแรงรองรับการชน

ฐานสมอบก 
โครงสรางแข็งแรงรองรับการงัด

เพ�่อยก และหยุดรถ

หลักการทำงานของสมอบก
ชน - พับ - ล็อก ไมใหเคลื่อนไหว

ชน พับ ล็อก

ปี 2559 ปี 2560
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ตัวอย่างรางวัลแห่งความส�าเร็จทางด้านอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัยที่โดดเด่น ประจ�าปี 2560

• รางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน ระดับ
หัวหน้างานดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ 
(กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจ�าหน่าย) 

  นายไกวัล สุวรรณนที เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยใน 
การท�างาน ระดับหัวหน้างาน ศูนย์กระจายสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ Chilled Distribution Center : CDC 
พื้นที่บางบัวทอง นนทบุรี บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน)

• รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานดีเด่นระดับประเทศ
ประจ�าปี 2560 จ�านวน 1 พื้นที่ 

  ศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาค จังหวัดล�าพูน บริษัท ซีพี 
ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด ่นด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ระดับประเทศ จ�านวน 31 รางวัล โดยมี
สถานประกอบกจิการทีไ่ด้รบัรางวัลต่อเนือ่งยาวนานถงึ 
12 ปี คือ ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ Chilled 
Distribution Center : CDC พื้นท่ีบางบัวทอง และ 
บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (กจิการอาหารพร้อมรบัประทาน) 
โรงงานลาดหลุมแก้ว

• รางวลัสถานศกึษาปลอดภยัดเีด่นและสขุภาพอนามยัดี 
6 พื้นที่ 

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลย ี
ปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ จังหวัด
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัด
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัด
นครราชสีมา และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
จังหวัดล�าปาง

 • รางวัลโครงการส่งเสริมและการแข่งขันทีมฉุกเฉิน
ระดับกลุ่มธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

 ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่สุวรรณภูมิ

โครงการด้านการจัดการความเครียด
บริษัทให้ความส�าคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงานซ่ึงการ

จัดการความเครียดเป็นปัจจัยส�าคัญประการหน่ึงที่มีผลต่อความ
สามารถในการท�างาน การตัดสินใจ และส่งผลถึงสุขภาพร่างกาย
และจิตใจของพนักงานในระยะยาว บริษัทจึงจัดท�าข้อมูลการ
จัดการความเครียด เพ่ือให้สื่อสารกับพนักงานและจัดฝึกอบรม
พัฒนาจิตผ่านการนั่งสมาธิในโครงการ “สติ” หรือ “Wisdom” 
และโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

โครงการน�าร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างาน
บริษัทมีการด�าเนินโครงการ Smart Office ซึ่งช่วยลด

ความเครียดของพนักงานท่ีเกิดจากการเดินทางในช่ัวโมงเร่งด่วน 
รวมถึงความเครียดจากการใช้ชีวิตในเขตเมือง โดยอนุญาตให้
พนักงานสามารถท�างานจากท่ีบ้านได้ในกรณีฉุกเฉิน โครงการใน
ระยะศึกษานี้จะถูกขยายผลไปใช้พัฒนาโครงการการจัดการเพ่ือ
ส่งเสริมความต่อเนื่องของธุรกิจอีกด้วย

ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู ่ 
ของพนักงาน บริษัทมีการด�าเนินงานดังนี้

• โครงการประเมินประสิทธิผลด้านความปลอดภัย (CP 
Safety Performance Audit) โดยตรวจประเมิน 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน 

• การสร้างมาตรฐานและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย 
แก่พนกังานทุกระดบั โดยได้รับการสนบัสนนุจากผูบ้รหิาร 
มีเป้าหมายอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

• การฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิด
อุบัติเหตุ (defensive driving) เป็นหลักสูตรเพิ่มทักษะ
ในการขับขี่และทดสอบสมรรถนะผู ้ขับขี่ให ้มีความ
ปลอดภัย

• โครงการ Exercise for office staff บริษัทมอบเป็น
สวสัดกิารด้านการส่งเสรมิสขุภาพให้กบัพนกังาน โดยจดั
กิจกรรมออกก�าลังกายในพื้นที่ส�านักงานเป็นประจ�า 
ทุกวันและมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจ
ของพนักงาน เช่น หฐโยคะ ZUMBA PILOXING 

• การฝึกซ้อมอพยพหนไีฟประจ�าปีครบทุกพืน้ท่ี เช่น โรงงาน 
ศูนย์กระจายสินค้า อาคารส�านักงาน ร้านสาขา รวมถึง
สถาบนัการศกึษา สอดคล้องตามกฎหมายก�าหนด อกีทัง้
ทีมวิทยากรภายในบริษัทร่วมฝึกซ้อมให้กับหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ชุมชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ

• อบรมความปลอดภยัเบือ้งต้นให้กบัพนกังานใหม่ครบถ้วน 
100% โดยวิทยากรภายในที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ก�าหนด 

• กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัย ในช่วงก่อนวันหยุดยาว
เทศกาล เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกในการขับขี่ของพนักงาน
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องมาตรฐานสากล

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด
(มห�ชน) และบริษัทย่อย 

(“บริษัท”) ตระหนักถึงโอก�สในก�ร 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่�นก�รดำ�เนินธุรกิจ 

และก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ ่
คุณค่�ของบริษัท คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ถือเป็นหลักก�รพื้นฐ�นที่บริษัทมุ่งให้คว�มสำ�คัญ
เพื่อก�รลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจ�ก 

ก�รดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนผลิตภัณฑ ์
และบริก�ร ด้วยก�รผนวกก�รดำ�เนินง�น 

ด้�นสิ่งแวดล้อมเข้�เป็นหนึ่งเดียวกับ 
เป้�หม�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน 

ของบริษัท

เป้าหมายปี 2563 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 • ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก 
  ต่อหน่วยก�รผลิต 10% 
  ภ�ยในปี 2563 เทียบกับปีฐ�น 2558
 • ลดก�รใช้น้ำ�ต่อหน่วยก�รผลิต 10%  
  ภ�ยในปี 2563 เทียบกับปีฐ�น 2558
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ความเส่ียงและผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลง 
ทางสภาพภมูอิากาศ และความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาติ
ที่มีอย่างจ�ากัด ประกอบกับบริษัทเล็งเห็นถึงความสามารถ 
ในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นผ่านการ 
ด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และสะท้อนผ่านการบริหารจัดการ
ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม อาทิ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยการผลิต ความคุ้มค่าของพลังงานสะอาดและเทคโนโลย ี
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น บริษัทได้ประกาศนโยบายการจัดการ 
สิง่แวดล้อม ครอบคลุมถึงบรษัิทย่อย พร้อมทัง้สือ่สารและส่งเสรมิ 
การมส่ีวนร่วมให้เกดิแนวปฏบิตัทิีด่ตีลอดห่วงโซ่คณุค่าขององค์กร  
โดยนโยบายดังกล่าวได้ระบุแนวปฏิบัติส�าหรับประเด็นส�าคัญ 
ทางด้านการจดัการสิง่แวดล้อมทัง้ 2 ประเด็น คือ การเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการดูแลรักษาทรัพยากรน�้า

การด�าเนินการภายใต้นโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดการริเริ่ม
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการขยายผล 
การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น โดยการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการ 
สิ่ งแวดล ้อมเป ็นอีกหนึ่ งประเด็นที่บริ ษัทให ้ความส�าคัญ 
เพ่ือส่งมอบความสุข ความยั่งยืนในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในวงกว้าง ตัวอย่างการจัดสิ่งแวดล้อมที่บริษัทได้ด�าเนินการ  
ในปี 2560 ได้แก่ การรณรงค์และสร้างจิตส�านึกในการร่วม
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดการพลังงาน 
ให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทน การจัดการของเสียและการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์  
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประเมิน 
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับการขาดแคลนทรัพยากรน�้าและแผน 
ลดการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต การเปิดเผยข้อมูลประสิทธิภาพ
การด�าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนน�าระบบ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management 
Sys tem:  EMS )  มาประยุ กต ์ ใช ้ ในการด� า เนิ น ธุ รกิ จ 
มีคณะกรรมการและกลุ่มงานย่อยเฉพาะด้านในการควบคุมดูแล  
เช่น คณะกรรมการและคณะท�างานด�าเนนิการประกนัคณุภาพน�า้ 
คณะกรรมการและคณะท�างานคัดเลือกอุปกรณ์ส�าหรับใช้ในร้าน
สาขา (Equipment Committee) เป็นต้น

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
ระดับองค์กร ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่เร่ิมด�าเนินการตั้งแต่
ปี 2554 ได้แก่ “7 Go Green” ขอบเขตการด�าเนินยุทธศาสตร ์
มุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกของเซเว่นอีเลฟเว่น 
และการกระจายสินค้าเป็นหลัก “7 Go Green” ได้แก่

การขยายผลร้านประหยดัพลงังานต้นแบบ
จากความส�าเร็จในการออกแบบและด�าเนินการร ้าน 

เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาธาราสแควร์ ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อต้นแบบ
ด้านการประหยัดพลังงานในปี 2559 มาตรการประหยัดพลังงาน
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แต่ละประเภท
จะถูกขยายผลไปยังร้านสาขาอื่นทั่วประเทศทั้งร้านสาขาที่ถึง
ก�าหนดการบูรณะอุปกรณ์ (Renovate) และร้านสาขาเปิดใหม่ 

ในป ี 2560 บริษัทเป ิดร ้านสาขาสาธิต พี ไอ เอ็ม  
เป็นร้านสะดวกซื้อต้นแบบรูปแบบใหม่ ซ่ึงได้รับการออกแบบ 
ให้เป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ประหยดัพลงังานยิง่ข้ึน ผ่านการประยกุต์
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย นวัตกรรมและการจัดการท่ีหลากหลาย 
เพือ่ช่วยในการจดัการพลงังานให้มปีระสทิธิภาพ อาท ิการจดัวางผัง 
และบริเวณท่ีดีของร้านช่วยลดการใช้รวมถึงการสูญเสียพลังงาน 
โดยไม่จ�าเป็น จอภาพและหลอดไฟท้ังหมดในร้านเป็นประเภท 
LED เพื่อการประหยัดพลังงาน มีระบบการวิเคราะห์พฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอยของลูกค้าภายในร้าน เพื่อการปรับปรุง 
และวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ระบบตรวจสอบการใช้พลังงานในร้านตามเวลาจริง (Real 
Time) ช่วยให้ร้านสามารถตดิตามและวเิคราะห์ผลการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าของแต่ละวันได้

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทต่อยอดจากร้านสะดวกซ้ือต้นแบบ  
สาขาธาราสแควร์ โดยออกแบบให้ร้านมีบริการและการจัดการ
ท่ีสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมท่ีอยู่โดยรอบ ตามหลักการ 
CCC: Convenience Community Center มีบริการบอร์ด
ชุมชน (Digital Touchscreen) เพื่อการแลกเปลี่ยนข่าวสาร  
และมกีารใช้นวตักรรมหุน่ยนต์อย่าง Sevy Bot เป็นผูช่้วยอจัฉรยิะ
ซึ่งสามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ลูกค้าในรูปแบบภาพและตัวอักษร
ผ่านการจับการเคลื่อนไหวและสื่อสารกับลูกค้าได้ในระยะใกล้ 
สามารถเคลื่อนท่ีไปรอบร้านได้ตลอดวัน โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ 
Sevy Bot อาจได้รับการพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการ 
ที่ร้านสาขาอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการบริการให้ดียิ่งขึ้น นวัตกรรมนี ้
เป็นผลงานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
ภาควศิวกรรมหุน่ยนต์และระบบอตัโนมติั จากสถาบนัการจดัการ
ปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

โดยปัจจุบันโครงการประหยัดพลังงานจากการใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานสามารถสรุปได้ ดังรูปการใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

หากรวมโครงการประหยดัพลงังานทัง้หมดทีเ่คยได้ท�ามา บรษิทัสามารถลดการใช้พลงังานได้ 12.63% หรอืคดิเป็นมลูค่าประมาณ 
769 ล้านบาท แสดงดังรูปผลการอนุรักษ์พลังงานของร้านสาขา

ผลการอนุรักษ์พลังงานของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

โครงการหลอดไฟ LED 
จำนวนสาขาที่ไดเพ��มประสิทธิภาพ
ระบบไฟสองสวางแลวรวม 8,961 สาขา 
สงผลลดการใชพลังงานรานสาขาเฉลี่ย 
831.60 กิโลวัตต/สาขา/เดือน 

โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
จำนวนสาขาที่ติดตั�งเพ��มจำนวน 8 สาขา รวมทั�งสิ�น 10 สาขา 
กำลังการผลิตติดตั�งรวม 169.68 กิโลวัตต 

โครงการเครื่องปรับอากาศ
ประเภท Inverter

จำนวนสาขาที่ไดเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศภายในรานสาขา

เปนประเภทที่มีเทคโนโลยี Inverter 
รวม 2,390 สาขา สงผลการใช
พลังงานรานสาขาลดลงเฉลี่ย 

1,020.00 กิโลวัตต/สาขา/เดือน

โครงการปรับปรุงระบบทำความเย็น
ของตูแสดงสินคาชนิดไรบานประตู

เปนแบบรวมศูนย
จำนวนสาขาที่ไดปรับปรุงระบบ
ทำความเย็นของตูแสดงสินคา

ชนิดไรบานประตู รวม 1,825 สาขา 
สงผลการใชพลังงานรานสาขาลดลงเฉลี่ย 

242.70 กิโลวัตต/สาขา/เดือน

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
คอยลเย็นสำหรับตูแชเย็น
ขนาดใหญ (Vault) 
จำนวนสาขาที่ไดปรับปรุง
ระบบประสิทธิภาพคอยลเย็น
รวม 589 สาขา สงผลการใช
พลังงานรานสาขาลดลงเฉลี่ย 
163.73 กิโลวัตต/สาขา/เดือน

4,924
สาขา

2,292

หน�วยไฟฟ�าก�อนทำ

หน�วย : ล�านหน�วย

ผลที่ประหยัด

% การประหยัด

36 ลบ.

1.28%

131 ลบ.

3.57%

255 ลบ.

5.85%

396 ลบ.

7.85%

530 ลบ.

9.59%

661 ลบ.

11.46%

769 ลบ.

12.63%

ผลประหยัด ธ.ค. 2560
76.2 ล�านหน�วย

หน�วยไฟฟ�าหลังทำ

2,292

2,617
2,826

3,667
4,365

5,047

5,521

5,838
6,088

2,617 2,790
3,536

4,110
4,651

4,991
5,177

5,319

5,375
สาขา

5,810
สาขา

6,304
สาขา

6,841
สาขา

7,486
สาขา

8,165
สาขา

8,850
สาขา

9,547
สาขา

256025592558255725562555255425532552

การใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
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ศูนย�กระจายสินค�า

ศูนย�กระจายสินค�า

ตรวจนับและขนสินค�า

ตรวจนับสินค�า ขนสินค�า

ก�อน

หลัง

นอกจากนี้ ยั งมี โครงการด ้ านการอนุ รั กษ ์พลั งงาน  
และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทลดผลกระทบและส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่หลากหลาย อาทิ

•	 ที่จอดรถจักรยานอัจฉริยะ จุดบริการจักรยานสาธารณะ
พร้อมนวัตกรรม smart lock ที่ลูกค้าสามารถปลดล็อก 
ท�าการเช่าและช�าระค่าบริการผ่านโทรศัพท์มอืถอื เป็นการ
ส่งเสริมการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว 

•	 จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับแนวโน้มการใช้รถยนต์
ไฟฟ้าในอนาคตอันไกล โดยเป็นการตอบสนองจ�านวน
รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในตลาด และเป็นการกระตุ้นให้
ผู้บริโภคมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับเทคโนโลยีรถยนต์
ไฟฟ้ายิ่งขึ้น

•	 การติดต้ังระบบสุขภัณฑ์ประหยัดน�้า  สามารถเลือก 
ประหยัดน�้าได้ 2 แบบ ทั้งแบบ 3 ลิตร และ 4.5 ลิตร  
ซึ่งประหยัดน�้าได้ 12.5% เมื่อเทียบกับ 3/6 ลิตร

•	 โครงการใช้จลุนิทรย์ีบ�าบดับ่อดกัไขมนั	ลดการตกัไขมนั	
ของพนักงาน	 จากการด�าเนินการพัฒนาจุลินทรีย์ผง 
ร ่วมกับถังเติมและหมักจุลินทรีย ์อัตโนมัติเพื่อช ่วย 
ย่อยสลายไขมันที่สะสมในบ่อดักไขมัน ท�าให้สามารถ
ลดความถี่ในการก�าจัดไขมันสะสมออกจากบ่อดักจาก 
8 ครั้งเป็น 1-2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของบ่อดักไขมัน 

บรษิทัได้น�าหลกัเกณฑ์การประเมนิอาคารเขยีว (Leadership 
in Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่งเป็นหนึ่ง 
ในหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการ
พัฒนาและออกแบบศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ พร้อมทั้งขอ 
การรับรองจากสภาอาคารเขยีวแห่งสหรัฐอเมริกา (United States 
Green Building Council: USGBC) ปัจจบุนัได้รบัการรบัรองแล้ว 
2 แห่ง ทีศ่นูย์กระจายสนิค้ามหาชยั และศนูย์กระจายสนิค้าชลบรุี 

ในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการขอรับรอง
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย 
(Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability: 
TREES) โดยสถาบันอาคารเขียวไทย 

ภายใต้แผนการจัดการพลังงานของบริษัท ศูนย์กระจาย
สินค ้าทั่วประเทศได ้พิจารณามาตรการประหยัดพลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับลักษณะการประกอบ
ธุรกิจมาใช้ ทั้งการติดตั้งระบบถ่ายเทความร้อนเพื่อน�าความร้อน 
ที่ เหลือกลับมาใช ้ในการด�าเนินการที่ศูนย ์กระจายสินค ้า 
บางบัวทอง, สุวรรณภูมิ, มหาชัย, ขอนแก่น, ภูเก็ต, ชลบุรี  
และมีแผนในการใช้พลังงานทดแทนในศูนย์กระจายสินค้า 
ทั่วประเทศ โดยในช่วงแรกบริษัทได้ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก  
บนหลังคาอาคารศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิสุวรรณภูมิ

ด้านการขนส่งและการกระจายสนิค้า บรษิทัมุง่เน้นด้านการ
จดัการพลังงานเป็นหลกัผ่านการด�าเนนิงาน โครงการลดมลภาวะ
จากการขนส่งสินค้า บริหารระยะเวลาในการขนส่งให้ลดลง  
โดยในปี 2560 บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการตรวจนับสินค้า
ที่ร้านสาขาทั่วประเทศ จากเดิมที่มีการด�าเนินการตรวจนับสินค้า
ที่ระหว่างขนถ่ายสินค้า ณ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นการตรวจนับ
จากศนูย์กระจายสนิค้าและใช้ระบบ “Trust” ทีร้่านสาขาสามารถ
มั่นใจและเชื่อใจความถูกต้องครบถ้วนในการตรวจนับสินค้า 
ของหน่วยงานอืน่ในองค์กร การปรบัปรงุนีช่้วยลดการใช้เชือ้เพลงิ 
และมลภาวะจากการติดเครื่องยนต์ไว้เพื่อควบคุมอุณหภูมิตู้เก็บ
สินค้าของรถขนส่ง ขณะรอกระบวนการตรวจนับให้เสร็จสิ้น 
ในทุกร้านสาขา

การด�าเนินการดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาในการขนถ่าย
สินค้าบริเวณร้านสาขาลดลง เฉลี่ยปัจจุบันใช้ระยะเวลาประมาณ 
15 นาที จากเดิม 45 นาที ส่งผลให้ช่วยลดการใช้น�้ามันดีเซล 
83,950 ลิตรต่อปี และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
230 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต ่อปี และลดการใช้กระดาษ 
หรือลดการตัดต้นไม้ 7,656 ต้นต่อปี 

ข้ันตอนการกระจายสินค้าไปท่ีร้านสาขา



55

รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด Environmental Friendly Packaging ซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรอบเวลาปี 2559-2565 
บริษัทด�าเนินโครงการนี้โดยยึดหลัก 3R (Reduce – Reuse - Recycle) เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากบรรจุภัณฑ ์
ในการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติและลดของเสียหลังการใช้งานบรรจุภัณฑ์โดยรายละเอียดของแต่ละส่วนในหลัก 3R มีดังนี้

Reduce คือการลดหรือเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และลดการใช้วัสดุ 
บรรจุภัณฑ์ ผ่านโครงการเหล่านี้ โดยมีเป้าหมายการลดการใช้ถุง 24,000,000 ใบ ในปี 2560

ยกเลิกก�รใช้วัสดุ PVC 
ในปี 2560 บริษัทสามารถยกเลิกการใช้วัสดุ PVC ส�าหรับกลุ่มสินค้า 
ตราสินค้าของบริษัท (Private brand) ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร 
ได้เพิ ่มอีก 3 รายการรวมทั ้งสิ ้น 6 รายการคิดเป็น 33% ซึ ่งบริษัท 
มีเป้าหมายว่าจะด�าเนินการยกเลิกการใช้ PVC เป็นส่วนประกอบ 
ในบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้ากลุ่มดังกล่าว ภายในปี 2563

ลดก�รใช้พล�สติกสำ�หรับก�รผลิตถ้วยข้�วสวย 
ในปี 2560 บริษัทได้เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 
ถ้วยพลาสติกส�าหรับบรรจุข้าวสวยจากเดิมท่ีใช้ 
การฉีด (Injection) เป็นการข้ึนรูปด้วยความร้อน 
(Thermoform) สามารถลดการใช้วัสดุได้ 126 ตัน/ปี

โครงก�รรณรงค์ลดใช้ถุงพล�สติกในรูปแบบต่�งๆ
•	 ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า โดยการให้ยืมถุงผ้าในร้านสาขาที่ตั้งในมหาวิทยาลัย และโครงการถุงผ้าบาร์โค้ด ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช ้

ถุงผ้าบาร์โค้ด
•	 โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

ผลการด�าเนินการในปี	2560	สามารถลดจ�านวนถุงที่ใช้ได้	24,094,660	ใบ

Reuse

Recycle

คือ การสนับสนุนการใช้ซ�้า เพื่อลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนเมื่อใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เสร็จสิ้น เช่น การน�ากล่อง 
เกบ็ความเยน็กลับมาใช้ซ�้า แทนการใช้ถุงเมื่อซื้อสินค้าประเภทแช่แข็ง

โครงการรับบริจาคถุงสะอาดโดยรับบริจาคถุงเซเว่นอีเลฟเว่นที่ใช้แล้วจากลูกค้ากลับมา	
ใช้ใหม่ โดยปัจจุบันบริษัทได้ติดต้ังกล่องรับบริจาคถุงสะอาดไว้ 18 จุด กระจายตามอาคารส�านักงาน 
13 จุด โรงพยาบาล 1 จุด และมหาวิทยาลัย 4 จุด ทั้งนี้ บริษัทสามารถน�าถุงกลับมาใช้ใหม่ได้ 9,609 ใบ 
ในปี 2560

คือ การน�าบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปและกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยาก

บริษัทมุ่งเน้นการระบุสัญลักษณ์ Recycle บนวัสดุโดยในปี 2560  
บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์ในการระบุสัญลักษณ์ Recycle ตามระบบ  
ASTM International Resin Identification Coding System โดยมี 
แผนการด�าเนินการในกลุ่มสินค้า Private brand กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร 
เป็นอันดับแรก

ในขณะเดียวกัน	บริษัทเริ่มระบุสัญลักษณ์ Recycle 
กับสินค้าใหม่ท่ีพัฒนาในปี 2560 วางแผนที่จะระบุ
ส�าหรับสินค้าใหม่ที่พัฒนาในปี 2561 เป็นต้นไป และ 
จัดท�าแผนงานที่จะระบุสัญลักษณ์ Recycle ส�าหรับ 
สินค้าปัจจุบัน
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ของเสียจาก
อินทรีย�

กระบวนการผลิต

กระบวนการหมัก
แบบไม�เติม
อากาศ

ก�าซชีวภาพใช�ในโรงอาหาร
โรงงาน

เนื่องจาก ผู้บริโภคถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส�าคัญในการ 
มส่ีวนร่วมขบัเคล่ือนการด�าเนนิการด้านสิง่แวดล้อม บรษัิทจงึรเิริม่ 
สนบัสนุนการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมผู้บรโิภค โดยส่งเสรมิการบรโิภค 
ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม ซึง่การลดการใช้ถงุพลาสติกผ่านโครงการ 
“คดิถุง๊ คดิถงุ” เป็นการรณรงค์ให้ผูบ้รโิภค “คดิก่อนใช้ถงุพลาสตกิ” 
และ “ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก” 

นอกจากนี้ภายใต้นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับ
กลุ่ม บริษัทในกลุ่มได้ร่วมและริเริ่มโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่หลากหลายและสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจซึ่งมีส่วนในการ 
ลดมลพิษและการใช้ทรัพยากรตามเป้าหมายด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของบริษัท อาทิ

บริษัท สย�มแม็คโคร จำ�กัด (มห�ชน)
• โครงการ Low Emission Support Scheme (LESS) 

เป็นโครงการสนบัสนนุรเิริม่เพือ่ประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อม
โดย สยามแม็คโคร มีการจัดประกวดโครงการเพื่อลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเจ้าของโครงการท่ีผ่าน 
เกณฑ์การประเมนิและมผีลการด�าเนนิงานตามเป้าหมาย 
ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดจะได้รับ 
รางวัลเป็นการภายใน และน�าโครงการทีช่นะการประกวด 
มาด�าเนนิการจริง เช่น โครงการเปลีย่นขนาดตูค้อนเทนเนอร์ 
จาก 40 ฟตุ เป็น 45 ฟุต ซึง่เป็นโครงการทีช่นะการประกวด 
ในปี 2560 ช่วยเพิ่มปริมาณสินค้าต่อรอบขนส่ง เป็นการ
ลดการใช้พลังงานในการขนส่ง และการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

บริษัท ซีพีแรม จำ�กัด 
• โครงการใช้พลงังานความร้อนใต้พภิพ โดย บรษัิท ซีพแีรม 

จ�ากดั (กจิการอาหารพร้อมรบัประทาน)  โรงงานลาดหลมุแก้ว 
มีการด�าเนินการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
โดยการใช ้น�้าร ้อนจากน�้าใต ้ดินที่มีความลึกในช่วง 
400-500 เมตร มีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส  
ซ่ึงจดัว่าเป็นพลงังานหมนุเวยีนชนดิหนึง่เพือ่ใช้ในการล้าง
อุปกรณ์ในกระบวนการผลิต บริษัทเริ่มด�าเนินโครงการนี้
ตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี 2560 โครงการนี้สามารถทดแทน 
ขั้นตอนการอุ ่นน�้าซึ่งใช ้พลังงานไฟฟ้า เพื่ออุ ่นน�้า 
ในกระบวนการผลิตลงได้ 315,926 กิโลวัตต์ฮาว (kWh) 
ต่อปีในปี 2560 และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภท 1 หรือ 2 ลงได้ 183.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า Biogas produced

Generates
electricity

Provides
heat

Power Pumps

Processed by 
anaerobic digestion

Production
and canteen

Sewage

• โครงการผลิตก ๊าซชีวภาพจากของเสียชีวภาพจาก
กระบวนการผลติและโรงอาหาร โดย บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั 
(กิจการอาหารพร้อมรับประทาน) ซ่ึงมีวันละประมาณ 
800 กโิลกรมั นบัเป็นอกีหนึง่โครงการเพือ่การเพิม่สดัส่วน
การใช้พลงังานหมนุเวยีน โดยโครงการนีม้กีารด�าเนนิการ
โดยการหมักของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อผลิตก๊าซ
ชีวภาพมาใช้แทนก๊าซหุงต้มในโรงอาหารภายในโรงงาน
ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งการด�าเนินงานในปี 2560 สามารถลด
การใช้ก๊าซหงุต้มได้ 194.5 กโิลกรมั และลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก ประเภทที ่1 ได้ 0.61 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

• โครงการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน solar water/solar 
tube จากเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียน โดย บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด (กิจการเบเกอรี่) 
โรงงานลาดกระบังด�าเนินการเปลี่ยนระบบท�าน�้าร้อน
โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน Solar Water หรือ 
Solar Tube โดยโครงการนี้มีการด�าเนินการภายใน
โรงงานต้ังแต่ปี 2558 ซึง่การด�าเนนิงานในปี 2560 โรงงาน
สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าทีใ่ช้เพิม่ต้มน�า้ในกระบวน 
การผลิตลงได้ 767 MWh ในปี 2560 และลดการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภท 1 หรือ 2 ลงได้ 
461.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

นอกจากนี ้ศนูย์กระจายสนิค้าทีม่หาชยั ยงัเป็นศนูย์กระจาย 
สนิค้าแห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทยท่ีได้รับการขึน้ทะเบยีน 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้านบริการส�าหรับบริการศูนย์กระจายสินค้า 
Chilled มหาชัย (860 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ต่อตารางเมตรต่อวัน) บริการศูนย์กระจายสินค้า Dry Grocery 
มหาชัย (180 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตร 
ต่อวนั) และบรกิารขนส่งสนิค้าศนูย์กระจายสนิค้า Chilled มหาชยั 
(390 กรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตารางเมตรต่อวัน)

บิ๊กเป�หมูสับ 1 ลูก
ปล่อย CO

2
 275 กรัม

เกี๊ยวกุ้ง 
ตร�เจด ดร�ก้อน 1 ซอง
ปล่อย CO

2
771กรัม

บิ๊กเป�หมูสับไข่เค็ม1 ลูก
ปล่อย CO

2
328 กรัม

บริก�รศูนย์กระจ�ยสินค้� Chilled มห�ชัย

บริษัท ได ้มีการประเมินการปล่อยก ๊าซเรือนกระจก 
และด�าเนนิการขอรบัการขึน้ทะเบยีนคาร์บอนฟตุพริน้ท์ผลติภณัฑ์
จากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจกเพือ่ใช้เป็นข้อมลูพืน้ฐาน 
ในการพิจารณาประสทิธิผลของโครงการอนรุกัษ์พลังงานหรอืการ 
ด�าเนนิงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดา้นต่างๆ ในกระบวนการผลติ 
ปัจจุบันมีจ�านวนผลิตภัณฑ์ท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จจ�านวน  
5 รายการ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการขอขึ้นทะเบียนจ�านวน 
3 รายการ
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กลั่นกรองความคิด
ผลผลิตของการสร้างสรรค์ 

“เพร�ะก�รสร้�งสรรค์ 
สิ่งใหม่ๆ 

ทั้งด้�นสินค้� บริก�ร 
และก�รดำ�เนินธุรกิจ 

คือหัวใจหลักที่ทำ�ให้บริษัทค้นพบ 
และตอบสนองคว�มต้องก�รของตล�ด 

รวมถึงก�รพัฒน�รูปแบบใหม่ๆ 
ในก�รดำ�เนินธุรกิจให้ทันต่อก�ร 

เปลี่ยนแปลงของลูกค้� 
และตล�ดอยู่ตลอดเวล�”
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ความสามารถขององค์กรในการก้าวให้ทันและพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บนบริบท 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเป็นหนึ่ง 
ในตัวชี้วัดที่ส�าคัญส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัท  
ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) มุ่งเน้น 
การสร้างรากฐานทางความคิดจากภายในด้วยการสร้างบรรยากาศ
แห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม “สังเกต กระตุ้นให้เกิดการคิด  
จดบันทึก แลกเปล่ียนข้อมูลเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมการท�างาน 
ร่วมกัน มีเวทีให้แสดงออกและขยายผล” สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น 
วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation culture) ขององค์กร 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด�าเนินการนวัตกรรมแบบเปิด (Open 
innovation) ควบคู่กันไปเพ่ือให้ได้ความคิดที่หลากหลาย 
และ เปิดกว้างผ่านการท�างานร่วมกนัระหว่างบรษัิทกบัหน่วยงาน
ภายนอก การด�าเนินการทางด้านนวัตกรรมของบริษัท มุ่งหวัง 
ผลการด�าเนินการทางด้านนวัตกรรมไม่ใช่เพียงเพื่อให้ธุรกิจ 
อยู่รอด แต่ยังคาดหวังผลการเติบโตของมูลค่า และผลกระทบ 
เชิงบวกที่จะเกิดกับสังคมโดยรวม 

ในปี 2560 บริษัทได้จัดต้ังส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science technology and 
innovation development office: STIDO) มีบทบาทหน้าท่ี
ความรับผิดชอบเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มธุรกิจ พัฒนาขีดความสามารถ 
เช่ือมโยงนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยด�าเนินกิจกรรมด้านงาน
วจิยั พฒันา คดิค้น และถ่ายทอดเทคโนโลย ีตดิตามความก้าวหน้า
งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากเครือข่ายทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีการสร้างสรรค์
นวตักรรมและเทคโนโลย ีมผีลก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สงัคม
และส่ิงแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย
สู ่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ปัจจุบันมีการจัดต้ังและก�ากับดูแล 
ศูนย์เทคโนโลยี 7 ศูนย์ ประกอบไปด้วย

1

2

3
4

5

6

7 ศูนย�เทคโนโลยี
ชีวภาพ (Biotech)

ศูนย�เทคโนโลยี
การพาณิชย�
(Commertech)

ศูนย�เทคโนโลยี
การก�อสร�าง
(Contech)

ศูนย�เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digitech)

ศูนย�บริหารจัดการ
เทคโนโลยีการศึกษา
(Edutech) 

ศูนย�เทคโนโลยี
โลจิสติกส�
(Logistech)

ศูนย�เทคโนโลยีหุ�นยนต�
(Robotech)

จากแนวทางการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดระยะ 
เวลาที่ผ่านมาได้ครอบคลุมนวัตกรรมที่จะส่งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากพิจารณาผลสัมฤทธิ ์
ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว ซ่ึงสะท้อนจากเกณฑ์การให้คะแนน 
การประกวดนวัตกรรม อาทิ 

• การประกวดนวัตกรรมปลาฝูงใหญ่มีการพิจารณาคะแนน
จากประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

• การประกวดนวตักรรม President Award มกีารพจิารณา
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การประกวดนวัตกรรมความเป็นเลิศด้านกระบวนการ 
(Process Excellence Award) มีการพิจารณา 
ผลประโยชน์และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกองค์กร

• การประกวดนวัตกรรม 7 Innovation Awards มีการ
พิจารณาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับผู้เกี่ยวข้องทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ

จากผลการประกวดประจ�าปี 2560 ค้นพบนวัตกรรม
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจจ�านวน 18 ผลงาน และ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านชุมชนและสังคมจ�านวน 10  
ผลงาน ซึง่ผลงานหรอืโครงการทีไ่ด้รบัรางวลัจะถกูน�าไปขยายผล 
รวมถึงการได้รับความช่วยเหลือทางธุรกิจ ทั้งช่องทางการ 
จดัจ�าหน่ายผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่นและร้านเครือข่ายอืน่ การจบัคู ่
ทางธรุกจิ การประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบริการทางนวตักรรม เป็นต้น
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เป็นรปูแบบการด�าเนนิธรุกจิทีส่ามารถสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับ
มะขามหวานไทย ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลติให้ได้มาตรฐาน
สากลโดยสร้างระบบ Value Chain ตั้งแต่การรวบรวมกลุ่ม 
ชาวบ้านและเปลี่ยนพฤติกรรมจากเดิมที่ผลิตตามครัวเรือน
เป็นการผลิตในโรงเรือนที่สะอาด พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู ้
ในเรือ่งการผลิตเพือ่ให้ชาวบ้านได้น�าไปปรบัใช้ต่อไป โดยมกีารน�า
ความรู้จากงานวิจัยมาพัฒนาคิดค้นเครื่องก�าจัดมอดมะขาม 
ด้วยคลื่นความถี่วิทยุท�าให้ปลอดมอดแมลงในสินค้าได้ 100% 

ตวัอย่างผลงานนวัตกรรมทีช่นะการประกวด 

เครื่องท�าน�้าร้อนที่เกิดจากการน�าความร้อนที่เหลือทิ้ง
จากคอยล์ร้อนของเครื่องปรับอากาศที่ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ   
กลับมาใช้ในการผลิตน�้าร้อนโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ท�าให้ได ้
น�้าร ้อนมาใช ้งานโดยไม ่ต ้องเสียค ่าไฟ อีกท้ังยังช ่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากมีถังเก็บน�้า 
ที่มีอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนติดตั้งอยู ่  ผลิตจากวัสดุ 
ท่ีเหมาะสม คณุภาพสงู มคีวามสวยงามแข็งแรง ทนทาน ปลอดภยั 
ต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทและเก็บกักความร้อน 
ได้ดี สามารถติดตั้งได้กับเครื่องปรับอากาศทุกประเภท

การน�าเอาส่วนที่เป็นคางกุ้ง ที่คนมองข้ามมาพัฒนาแปรรูป 
ให้เป็นของขบเค้ียวท่ีมีคุณค่าทางอาหาร มีแคลเซียมสูงถึง 741 
มลิลกิรมัต่อห่อและมไีคโตซานไคติน ที่ช่วยลดคลอเลสเตอรอล 
ในเส้นเลือด เป็นขนมทางเลือกใหม่ส�าหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน

เอกลกัษณ์มะขามไทย 
เพ่ือชมุชน 
ผลงานที่ ได้รบัรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั 1 
ด้านสังคม

เครือ่งท�าน�า้ร้อนจาก
เครือ่งปรบัอากาศ PAC 
ผลงานที่ ได้รบัรางวัล 
รองชนะเลศิอนัดบั 1  
ด้านสงัคม

ขนมคางกุง้ โอคุสโน่ 
ผลงานที่ ได้รบัรางวัลชนะเลศิ 
ด้านเศรษฐกจิ
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ผลความส�าเร็จจากการคัดเลือกเช้ือจุลินทรีย์มากกว่า 100  
สายพันธุ์ เหลือเพียง 8 สายพันธุ์พัฒนาต่อยอดจนได้ผลิตภัณฑ์ 
“สารไบโอ ออร์แกนิค” กว่า 18 ชนิด ซึ่งสามารถย่อยสลาย 
ไขมันและน�้ามันให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน�้า ส่งผลด ี
ต่อสิ่งแวดล้อม สามารถขจัดของเสียอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้นทาง
และลดภาระค่าใช้จ่ายการจดัการของเสยี รวมทัง้ช่วยแก้ไขปัญหา 
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
อตุสาหกรรม ทัง้กลุม่ปิโตรเคมแีละไม่ใช่ปิโตรเคม ีในปี พ.ศ. 2559 
ที่ผ่านมาได้รับรางวัล Prime Minister Award ในฐานะผู้ส่งออก 
ดเีด่น ด้านผลติภณัฑ์นวตักรรมเพือ่สิง่แวดล้อม และผู้ประกอบการ 
ยอดเยี่ยมเอเชียแปซิฟิค Asia Pacific Entrepreneurship

เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเย็นในรูปแบบที่เป็น 
Frozen และเมื่อน�าไปอบด้วยเตาไมโครเวฟประมาณ 30 วินาที 
จะเปลี่ยนเป็นเกล็ดน�้าแข็ง มีรสชาติที่ได้มาตรฐานคงท่ีทุกแก้ว  
โดยยังคงความหอมเหมือนการชงสดและมีเกล็ดน�้าแข็งตามที ่
ผู้บริโภคต้องการ สามารถสร้างความหลากหลายในการเลือก
บริโภคได้ เช่น ชานมเย็น กาแฟเย็น น�้าผลไม้ น�้าอ้อย เป็นต้น 
สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานถึง 6 เดือน จากการจัดเก็บ 
ในตู้แช่แข็ง

 * นวัตกรรมแบบปิดรวบรวมและประเมินมูลค่�เพิ่มต่อองค์กร 
  จ�กโครงก�รก�รประกวดนวัตกรรมปล�ฝูงใหญ่ President Award 
  และ Process Excellence Award
 ** นวัตกรรมแบบเปิดรวบรวมและประเมินมูลค่�ท�งก�รค้�ข�ยที่เกิดขึ้น 
  กับระบบเศรษฐกิจของประเทศจ�กโครงก�รก�รประกวดนวัตกรรม 
  7 Innovation Awards
*** ปี 2560 นวัตกรรมส่วนใหญ่ เน้นเรื่องก�รปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�น 
  ให้ดีขึ้น ม�กกว่�ก�รสร้�งร�ยได้•  2558 •  2559 •  2560 •  2563
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จลุนิทรย์ีเชงิพาณชิย์ 
เพ่ือสิง่แวดล้อม
ผลงานที่ ได้รบัรางวัล
รองชนะเลศิอนัดบั 1 
ด้านเศรษฐกจิ

เครือ่งดืม่เกลด็หิมะ 
ด้วยไมโครเวฟ
ผลงานที่ ได้รบัรางวัล  
รองชนะเลศิอนัดบั 1 
ด้านเศรษฐกจิ
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“สิทธิมนุษยชน” 
คือสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งทำาให้

บุคคลดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
มีสิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค โดยปราศจาก
ทั้งความคิดและการกระทำาที่ล่วงละเมิดต่อกัน 

ปัจจุบันประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนนับเป็นประเด็นหน่ึง
ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(“บริษัท”) ในฐานะผู้นำาธุรกิจค้าปลีกอาหาร
ของประเทศและภูมิภาค ซึ่งถือเป็นผู้เชื่อมต่อ

ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน 
ขอมีส่วนร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ตามหลักสากล

สังคมสันติสุข  ใส่ ใจสิทธิมนุษยชน
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

พนักงาน

คูคา
ลูกคา

ชุมชนสังคม
และสิ�งแวดลอม

HUMAN RIGHT POLICY

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการป้องกันความเสี่ยงต่อการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จากการดำาเนินกิจกรรมของบริษัท พร้อมทั้งส่งมอบความคาดหวังไปยังบริษัทย่อย และคู่ค้าทางธุรกิจ  
ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ในสถานประกอบการ การปล่อยมลภาวะซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของประชาชนในชุมชน จนกระท่ังถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทางอ้อมผ่านการกระท�าของคู่ค้า และผู้รับเหมา เช่น การใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทาน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  
(Human Rights Policy)

บริษัท ได้ประกาศนโยบายระดับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน  
ในปี 2560 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่น ด้านการด�าเนินธุรกิจตรงตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนสากลอันประกอบด้วยหลักปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human 
Rights) หลกัการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ(UN Global 
Compact) และอนุสัญญาท่ีเกี่ยวข้องด้านสิทธิแรงงานของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยนโยบายดังกล่าว
ครอบคลุมตั้งแต่การด�าเนินธุรกิจของบริษัท คู่ค้าธุรกิจ ตลอดจน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน

ภายใต้ความมุ่งมั่นการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัท 
ได ้ ยึดหลักการช้ีแนะว ่าด ้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights – UNGP) ร่วมกบัหลกัการ “Ruggie Framework” 
ว่าด้วยการปกป้องสทิธ ิการเคารพสทิธ ิและการเยยีวยาผลกระทบ 
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Protect, Respect,  
and Remedy) เป็นแนวปฏิบัติด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน 
ขององค์กร

จากแนวปฏิบัติดังกล่าว บริษัทได้มีการก�าหนดความมุ่งมั่น
ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านนโยบาย และกระบวนการติดตามสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เพื่อ
สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการละเมดิสิทธมินษุยชนจาก
กจิกรรมของบรษิทั ตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) เพือ่ส่ง
เสริมสิทธิมนุษยชนผ่านการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและช่วยยก
ระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
และป้องกนัผลกระทบทางลบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและการด�าเนนิ
ธรุกิจในภาพรวม เช่น การมสีภาพแวดล้อมการท�างานทีไ่ม่ปลอดภยั 
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ความมุ�งมั�น ประเมิน
ผลกระทบ

ปลูกฝ�ง
ในองค�กร

การบูรณาการ ติดตาม
ประสิทธิผล

การสื่อสาร

• นโยบายด�านสิทธิมนุษยชน • ระบุประเด็นความเสี่ยงด�าน
สิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ
ทั�งที่เกิดขึ้นแล�วและอาจจะเกิดขึ้นได�
ในอนาคต

•  ระบุผู�มีส�วนเกี่ยวข�องที่อาจจะได�รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึงพ�จารณาสถานะของผู�ที่อย�ูในกลุ�ม
เปราะบาง เช�น ผู�หญิงและเด็ก 
แรงงานอพยพ บุคคลทุพพลภาพ 
และผู�สูงอายุ

•  การประเมินความเสี่ยงด�านสิทธิมนุษยชน

• ออกแบบมาตรการป�องกันและ
ลดผลกระทบความเสี่ยง
ด�านสิทธิมนุษยชน

• นำมาตรการในเบื้องต�นไปปฏิบัติใช�
สำหรับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

•  ติดตามผลและทบทวนกระบวนการ

•  มีส�วนร�วมกับผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียต�างๆ 
ทั�งภายในและ
ภายนอก เช�น
พนักงาน ชุมชน
หน�วยงานภาครัฐ
องค�กรภาค
ประชาสังคม
เพ�่อสื่อสารผลลัพธ�
การดำเนินงาน
ด�านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท

• การเยียวยาผู�
ได�รับผลกระทบ
จากกรณี
การละเมิด
สิทธิมนุษยชน

• การจีดตั�งกลไก
รับข�อร�องเรียน
ด�านสิทธิมนุษยชน

การเยียวยา
และ

รับข�อร�องเรียน

มีส�วนร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�
ส�วนเสีย

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
(Human Rights Due Diligence)

ในปี 2560 บริษัท ได้ริเร่ิมจัดท�ากระบวนการติดตามสิทธิ
มนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นปีแรกโดยยึดหลักการสากลเป็น
แนวทางปฏิบัติ หน่ึงในขั้นตอนส�าคัญภายหลังบริษัทแสดงออก 
ถึงความมุ่งมั่นเชิงนโยบายคือการประเมินผลกระทบความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) โดย
บรษิทั จ�าเป็นต้องระบปุระเด็นความเสีย่งด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กดิ
ขึ้นตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า และวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยง
ดังกล่าวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งจัดล�าดับความส�าคัญของ

ประเด็นความเสี่ยงในระดับองค์กรโดยการประเมินในปีแรกมี
ขอบเขตครอบคลมุตลอดห่วงโซ่คณุค่าของ 3 หน่วยธรุกจิหลักและ
หน่วยสนับสนุน ได้แก่  

• บริการร้านสะดวกซื้อ
• บริการด้านค้าส่ง 
• บริการผลิตและจ�าหน่าย เบเกอรี่ 
 อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง 
• ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
บริษัท มีแผนการขยายผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ

มนุษยชนไปจนครบทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ภายในสิ้นปีนี้

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน ในทุกหน่วยธุรกิจ และพื้นที่ด�าเนินการ
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บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

 
โดยผลของการประเมนิพบว่าประเด็นทางด้านสทิธมินษุยชนทีส่�าคญั (Salient human rights issues)  ซึง่มคีวามเสีย่งทีเ่หลอือยู่ 

(Residual risk) ในระดับสูงของ 3 หน่วยธุรกิจในเบื้องต้น ได้แก่

ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

พนักงาน ชุมชนและสิ�งแวดล�อม ผู�บริโภค ห�วงโซ�อุปทาน

สิทธิมนุษยชน
ภายในองค�กร สิทธิมนุษยชนภายนอกองค�กร

•  แนวปฏิบัติด�านแรงงาน
 สุขภาพ ความปลอดภัย

และความเป�นอยู�ท่ีดี

•  ความปลอดภัยและมาตรฐาน
การครองชีพของชุมชน

• สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู�บริโภค

• การจัดการห�วงโซ�อุปทาน

ทัง้น้ี บริษทั ได้ก�าหนดแนวทางบรหิารและจดัการความเส่ียง
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีการค�านึงถึงสิทธิของกลุ่มเปราะบาง 
(Vulnerable groups) เช่น ผู้ผลิตขนาดเล็ก กลุ่มผู้หญิงและเด็ก 
แรงงานอพยพ ชนพื้นเมือง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซ่ึงมีท้ังในเชิง
นโยบายและแนวปฏิบัติเชิงคุ้มครองและป้องกัน สรุปได้ดังนี้

สิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
บริษทั เชือ่มัน่อย่างยิง่ว่าพนกังานทกุคนควรได้รบัการปฏบิตัิ

อย่างเท่าเทียมเหมาะสม โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ  
ศาสนา และลักษณะทางกายภาพของร่างกาย รวมทั้งได้รับสภาพ
การจ้างงานอย่างยุติธรรมและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมง 
การท�างาน ชั่วโมงเวลาการพัก ค่าจ้าง สภาพแวดล้อมการท�างาน 
และสวัสดิการทางสังคมต่างๆ ท้ังนี้ บริษัท ได้มีการก�าหนด 
แนวปฏบิตัทีิอ่ยูใ่นรปูแบบของจรยิธรรมส�าหรบัพนกังาน ข้อบังคบั
เกี่ยวกับการท�างาน จนกระทั่งถึงมาตรฐานทางด้านอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อมุ่งลดความเสี่ยงด้านการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นดังกล่าวในระดับองค์กร นอกจากนี้ 
บริษัท ยังมีการด�าเนินงานในเชิงรุกเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการจ้างแรงงาน โดยบริษัท มีนโยบายชัดเจน 
ในการไม่สนบัสนนุการจ้างแรงงานเดก็ แรงงานบังคบั และแรงงาน
อพยพที่ผิดกฎหมายในสถานประกอบการ และครอบคลุมไปถึง
ห่วงโซ่อุปทาน โดยปัจจุบันเริ่มมีการน�าเอาเกณฑ์ด้านความยั่งยืน 
ซ่ึงรวมด้านการห้ามใช้แรงงานท่ีผิดกฎหมาย เป็นหนึ่งในเกณฑ ์
การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ผู ้รับเหมา นอกจากนี้ บริษัท  
จัดให้มีการฝึกอบรมตัวแทนพนักงานบริหารจัดการความเส่ียง 
ของแต่ละแผนก (Risk Champion) ด้านแนวปฏิบัติและการระบุ
ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมที่แต่ละแผนก 
รบัผดิชอบ และบรษิทัจะมกีารขยายการอบรมด้านสทิธมินษุยชน
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ในการอบรมด้านความยัง่ยนืให้แก่พนกังานทกุคน 
ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัท  

ในปี 2560 บริษัทประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมด 8 หน่วยธุรกิจหลัก ครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่ด�าเนินการ 
โดยบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมหน่วยธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องในปี 2563
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ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก

• แนวทางการคัดเลือกคู�ค�า และผู�รับเหมา
โดยอาศัยหลักเกณฑ�ด�านความยั�งยืน

• ข�อกำหนดของผู�ว�าจ�างที่กำหนดชัดเจน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
และการปฏิบัติอันเป�นการละเมิดสิทธิ
แรงงานของค�ูค�าและผู�รับเหมา

• การตรวจสอบด�านการปฏิบัติต�อแรงงาน
ของค�ูค�าและผู�รับเหมา

• การประเมินตนเองของคู�ค�าและผู�รับเหมา 
เริ�มในป� 2561

• การอบรมที่เกี่ยวข�องกับอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยแก�ค�ูค�าและผู�รับเหมา

• กลไกรับเรื่องราวร�องเรียนจากชุมชน 
โดยมีช�องทางหลัก เช�น เว็บไซต� อีเมล
เฟซบุ�ก และฮอตไลน�

• การพบปะชุมชนเพ�่อรับฟ�งข�อคิดเห็น
และข�อกังวล

• การสำรวจข�อคิดเห็น และข�อกังวล 
ของชุมชนทุกสามเดือน

• แผนการจัดการด�านคมนาคมขนส�ง 
เพ�่อลดการก�อให�เกิดการจราจรที่ติดขัด
ในชุมชน

สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู�บริโภค

ความปลอดภัยและมาตรฐาน
การครองชีพของชุมชน

• สภาพการทำงาน
• การใช�แรงงานเด็ก
• การใช�แรงงานบังคับ
• การใช�แรงงานต�างด�าวผิด
 กฎหมาย

มาตรการลดความเสี่ยงด�านการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู�บริโภค ชุมชนและสิ�งแวดล�อม ห�วงโซ�อุปทาน
ประเด็นด�านสิทธิมนุษยชน

• ระบบติดตามตรวจสอบมาตรฐานสินค�า
• ระบบเรียกคืนสินค�าและผลิตภัณฑ�
• กลไกการรับเรื่องราวร�องเรียน

จากลูกค�า
• ระบบการตรวจสอบและแก�ไข

เรื่องราวร�องเรียนจากลูกค�า
ภายใน 24 ชั�วโมง

สิทธิมนุษยชนภายนอกองค์กร
บริษทั ค�านงึถงึและเคารพสทิธขิองผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องภายนอก

องค์กรที่อาจได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้ง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภค และคู่ค้าทางธุรกิจ และมีการ

ก�าหนดมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือลด 
ความเสี่ยงที่จะน�าไปสู่การละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

เติมความรัก  
สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ของชุมชนโดยรอบที่ธุรกิจได้เข้าไป

ดำาเนินการถือเป็นสิ่งที่ บริษัท ซีพี ออลล์ 
จำากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย

 (“บริษัท”) ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากชุมชนเป็นทั้งเพื่อนบ้าน ลูกค้า 
และคู่ค้าของบริษัทได้ในเวลาเดียวกัน  
ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  

บริษัทจึงตั้งเป้าหมายให้เป็นบริษัทที่ปราศจาก
ข้อขัดแย้งที่สำาคัญในทุกส่วนงาน

ของการดำาเนินธุรกิจและในทุกพื้นที่ 
แหล่งดำาเนินการของธุรกิจ 

ภายในปี 2563



และจรยิธรรม การส่งเสรมิอนามยั ส่งเสรมิการเข้าถงึแหล่งความรู้ 
หรือการศึกษา และธ�ารงสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์
ความต้องการของชุมชนและการศึกษาข้อห่วงกังวลที่ได้รับจาก
กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและพูดคุยกับชุมชนผ่านช่องทาง 
ที่หลากหลาย เช่น กล่องรับความคิดเห็นที่ติดต้ังในร้านสาขา  
สายด่วนและช่องทางออนไลน์ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความตั้งใจ
ในการสานความผูกพันระหว่างบริษัทและชุมชน อย่างไรก็ตาม 
พบว่าในบางพื้นที่ ชุมชนมีลักษณะพื้นฐานที่แตกต่าง  รวมถึง 
ความต้องการท่ีหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถือเป็น 
ขั้นแรกของการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืน บริษัทยินด ี
รับฟัง พร้อมป้องกัน แก้ไขประเด็นปัญหาร่วมกัน และตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน

กรณีตัวอย่าง
 

ข้อห่วงกังวลในส่วนของความกลมกลืนของภูมิสถาปัตย์
ระหว่างร้านและสภาพดังเดิมโดยรอบ บริษัทจึงได้ออกแบบ
ร้านสาขาให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและค�านึงถึง
สถาปัตยกรรมโดยรอบ โดยส�ารวจและจัดกลุ่มพื้นที่ท่ีมีความ 
อ่อนไหวในกรณีดังกล่าวเพื่อใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ 
ต่อการขยายสาขา

การตั้งใจตอบสนองต่อข้อห่วงกังวลเป็นส่วนหน่ึงของการ
สานสัมพันธ์ มุ่งหวังการผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของทุกชุมชนที่
บริษัทได้เข้าไปด�าเนินการ โดยมุ่งมั่นการด�าเนินงานสร้างความ
แข็งแกร่งและความผูกพันให้ชุมชนทั้งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หน่วยงานราชการและร้านเซเว่นอีเลฟเว่นอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยก�าหนดเป็นแนวทางการด�าเนนิงานจัดต้ัง ศูนย์สนับสนนุชุมชน 
ซีพี ออลล์  ศสช. (Community Support Center CSC.) โดยใช้
พ้ืนท่ีด�าเนนิการของบริษัทไม่ว่าจะเป็นร้านสาขาทีม่พ้ืีนทีเ่หมาะสม 
และศูนย์กระจายสินค้าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของชุมชน 
และหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งก�าหนดพันธกิจหลัก 7 ข้อ ดังนี้

• เผยแพร่ แบ่งปัน องค์ความรู้ในบริษัทสู่ชุมชน
• ตอบสนองสิง่ทีช่มุชนต้องการอย่างสร้างสรรค์ และยัง่ยนื
• ต่อยอดเพิ่มจุดแข็งให้ชุมชน
• สานฝัน และสร้างแรงบันดาลใจ ในการกล้าลงมือท�า 

 สิ่งใหม่และความดี
• ร่วมแก้ปัญหาชุมชนและสังคม
• สร้างความตระหนักรู้ของชุมชน ถึงความตั้งใจท�างาน 

 เพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
• ส่งเสริม และร่วมด�าเนินกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ
เพื่อให้สามารถบรรลุพันธกิจท่ีตั้งไว้ บริษัทก�าหนดแนวทาง

การด�าเนินงานให้ครอบคลมุ การสร้างอาชพี การส่งเสรมิคณุธรรม

สาขาพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จ.สุพรรณบุรี
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ข้อห่วงกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจชุมชน  
บริษทั ได้ตระหนกัถงึผลกระทบจากการด�าเนนิธรุกจิอนัอาจ

จะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทยึดหลักการ
แข่งขันอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และขอเป็นส่วนหนึ่งในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศ  เราเชือ่ว่าการเกือ้กลูกนัระหว่าง
ชุมชนและบริษัทจะน�ามาซึ่งความยั่งยืนและมั่งค่ังของประเทศ  
การมุ่งเน้นการสร้างและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนท้องถิ่นเป็น 
สิ่งที่เราให้ความส�าคัญ ตัวอย่างการริเริ่มด�าเนินการ บริษัท 
ได้พิจารณาการจ้างผู้รับเหมาและแรงงานท้องถิ่นในการก่อสร้าง 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานภายในท้องถิ่นและเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานทีส่�าเรจ็ของชมุชน ซึง่บรษิทัมแีผนการขยายขอบเขตการ
จ้างงานไปในส่วนการบ�ารงุรกัษาร้านเซเว่นอเีลฟเว่นอกีด้วย อกีหนึง่ 
ตัวอย่างในการส่งเสริมและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดข้ึน
ในชุมชนทีบ่รษิทัเข้าไปประกอบกจิการ บรษิทัได้เริม่โครงการน�าร่อง 
เป็นช่องทางในการขายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชนอีกด้วย  
เพื่อให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นช่องทางในการขยายตลาดให้กับ
ผลติภัณฑ์ท้องถิน่ เป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะส่งเสรมิให้เศรษฐกจิและชุมชน
เข้มแข็งยั่งยืน โดยโครงการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นในการส่งเสริม 
และพัฒนาความพร้อมของทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและผู ้ผลิต 
รายย่อย และปรับปรงุแนวทางการด�าเนินงาน ศึกษาการเพ่ิมความ
เป็นไปได้และขยายผลทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจัดให้มีโครงการ เอสเอ็มอีไทยยั่งยืน ตั้งแต่

ปี 2559 และจัดต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ในปี 2560 โดยพิจารณา 
คัดเลือกผู ้ประกอบการรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าท่ีน�าวัตถุดิบ 
จากชุมชนมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท 
ในการปรบัปรุงบรรจุภณัฑ์และช่องทางการจดัจ�าหน่าย ท�าให้เกดิ
ผลิตภัณฑ์แนวใหม่ เช่น  น�้าพริกกะปิสด ที่พัฒนาจากน�้าพริกแห้ง
บรรจุซอง มาเป็นน�้าพริกกะปิปรุงสดพร้อมทาน เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้กับผู้บริโภค เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น 

โดยภาพรวมแล้วสินค้าท้องถ่ินท่ีด�าเนินการปรับปรุงสินค้า 
บรรจุภัณฑ์ และเข้าถึงช่องทางจัดจ�าหน่ายของร้านสะดวกซื้อ 
จะสามารถเพิ่มยอดขายได้กว่า 290%

สาขาสุริยพงษ์ จ.น่าน
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)



นอกเหนือจากการรเิริม่ข้างต้น บรษิทัยงัท�าการส�ารวจสภาพ
เศรษฐกจิระดบัครวัเรอืน ทัง้ก่อนและหลงัการตัง้ร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
พร้อมทัง้วิเคราะห์หาแนวทางส่งเสรมิทีเ่หมาะสมผ่านการด�าเนนิงาน 
โครงการที่หลากหลาย เช่น

• โครงการ "ทนุสานฝัน เพ่ือลกูหลานโชห่วย" เป็นโครงการ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนบุตรหลานและลูกจ้าง
ร้านโชห่วย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาฟรีในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานธุรกิจค้าปลีก 
โดยสามารถน�าความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกที่ได้รับ ไปเป็น
แนวทางพัฒนาธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน ผู้ที่ได้รับทุน
สามารถเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
หรือศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ซ่ึงมีมากถึง 20 แห่ง 
ทั่วประเทศ

 • โครงการสัมมนาให้ความรูแ้ก่เอสเอม็อ ีโชห่วยทัว่ประเทศ 
ในหัวข้อ "สร้างธุรกิจเอสเอ็มอี ให้โตอย่างยั่งยืน" ท่ีได้
ด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งตั้งแต่ปี 2551 และในปี 2560 
ได้ด�าเนินการเพิ่มเติมที่จังหวัดนครสวรรค์ บุรีรัมย์ 
ล�าปาง และตรัง มีผู้เข้าร่วมจ�านวนกว่า 1,000 ราย  
รวมถึงได้ด�าเนินการให้ความรู้ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั 
ในการให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการ เอสเอม็อ ี ร้านโชห่วย 
และผู้ที่สนใจทั่วประเทศ

 

ส�าหรับการด�าเนินการเพื่อความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชนของ
หน่วยธุรกิจอื่น ยังคงเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการทั้ง 5 ข้อ
ที่สะท้อนผ่านการด�าเนินการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยใช้ความถนัด
ของหน่วยธุรกิจนั้นเป็นแกนของโครงการ เช่น 

 • การลดข้อขัดแย้งและสานสมัพนัธ์เสมอืนเป็นพีเ่ป็นน้อง
กบับรษิทัข้างเคยีง บรษิทั ซพีแีรม จ�ากดั (กจิการเบเกอร่ี) 
ตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง จดัให้มกีารพบปะ
ผูบ้รหิารของบรษิทัข้างเคยีง โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือรับฟัง
ปัญหา ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ รวมถึงความต้องการ
และความคาดหวัง ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 เพิ่มความถี่
เป็นไตรมาสละครั้ง พบว่าความต้องการและความ 
คาดหวังที่ส�าคัญ 3 อันดับแรก คือ 1.การจราจรคับคั่ง/ 
กีดขวาง 2.การจอดรถหน้าบริษัทข้างเคียง 3.คน/ 
ร้านค้าขายหน้าโรงงาน  ภายหลังจากที่บริษัทรับทราบ
ความคาดหวัง จึงได้ก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน
ผ่านโครงการจัดสรรการจราจร จัดโซนในการจอดรถ
เป็น 4 โซน ส�าหรบัผูบ้รหิาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 
พนกังาน และ คู่ค้า (Supplier)  รวมถึงโครงการเปิดบ้าน 
ขายสินค้าสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทข้างเคียง 
ได้ซ้ือสินค้าในราคาสวัสดิการ ผลจากการด�าเนินการ 
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ดังกล่าวส่งผลให้ความพึงพอใจของบริษัทข้างเคียง 
ในปี 2560 เพิม่ข้ึนจาก  84.67%  เป็น  88.03% 

• โครงการความร่วมมือระหว่างร ้านขายยา eXta  
ส� า นักงานเขต กรุ ง เทพมหานคร โรงพยาบาล 
วชิรพยาบาล จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและ 
ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับชุมชน เช่น โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยมีการส่งเสริมให้ชุมชน
ตระหนักถึงการใส ่ใจเพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง  
และสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ โดยมี
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าตรวจชุมชนในพื้นที่ส�านักเขต 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา มีประชาชน
เข้ารบัการตรวจบรกิารทางการแพทย์ จ�านวน 288 ราย

จากการรเิร่ิมและประสบการณ์ท�างานของบรษิทัในการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนโดยรอบ
ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินการทั้งร้านสาขา ศูนย์กระจายสินค้า และ
โรงงาน บริษัทได้ผนวกแนวทางการตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนเข้าเป็นหนึ่งในแนวทางการขยายร้านสาขา โดยยึดมั่นหลัก
การด�าเนินการลดข้อขัดแย้งและสร้างการยอมรับจากชุมชน 
ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

 • การด�าเนินธุรกิจบนหลักคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตย์ 
เป็นธรรม 

 • การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 
• การส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน พัฒนาชุมชน
  และสังคม
• การยกระดบัคณุภาพชวีติ ศาสนา และความเป็นอยูข่อง

ประชาชน
• การช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ

หลักการท้ัง 5 ข้อนี้ได้ถูกน�ามาใช้ประกอบการพิจารณา 
ในการตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาใหม่ประกอบกับการเคารพ 
กฎระเบียบเฉพาะของท้องถิ่นรวมถึงวิถีประชา โดยถือว่าชุมชน
เป็นเพือ่นบ้านทีเ่ราจะช่วยเหลอืกนัและป้องกนัผลกระทบทีอ่าจจะ 
เกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยสามารถสรุปขั้นตอนการท�างานหลัก 
ในการตั้งร้านสาขาดังนี้

• คัดเลือกพ�้นที่ โดยพ�จารณา
ความเหมาะสมและการศึกษา
ความเป�นไปได�ในการ
ตั�งร�านสาขา

• ศึกษา ตรวจสอบลักษณะ
จำเพาะของพ�้นที่นั�น รวมถึง
ทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข�อง 
ความเชื่อ วัฒนธรรม
ของชุมชนท�องถิ�น

• เตรียมความพร�อมให�กับ
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง
ถึงลักษณะเฉพาะของท�องที่นั�น

• พูดคุยกับเพ�อ่นบ�าน
เพ�อ่สร�างความเข�าใจ

• การดำเนินการด�านใบอนุญาต
ที่เกี่ยวข�อง

• การจัดทำแบบก�อสร�าง
โดยคำนึงถึงสภาพแวดล�อม
และสถาป�ตยกรรมโดยรอบ

• กำหนดแผน มาตรการป�องกัน
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน
ต�อเพ�่อนบ�าน

• สื่อสารแผนการป�องกัน
และลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดข้ึนกับเพ�่อนบ�าน
ไปยังผู�รับเหมา

• ติดตามและตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนดังกล�าว

• รับฟ�งและตรวจสอบ
เร่ืองร�องเรียนที่เกิดข้ึน 

การดำเนินงาน
ในพ�้นที่ก�อสร�าง

การเตรียม
ความพร�อม

การสรรหา
ทำเล
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ส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุด 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันการดำาเนิน 
ธุรกิจบนพื้นฐานของ 

ความยั่งยืน จำาเป็นต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการรวมพลังกันผลักดันเพื่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน 
ตลอดจนการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการมีหลักธรรมาภิบาลที่ด ี
ในการกำากับและขับเคลื่อนองค์กร 

ไปสู่เป้าหมายในระยะยาว
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การสรรหา
และคัดเลือกคู�ค�า การพัฒนาคู�ค�า

การติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน

 การสร�างความ
 ผูกพันกับคู�ค�า

กลยุทธ�และ
แผนการ

บริหารสินค�า 

ผลการ
ดำเนินงาน
ที่เป�นเลิศ

สร�างความได�เปรียบเหนือคู�แข�ง

ความร�วมมือทางธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สรรหาและคัดเลือกคู�ค�าทีี่มี
ศักยภาพและปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข�อบังคับ
ที่เกี่ยวข�องรวมถึงการคัดเลือก
โดยพ�จารณาถึง
• ความสามารถในการผลิต
• คุณภาพ
• ความปลอดภัยของอาหาร
• ความสามารถในการ

ตรวจสอบย�อนกลับ
• การดำเนินงานด�าน

ความยั�งยืน

ส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของคู�ค�า
ในกระบวนการจัดหา และ
การบริหารห�วงโซ�อุปทาน
อย�างรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
อย�างยิ�งกลุ�มผู�ผลิตขั�นต�น 
เช�น กลุ�มเกษตรกร 
และสหกรณ� เป�นต�น

ประเมินผลการดำเนินงาน
ด�านความยั�งยืนของคู�ค�า
อย�างสม�ำเสมอ

สร�างความผูกพันและรักษา
ความสัมพันธ�ระยะยาว
กับคู�ค�าตามแนวทาง
การพัฒนาอย�างยั�งยืน
การให�สิทธิพ�เศษด�านต�างๆ
เพ�่อตอบแทนผลการ
ดำเนินงานรวมถึงด�าน
ความยั�งยืนที่ดี

สรรค�สร�างนวัตกรรม

การบริหารห่วงโซ่อุปทานถือเป็นกุญแจและยุทธศาสตร์
ส�าคัญที่จะส่งผลส�าเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ระบบห่วงโซ่อุปทาน 
ทีม่ปีระสทิธภิาพจะประกอบด้วยผู้ผลติ ผูจั้ดจ�าหน่าย และผูบ้รโิภค 
ที่ เชื่อมต่อกันโดยมุ ่งตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค  
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน กอปรกับ 
การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อทุกฝ่าย  
ขณะเดียวกันแต่ละองค์ประกอบในระบบห่วงโซ่อุปทานจะยังคง 
ต้องร่วมกันค้นหาและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย 
รวมถึ งความเสี่ ยงที่ จะ เกิดขึ้ น ในอนาคตอย ่ างต ่อ เ น่ือง 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”)  
ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่คูค้่าซึง่ถือเป็นพนัธมติรทางธรุกจิทีจ่ะต้อง 
มีการพัฒนายกระดับศักยภาพคู่ค้า เพื่อพร้อมเติบโตร่วมกันไป 
ในระยะยาว นอกเหนือจากการด�าเนินการผลิตและส่งมอบ
สนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพได้มาตรฐานและมคีวามหลากหลาย 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคจนเป็นท่ียอมรับ 
โดยทัว่ไปอนัเป็นเป้าหมายทางธรุกจิแล้ว บรษัิทยงัให้ความส�าคญั
ต่อหลักการและประเด็นความยั่งยืนโดยถือเสมือนเป็นวาระ 
และเป้าหมายส�าคัญที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งตลอดห่วงโซ่
อุปทานของบริษัทอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจและตอกย�้า
ปรชัญาขององค์กรทีว่่า เราปรารถนารอยยิม้จากลกูค้า ด้วยทมีงาน 
ที่มีความสุข

ในปี 2560 บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและเป้าหมาย 
การด�าเนินงานของคู่ค้าเพื่อส่งเสริมและสร้างความเช่ือมั่นในการ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน จากนโยบายและเป้าหมายการพัฒนา

อย่างยั่งยืน บริษัทได้น�ามาก�าหนดเป็นนโยบายการจัดหาอย่าง
รบัผดิชอบรวมถงึจดัท�าคูม่อืจรรยาบรรณส�าหรบัคูค้่าและแนวทาง
ปฏิบัติฯ พร้อมท้ังแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลการพิจารณาและคัดเลือกสินค้าเข้าจ�าหน่ายในร้าน 
เซเว่นอเีลฟเว่น อกีทัง้ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ทีอ่าจ
เกิดข้ึนระหว่างการสรรหา ตลอดจนดูแลการใช้หรือการเข้าถึง
ข้อมูลจ�าเพาะท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็น
ไปอย่างถกูต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จากแนวนโยบาย
ดังกล่าว บริษัทได้จัดท�าแผนด�าเนินการเผยแพร่และส่ือสารไป
ยังกลุ่มคู่ค้ารายส�าคัญล�าดับที่ 1 เพื่อสร้างความเข้าใจ อีกท้ังม ี
ความคาดหวังให้คู่ค้าสามารถน�าไปประยุกต์ใช้และขยายผลไปยัง 
คู ่ค้าและผู้รับเหมาช่วง โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้  
มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และยกระดับมาตรฐานตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้บริษัทยังก�าหนดแผนงานสนับสนุน
และช่วยเหลือคู่ค้าเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
ความคาดหวัง ตลอดจนแนวทางการลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นกับคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานดังที่ได้ประกาศผ่านนโยบาย 
ในการน้ีบริษัทจะด�าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ 
และผนวกแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเข้าเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการท�างานในระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่า 
ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท อาทิ  
ฝ่ายจัดซ้ือของแต่ละหน่วยธุรกิจ ฝ่ายบริหารการตลาด และ 
ฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและ 
คัดเลือกคู่ค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบไปจนถึง
การสร้างความผูกพันกับคู่ค้า ดังภาพ

ระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของ ซีพี ออลล์
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ในปีเดียวกันบริษัทย่อย ได้มีการด�าเนินการเพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติที่เป็นธรรมและยั่งยืน เช่น บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ 
จ�ากัด ได้มีการแจกคู่มือการปฏิบัติงานที่ดีในการขนส่งสินค้า
ควบคุมอุณหภูมิ ก�าหนดมาตรฐานการตรวจสอบรถขนส่ง 
โดยครอบคลุมถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และระดับมลพิษ 
รวมถงึการตรวจสอบการใช้แรงงานเด็กในภาคขนส่งอกีด้วย บรษิทั 
สยามแมค็โคร จ�ากดั (มหาชน) และ บรษัิท ซพีแีรม จ�ากดั ได้พฒันา
ปรับใช้แนวปฏิบัติดังกล่าวให้มีความจ�าเพาะเจาะจงกับลักษณะ
ธุรกิจ และได้เริ่มสื่อสารแนวนโยบายและความคาดหวังไปยังคู่ค้า

ในปี 2560 บริษัทเริ่มมีการน�าประเด็นด้านความยั่งยืน 
ซ่ึงครอบคลมุด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับดูแล มาประกอบ
การประเมินคู ่ค ้าท้ังกลุ ่มคู ่ค ้าปัจจุบันและการคัดเลือกคู่ค้า 
รายใหม่ นอกจากนี้ยังได้ด�าเนินการจัดแบ่งกลุ่มคู่ค้าตามประเภท
และล�าดับความส�าคัญ เพื่อน�ามาก�าหนดความเข้มข้นของ 
การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มคู่ค้า
เชิงกลยุทธ์ คู ่ค ้าที่ร ่วมโครงการพิเศษกับบริษัท รวมถึงกลุ่ม 
คู ่ค้าอื่นๆ อาทิ คู ่ค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อผลกระทบทั้งด้านธุรกิจ 
และความยั่งยืน เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงทางด้านความย่ังยืน

(ผลการประเมิน)
ผลกระทบทางสิ�งแวดลอม และทางสังคมเชิงลบที่มีนัยสำคัญ

จัดประเภทคูคา

การคัดเลือกคูคาใหมผานการพ�จารณา
และใชเกณฑดำเนินงานดานความยั�งยืน ในป 2560

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของคูคากลุมความเสี่ยงสูง 
ทางดานสิ�งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล

ติดตามการดำเนินงานและการแก ไข
ผลกระทบทางสิ�งแวดลอมและสังคมเชิงลบที่มีนัยสำคัญ

การบริหารคูคาที่ไมสามารถจัดการการแกไข
ผลกระทบทางสิ�งแวดลอมและสังคมเชิงลบทีี่มีนัยสำคัญได

ประเมินความเสี่ยงทางดานสิ�งแวดลอม สังคม และการกำกับดูแล 
ควบคูกับการประเมินพ�้นฐาน
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ในช่วงเร่ิมต้นของการด�าเนินการจัดหาอย่างรับผิดชอบน้ัน  
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผ่านนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยด�าเนิน 
การประเมินการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิต หรือผลิตภัณฑ์ 
ทีม่าจากแหล่งผลติทีไ่ม่บกุรกุท�าลายป่าไม้และทรพัยากรธรรมชาติ
ทางทะเล ตลอดจนให้การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการปกป้อง
และฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติตามความเหมาะสม พร้อมท้ัง
ได้ก�าหนดเป้าหมายการจัดหาอย่างยั่งยืนดังนี้ 

100% ของคู่ค้าธุรกิจหลักล�าดับที่ 1  
(Critical Tier 1 Suppliers)
ได้รับการตรวจประเมินด้านความยั่งยืน
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ภายในปี 2563

ภายใต้การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนและการยกระดับ 
ส่งเสริมความเข้มแข็งของคู่ค้า ส่งผลให้สามารถรักษาสัมพันธ ์
อันดีระหว่างคู ่ค้าและบริษัท เช่น หนึ่งในกลุ ่มคู ่ค้าท่ีส�าคัญ 
กลุม่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง พบว่ามรีะดับความพงึพอใจและความผกูพนั 
ของคู่ค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปี
ระดับความพึงพอใจ 

(%)
ระดับความผูกพัน 

(%)

2557 46 77

2558 67 80

2559 94 88

2560 91 94

วัตถุดิบปู ซึ่งถือเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่สำาคัญ 
ของโรงงานผลิตของบริษัท ซีพีแรม จำากัด  
และเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหาร 
พร้อมรับประทานในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น  
ถงึ 7 รายการ ซึ่งมียอดขายถึง 575 ล้านบาท 
ในปี 2560

ทั้งนี้ ผลจากการตรวจประเมิน จะถูกน�าไปพิจารณาเพื่อ 
จัดท�าโปรแกรมช่วยเหลือปรับปรุง และติดตามตรวจสอบ เพื่อให ้
มั่นใจว่าคู่ค้าสามารถด�าเนินธุรกิจร่วมกับบริษัทได้อย่างยั่งยืน

ตามที่บริษัทก�าหนดให้มีการสื่อสารนโยบายแนวทางการ
จดัหาอย่างยัง่ยืน และแนวทางปฏบิตัสิ�าหรับคู่ค้าธรุกจิและร้องขอ
การตอบรับนั้น ปัจจุบันบริษัทมีแผนสื่อสารและท�าความเข้าใจ
ผ่านการสัมมนาและได้รับการตอบรับ 100% นอกจากนี้ บริษัท
มีนโยบายส่งเสริมและให้ความส�าคัญในการใช้วัตถุดิบที่หาได้
ภายในประเทศท่ีกจิการต้ังอยูเ่ป็นล�าดับแรกเพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ของประเทศและลดการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกท้ังจากการเผาไหม้และสารท�าความเย็นที่ใช้ใน 
การขนส่งซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายส�าหรับวัตถุดิบ  
และบรรจุภัณฑ์ต่อคู่ค้าในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

บริษัทย่อย สินค้า/วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 
(เซเว่นอีเลฟเว่น)

100% 100%

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน) 96.9% 100%

บริษัท ซีพีแรม จำากัด 
(กิจการอาหารพร้อมรับประทาน)

97.4% 100%

บริษัท ซีพีแรม จำากัด 
(กิจการเบเกอรี่)

100% 100%

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ช้องปิ้ง จำากัด 100% 100%

*ยอดการใช้จ่ายพิจารณาเฉพาะขอบเขตของประเทศไทย

การด�าเนนิงานที่โดดเด่น
เพ่ือให้บริษัทบรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายการ

พฒันาอย่างยัง่ยนืในการประเมนิการจดัหาวตัถดุบิหรือผลิตภณัฑ์ 
จากแหล่งผลิตท่ีไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล  
รวมถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื ้นฟูแหล่งที่อยู ่ตาม
ธรรมชาติ บริษัทมีการร่วมมือกับคู่ค้าในการด�าเนินการโครงการ
ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กล่าวมา อาทิ

โครงการผลติลกูพันธุปู์ม้า 
เพ่ือปล่อยแหล่งน�า้ธรรมชาต ิหรอืโครงการธนาคารปู

ปัจจุบันความต้องการเนื้อปูมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ปู
ในธรรมชาตไิม่สามารถเกดิทดแทนได้ทนักบัปรมิาณทีถ่กูจบัมาใช้
ประโยชน์  จงึอยูใ่นสภาพถดถอยบรษิทัจึงมแีนวคดิในการอนรุกัษ์
พันธุ์ปูม้าโดยก�าหนดเป้าหมายในการปกป้องแหล่งทรัพยากร
ทางทะเลท้ังในพื้นท่ีฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน เพื่อช่วยให้บริษัท
ป้องกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งวัตถุดิบปู เพ่ือการคงไว้ 
ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้สูญหายและส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อย 
(ชาวประมงพื้นบ้าน) ให้สามารถท�าประมงได้อย่างยั่งยืน 
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โครงการธนาคารปู เป็นโครงการริเริ่มเพื่ออนุรักษ์และ
เพิ่มจ�านวนพันธ์ุปูในพื้นที่โดยการฟักไข่จากตับปิ้งของแม่ปูม้าท่ีม ี
ไข่นอกกระดองเพื่อส่งเสริมการท�าการประมงในเชิงอนุรักษ์ 
สร้างจิตส�านึกในการท�าการประมงปูม้าอย่างมีจรรยาบรรณ 
และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากร 
อย่างย่ังยืน โดยมีการส่งเสริมผู้ส่งมอบในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ การน�าแม่ปูม้าที่มีไข่แก่ติดหน้าท้องมาฝากไว้ในกระชัง
ท่ีอยูใ่นทะเล เพือ่รอการฟักเป็นตวัอ่อนและอนบุาลภายในกระชงั 
รอการปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเลจนเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ต่อไป

 ผลที่ได้รับคือเป็นการอนุรักษ์ปูม้าและการเพิ่มปริมาณ
ปูในธรรมชาติส่งผลให้ผู ้ผลิตรายย่อยสามารถประกอบอาชีพ 
อย่างยั่งยืน ลูกปูม้าก็จะเจริญวัยกลับมาเป็นวัตุดิบสร้างผลก�าไร 
คืนสู่โรงงานแปรรูปวัตถุดิบและชาวประมง

สามารถคนืลูกปกูลับให้ธรรมชาติประมาณ 
48,384,000 ตวั/ปี  
(ปริมาณการใช้วัตถุดิบเนื้อปูเฉลี่ย  
8,024,390 ตัว/ป)ี
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

สร้างสรรค์คุณค่า 
เพื่อสังคมส่วนรวม

บริษัท ซีพี ออลล์  
จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

(“บริษัท”) มุ่งมั่นเป็นบริษัทต้นแบบ 
ของธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

ที่สร้างความยั่งยืนสู่สังคม ผ่านการดำาเนินธุรกิจ 
ที่ดีและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

และชุมชนโดยรวม จึงมุ่งสร้างรากฐานความยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง  

และทิศทางด้านความยั่งยืนในระดับสากล 
ขององค์การสหประชาชาติ ควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
ขององค์กร



78

บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทในการ “เป็นองค์กร 
ที่อ�านวยความสะดวกให้ทุกชุมชน สังคมมีความกินดีอยู ่ดี  
มีความสุข” โดยกลยุทธ์ระยะยาว ปี 2561-2565 จะด�าเนินการ
ภายใต้แนวทาง “Build Trust and Create Shared Value”  
การด�าเนนิงานทีส่�าคญัภายใต้แนวทางการบรหิารจดัการดงักล่าว 
บริษัทได้ประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม  
การส่งเสริมความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
ชาวประมง ผู ้ประกอบการและผู ้ผลิตรายย่อย ผ่านการใช้ 
ความสามารถทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อร่วมผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืของโลก (Sustainable Development 
Goals: SDGs)

หน่ึงในแผนการด�าเนนิการภายใต้กรอบนโยบายทีส่�าคญั คอื 
การประเมนิและตดิตามผลการด�าเนนิงานโครงการเพือ่สงัคมโดย
ค�านึงถึงผลลัพธ์ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ร่วมกับการศึกษาและ
ประเมนิผลกระทบภายนอกทัง้ เชงิบวก และเชิงลบ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
เพ่ือใช้ประกอบเป็นแนวทางการพฒันาโครงการใหม่ๆ และปรบัปรงุ 
แนวปฏบิตัสิ�าหรบัโครงการเดมิให้มปีระสทิธภิาพ ก่อให้เกดิประโยชน์ 
และสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกให้สูงที่สุด โดยบริษัทจะเริ่มใช้
กระบวนการเหล่าน้ีกับโครงการกลุ ่มการเกษตรและประมง  
เป็นโครงการน�าร่องในปี 2561

นอกเหนอืจากแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
ปัจจุบันบริษัทได้มีแนวปฏิบัติผ่านการ “เสริม-เพิ่ม-เติม-เต็ม”  
ในการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าที่โดดเด่นประจ�าท้องถิ่น โดยให้โอกาสในการ
ทดลองตลาด เรียนรู ้ และเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร 

และการตลาด เพราะบริษัทตระหนักว่าหัวใจในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อทุกฝ่าย  
ที่เกี่ยวข้อง คือ การสร้างความสมดุลในพัฒนาการของชุมชน 
หรือการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

โครงการเรียนรู้ คู่อาชีพ เพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน
เพราะบรษิทัท�างานกบัเกษตรกรทัว่ประเทศไทย บรษิทัจงึมี

เป้าหมายท่ีร่วมท�างานและพฒันาการเกษตรท่ีด ีเพือ่การเพาะปลูก
ที่ยั่งยืน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นประโยชน์ต่อ 
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2553 
บริษัทมุ่งสร้างความรู้ทางด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ้น การสร้างงาน
และอาชีพในเกษตรกร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดการทางด้าน
การเกษตรทีเ่หมาะสมและปลอดภยัเพิม่ขึน้ รวมไปถงึการเพิม่ช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายให้เกษตรกร  

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีส่วนร่วมในการสร้างตลาดชุมชน และ
การส่งเสริมด้านการเกษตรแก่ชุมชน รวมถึงการรับซื้อผลผลิต 
จากเกษตรกรโดยตรง โดยบริษัทเข้าส�ารวจพื้นท่ีเพื่อลดและ
ป้องกนัความเสีย่ง ส่งเสรมิการเพาะปลกูตามมาตรฐานการปฏิบตัิ
ทางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practice : GAP) รวมไปถึง

เกษตรกร หรือผู้ประกอบการรายย่อย  
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง จำานวน 10,000 ราย  
ได้รบัการส่งเสรมิอาชีพและรายได้  
ภายในปี 2563
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

เกณฑ์เบื้องต้นส�าหรับการตรวจประเมินแหล่งผลิตและพื้นที่ทางการเกษตร

การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพ�อ่ให�ได�ผลผลิต

ที่มีคุณภาพ

พ�้นที่เพาะปลูก แหล�งผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร
แหล�งน�ำ พ�้นที่ปลูก การใช�

วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

การจัดเก็บ
วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร

การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติ

หลังการ
เก็บเกี่ยว

การบันทึกข�อมูล
เอกสารต�าง ๆ

สภาพแวดล�อม การจัดการ
น�ำเสียและขยะ
ในแปลงปลูก

แรงงาน

บุคลากร/
พนักงานผลิต

สุขลักษณะ
ของสถานที่ตั�ง
และอาคารผลิต

เครื่องมือ 
เครื่องจักร 

และอุปกรณ�ที่ใช�
ในการคัดบรรจุ

การควบคุม
กระบวนการ

คัดบรรจุ

การบำรุงรักษา
และการ

สุขาภิบาล

การเก็บรักษา
และการขนส�ง

การจัดทำ
บันทึก

การติดตามและให้ค�าแนะน�าแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วย
ป้องกัน หรือลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการ
เพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อให้
ได้ผลิตผลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย เหมาะสมต่อการบริโภค และ 
ตรงตามความต้องการของตลาด 

โครงการเรียนรูคู้อ่าชพี เพือ่วถิเีกษตรทีย่ัง่ยนืนี ้ช่วยยกระดบั
มาตรฐานทางการเกษตรให้แก่ชมุชน เกษตรกร และเพิม่รายได้ให้
เกษตรกรกว่า 150 ครัวเรือน หนึ่งในตัวอย่างความส�าเร็จ คือ 
โครงการเกษตรกรส่งเสริมอาชพีเพาะปลกูกะเพรา ซึง่เป็นโครงการ
ภายใต้การด�าเนินการของ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด เป็นโครงการที่
ด�าเนินงานมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ ่งหวังสร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชนโดยรอบผ่านการผสมผสาน 
องค์ความรู ้ด ้านการจัดการแปลงเพาะปลูกเข ้ากับวิถีชีวิต 
ของเกษตรกร บริษัทได้ท�าการให้ความรู้ในการปลูกพืชภายใต ้
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะตามมาตรฐาน GAP  
สร้างความมัน่คงทางอาชพีให้แก่เกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิตรายย่อย 
รวมถงึการเพิม่ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และบรษัิทได้รบัซือ้ผลผลิต
ในราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร มีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเหลือ 
ให้ค�าแนะน�ายามเกิดปัญหา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กัน 
อย่างสม�่าเสมอ ถือเป็นการเสริมสร้างรายได้ สร้างความมั่นคง  
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร
ผลการดำาเนินงานโครงการ 
• การสร้างความรู้ทางด้านการเกษตร
 ผู้เข้าอบรมและศึกษาดูงานแล้ว 1,166 ราย 
• สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน
 เกดิการจ้างงานในพืน้ที ่90 ราย เกดิการส่งเสรมิอาชีพเกษตรกร 

6 ราย ส่งเสริมอาชพี กลุม่แม่บ้าน 8 ราย
• เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในชุมชนกว่า 
 7 ล้านบาทต่อปี

• เกษตรกรมีการจัดการที่เหมาะสมและปลอดภัย
 เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูกที่ด ี

และเหมาะสม Good Agricultural Practices (GAP)  
จ�านวน 6 ราย และได้รับการส่งเสริมและแนะน�าตาม 
มาตรฐาน Good Agricultural Practices (GAP)  53 ราย

• เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย
 การรับซื้อผลผลิตมูลค่า 6.75  ล้านบาทต่อปี การเปิดพื้นที่ให้

เกษตรกรจ�าหน่ายผลผลิต และการเปิดจองผลผลิตทางการ
เกษตรทางช่องทางออนไลน์

• เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด�าเนินโครงการร่วมกัน

 การวางแผนระบบการขนส่งผ่านการใช้แผนทีด่จิทัิล การแปรรูป
ผลผลติโดยส่งไปสกดัเป็นน�า้มนัหอมระเหย และการพยากรณ์
ความต้องการผลผลติใช้ประกอบการกบัวางแผนการเพาะปลกู

โครงการต้นแบบ: กล้วยหอมทอง
เพราะบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการสนับสนุนสินค้า

จากผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมไปถึงความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ที่เน้นการรับประทาน
อาหารที่สะดวก และดีต่อสุขภาพ ในปี 2555 บริษัทจึงริเริ่ม
โครงการกระจายกล้วยหอมทองสูผู่บ้รโิภคผ่านร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
โดยเป็นการท�างานร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อรับซื้อ 
กล้วยหอมทองจากสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อย ด�าเนินการ 
คัดเลือกและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ สู่มือผู้บริโภค นอกจากนี้ 
บริษัทยังส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือให้เกิด 
ความสามารถในการต่อรอง  และประสทิธภิาพในการด�าเนนิการ 
และรับซ้ือผลิตภัณฑ์จากกลุ ่มการเกษตรเพื่อให้การรวมกลุ ่ม 
มีความมั่นคงอีกด้วย อาทิ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน 



• การใช�มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
• การลงทะเบียนเกษตรกร และการส�งเสริม

ให�เกิดการรวมกลุ�ม
• การจำกัดการใช�ยาปราบศัตรูพ�ช

และยาฆ�าแมลง
• การจดบันทึกข�อมูล และวางแผนคาดการณ�

กำลังการผลิต

• หลักเกณฑ�และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
• การพัฒนาบรรจุภัณฑ�เพ�่อการขนส�ง
 และยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยว
• การตรวจสอบย�อนกลับ

• สินค�าเพ�ยงพอต�อความต�องการ
• ผลิตภัณฑ�เพ�่อสุขภาพ
• ยืดระยะเวลาการวางขายและช�วยลด
 การสูญเสีย

การจัดการแปลงเพาะปลูก กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว และบรรจุภัณฑ� 
และการขนส�งสินค�า 

เสนอสินค�าทางการเกษตรที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยสู�ผู�บริโภค
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บ้านต้นมะพร้าว จ�ากัด ที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ปรับตัวและเปลี่ยนมาปลูกกล้วยหอมทอง

กล้วยหอมทองที่จ�าหน่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่นยังคงมี 
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้การรวมกลุม่ของเกษตรกร 
มีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากข้ึนสะท้อนผ่านรายได ้
ที่มั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากช่องทางการตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทได ้
ส่งเสริมให้ กลุม่วิสาหกจิชมุชน วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
และสหกรณ์ พฒันาคณุภาพสินค้าในแง่มมุทีห่ลากหลาย ครอบคลมุ
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน อาทิ การจัดการและส่งเสริมมาตรฐานพื้นท่ี 
เพาะปลูก การส่งเสรมิการปลกูกล้วยหอมทองแบบปลอดสารเคมี 
รวมถึงการให ้ความรู ้ เรื่องการเก็บเกี่ยวและการคัดบรรจุ  

ด้วยตระหนักถึงประเด็นสุขภาพทั้งของผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้บริโภค 
ปัจจบุนัเราก�าลงัศกึษา ทดลองนวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ์ ทีช่่วยยดื 
อายุกล้วยหอมทองให้อยู่นานขึ้น พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย
รักษาคุณภาพได้ดียิ่งขึ้น และเอื้อต่อการจัดจ�าหน่ายสู ่ร ้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถวางจ�าหน่าย 
กล้วยหอมทองได้ 4 วัน ซ่ึงช่วยลดการสูญเสียได้เป็นอย่างมาก 
เป็นต้น

โครงการกล้วยหอมทองต้นแบบช่วยเพิ่มรายได้และความ
มัน่คงให้กบักลุม่วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
และสหกรณ์ผ่านการท�าสัญญาซื้อขาย และการส่งเสริมคุณภาพ
สินค้า ปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมมากกว่า 1,800 ราย 
รวมพื้นที่เพาะปลูก 12,970 ไร่ 



เริ�มดำเนินการตั�งแต�ป� 2553 ต�อเนื่องถึงป�จจุบัน โดยเป�นนโยบาย 
การส�งเสริม การศึกษา อีกรูปแบบหนึ่ง เป�ดอบรมให�กับผู�สนใจในการ 
ประกอบอาชีพขายกาแฟ เป�นประจำทุกเดือน โดยไม�คิดค�าใช�จ�าย เน�นการ 
ให�ความรู� ความเข�าใจในเรื ่องของพ�้นฐานการทำธุรกิจร�านกาแฟ 
ครอบคลุมเนื้อหาตั�งแต�การพ�จารณาทำเล ที่ตั�งร�าน ซึ่งถือเป�นป�จจัย 
สำคัญ การสำรวจตลาดและการเก็บข�อมูลของลูกค�า เพ�่อวางแผน 
และออกแบบการให�บริการที่ตรงตามความต�องการของกลุ�มเป�าหมาย 
นับเป�นการวางรากฐานธุรกิจท่ีมั�นคง ป�จจุบันมีผู�เข�ารับการอบรมไปแล�ว 
จำนวน 79 รุ�น รวมกว�า 8,500 คน

3 ความร�วมมือจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ�าพระยา โดยคุณหญิง 
เอ้ือปราณี เจียรวนนท�, สถาบันจิตเวชศาสตร�เจ�าพระยา และบริษัท ซีพ� รีเทลลิงค�
จำกัด ร�วมพัฒนาการฟ��นฟูผู�ป�วย ณ สถาบันจิตเวชศาสตร� โดยการจัดตั�ง 
ร�านกาแฟหลังคาแดง เพ�่อให�ผู�ป�วยฟ��นฟูอาการป�วยฝ�กอาชีพและจำหน�าย 
เครื่องดื่ม โดยนำเงินเข�าสถาบันเพ�่อต�อยอดกิจกรรมของสถาบันต�อไป      
โดย ซีพ� รีเทลลิงค� ร�วมสร�างอาชีพอย�างต�อเนื่องด�วยการรับผู�ป�วยผ�านการ 
รักษาและได�รับการฝ�กฝน  จากทางสถาบันมาแล�วในระยะเวลากว�า 1-1.5 ป� 
เข�าทำงานในร�านกาแฟ มวลชน เพ�อ่ให�ผู�ป�วยมีรายได�เล้ียงดูครอบครัวมีงานทำ 
และกลับคืนสู�สังคมปกติ

นอกจากต�องการสร�างอาชีพและรายได�ที ่มั �นคงให�กับคนไทยแล�ว 
บริษัทยังต�องการส�งต�อความสุขไปสู�สังคม โดยหักรายได�จากการจำหน�าย 
เครื่องดื่มกาแฟมวลชนทุกแก�วทุกเมนู 1 บาท ต�อ 1 แก�ว มอบเป�นเงิน 
บริจาคเพ�อ่สาธารณประโยชน�ให�กับวัดพระบาทน�ำพุ วัดสวนแก�ว และมูลนิธิ 
สุทธาสิณีน�อยอินทร�เพ�อ่เด็กและเยาวชน โดยในป� 2560 ได�บริจาคไปแล�ว 
กว�า 2,150,000 บาท

พ�้นฐานของป�ญหาเกิดจากพ�้นที่ป�าไม�ในจังหวัดน�าน ได�ลดลงอย�างต�อเนื่อง ถึงแม�ว�าจะมีโครงการปลูกป�าอยู�ทุกป� แต�ไม�สามารถเพ��มพ�้นป�าสีเขียวได� เนื่องจาก 
ปลูกในพ�้นที่โล�งและไม�มีคนดูแล จากความร�วมมือกับหน�วยงานราชการเช�น กรมป�าไม� กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส�งเสริมการเกษตร สำนักงาน 
ส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ตั�งใจสนองรับสั�งของสมเด็จพระเทพฯ ให�เร�งปลูกป�าและทำให�ชาวบ�านมีรายได� โดยบริษัท 
เข�ามาช�วยในการให�เคร่ืองมือประกอบอาชีพ เช�น เคร่ืองสีกาแฟ โรงตาก รวมถึงการรับซ้ือ เมล็ดกาแฟจากชาวบ�านอย�างต�อเนื่อง ป�จจุบันผลการดำเนินโครงการ 
สามารถสร�างพ�้นที่สีเขียวได�กว�า 1,700 ไร� สร�างรายได�ให�กับเกษตรกร กว�า 400 ครัวเรือน และได�เมล็ดกาแฟคุณภาพสำหรับร�านกาแฟ “ออลล� คาเฟ�”           
(All Cafe) และร�านกาแฟ “มวลชน”

โครงการสร�างป�า

โครงการกาแฟสร�างอาชีพ โครงการสร�างอาชีพผู�ป�วยจิตเวชศาสตร�คืนสู�สังคม

โครงการ 1 บาท ต�อ 1 แก�ว

ขยายผล
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืน
เป็นชุดโครงการทีเ่กดิจากการผลักดันของบริษทั ซีพ ีรเีทลลงิค์ จ�ากัด โดยลกัษณะโครงการจะประกอบไปด้วยโครงการทีช่่วยพัฒนา

ห่วงโซ่อปุทานกาแฟ ตัง้แต่การส่งเสรมิความมัน่คงให้แก่ผูผ้ลิตรายย่อย ไปจนถงึการสร้างอาชพีและส่งมอบกาแฟคณุภาพไปยงัผู้บริโภค 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ตรวจส�ารวจสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของร้าน 

 เซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อป้องกันระวังเหตุ 
• เข้าไปประจ�าหรือเฝ้าระวังสังเกตุการณ์เหตุที่เกิดกับ 

 ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และประสานงานให้การช่วยเหลือ 
 ในกรณีเกิดเหตุ

• ให้ค�าแนะน�า ข้ันตอนปฏิบัติ แนวทางป้องกันตนเอง  
 เมือ่เกดิเหต ุ“ลกั วิง่ ชิง ปล้น ก่อกวน หรอือาชญากรรม”  
 แก่พนักงานร้าน

ผลการดำาเนินงาน
จ�านวนผู้พิการที่ได้รับการจ้างงาน
 ปี 2557 = 518 คน ปี 2558 = 539 คน
 ปี 2559 = 594 คน ปี 2560 = 649 คน

โครงการทหารผ่านศึก
เป็นหนึ่งในชุดโครงการเพื่อคนพิการซึ่งบริษัทมีจุดมุ่งหมาย

ในการร่วมส่งเสรมิ การท�าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกและสร้างสรรค์
แก่สังคม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
โครงการเพื่อคนพิการ ขับเคลื่อนการด�าเนินการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่าเรื่องพื้นฐานท่ีส�าคัญ 
ตามกฎหมายก�าหนด ตั้งแต่ปี 2556 

ผลการดำาเนินโครงการ
โครงการทหารผ่านศึก เป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดการ

ด�าเนินงานและผลส�าเรจ็โดยส�านักประสานรฐักจิ บรษิทั ซพี ีออลล์ 
จ�ากัด (มหาชน) เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายจากการจ้างงานและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย โดยพจิารณาขอบเขตงานตามความถนดัของผูพ้กิาร 



ภาคผนวก
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก tCO2e 903,379.94 1,021,629.79 1,131,651.73 1,184,068.66

GRI 
305-1

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1) tCO2e 8,717.07 10,596.01 8,115.53 9,008.51

Fugitive tCO2e 2,795.18 3,444.09 1,115.46 914.04

ก๊าซมีเทนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย tCO2e 2,795.18 3,444.09 1,115.46 914.04 ข้อมูลจากการการใช้
สมมุติฐานประกอบการ
ค�านวณจากปริมาณน�้าเสีย
ของ CPRAM LKB

การเผาไหม้แบบเคลื่อนที่โดยบริษัทเช่า
ยานพาหนะและจ่ายค่าเชื้อเพลิง

tCO2e 5,921.89 7,151.92 7,000.07 8,094.47

การเผาไหม้เคลื่อนที่บนถนน tCO2e 5,921.89 7,151.92 7,000.07 8,094.47

-  น�้ามันเบนซิน tCO2e 3,164.96 3,938.54 4,067.27 4,221.57

-  น�้ามันดีเซล tCO2e 2,756.93 3,213.38 2,932.80 3,872.90

305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 2) tCO2e 894,662.87 1,011,033.78 1,123,536.20 1,175,060.15

การใช้ไฟฟ้าจากการโครงข่ายไฟฟ้า tCO2e 894,662.87 1,011,033.78 1,123,536.20 1,175,060.15

305-4 สัดส่วนความเข้มข้นการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

สัดส่วนความเข้มข้นการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้

tCO2e
/MTB

2.43 2.52 2.50 2.42 สัดส่วนความเข้มข้นถูก
ค�านวณโดยครอบคลุมการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2

การใช้พลังงาน

GRI 
302-1

การเผาไหม้แบบอยู่กับที่ GJ 144,934.03 171,137.35 231,481.88 273,582.89

เชื้อเพลิงฟอสซิล (เช่น ถ่านหิน น�้ามัน 
และก๊าซธรรมชาติ) ที่ซื้อและใช้เป็น
พลังงาน

GJ 144,934.03 171,137.35 231,481.88 273,582.89 CP ALL เริ่มเก็บข้อมูลในปี 
2018

- น�้ามันเตา GJ 110,040.00 123,301.00 143,934.00 161,001.74

Liter 2,913,000.00 3,264,000.00 3,770,000.00 4,216,913.00

- น�้ามันดีเซล GJ 2,697.00 3,289.57 4,083.00 4,086.98 ข้อมูลบางส่วนมีการใช้
สมมุติฐานประกอบการ
ประเมินโดยใช้การค�านวณ
ย้อนกลับ จากค่าใช้จ่ายเป็น
หน่วยการใช้

Liter 74,052.81 90,323.19 112,108.73 112,217.85

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว GJ 32,197.03 42,147.39 66,951.12 69,182.62

kg 640,000.00 839,000.00 4,139,772.00 1,377,382.59

- ก๊าซธรรมชาติ GJ 0.00 2,399.39 16,513.76 39,311.55

MMBTU 0.00 2,274.30 15,652.85 37,281.09

การซื้อไฟฟ้าที่ไม่ได้มาจากพลังงาน
หมุนเวียน

GJ 5,533,046.83 6,252,744.90 6,948,512.89 7,267,165.11

การใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด GJ 0.00 0.00 122.15 2,983.28 ไม่รวมพลังงานจากพื้นพิภพ

- พลังงานแสงอาทิตย์ GJ 0.00 0.00 122.15 223.88

พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ GJ 0.00 0.00 0.00 2,759.40

ผลด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน - ด้านสิ่งแวดล้อม
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GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก tCO2e 903,379.94 1,021,629.79 1,131,651.73 1,184,068.66

GRI 
302-3

สัดส่วนการใช้พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานต่อรายได้ GJ/
MTB

15.29 15.83 15.89 15.41

การใช้น�้า

GRI 
303-1

การใช้น�้า

ปริมาณการใช้น�้าประปาทั้งหมด m3 5,962,212.15 6,536,553.33 7,084,097.21 8,025,422.18 ข้อมูลจาก CP ALL บางส่วนมี
การใช้สมมุติฐานประกอบ 
การประเมนิ โดยใช้การค�านวณ 
ย้อนกลับการใช้น�้าจาก 
ค่าใช้จ่ายน�้าประปาเป็นหน่วย
การใช้

ปริมาณการใช้น�้าบาดาล m3 248,598.00 624,289.00 935,815.00 1,036,559.00 เฉพาะ CPRAM ลาดหลุมแก้ว 
ที่มีการใช้น�้าบาดาล

ปริมาณน�้าที่บริษัทท�าการบ�าบัดจนได้
คุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าคุณภาพ
น�้าดิบก่อนปล่อยคืนสู่แหล่งน�้าเดิม 
(เฉพาะน�้าผิวดินและน�้าบาดาล)

m3 201,388.00 142,232.00 92,618.00 101,833.00 เฉพาะ CPRAM ลาดหลุมแก้ว 
ที่มีการใช้น�้าบาดาล

ปริมาณการใช้น�้าจืดทั้งหมด m3 6,210,810.15 7,160,842.33 8,019,912.21 9,061,981.18

GRI 
303-3

ปริมาณน�้าที่หมุนเวียนและใช้ซ�้าภายใน
องค์กร

m3 260,469.00 211,852.00 170,996.00 190,839.00 CPRAM ลาดหลุมแก้ว  
ข้อมูลจากการตรวจวัด
CPRAM ลาดกระบัง  
ข้อมูลจากการตรวจวัด

น�้าเสียและของเสีย

GRI 
306-1

น�้าเสียที่ปล่อยลงสู่แหล่งน�้า

ปริมาณน�้าเสียที่ปล่อยออก m3 1,302,458.19 1,560,924.10 1,823,911.21 2,083,072.07 CP ALL เริ่มเก็บข้อมูลในปี 
2019

Biochemical Oxygen Demand 
(BOD)

kg 19,972.00 15,530.00 22,816.00 22,852.00

ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS)

kg 6,080.00 15,824.00 16,877.00 13,088.00
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ขอบเขต        
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมข้อมูลส�าหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอาณาเขต (Sub-area)  
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมการให้บริการด้านอาหารของสยามแม็คโคร   

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด อาหารพร้อมรับประทาน (ลาดหลุมแก้ว), เบเกอรี่ (ลาดกระบัง)    
   

GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก tCO2e 903,379.94 1,021,629.79 1,131,651.73 1,184,068.66

GRI 
306-2

ของเสียอันตรายและวิธีการก�าจัด สยามแม็คโคร เริ่มเก็บข้อมูล
ในปี 2018

ปริมาณเผาก�าจัด Metric 
Ton

4.95 12.00 16.70 23.09 ข้อมูลจากการชั่งน�้าหนัก

ปริมาณที่น�าไปฝังกลบ Metric 
Ton

5.79 4.81 3.29 3.01 ข้อมูลจากการชั่งน�้าหนัก

อื่นๆ เช่น ใช้เป็นเชื้อเพลิงผสม  
*ที่ปนเปื้อนสารเคมี เช่น ผ้าเช็ดน�้ามัน

Metric 
Ton

0.27 0.71 0.30 0.06 ข้อมูลจากการชั่งน�้าหนัก

อื่นๆ เช่น ขยะติดเชื้อ (ตาม 
พ.ร.บ.สาธารณสุข จากห้องน�้า+ 
ห้องพยาบาล

Metric 
Ton

0.39 1.45 1.01 0.61 ข้อมูลจากการชั่งน�้าหนัก

อื่นๆ เช่น การส่งกลับคู่ค้า Metric 
Ton

n/a n/a 0.04 2.25

ของเสียไม่อันตรายและวิธีการก�าจัด

ปริมาณที่น�าไปย่อยสลาย Metric 
Ton

844.55 1,131.44 2,021.71 5,065.75 ข้อมูลบางส่วนมีการใช้
สมมุติฐานประกอบการ 
ค�านวณ โดยใช้การค�านวณ
จากจ�านวนรอบการขน 
ของเสีย

ปริมาณเผาก�าจัด Metric 
Ton

922.77 820.01 1,165.12 1,651.77 สยามแม็คโคร มีการใช้
สมมุติฐานประกอบการ 
ค�านวณ โดยใช้การค�านวณ
จากจ�านวนรอบการขน 
ของเสีย

ปริมาณที่น�าไปฝังกลบ Metric 
Ton

2,559.38 10,660.96 18,452.91 21,325.40 ข้อมูลบางส่วนมีการใช้
สมมุติฐานประกอบการ 
ค�านวณ โดยใช้การค�านวณ
จากจ�านวนรอบการขน 
ของเสีย

อื่นๆ ขยะทั่วไป 
(ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข คือขยะทั่วไป
นอกเหนือจากกระบวนการท�างาน)

Metric 
Ton

29.06 0.00 28.39 0.00 ข้อมลูจากการชั่งน�้าหนัก

อื่นๆ เช่น การส่งกลับคู่ค้า Metric 
Ton

31.00 27.68 31.16 32.76 CPRAM LLK ข้อมูลจาก 
การค�านวณจากจ�านวนถัง

ปริมาณของเสียทั้ง 2 ประเภทที่น�าไปก�าจัด

ฝังกลบ อัดลงบ่อใต้ดิน และเผาทิ้งโดยไม่
ใช้พลังงานจากความร้อนที่ได้

Metric 
Ton

3,522.34 11,499.23 19,667.42 23,003.88
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GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

GRI 
102-7
GRI 

102-8

จ�านวนพนักงาน

จ�ำนวนพนักงำนทั้งหมด คน  57,863  63,654  71,072  75,842 

จ�ำนวนพนักงำนประจ�ำ คน  57,722  63,546  70,902  75,684 

กรรมการบริหาร คน  10  10  11  12 

- ชำย คน  13  13  14  14 

- หญิง คน  2  2  2  4 

GRI 
102-8

จ�านวนพนักงานแบ่งตามต�าแหน่งงาน คน  57,863  63,654  71,072  75,842

ระดับผู้บริหำรระดับสูง คน  17  17  18  18 

- ชำย คน  13  13  14  14 

- หญิง คน  4  4  4  4 

ระดับบริหำร คน  1,904  2,100  2,300  2,437 

- ชำย คน  894  982  1,066  1,106 

- หญิง คน  1,010  1,118  1,234  1,331 

ระดับปฏิบัติกำร คน  55,942  61,537  68,754  73,387

- ชำย คน  19,578  21,415  23,269  24,822

- หญิง คน  36,364  40,122  45,485  48,565

GRI 
405-1

จ�านวนพนักงานแบ่งตามอายุ คน  57,863  63,654  71,072  75,842 

น้อยกวำ่ 30 ปี คน  31,120  34,384  39,364  41,777 

- ชำย คน  10,704  11,762  13,036  13,917 

- หญิง คน  20,416  22,622  26,328  27,860 

30-50 ปี คน  26,112  28,581  30,868  33,105 

- ชำย คน  9,551  10,389  10,996  11,667 

- หญิง คน  16,561  18,192  19,872  21,438 

มำกกวำ่ 50 ปี คน  631  689  840  960 

- ชำย คน  231  258  318  358 

- หญิง คน  400  431  522  602 

GRI การอบรมและพัฒนาบุคลากร

404-1 โดยต�ำแหน่งงำน

   - ระดับสูง ชั่วโมงต่อคน  68.13  80.65  129.31  68.19

   - ระดับบริหำร ชั่วโมงต่อคน  28.55 40.67  53.99  54.44

   - ระดับปฏิบัติกำร ชั่วโมงต่อคน  18.40  24.96  37.43  81.98

ผลด�ำเนินงำนเพื่อควำมยั่งยืน - ดำ้นสังคม

61-04-008 082-106 =2C thai CP ALL new P_uncoated.indd   86 4/5/18   1:51 PM
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

GRI 
401-1

จ�านวนพนักงานใหม่และการหมุนเวียน
เปลี่ยนพนักงาน

 -    -    -    -   

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน  27,233  31,002  33,926  34,123 

มากกว่า 50 ปี คน  27  28  31  31 

30-50 ปี คน  5,982  6,783  6,603  6,587 

น้อยกว่า 30 ปี คน  21,224  24,191  27,292  27,505 

การหมุนเวียนเปลี่ยนพนักงานทั้งหมด คน  25,466  28,833  32,737  33,502 

มากกว่า 50 ปี คน  75  85  70  97 

30-50 ปี คน  5,546  6,235  6,694  7,078 

น้อยกว่า 30 ปี คน  19,845  22,513  25,973  26,327 

GRI
403-2

การขาดงาน 

- ชาย % 0.54% 0.73% 0.83% 0.36%

- หญิง % 0.72% 0.97% 1.06% 0.55%

   อัตราการขาดงาน % 1.26% 1.70% 1.89% 0.91%

จ�านวนวันที่สูญเสียเนื่องด้วยอุบัติเหตุ
หรือโรคที่เกิดจากการท�างาน

- ชาย % 70.7 93.5 73 63.5

- หญิง % 29.1 6.5 27 36.5

อัตราวันที่สูญเสียเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือ
โรคที่เกิดจากการท�างาน

% 8.6 9.4 9.7 8.4

การเสียชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือ 
โรคที่เกิดจากการท�างาน (พนักงาน)

- ชาย คน 0 0 0 0

- หญิง คน 0 0 0 0

การเสียชีวิตเนื่องด้วยอุบัติเหตุหรือโรค
ที่เกิดจากการท�างาน (ผู้รับเหมา)

- ชาย คน 0 0 0 0

- หญิง คน 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (IR) 
- พนักงาน

กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

3.08 2.79 2.95 1.98

- ชาย กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

4.97 4.51 4.05 3.10

- หญิง กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

1.67 1.83 1.68 1.37

อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน (IR) 
- ผู้รับเหมา

กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

4.14 5.05 6.09 3.03

    - ชาย กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

5.91 6.76 7.47 3.97 CPRAM ลาดกระบังเริ่ม
เก็บข้อมูลในปี 2018 

    - หญิง กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

2.38 3.31 4.13 2.06 CPRAM ลาดกระบังเริ่ม
เก็บข้อมูลในปี 2018 
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GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ
(LTIFR) - พนักงาน

ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

 20.73  14.53  22.06  43.67 

- ชาย ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

2.71 3.49 3.92 2.67 Siam Makro นับวันหยุด
จริงทั้งหมด 

- หญิง ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

1.1 0.66 0.95 0.67

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ
(LTIFR) - พนักงาน

กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

 1.01  0.95  0.60  1.95 

- ชาย กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

1.89 1.86 1.72 3.56

- หญิง กรณีต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

0.53 0.44 0.50 1.06

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ
(LTIFR) - ผู้รับเหมา

ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

 3.74  5.39  5.95  2.40 

- ชาย ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

4.20 7.18 7.47 2.80 CPRAM ลาดกระบัง 
เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2018 

- หญิง ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

3.27 3.57 3.79 1.98 CPRAM ลาดกระบัง 
เริ่มเก็บข้อมูลในปี 2018 

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน 
(OIFR) -  พนักงาน

- ชาย ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

- หญิง ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน 
(OIFR) -  ผู้รับเหมา

- ชาย ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

- หญิง ชั่วโมงต่อล้านชั่วโมง
การท�างาน

0 0 0 0

ขอบเขต       
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมข้อมูลส�าหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอาณาเขต (Sub-area)
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ไม่รวมการให้บริการด้านอาหารของสยามแม็คโคร
บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด อาหารพร้อมรับประทาน (ลาดหลุมแก้ว), เบเกอรี่ (ลาดกระบัง)    
  
หมายเหต ุ      
ปัจจัยที่ใช้ค�านวนชั่วโมงการท�างาน:  ส�านักงาน 8.5 ชั่วโมง/วัน, สายโรงงาน และกระจายสินค้า 8 ชั่วโมง/วัน
ผู้รับเหมา: รวมเฉพาะแม่บ้าน รปภ. และสายผลิต      
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

ขอบเขต
ข้อมูลเฉพาะบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

GRI รายการ หน่วย
ผลด�าเนินการรวม

หมายเหตุ
2557 2558 2559 2560

จ�านวนนักเรียน/นักศึกษาในปัจจุบัน คน  19,475  22,982  27,220  30,675 

จ�านวนทุนรวมทุกระดับการศึกษา ทุน  12,918  14,576  16,733  19,526 

จ�านวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษา
แล้ว

คน 2,581 3,147 3,782 4,523

ระดับอาชีวศึกษา คน 1,959 2,458 2,435 2,711

ระดับอุดมศึกษา คน 622 689 1,347 1,812

จ�านวนนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษา
และท�างานต่อกับบริษัท

คน 1,467 2,359 2,255 2,091

ผลด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน - ด้านการศึกษา
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Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

General Disclosures

102-1 Name of the organization Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4 - -

102-2 Activities, brands, products, 
and services

Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4-9 - -

102-3 Location of headquarters Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

9 - -

102-4 Location of operations Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4-9 - -

102-6 Markets served Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4-9 - -

102-7 Scale of the organization Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

Annexure  
page 5

Refer to CP ALL Annual 
Report 2017, page 3, 33, 
35, 40-43

-

102-8 Information on employees 
and other workers

Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

Annexure  
page 5

- -

102-9 Supply chain Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4, 71-76

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply 
chain

Delivering the Best Quality Throughout the 
Supply Chain

71-76 Refer to CP ALL Annual 
Report 2017, page 34

102-11 Precautionary Principle or 
approach

Holistic Integrated Management Framework:  
Readiness in mitigating diverse risk profiles 

27-30 Refer to CP ALL Annual 
Report 2017, page 50-54

102-12 External initiatives "Adding Product Value, For Consumer’s Better 
Quality of Life
Creating Value for Society "

35-37, 
77-81

102-13 Membership of associations - - https://www.cpall.co.th/
Sustain/performance

102-14 Statement from senior 
decision-maker

Meassage from Chairman
Meassage from Chairman of Executive 
Committee

2-3 - -

102-16 Values, principles, 
standards, and norms of 
behavior

"Building on Ideology, Strategy for 
Sustainability

10-11, 
21-26

102-18 Governance structure Commitment to Ethics and Good Corporate 
Governance

21-26 - -

102-19 Delegating authority Building on Ideology, Strategy for Sustainability 10-11 - -

102-22 Composition of the highest 
governance body and its 
committees 

Commitment to Ethics and Good Corporate 
Governance

21-26 - -

102-26 Role of highest governance 
body in setting purpose, 
values, and strategy

Commitment to Ethics and Good Corporate 
Governance

21-26 - -
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รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2560
บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน)

Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

102-29 Identifying and managing 
economic, environmental, 
and social impacts

Holistic Integrated Management Framework: 
Readiness in mitigating diverse risk profiles 

27-30, 
62-66

- -

102-30 Effectiveness of risk 
management processes 

Holistic Integrated Management Framework: 
Readiness in mitigating diverse risk profiles 

27-30 Refer to CP ALL Annual 
Report 2017, page 50-54

-

102-31 Review of economic, 
environmental, and social 
topics

Holistic Integrated Management Framework: 
Readiness in mitigating diverse risk profiles 

14-15, 
27-30

- -

102-40 List of stakeholder groups Creating happiness through stakeholder 
engagement

16-20 - -

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

Creating happiness through stakeholder 
engagement

16-20 - -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

Creating happiness through stakeholder 
engagement

16-20 - -

102-44 Key topics and concerns 
raised

Creating happiness through stakeholder 
engagement

16-20 - -

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries

Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

4-9, 
14-15

102-47 List of material topics Building on Ideology, Strategy for Sustainability 10-11, - -

Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions 

14-15 - -

102-49 Changes in reporting Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions 

14-15 - -

102-50 Reporting period Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions 

14-15, 
Annexure  
page 2-9

- -

102-52 Reporting cycle Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions 

14-15 - -

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 

Overview of CP ALL (Public Company Limited) 
and Subsidiaries 

9 - -

102-54 Claims of reporting in 
accordance with the GRI 
Standards

Emphasis on All Material Issues for 
Sustainability in All Dimensions 

14 - -

102-55 GRI content index GRI content index This page - -

102-56 External assurance External data assurance 104-105 - -

Management Approach

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

Building on Ideology, Strategy for Sustainability 10-15 - -

103-2 The management approach 
and its components 

Creating happiness through stakeholder 
engagement

All 
chapters

- -
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Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

Procurement Practices

204-1 Proportion of spending on 
local suppliers

Delivering the Best Quality Throughout the 
Supply Chain

75 - -

Anti-corruption

205-2 Communication and 
training about anti-
corruption policies and 
procedures

Commitment to Ethics and Good Corporate 
Governance

21-26 - -

Materials

301-3 Reclaimed products and 
their packaging materials

Caring for Environment, aligned with 
international standards
Subtainability performance

55 - -

Energy

302-1 Energy consumption within 
the organization

Caring for Environment, aligned with 
international standards
Subtainability performance

83 - 

302-3 Energy intensity Caring for Environment, aligned with 
international standards
Subtainability performance

84 - 

302-4 Reduction of energy 
consumption

Caring for Environment, aligned with 
international standards
Subtainability performance

53 - -

Water

303-1 Water withdrawal by 
source

Caring for Environment, aligned with 
international standards

84 - 

303-3 Water recycled and reused Caring for Environment, aligned with 
international standards
Subtainability performance

84 -

Emissions

305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

Sustainability performance 83 - 

305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

Sustainability performance 83 - 

305-4 GHG Emission Intensity Subtainability performance 83 - 

Effluents and Waste

306-2 Waste by type and disposal
method

Sustainability performance 85 - 

Employment

401-1 New employee hires and 
employee turnover

Sustainability performance 87 - -
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Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

Occupational Health and Safety

403-1 Workers representation in 
formal joint management–
worker health and safety 
committees

Sustainability performance 48 - 

403-2 Types of injury and rates of 
injury, occupational 
diseases, lost days, and 
absenteeism, and number 
of work-related fatalities

Sustainability performance 87 - 

Training and Education

404-1 Average hours of training 
per year per employee

Sustainability performance 86 - -

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and 
transition assistance 
programs

Strengthening Capacity, One Organization 41-42 - -

Customer Health and Safety

416-1 Assessment of the health 
and safety impacts of 
product and service 
categories

Adding Product Value, For Consumer’s Better 
Quality of Life

35-37 - -

Human Rights Assessment

408-1 Operations and suppliers at 
significant risk for incidents 
of child labor

Society of Peace: Respecting Human Rights 62-66 Additional information 
please refer to  
http://cpall.co.th/sustain/
humanright

-

409-1 Operations and suppliers at 
significant risk for incidents 
of forced or compulsory 
labor

Society of Peace: Respecting Human Rights 62-66 Additional information 
please refer to  
http://cpall.co.th/sustain/
humanright

-

412-1 Operations that have been 
subject to human rights 
reviews or impact 
assessments

Society of Peace: Respecting Human Rights 62-66 Additional information 
please refer to  
http://cpall.co.th/sustain/
humanright

-

412-2 Employee training on 
human rights policies or 
procedures

Society of Peace: Respecting Human Rights 62-66 Additional information 
please refer to  
http://cpall.co.th/sustain/
humanright

-
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Goals Description Page

1 End poverty in all its forms everywhere 69, 77-81

2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture 35-37, 77-81

3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 12-13, 35-37

4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all 12-13, 43-45

5 Achieve gender equality and empower all women and girls -

6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 12-13

7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 12-13, 51-54

8 Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and 
decent work for all

12-13, 46-50, 58-66, 77-81

9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation 12-13, 58-61

10 Reduce inequality within and among countries 62-71, 77-81

11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 12-13, 46-57, 62-71

12 Ensure sustainable consumption and production patterns 51-57

13 Take urgent action to combat climate change and its impacts 12-13, 51-57

14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resvwources for sustainable development 12-13, 75-76

15 Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, 
combat desertification, and halt and reverse

12-13

16 Promote peaceful land inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for 
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

12-13, 67-71, 77-81

17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable 
development

78

United Nations Sustainability Development Goals (UN SDGs)
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UNGC Advanced level

UNGC Advanced level

UNGC Advanced level checklist
Comment/
Reference

Implementing the  
Ten Principles into 
Strategies &  
Operations
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterion 1: The COP describes mainstreaming into corporate functions and business units

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics, 
and responsible staff

Page 10-13

• Place responsibility for execution of sustainability strategy in relevant 
corporate functions (procurement, government affairs, human resources, 
legal, etc) ensuring no function conflicts with company’s sustainability 
commitments and objectives

Page 10-13

• Align strategies, goals and incentive structures of all business units and 
subsidiaries with corporate sustainability strategy

Page 10-13

• Assign responsibility for corporate sustainability implementation to an 
individual or group within each business unit and subsidiary

Page 10-13

• Design corporate sustainability strategy to leverage synergies between 
and among issue areas and to deal adequately with trade-offs

Page 10-13

• Ensure that different corporate functions coordinate closely to maximize 
performance and avoid unintended negative impacts

Page 10-13

• Other established or emerging best practices

Criterion 2: The COP describes value chain implementation

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

https://www.cpall. 
co.th/Sustain/policy

• Analyze each segment of the value chain carefully, both upstream and 
downstream, when mapping risks, opportunities and impacts

https://www.cpall. 
co.th/Sustain/ 
performance

• Communicate policies and expectations to suppliers and other relevant 
business partners

https://www.cpall. 
co.th/Sustain/policy

• Implement monitoring and assurance mechanisms (e.g. audits/
screenings) for compliance within the company’s sphere of influence

• Undertake awareness-raising, training and other types of capacity 
building with suppliers and other business partners

Page 72-76 
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Other established or emerging best practices

Criterion 3: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of human rights

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust Human 
Rights  
Management 
Policies & 
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Commitment to comply with all applicable laws and respect  
internationally recognized human rights, wherever the company 
operates (e.g., the Universal Declaration of Human Rights, Guiding 
Principles on Human Rights)

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain
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• Integrated or stand-alone statement of policy expressing commitment 
to respect and support human rights approved at the most senior level  
of the company

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Statement of policy stipulating human rights expectations of personnel, 
business partners and other parties directly linked to operations, 
products or services 

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Statement of policy publicly available and communicated internally 
and externally to all personnel, business partners and other relevant 
parties 

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Other established or emerging best practices Page 62-66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterion 4: The COP describes effective management systems to integrate the human rights principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Process to ensure that internationally recognized human rights are 
respected

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• On-going due diligence process that includes an assessment of actual 
and potential human rights impacts

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

The Guiding Principles suggest that the assessment: Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Internal awareness-raising and training on human rights for management 
and employees

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Operational-level grievance mechanisms for those potentially impacted 
by the company’s activities 

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Allocation of responsibilities and accountability for addressing human 
rights impacts

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Internal decision-making, budget and oversight for effective responses  
to human rights impacts

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Processes to provide for or cooperate in the remediation of adverse 
human rights impacts that the company has caused or contributed to 

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Process and programs in place to support human rights through:  
core business; strategic philanthropic/social investment; public policy 
engagement/advocacy; partnerships and/or other forms of collective 
action

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 5: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of human rights integration

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• System to monitor the effectiveness of human rights policies and 
implementation with quantitative and qualitative metrics, including in 
the supply chain 

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Monitoring drawn from internal and external feedback, including 
affected stakeholders

-

• Process to deal with incidents the company has caused or contributed 
to for internal and external stakeholders 

-

• Outcomes of integration of the human rights principles Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

Suggested GRI Indicators: HR2 Percentage of significant suppliers, 
contractors, and other business partners that have undergone human 
rights screening, and actions taken. HR10 Percentage and total number  
of operations that have been subject to human rights reviews and/or 
impact assessments.)

(a) Be of a form and frequency that reflect an enterprise’s human rights 
impacts and that are accessible to its intended audiences;

(b) Provide information that is sufficient to evaluate the adequacy of an 
enterprise’s response to the particular human rights impact involved;

(c) In turn not pose risks to affected stakeholders, personnel or to 
legitimate requirements of commercial confidentiality.

• Outcomes of remediation processes of adverse human rights impacts 
(Suggested GRI Indicator: HR11 Number of grievances related to  
human rights filed, addressed and resolved through formal grievance 
mechanisms.)

-

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 6: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of labour

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust Labour 
Management 
Policies & 
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Reference to principles of relevant international labour standards  
(ILO Conventions) and other normative international instruments in 
company policies

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Reflection on the relevance of the labour principles for the company Page 46-50

• Written company policy to obey national labour law, respect principles 
of the relevant international labour standards in company operations 
worldwide , and engage in dialogue with representative organization of 
the workers (international, sectoral, national).

https://goo.gl/x2q5dx

• Inclusion of reference to the principles contained in the relevant 
international labour standards in contracts with suppliers and other  
relevant business partners

72-75
https://www.cpall. 

co.th/Sustain/policy

• Specific commitments and Human Resources policies, in line with 
national development priorities or decent work priorities in the country  
of operation Examples: Inclusion of vulnerable/discriminated groups in 
the workforce (e.g., women, disabled, migrant, HIV/AIDS, older/younger 
workers); equal pay for work of equal value; contribution to national 
strategies to eliminate child/forced labour, etc.

https://goo.gl/x2q5dx

• Participation and leadership in wider efforts by employers’ organizations 
(international and national levels) to jointly address challenges related  
to labour standards in the countries of operation, possibly in a tripartite 
approach (business – trade union – government).

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Structural engagement with a global union, possibly via a Global 
Framework Agreement

Page 62-66
https://www.cpall. 

co.th/Sustain

• Other established or emerging best practices -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterion 7: The COP describes effective management systems to integrate the labour principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics, 
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Risk and impact assessments in the area of labour Page 62-66

• Dialogue mechanism with trade unions to regularly discuss and review 
company progress in addressing labour standards

-

• Allocation of responsibilities and accountability within the organization Page 48

• Internal awareness-raising and training on the labour principles for 
management and employees

Page 62-66

• Active engagement with suppliers to address labour-related challenges https://www.cpall. 
co.th/Sustain

• Grievance mechanisms, communication channels and other procedures 
(e.g., whistleblower mechanisms) available for workers to report 
concerns, make suggestions or seek advice, designed and operated in 
agreement with the representative organization of workers

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 8: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms of labour principles integration

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• System to track and measure performance based on standardized 
performance metrics

-

• Dialogues with the representative organization of workers to regularly 
review progress made and jointly identify priorities for the future

Page 48

• Audits or other steps to monitor and improve the working conditions  
of companies in the supply chain, in line with principles of international 
labour standards

Page 62-66

• Process to positively engage with the suppliers to address the  
challenges (i.e., partnership approach instead of corrective approach) 
through schemes to improve workplace practices

https://www.cpall. 
co.th/Sustain

• Outcomes of integration of the Labour principles https://www.cpall. 
co.th/Sustain

• Other established or emerging best practices -

Criterion 9: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of environmental stewardship

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust 
Environmental 
Management 
Policies & 
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Reference to relevant international conventions and other international 
instruments (e.g. Rio Declaration on Environment and Development)

-

• Reflection on the relevance of environmental stewardship for the 
company

51-57

• Written company policy on environmental stewardship Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Inclusion of minimum environmental standards in contracts with 
suppliers and other relevant business partners

-

• Specific commitments and goals for specified years Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Other established or emerging best practices -

Criterion 10: The COP describes effective management systems to integrate the environmental principles

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Environmental risk and impact assessments -

• Assessments of lifecycle impact of products, ensuring environmentally 
sound management policies

51-57

• Allocation of responsibilities and accountability within the organisation 10-11

• Internal awareness-raising and training on environmental stewardship  
for management and employees

51-57

• Grievance mechanisms, communication channels and other procedures 
(e.g. whistleblower mechanisms) for reporting concerns or seeking 
advice regarding environmental impacts

9

• Other established or emerging best practices -



100

UNGC Advanced level checklist
Comment/
Reference

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterion 11: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for environmental stewardship

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• System to track and measure performance based on standardized 
performance metrics

-

• Leadership review of monitoring and improvement results -

• Process to deal with incidents -

• Audits or other steps to monitor and improve the environmental 
performance of companies in the supply chain

74

• Outcomes of integration of the environmental principles 51.57

ð Other established or emerging best practices -

Criterion 12: The COP describes robust commitments, strategies or policies in the area of anti-corruption

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

Robust 
Anti-Corruption 
Management 
Policies & 
Procedures

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Publicly stated formal policy of zero-tolerance of corruption Page 24

• Commitment to be in compliance with all relevant anti-corruption laws, 
including the implementation of procedures to know the law and 
monitor changes

Page 24-26

• Statement of support for international and regional legal frameworks, 
such as the UN Convention against Corruption 

-

• Detailed policies for high-risk areas of corruption -

• Policy on anti-corruption regarding business partners Page 73 
https://www.cpall. 

co.th/Sustain/policy

• Other established or emerging best practices -

Criterion 13: The COP describes effective management systems to integrate the anti-corruption principle 

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Support by the organization’s leadership for anti-corruption Page 21-26

• Carrying out risk assessment of potential areas of corruption 

• Human Resources procedures supporting the anti-corruption  
commitment or policy, including communication to and training for all 
employees 

Page 25

• Internal checks and balances to ensure consistency with the  
anti-corruption commitment 

Page 25

• Actions taken to encourage business partners to implement  
anti-corruption commitments 

-

• Management responsibility and accountability for implementation  
of the anti-corruption commitment or policy 

Page 74

• Communications (whistleblowing) channels and follow-up mechanisms 
for reporting concerns or seeking advice 

Page 26

• Internal accounting and auditing procedures related to anticorruption Page 25

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 14: The COP describes effective monitoring and evaluation mechanisms for the integration of anti-corruption

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Leadership review of monitoring and improvement results Page 21-26

• Process to deal with incidents -

• Public legal cases regarding corruption -

• Use of independent external assurance of anti-corruption programmes Page 26

• Outcomes of integration of the anti-corruption principle -

• Other established or emerging best practices -

Taking Action in 
Support of Broader UN 
Goals and Issues
 
 
 
 
 
 

 

Criterion 15: The COP describes core business contributions to UN goals and issues

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 78-79
https://goo.gl/x2q5dx

• Align core business strategy with one or more relevant UN goals/issues Page 10-13

• Develop relevant products and services or design business models that 
contribute to UN goals/issues

Page 10-13

• Adopt and modify operating procedures to maximize contribution to  
UN goals/issues

Page 10-13

• Other established or emerging best practices -

Criterion 16: The COP describes strategic social investments and philanthropy

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 78-79
https://goo.gl/x2q5dx

• Pursue social investments and philanthropic contributions that tie in 
with the core competencies or operating context of the company as an 
integrated part of its sustainability strategy

Page 10-13, 78-79
https://goo.gl/x2q5dx

• Coordinate efforts with other organizations and initiatives to  
amplify—and not negate or unnecessarily duplicate—the efforts of 
other contributors

Page 78-79

• Take responsibility for the intentional and unintentional effects of 
funding and have due regard for local customs, traditions, religions,  
and priorities of pertinent individuals and groups

Page 78-79

• Other established or emerging best practices -

Criterion 17: The COP describes advocacy and public policy engagement

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Publicly advocate the importance of action in relation to one or more 
UN goals/issues

Page 78

• Commit company leaders to participate in key summits, conferences, 
and other important public policy interactions in relation to one or 
more UN goals/issues

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 18: The COP describes partnerships and collective action

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Develop and implement partnership projects with public or private  
organizations (UN entities, government, NGOs, or other groups) on core 
business, social investments and/or advocacy

Page 75-76, 80-81

• Join industry peers, UN entities and/or other stakeholders in initiatives 
contributing to solving common challenges and dilemmas at the global 
and/or local levels with an emphasis on initiatives extending the 
company’s positive impact on its value chain

Page 75-76, 80-81

• Other established or emerging best practices -

Corporate  
Sustainability 
Governance and 
Leadership
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterion 19: The COP describes CEO commitment and leadership 

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 2-3, 10-13
https://goo.gl/x2q5dx

• CEO publicly delivers explicit statements and demonstrates personal 
leadership on sustainability and commitment to the UN Global Compact

-

• CEO promotes initiatives to enhance sustainability of the company’s 
sector and leads development of industry standards

-

• CEO leads executive management team in development of corporate 
sustainability strategy, defining goals and overseeing implementation

-

• Make sustainability criteria and UN Global Compact principles part of 
goals and incentive schemes for CEO and executive management team

-

• Other established or emerging best practices -

Criterion 20: The COP describes Board adoption and oversight

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 21-26

• Board of Directors (or equivalent) assumes responsibility and oversight 
for long-term corporate sustainability strategy and performance

Page 10-11

• Board establishes, where permissible, a committee or assigns an 
individual board member with responsibility for corporate sustainability.

Page 10-11

• Board (or committee), where permissible, approves formal reporting  
on corporate sustainability (Communication on Progress)

-

• Other established or emerging best practices -
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Criterion 21: The COP describes stakeholder engagement

Indicate which of the following best practices are described in your COP:

 
 
 
 
 
 

• Any relevant policies, procedures, and activities that the company plans 
to undertake to fulfill this criterion, including goals, timelines, metrics,  
and responsible staff

Page 10-13, 
https://goo.gl/x2q5dx

• Publicly recognize responsibility for the company’s impacts on internal 
and external stakeholders

Page 2-3, 10-13
https://goo.gl/x2q5dx

• Define sustainability strategies, goals and policies in consultation with 
key stakeholders

-

• Consult stakeholders in dealing with implementation dilemmas and 
challenges and invite them to take active part in reviewing performance

-

• Establish channels to engage with employees and other stakeholders  
to hear their ideas and address their concerns, and protect  
‘whistle-blowers’

Page 16-20

• Other established or emerging best practices -
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