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เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
ในปีที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ยังคงก้าวต่อไปอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิด

ความย่ังยืนในทุกด้าน โดยยังคงให้ความส�าคัญกับการปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีได้เข้ามาเป็น 
ตัวขับเคลื่อนโลก ส่งผลต่อบทบาทและความส�าเร็จของธุรกิจท้ังปัจจุบันและอนาคต สังคมไร้เงินสด  
กระเป๋าเงินดิจิทัล การให้บริการในรูปแบบท่ีล้าสมัยต่างๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้ ซีพี ออลล์  
จ�าเป็นต้องปรับตัว ไม่ใช่แค่ก้าวให้ทัน แต่ต้องก้าวให้ล�้าหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
ในยุคสมัยท่ีเทคโนโลยีก�าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี  ซีพี ออลล์ ยังคงให้ความส�าคัญ 
กับการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่ต่อยอดความย่ังยืนขององค์กรตลอดจนขยายไปสูก่ารบริหารจดัการธรุกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง อาทิ การพัฒนาอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง เบเกอร่ี ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ ์
ค้าปลกี  การพฒันาระบบโลจสิติกส์ การสนับสนุนเพือ่ให้เกิดการพฒันาผลติภณัฑ์กับคู่ค้าและผูป้ระกอบการ 
ธุรกิจ SMEs ให้สามารถเติบโตไปด้วยกัน หรือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
การสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้กับทุกชุมชนและสังคม ทั้งการจ้างงาน ตลอดถึงความร่วมมือในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังเช่นนโยบาย 7 GO Green ท่ีได้ประกาศเจตนารมณ์ลดภาวะโลกร้อนด้วยการ  
“ลด และเลิกใช้ถุงพลาสติก” เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสัมฤทธิ์ผลและเป็นประโยชน์ พร้อมด้วย 
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักบรรษัทภิบาล ก็จะท�าให้พันธกิจขององค์กรเกิดผลในการพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรม อันจะเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้ ซีพี ออลล์ สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาวต่อไป

ในด้านการพฒันาระบบการศึกษา สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ ได้เน้นรูปแบบการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติในแบบสหกิจศึกษาท่ีเน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
อย่างมรีะบบ ด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจท่ีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์สูค่วามส�าเร็จ เพือ่สร้างศักยภาพ
ด้านทรัพยากรบุคคล ท�าให้สถาบันการศึกษาของปัญญาภิวัฒน์ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย 
ดังเช่นในปีท่ีผ่านมาวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์ ได้เข้ารับรางวลั “ผูม้คุีณูปการต่อการศึกษาของชาติ 
ประจ�าปี 2561” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยการคัดเลือกของส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “Excellent Model” ในสาขาธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น ฯลฯ

จากผลการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความย่ังยืนในหลากหลายมิติ ท�าให้ปี 2561 
นิตยสาร Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาท่ีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
ได้คัดเลือกให้ ซีพี ออลล์ จัดอยู่ในล�าดับท่ี 23 อีกท้ังยังเป็นบริษัทคนไทยเพียงหน่ึงเดียวท่ีติดรายชื่อ  
100 บริษทัสดุยอดนวตักรรมโดยพจิารณาคัดเลอืกบริษทัมหาชนจากท่ัวโลก อนัเปรียบเสมอืนการประกาศ
เกียรติคุณและยังเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เหน็ถงึความพยายามของผูบ้ริหารตลอดจนพนักงานในทุกระดับชัน้
ของ ซีพี ออลล์ ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจร่วมกันพัฒนาองค์กรที่ควรคุณค่าแก่ความภาคภูมิใจ

สุดท้ายน้ี ซีพี ออลล์ จะยังคงยึดมั่นพันธกิจในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศให้ประสบ 
ผลส�าเร็จตามเป้าหมายความย่ังยืนท่ีได้ต้ังไว้ รวมท้ังจะต่อยอดความส�าเร็จน้ันให้เกิดความต่อเน่ืองต่อไป
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด เพราะ ซีพี ออลล์ เชื่อมั่นว่า “การพัฒนา” คือ “รากฐาน” ที่ส�าคัญของความยั่งยืน

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ
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เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่าน
ความส�าเร็จด้านความยั่งยืนที่ ซีพี ออลล์ ภาคภูมิใจในปีนี้ คือ การได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทชั้นน�า

ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ 
(DJSI Emerging Markets) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 และระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรกในหมวดอตุสาหกรรม
ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ประจ�าปี 2561 นับเป็นบริษัท
ไทยเพียงแห่งเดียวท่ีผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมน้ี และบริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ใน FTSE4Good Index ซึง่เป็นดัชนีท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนินงานของบริษทัท่ีค�านึงถงึด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ท่ีจัดขึ้นโดย Financial Times Stock Exchange Group (FTSE)  
โดยได้รับการคัดเลือกทั้งในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (FTSE4Good Emerging Index) และกลุ่มตลาดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (FTSE4Good ASEAN 5 Index) นอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกในดัชนี 
Thailand Sustainability Investment (THSI) คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งพิจารณา
จากผลการด�าเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีก�าหนดไว้ครอบคลุมปี 2561-2565 และยังคง 
ด�าเนนิการตามแผนกลยุทธ์ฉบบัดังกล่าว โดยผนวกปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”  
(Giving and Sharing Opportunities) กับแนวทางด้านความย่ังยืนตามหลักการสากลให้เป็นอันหน่ึง 
อันเดียวกับการประกอบธุรกิจ ภายใต้โครงการต่าง ๆ อาทิ การเข้าไปช่วยเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อพัฒนาสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเข้ามาจ�าหน่าย 
ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น การริเร่ิมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due  
Diligence) ตามหลักการชี้แนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจ ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ 
ในการคุ้มครอง เคารพ และการเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the UN Protect,  
Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights) 

บริษทัมคีวามคืบหน้าในการขยายขอบเขตการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนโดยส่งเสริมความรับผดิชอบ 
ตลอดท้ังห่วงโซ่คุณค่าด้วยความร่วมมอืของคู่ค้าและพนัธมติรทางธรุกิจ ซึง่เป็นหน่ึงในผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ท่ีส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมค้าปลีก รวมถึงสร้างความตระหนักด้านความย่ังยืนให้กับ 
กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญในการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสไปกับบริษัทภายใต้โครงการต่าง ๆ  
พร้อมส่งต่อโอกาสไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร
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ด้วยตระหนักว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย (“บริษัท”) เป็นองคาพยพหนึ่งของสังคมไทย

เราจึงถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องใส่ใจสร้างสรรค์สินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ
มาสร้างรอยยิ้ม  แบ่งปันความสุข 

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและสะดวกยิ่งกว่าให้แต่ละชุมชน

ถักทอห่วงโซ่คุณค่า ปรารถนาทุกกลุ่มมีความสุข

บริษัท มีความโดดเด่นในส่วนของการเป็นผู้ให้บริการความสะดวกแก่ลูกค้าในทุกชุมชน  
ผ่านช่องทางในการส่งมอบสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมต่อ 
ห่วงโซ่อปุทานทัง้ต้นน�า้ กลางน�า้และปลายน�า้ ประกอบธรุกิจหลกั คอื ธรุกจิค้าปลกีประเภท
ร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เคร่ืองหมายการค้าเซเว่นอีเลฟเว่นในประเทศไทย กว่า 31 ปี  
ของการสร้างรากฐานและการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วย 3 กลุ่ม
ธุรกิจหลัก คือ ธรุกจิค้าปลกี ธรุกิจค้าส่ง และธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งรวม 8 หน่วยธุรกิจดังนี้ 

ห่วงโซ่คุณค่า ของ ซีพี ออลล์VALUE CHAIN

จัดส�ง
และกระจายสินค�า

ลูกค�าจัดจำหน�าย
สินค�าและบร�การ

เกษตรกร
ว�สาหกิจ
ชุมชน

และว�สาหกิจ
ขนาดกลาง

และ
ขนาดย�อม
(SMEs)

ผู�ประกอบการ
ขนาดใหญ�

จัดหาวัตถุดิบ
/ผลิตสินค�า
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1. บริการร้านสะดวกซื้อ 
ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ร้านสะดวกซื้อครบวงจรที่มีสินค้าสดใหม่ที่หลากหลาย อาหารพร้อมรับประทาน เคร่ืองดื่มมากมาย ปัจจุบัน
บริษัทมีร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศรวม 10,988 สาขา แบ่งเป็นร้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
4,834 สาขา (ร้อยละ 44) แบ่งเป็นร้านในต่างจังหวัด 5,396 สาขา (ร้อยละ 56) โดยมีสัดส่วนร้านสาขาทั้ง  
3 ประเภท [ร้านสาขาบริษัท ร้านสาขาประเภทร่วมลงทุน (Store Business partner) และร้านค้าที่ได้รับ 
สิทธิช่วงอาณาเขต (Sub Area)] เป็นสัดส่วน (คิดเป็นร้อยละ) 44:49:7 ปัจจุบันมีลูกค้าเข้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 
เฉลี่ยวันละ 12.57 ล้านคน 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.7eleven.co.th
ภายใต้บริการร้านสะดวกซื้อ ยังมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย อาทิ 

Bellinee's Bake&Brew
ให ้บริการกาแฟพรี เมี่ ยมที่ มีรสชาต ิ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเบเกอรี่ 
อบสด 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.bellinee.co.th
และ www.facebook.com/bellinee

กาแฟมวลชน
ด�าเนนิธรุกจิกาแฟภายใต้แนวคดิร้านกาแฟ 
สร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน ด�าเนิน
ธุรกิจโดย บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด 

บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จ�ากัด 
น�าเสนอสินค้าผ่านช่องทางการสั่งสินค้าที่หลากหลาย สนุก 
และสะดวก ตลอด 24 ช่ัวโมง รองรับความต้องการของผู้บริโภค 
ยุคใหม่ทุกที่ ทุกเวลา

All café 
ให้บริการเครื่องดื่ม กาแฟสดพร้อมเสิร์ฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.7eleven.co.th

นิตยสาร 24 Catalog

www.24Catalog.com

www.ShopAt24.com

www.Amulet24.com

Call Center 02-780-7666

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส
เป็นร้านยาเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ชุมชน จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชส�าอาง อุปกรณ์การเเพทย์ 
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีเภสัชกรมืออาชีพเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าแก่ลูกค้า
รายละเอียดเพิ่มเติม www.exta.co.th และ www.facebook.com/extahealthbeauty

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด
ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าปลีกรวมถึงบริการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.cpretailink.co.th

บริษัท ออลล์ เวลเนส จ�ากัด
ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
และให้ค�าปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
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2. บริการด้านค้าส่ง

 

3. บริการผลิตและจ�าหน่าย เบเกอรี่ 
 อาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง

บริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ากัด 
เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา และรับวิเคราะห์ ทดสอบทางด้าน
อาหาร ตั้งอยู ่ ในโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food  
Innopolis) อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลาง
ข้อมูลความรู ้จากการวิจัยและพัฒนาและศูนย์การทดสอบ  
เพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มธุรกิจและบริษัทอื่น ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
จ�าหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง 
ในประเทศไทย เม่ือได้มกีารเปิดการค้าเสรตีามข้อตกลงประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ระบบการบริหารจัดการค้าส่งทีม่ปีระสทิธิภาพ
ของแม็คโครจึงเป็นเสมือนรากฐานในการขยายธุรกิจค้าส่ง 
และค้าปลีกออกนอกประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสในการน�าสินค้าจาก
ประเทศไทยโดยเฉพาะสนิค้าจากผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง 
(SMEs) และสินค้าผลิตผลทางการเกษตรของไทยรวมถึงสินค้า
ประเภทอาหารแช่แขง็และอาหารสดเช่นเนือ้สตัว์ ฯลฯ ไปจ�าหน่าย
ในประเทศกลุ่มอาเซียนเพื่อน�าเงินตราเข้าสู่ประเทศและช่วยให ้
ผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และเกษตรกรไทยมช่ีองทาง
จ�าหน่ายสินค้าไปสู่นานาชาติได้ ปัจจุบันแม็คโครมีสาขาอยู่ 129 
แห่งทั่วประเทศ และ 1 สาขา ในประเทศกัมพูชา และ 2 สาขา 
ภายใต้ชื่อ Lotus Wholesale Solutions ในประเทศอินเดีย
รายละเอียดเพิ่มเติม www.siammakro.co.th

4. บริการด้านการเงิน
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ�ากัด
ให้บริการตัวแทนรับช�าระค่าสินค้า 
และบริการ และเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย
ตลอด 24 ชัว่โมง ทีร้่านเซเว่นอเีลฟเว่น
รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
www.counterservice.co.th

บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จ�ากัด
ให้บริการบัตรเงินสดดิจิตอลและ
เทคโนโลยีสมาร ์ทชิพ เพื่อใช ้
ในการช�าระเงินสมัยใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม 
www.thaismartcard.co.th

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอาหารพร้อมรับประทานรายใหญ่ท่ีสุด 
ในประเทศไทยและผู้น�าด้าน FOOD PROVIDER มาตรฐานโลก 
ด�าเนนิธรุกจิเคยีงข้างสงัคมอย่างเกือ้กลูในการร่วมส่งความเป็นอยู่
ทีด่ใีห้ทกุคน ประกอบด้วย 2 กลุม่ผลติภณัฑ์หลกั คอื กลุม่ผลติภณัฑ์ 
อาหารพร้อมรับประทานและกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ผลิตภัณฑ์
กว่า 900 SKUs โดยมีสินค้าและบริการในกลุ่มบริษัท ซีพีแรม 
จ�ากดั อาท ิแบรนด์เจด ดราก้อน, แบรนด์เลอแปง, แบรนด์เดลีไ่ทย, 
แบรนด์เดลิกาเซีย, แบรนด์ ซีพีแรม แคทเทอริ่ง, และแบรนด์ 
ฟู้ดด้ีด ี เป็นต้น จ�าหน่ายผ่านช่องทางร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ซเูปอร์
มาร์เก็ตร้านอาหาร และร้านค้าช้ันน�าทั่วประเทศ กว่า 20,000 
แห่ง รวมถึงส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม www.cpram.co.th
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5. บริการด้านการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
เป็นโรงเรียนระดับอาชีวศึกษาเพ่ือสร้างมืออาชีพ 
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านค้าปลีกโดยตรงและมี 
สถานที่ให้ฝึกปฏิบัติงานจริง
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyapiwat.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันอุดมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวที่เน้นเสริมสร้าง
ประสบการณ์การท�างานให้แก่นกัศกึษาอย่างจรงิจงั
และครบถ้วน เพ่ือสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งใน 
เชิงวิชาการและสามารถปฏิบัติงานได้จริง โดยเน้น 
รูปแบบการเรียนทฤษฎีควบคู่กับการเรียนปฏิบัติ  
หรือฝึกงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน (Work-
based Education)
รายละเอียดเพิ่มเติม www.pim.ac.th

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
(สาธิต PIM)
โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภายใต้การดูแลของ
คณะศกึษาศาสตร์ สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์ 
โดยมีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือให้เป็น
โรงเรียนมัธยมต้นแบบระดับประเทศ 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.satit.pim.ac.th

บริษัท ปัญญธารา จ�ากัด และ บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จ�ากัด
ให้บริการด้านการศึกษา ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร และสัมมนาแบบ 
ครบวงจร โดยมีความเช่ียวชาญด้านธุรกิจค้าปลีก มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของบคุลากร ด้วยการออกแบบและพฒันาหลกัสตูรท่ีตรงกับความต้องการ
ลกูค้า ด้วยบคุลากรทีป่ระสบการณ์จรงิทัง้ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิตัใินธรุกจิค้าปลกี
รายละเอียดเพิ่มเติม www.panyatara.co.th

บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ�ากัด 
เป็นบริษัทที่ท�าธุรกิจลงทุนด้านการศึกษา 
โดยแบ่งออกเป็น 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่
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6. บริการด้านสารสนเทศ
บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
บริการค�าแนะน�า และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและบุคคลภายนอก 
รายละเอียดเพิ่มเติม www.gosoft.co.th

7. บริการด้านสื่อการตลาด
บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จ�ากัด 
ให้บริการด้านการออกแบบโฆษณาและการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  
มีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์รวมการบริการส่ือสารระดับมืออาชีพแบบ One Stop  
Service นอกจากนัน้ยงัครอบคลมุถงึการจดัอีเวนต์และกิจกรรมทางการตลาด เพือ่ให้ลกูค้า
บรรลุถึงเป้าหมายทางธุรกิจ

8. บริการด้านการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics)
บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จ�ากัด 
ให้บริการโลจิสติกส์ แบบครบวงจร (Integrated Third Party Logistics Provider - 3PL) 
ในประเทศไทย เน้นการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสูง ด�าเนินบทบาท 
ในฐานะพนัธมิตรทางธุรกจิกับลกูค้าในระยะยาว เพือ่ร่วมพัฒนาและเสรมิสร้างความสามารถ
ในการบริหารระบบห่วงโซ่คุณค่า และการจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ในระดับสากล 
ปัจจุบัน ให้บริการโลจิสติกส์ 3 ด้านหลัก ได้แก่

•	 บริการจัดการด้านการขนส่งสินค้า
	 ครอบคลุมทั้งสินค้าแห้งและสินค้าแช่เย็นในรูปแบบการจัดส่งชนิดจุดต่อจุด 
 และชนิดจัดส่งหลายจุดต่อหนึ่งเส้นทาง
•	 บริการจัดการด้านการบริหารคลังสินค้า
 ให้บริการด้านการบริหารจัดการคลังครบวงจรด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์
 และมีความช�านาญสูง
•	 บริการจัดการด้านระบบการจัดการโลจิสติกส์	โซลูชั่นส์
	 โซลูชั่นส์ที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและวางแผนระบบห่วงโซ่อุปทาน

หรอื การจดัวางกระบวนการด้านโลจสิตกิส์ให้กบัลกูค้าโดยเฉพาะการจดัต้ังระบบการ
จัดการคลังสินค้า (Warehouse management system) ในระดับชั้นน�าของโลก

 รายละเอียดเพิ่มเติม www.dynamicgroupthailand.com

ช่องทางการติดต่อ
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
สามารถติดต่อได้ที	่ด้านพัฒนาความยั่งยืน	สายงานพัฒนาความยั่งยืน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหำชน)
ส�านักงานใหญ่ เลขที ่313  อาคารซพี ีทาวเวอร์ ชัน้ 24 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์
0 2071 9764, 0 2071 9771

โทรสาร
0 2679 0580

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
SDstrategyoffice@cpall.co.th

เว็บไซต์
www.cpall.co.th

ทัง้น้ี	รายละเอยีดในหวัข้อต่อไปน้ี	สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิ	เกีย่วกบัการด�าเนนิงานของบริษัทได้จากรายงานประจ�าปี	2561		
ของบริษัท
 • การด�าเนินธุรกิจของบริษัท • ขนาดขององค์กร • งบการเงิน
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เส้นทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 31 ปี ที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)
มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อความสะดวกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ของชุมชน สังคม แต่ละย่างก้าวของความส�าเร็จ ซีพี ออลล ์
ค�านึงถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดเวลา

เคล็ดลับส�าคัญคือ จิตใจที่มุ่งมั่นและการลงมือท�าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และองค์กร 

2560 • ประกาศนโยบายและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน
 และนโยบายยอยที่เกี่ยวของ
• เขารวมประเมินและไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดาวโจนส 
 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) กลุมตลาดเกิดใหม 
 (Emerging Market) หมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
 และสินคาอุปโภคบร�โภค(Food and Staples Retailing)
• ไดรับการรับรองเปนสมาชิกจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติ
 ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจร�ต (Thailand’s Private 
 Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC)
• มีการตรวจสอบการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
 Due Diligence) ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล (Universal 
 Declaration of Human Rights)

2561 • สื่อสารจร�ยธรรมและแนวปฏิบัติทางธุรกิจสูความยั่งยืนใหกับคูคา
• จัดอบรมใหความรูกับคูคาเร�่องการบร�หารหวงโซอุปทานอยางรับผ�ดชอบ
• ไดรับคัดเลือกเปนสมาชิกดาวโจนส Dow Jones Sustainability Indices 
 (DJSI) ระดับโลก (World Index) และกลุมตลาดเกิดใหม 
 (Emerging Market) ในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจคาปลีกอาหาร
 และสินคาอุปโภคบร�โภค (Food and Staples Retailing)
• ไดรับคัดเลือกใหเปนสมาชิกในดัชนี FTSE4GOOD ในประเภทตลาดเกิดใหม
 (Emerging Markets Index)จัดโดย FTSE Russell
• รวมขับเคล่ือนองคกรธุรกิจไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน “สมาคมเคร�อขาย
 โกลบอลคอมแพ็กแหงประเทศไทย (GCNT)” 

2550 • เปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท ซีพ� ออลล จำกัด
 (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อยอหลักทรัพย
 ในระบบซื้อขายเปน “CPALL”

2545 • ประกาศนโยบาย “มุงสูการพัฒนา
 องคกรสูความเปนเลิศ”

2552 • ประกาศนโยบาย
 “มุงสูองคกรแหงนวัตกรรม”

2542 • จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตาม
 กฎหมายวาดวย บร�ษัท มหาชน 
 จำกัด

2533 • เปลี่ยนชื่อเปน บร�ษัท ซี.พ�.
 เซเวนอีเลฟเวน จำกัด และเปดราน
 สาขาแรกที่ซอยพัฒนพงษ

2556 • เขาซื้อกิจการบร�ษัท สยามแม็คโคร
 จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ
 จัดจำหนายสินคาระบบสมาชิก
 แบบชำระเง�นสดและบร�การตนเอง

2557 • เขารวมประเมิน และไดรางวัล
 บร�หารสูความเปนเลิศ (TQC)

2554 • มุงนำพาองคกรกาวสูความเปน
 ผูนำธุรกิจคาปลีกที่ใสใจ
 สิ�งแวดลอมอยางเปนรูปธรรมและ
 คำนึงถึงการใชพลังงาน
 อยางคุมคาภายใตยุทธศาสตร
 ดานการอนุรักษสิ�งแวดลอม
 “7 GO Green”

2541 • ประกาศนโยบาย “มุงสูองคกร
 คุณภาพทั่วทั้งองคกร”
 และวางรากฐานองคกรคุณภาพ

2531 • กอตั้งบร�ษัท ซี.พ�.คอนว�เนียนสโตร 
 จำกัด ภายใตเคร�่องหมาย
 การคา “7-Eleven”

2558 • แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
 ความยั่งยืนองคกร

2559 • เขารวมเปนสมาชิก The United Nation Global Compact : UNGC
• จัดตั้งหนวยงานพัฒนาความยั่งยืนและเร�่มจัดทำรายงานดานความยั่งยืน
 ตามกรอบการรายงานสากล (GRI) 
• แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรความยั่งยืนกลุมธุรกิจ
 การตลาดและการจัดจำหนาย
• แตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

2546 • จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
 แหงประเทศไทยใชชื่อยอหลักทรัพย
 ในระบบซื้อขาย “CP7-11”

• เขารวมประเมินและไดรับรางวัล
 บร�หารสูความเปนเลิศ (TQC) 
• จัดตั้งบร�ษัท ศึกษาภิวัฒน จำกัด 
 มอบโอกาสในการศึกษาเร�ยนรู
 แกเยาวชนในสังคม

2547
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ผลด�าเนินการที่โดดเด่นในปี 2561
บริษัทรวบรวมเรื่องราวและการด�าเนินงานที่บริษัทภาคภูมิใจเป็นพิเศษได้	ดังนี้

บริษัทบรรลุเป้าหมายในการสนับสนุน
เกษตรกร	หรือผูป้ระกอบการรายย่อย	
รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 10,000 ราย  
โดยให้สนับสนุนไปทั้งสิ้น 43,095 ราย 
ผ่านการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ  
เช่น โครงการกล้วยหอมทอง ร้านกาแฟ
หลังคาแดง และโครงการส่งเสริม 
ผู้ประกอบการรายย่อย

ความคืบหน้าในการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ในปี 2561  
บริษัทได ้ขยายการประเมินความเสี่ยงด ้านสิทธิมนุษยชน	
ให้ครอบคลุม	ร้อยละ	100	ของพื้นที่ด�าเนินการ	และ ร้อยละ	100	
ของกิจกรรมทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจหลักทั้งหมดของบริษัท  
ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดซื้อ การผลิตและ 
การจ�าหน่าย การตลาดและการขาย และลกูค้าและบรกิาร นอกจากนี ้
บริษัทยังขยายการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนไปยัง 
คู่ค้าที่ส�าคัญล�าดับที่ 1 ทั้งหมดครอบคลุมทั้งร้อยละ 100 เพ่ือให ้
มั่นใจในการด�าเนินงานของบริษัทต่อประเด็นด้านการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การด�าเนินงานด้านการศึกษาเป็น
ประเด็นทางสังคมท่ีบริษัทต้องการ 
มี ส ่ วนสร ้ า ง เส ริม  โดยนอกจาก 
การสนับสนุนด ้านก�า ลังบุคลากร 
และโครงการต่าง ๆ แล้ว ในปี 2561 
บริษัทให้โอกาสด้านการศึกษาผ่าน 
ทุนการศึกษาและการฝึกฝนอาชีพ	
ไปทั้งสิ้น 94,531	ราย

ในปี 2561 โครงการเพ่ือด�าเนินงานทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ของบริษัทที่ได้รับ 
การตอบรับเป็นอย่างมากคือโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้ถุงพลาสติกในแคมเปญ  
‘ลดวันละถุง คุณท�าได้’ ที่มุ่งเน้นการเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการลดและเลิกใช ้
ถุงพลาสติก ด้วยการก�าหนดให้ทุกการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพียง 1 คร้ัง จะเท่ากับ 
การบรจิาคเงิน 0.20 บาทต่อถงุ โดยเงนิบรจิาคทัง้หมดทีไ่ด้จากแคมเปญน้ี 
จะเป็นเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้อาคาร 
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา แก่โรงพยาบาลศิริราช ส�าหรับความคืบหน้า
ของแคมเปญ สามารถติดตามได้ผ่าน QR Code

เราร่วมกันลดถุงไปแล้ว

67,753,979 ใบ
รวมยอดบริจาคให้ ร.พ.ศิริราช

13,550,796 บาท

ลดวันละถุง...คุณท�าได้

คะแนนความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงานที่บริษัทท�าการส�ารวจในปี 2561 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 82  
ซึ่งเหนือความคาดหมาย โดยบริษัทต้ังเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 62 ทั้งนี้เป็นผลการด�าเนินงานจากโครงการหลัก  
3 โครงการได้แก่ การปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การปรับปรุงระบบความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ และระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย

รางวัลที่บริษัทภาคภูมิใจ และเป็นก�าลังใจส�าคัญให้บริษัทยังคงพยายามด�าเนินงานและผลักดันแนวทาง 
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนดังนี้
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บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones  
Sustainability Indices หรือ DJSI) ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets)  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรกในหมวดอุตสาหกรรมธุรกิจ 
ค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) ประจ�าปี 2561 
นับเป็นบริษัทไทยเพียงแห่งเดียวที่ผ่านการคัดเลือกในหมวดอุตสาหกรรมนี้

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ในดัชนี FTSE4GOOD ในประเภท
ตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets 
Index) จัดโดย FTSE Russell  
โดยมีการพิจารณาด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการของที่ดี สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นสมาชิก 
ในดัชนี  Thailand Sustainabil ity  
Investment (THSI )  คัด เลือกโดย
ตลาดหลั กทรั พย ์ แห ่ งประ เทศ ไทย 
ในปี 2561 ซึ่งพิจารณาจากผลการด�าเนิน
กิจการในด ้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม

ได้รบัการจดัอนัดบัอยูใ่น 100 บริษทัจดทะเบยีนทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านความยัง่ยนื 
ซึ่งแบ่งได้เป็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในปี 2561 โดยสถาบันไทยพัฒน์  
ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ ่งเน้นงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืนของกิจการที่ได้รับการรับรอง 
และเป็นพาร์ทเนอร์ กบัองค์การแห่งความรเิริม่ว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting 
Initiative: GRI)
 

ผลการวิจัย “Thailand’s Most Admired Brand 2018 & Why We Buy” ที่ประกาศโดยนิตยสาร BrandAge  
เป็นการส�ารวจวิจัยความน่าเช่ือถือของแบรนด์และปัจจัยที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น ๆ  
ที่มีการจัดท�าวิจัยและจัดอันดับต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 โดยมีการจัดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น อยู่ในหมวดร้านค้าอาหาร  
ร้านค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง 

รางวัลจากคุรุสภาในด้าน “ผู้มีคุณูปการ 
ต่อการศกึษาของชาต ิพ.ศ. 2561” จากการ
ด�าเนินงานในการพัฒนาและส ่งเสริม 
การศึกษาให้กับเยาวชนของ วิทยาลัย
เทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบัน
ศึกษาที่บริษัทได้จัดตั้งขึ้น 

พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาที่มี 
ผลการประเมินคุณภาพระดับ “ดีเยี่ยม”  
จากกระทรวงศกึษาธิการในปี 2561 จากการ
คัดเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษาจากภาครัฐ 
และภาคเอกชนเข้าประเมนิคุณภาพทัง้หมด 
จ�านวน 119 แห่ง

นิตยสาร Forbes นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับ 
อย่างกว้างขวาง ได้คัดเลือกให้ ซีพี ออลล์ จัดอยู่ในล�าดับที่ 23 อีกทั้งยังเป็นบริษัทคนไทย 
เพยีงหนึง่เดยีวที่ติดรายชื่อ 100 บริษัท สุดยอดนวัตกรรมโดยพิจารณาคัดเลือกบริษัทมหาชน
จากทั่วโลก

รางวัลที่ภาคภูมิใจในปี 2561
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ต�อยอดปณิธาน ยุทธศาสตร�สู�ความยั่งยืน

ปรัชญาองค�กร
เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�าด�วยทีมงานที่มีความสุข

ว�สัยทัศน�ด�านความยั่งยืน “เป�นองค�กรที่อำนวยความสะดวกให�ชุมชน สังคมมีความกินดี อยู�ดี มีความสุข”

TQM / CP
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CPG Values /
Our Way

• พัฒนาห�วงโซ�อุปทานและห�วงโซ�แห�งคุณค�า 
 (Supply & Value Chain) ที่ทันต�อสถานการณ�
 ที่ปรับเปล่ียนของโลก

• สร�างจ�ตสำนึกและการมีจ�ตสาธารณะ
  ให�อยู�ใน DNA ของบุคลากร

HARMONY

• บร�หารองค�กรสู�ความเป�นเลิศเพ�่อให�เกิดความยั่งยืน
 ในการอำนวยความสะดวกให�ชุมชนสังคม
 มีความกินดี อยู�ดี มีความสุข และได�รับการ
 ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
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การพัฒนาผู�นำและทรัพยากรบุคคล

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

การจัดการข�อขัดแย�ง
และสร�างการยอมรับจากชุมชน

คุณค�าทางสังคม

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การศึกษา

การบร�หารจัดการนวัตกรรม
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

Core Competencies :
คุณสมบัติที่พนักงานทุกคนต�องมี

Values  :
คุณค�าร�วมที่องค�กรปรารถนาอยากให�มี

Leadership :
ความสมบูรณ�ของภาวะผู�นำที่จำเป�นต�องมี

1. ความมุ�งมั่นทำงานให�สำเร็จ (รักงาน)
2. ความใส�ใจบร�การลูกค�า (รักลูกค�า)
3. การปฏิบัติตนด�วยความสุจร�ตและมีคุณธรรม (รักความซื่อสัตย�) 
4. การอุทิศตนต�อองค�กร (รักองค�กร)
5. การทำงานเป�นทีมและความร�วมมือในการทำงาน (รักทีมงาน)

แกร�ง – กล�า - สัจจะวาจา - สามัคคี – 
มีน้ำใจ - ให�ความเคารพผู�อ่ืน –
ชื่นชมความงามแห�งชีว�ต

ระดับตน มีความจร�งใจ – ไม�ศักดินา – ใช�ป�ยวาจา –
 อย�าหลงอำนาจ -
ระดับกลาง เป�นแบบอย�างที่ดี - มีความยุติธรรม –
 ให�ความเมตตา – กล�าตัดสินใจ       
ระดับสูง อาทรสังคม – บ�มเพาะคนดี  - มีใจเป�ดกว�าง

รางวัลจาก Thailand Management Association ทั้งในด้านนวัตกรรมและ 
ด้านผลติภณัฑ์และบริการ จากโครงการการประกวดนวัตกรรมในรูปแบบปิดและเปิด 
CP ALL’s Innovation Awards และโครงการ Eat Well ที่มีการจัดรวบรวมอาหาร
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไว้ให้ผู้บริโภคมีความสะดวกในการเลือกซื้อ 

รางวัล “องค์กรดีเด่น ด้านสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม) และ
องค์กรดีเด่นด้านการช่วยสนับสนุน 
การลดบริโภคโซเดียม” จากเครือข่าย
ลดบริโภคเค็ม ส�านักงานกองทุน 
สนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  
ในปี 2561 

รางวัล Best Investor Relations in Consumer  
Staples Sector in South East Asia เป็นรางวัล 
จากผลการโหวตของนักวิเคราะห์และผู้บริหารกองทุน
กว่า 100 ราย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้  นับเป ็นอีกหนึ่ งความภูมิ ใจขององค ์กร 
และประเทศไทย จากการมุ่งมั่นในการด�าเนินงานตาม
ปณิธานขององค์กร ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาส
ให้ทุกคน

ผลจากความมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านการเขียน การเรียนรู้ต่อเนื่องกว่า 15 ปี ผ่านหลากหลายเวที  
เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมแห่งการอ่านการเรียนรู้ ซีพี ออลล์ ได้รับรางวัลประเภทองค์กรดีเด่น 
ในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน (ระดับประเทศ) ประจ�าปี 2561 นับเป็นองค์กรเอกชนรายเดียว
ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยจะได้รับถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

ซีพี ออลล์ ตระหนักและเป็นส่วนหนึ่งของประเทศชาติในการผลักดัน การลดใช้พลังงาน 
อย่างยั่งยืนมาตลอด การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มอบตราสัญลักษณ์ฯ ระดับที่ 2 “กฟน. 
อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น” ประเภทอาคารส�านักงานอาคารธาราสาทร จากมาตรการ 
การเปลี่ยนหลอดแอลอีดีแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 
ล่วงเวลาในพื้นที่ส�านักงาน และรางวัลประเภทร้านสะดวกซื้อประหยัดพลังงานเป็นปีที่ 4

เรายินดีเสมอที่จะร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน การได้เห็นรอยยิ้มของทีมงาน 
ผู้คนในชุมชน สังคม มีความสุข ถือเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจและยิ่งผลักดันให้เรามุ่งมั่นท�าต่อไปไม่สิ้นสุด 

และนี่คือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบุคลากรทุกคนใน ซีพี ออลล์
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ต่อยอดปณิธาน ยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน

จากการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในปี 2560 ที่มีการก�าหนด
กรอบการพัฒนาประเด็นทางด้านความยั่งยืนครอบคลุมด้าน 
การก�ากับดูแล การดูแลทรัพยากรบุคคล การรักษาสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้า บริการ และประสิทธิภาพ  
การด�าเนินงาน รวมถึงการเพิ่มคุณค่าทางสังคม สร้างการยอมรับ
ของชุมชน ในปี 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อย (“บริษัท”) ได้ด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่องทั้งการก�าหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงการด�าเนินงาน ให้บรรลุ
เป้าหมายของการเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

บริษัทประกาศนโยบาย กรอบการพัฒนาและเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2560 โดยด�าเนินงานภายใต้กรอบ 

การท�างาน 3 เสาหลัก คือ มุง่มัน่ท�าธรุกจิด้วยใจทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ (Heart) มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
(Health) และ มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Home)

บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร “ผสมส่วนเหมือน ผสาน 
ส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียวดุจดนตรีวงเดียวกัน (Harmony) 
เพราะบริษัทเชื่อว่าวัฒนธรรมองค์กรคือ “พลังชีวิต” ที่ท�าให้องค์กร
เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ท�าให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
สามารถท�างานร่วมกนั ด้วยการยอมรับความต่าง หล่อหลอมพลังกาย
พลังความคิด ทักษะ และความสามารถ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  
เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท ดังภาพ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561
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การพัฒนาผู�นำและทรัพยากรบุคคล

คุณค�าทางสังคม

การศึกษา สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การบร�หารจัดการนวัตกรรม
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การจัดการข�อขัดแย�งและ
สร�างการยอมรับจากชุมชน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

สิทธ�มนุษยชนและการปฎิบัติด�านแรงงาน

การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ การดูแลทรัพยากร
บุคคล บริ ษัทได ้ก� าหนด
กลยุทธ์การด�าเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลภายใต้ช่ือ 
“Recruit – Retain – Retire” 
เพื่อก�าหนดทิศทางตั้งแต่

Recruit การก�าหนดคุณสมบัติของทรัพยากรบุคคลที่บริษัท
ต้องการ และปลูกฝังผ่านการด�าเนินงานด้านการศึกษา รวมถึง 
การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมงานกับบริษัท Retain การพัฒนา 
และสร้างความผูกพันระหว่างทรัพยากรบุคคลท่ีดีและเก่งไว้กับ
บรษัิท ผ่านการด�าเนนิงานด้านสทิธิมนษุยชนด้านแรงงาน การดแูล
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร และ 
การสร้างความผกูพนักบับุคลากร และสดุท้ายคือ Retire การเตรยีม 
ความพร้อมและดูแลความเป็นอยู่หลังการเกษียณอายุจากบริษัท 
ผ่านการให้ข ้อมูลเรื่องสิทธิตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ 

การก�ากับดูแลกิจการ 
บริษัทได้มีการทบทวน และ
ก�าหนดนโยบายเพิ่มเติม  
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มีความส�าคัญและมีผลต่อ 
การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ได้แก่ 
นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายป้องกัน 
การฟอกเงนิ นโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล แนวปฏบัิตคิุม้ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

นโยบายเหล่านี้นอกจากจะถูกก�าหนดข้ึนใหม่ให้ครอบคลุม 
และรัดกุมยิ่งขึ้นแล้ว ยังมีการสื่อสารให้พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายนอก เช่น คู่ค้า รับทราบและเข้าใจ เนื่องจากบริษัทเชื่อว่า
พนกังานเป็นปัจจยัหลักทีจ่ะสนบัสนนุการด�าเนนิงานด้านการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี บริษัทสื่อสารนโยบายเหล่านี้ผ่านจดหมายเวียน
ภายใน การจัดการอบรม แบบทดสอบออนไลน์ และสือ่ต่าง ๆ  ภายใน
บริษัท

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืน ของ ซีพี ออลล์

การพัฒนาผู�นำและทรัพยากรบุคคล

คุณค�าทางสังคม

การศึกษา สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การบร�หารจัดการนวัตกรรม
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การจัดการข�อขัดแย�งและ
สร�างการยอมรับจากชุมชน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

สิทธ�มนุษยชนและการปฎิบัติด�านแรงงาน

การต�อต�านทุจร�ตคอร�รัปชัน

การกำกับดูแลกิจการ

ตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว บริษัทยังคงให้ความส�าคัญโดยผนวกการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนเข้าในโครงสร้างการบริหารดังนี้

โครงสร�างการพัฒนาความยั่งยืน ของ ซีพ� ออลล�
คณะกรรมการบร�ษัท

ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�จัดการ และประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร

คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบ

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค�กร

สายงาน CAF-M 11. การจัดการ
 การเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
12. การดูแลรักษา
 ทรัพยากรน้ำ

สายงาน
กระจายสินค�า

สายงานการตลาด
และบร�หารผลิตภัณฑ�

ศูนย�นวัตกรรม
กลุ�มซีพ� ออลล�

7. สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

9. การบร�หารจัดการ
 นวัตกรรม

สายงานบัญชี
และการเง�น

1. การกำกับ
 ดูแลกิจการ
5. การต�อต�าน
 ทุจร�ต
 คอร�รัปชันสายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

สายงานทรัพยากร
บุคคล

2. สิทธ�มนุษยชน
 และการปฏิบัติ
 ด�านแรงงาน
3. การพัฒนาผู�นำ
 และทรัพยากร
 บุคคล

สายงานพัฒนา
ความยั่งยืน  4. ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

 6. คุณค�าทางสังคม
 8. การศึกษา
 10. การดูแลความปลอดภัย
  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อม
  ในการทำงาน
 15. การจัดการข�อขัดแย�ง
  และสร�างการยอมรับจากชุมชน

 13. การปกป�องระบบนิเวศ
  และความหลากหลายทางชีวภาพ
 14. การจัดการห�วงโซ�อุปทาน
  อย�างรับผิดชอบ

สายงานปฏิบัติการ

สายงานจัดซ้ือ

กำ
กับ

ด
ูแล

บร
�หา

รจ
ัด

กา
ร

ด
ำเ

นิน
งา

น

คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำหนดค�าตอบแทน
และสรรหากรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

โดยบริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาในปี 2563 ดังนี้



บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

1514

การพัฒนาผู�นำและทรัพยากรบุคคล

คุณค�าทางสังคม

การศึกษา สุขภาพและสุขภาวะที่ดี

การบร�หารจัดการนวัตกรรม
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การจัดการข�อขัดแย�งและ
สร�างการยอมรับจากชุมชน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศและ
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และสภาพแวดล�อมในการทำงาน
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การบร�หารจัดการนวัตกรรม
การดูแลความปลอดภัย / อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

การจัดการข�อขัดแย�งและ
สร�างการยอมรับจากชุมชน

การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดูแลรักษาทรัพยากรน้ำ

การปกป�องระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ

การจัดการห�วงโซ�อุปทานอย�างรับผิดชอบ

ความผูกพันกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
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การกำกับดูแลกิจการ

ท่ีผู้เกษียณอายุที่ผ่านเกณฑ์ จะได้รับจากบริษัทเป็นการตอบแทน
ความเชื่อใจและความอุตสาหะทั้งแรงกายและแรงใจร่วมกับบริษัท 
ซึ่งผลการด�าเนินงานที่บริษัทมีความภูมิใจอย่างมาก จากโครงการ
หลัก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และโครงการระบบการให้รางวลัและยกย่องชมเชย ส่งผลให้คะแนน
ประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของพนักงานต่อบริษัท 
ที่ส�ารวจจากพนักงาน ร้อยละ 74 ของพนักงานทั้งหมดสูงขึ้นเป็น  
ร้อยละ 82 ในปี 2561

การรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทมุ ่ งด� า เนินงานตาม
กลยุทธ์ 7-Go Green อย่าง
ต่อเนื่อง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 
แนวทางเพื่อให้เข้ากับบริบท
ของการด�าเนินกิจการในส่วนต่าง ๆ  ที่บริษัทสามารถผลักดันให้เกิด
ผลได้ ได้แก่ Green Stores ส�าหรับร้านสาขาเป็นหลัก Green 
Logistics ส�าหรับศูนย์กระจายสินค้า Green Packaging ส�าหรับ
บรรจุภัณฑ์ Green Living ส�าหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
ในปี 2561 นอกจากการลดการใช้พลังงานแล้ว บริษัทยังด�าเนิน
โครงการเพื่อลดของเสียจากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง (Single-use  
plastics) โดยเฉพาะการใช้ถงุพลาสตกิ นอกจากนี ้บริษทัยงัส่งเสรมิ
และผลักดันการผนวกการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของคู ่ค้า 
ทุกกลุ่มผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

การพัฒนานวัตกรรม
ด้านสินค ้า บริการ และ
ประสทิธิภาพการด�าเนินงาน
เพื่อให ้ก ้าวทันกับโลกที่ม ี
การเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด บริษทัโดยศนูย์นวตักรรม กลุ่ม ซพี ีออลล์ 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Science 
Technology and Innovation Development Office: STIDO) 
ร่วมกับสายงานการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ โดยผลงาน
ในปี 2561 ที่เริ่มเห็นผลการด�าเนินงานมีดังนี้ 

ด้านการพัฒนาสินค้า และบริการ ผ่านพัฒนาสินค้าและการ 
จัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 

รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ ซ่ึงเห็นได้ชัด
ใน 24 shopping ซึ่งมีทั้งในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์มือถือ ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
บริษัทน�าแนวความคิด Internet of Things มาประยุกต์ใช้ผ่าน 
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์การท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้าน
สาขา ซึ่งช่วยแจ้งเตือนการบ�ารุงรักษาเพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ ์
เสื่อมสภาพจากการใช้งานก่อนเวลาและช่วยยืดอายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการช่วยลดปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 
และอิเล็กทรอนิกส์ 

การเ พ่ิมคุณค ่าทาง
สงัคม สร้างการยอมรบัจาก
ชุมชน จากการ รับทราบ 
ผลส�ารวจข้อห่วงกังวลและ 
ข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัท กอปรกับนโยบาย 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการให้โอกาสด้านการศึกษา 
และคุณค่าทางสังคม บริษัทจึงได้พัฒนาโครงการโดยใช้จุดแข็ง 
ของบริษัทในเรื่องช่องทางการค้าปลีก มาช่วยเหลือสังคม ชุมชน  
โดยพฒันาโครงการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของเกษตรกร และคูค้่า
รายย่อย ท้ังในพื้นที่การด�าเนินงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ 
ข้อกังวลด้านเศรษฐกิจชุมชนและการจ้างงาน และทั่วประเทศ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคม สร้างการยอมรับจากชุมชนของบริษัท 

ส�าหรับคู่ค้ารายย่อย บริษัทมีการด�าเนินโครงการส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเป็นช่องทางกระจายสินค้าพิเศษโดยคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงภายในจังหวัดผ่านเกณฑ ์
เบื้องต้น คัดเลือกร้านสาขา 5 สาขา เพื่อทดลองขาย และสนับสนุน
การขายด้วยการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ในร้านสาขา พร้อมทั้งติด 
สื่อประชาสัมพันธ์ โดยในกรณีที่สินค้าผ่านเกณฑ์ที่บริษัทก�าหนด 
บริษัทจะสนับสนุนต่อด้วยการขยายการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ ์
สู่สาขาในจังหวัด ในภูมิภาค และทั่วประเทศ ตามขั้นตอนตามปกติ
ต่อไป

และด้วยความเชื่อมั่นว่าสังคมจะพัฒนาได้ หากคนในสังคม 
ได้รับโอกาสการเรียนรู้ บริษัทได้ด�าเนินโครงการ 1 สาขา 1 ทุน 
การศกึษา มอบทนุการศกึษาให้เยาวชนไทย ผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
ในชุมชนต่าง ๆ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ที่วิทยาลัย
เทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ ศนูย์การเรยีนปัญญาภวิฒัน์ และทีว่ทิยาลยั
อาชีวศึกษาเอกชนในเครือข่ายอีกด้วย
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บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนปี	2563	ดังนี้

การก�ากับดูแลกิจการ : 
การสร้างหลักประกันการด�าเนินงานท่ีโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยการรายงานการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล

กิจการ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม  
มีจริยธรรมทางธุรกิจ และการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนผ่าน
รายงานที่ได้รับการทวนสอบและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ 
ตามมาตรฐานสากล

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน : 
การด�าเนินการตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Due Diligence: HRDD) ตามหลักปฏิบัติ

ของสหประชาชาติว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(United Nation Guiding Principles on Business and Human 
Rights: UNGPBHR) เคารพและผดุงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน จัดให้ม ี
ช่องทางในการสื่อสารด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน มีการบริหาร
จัดการความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง (Diversity  
& Inclusion) 

การพัฒนาผู้น�าและทรัพยากรบุคคล : 
การพัฒนาพนักงานให้มีความรู ้และทักษะที่จ�าเป็นเพื่อ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พัฒนาผู้น�าในองค์กร 

ให้มวีสิยัทศัน์การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือความยัง่ยนืของธุรกิจ 
และพัฒนาคู่ค้าและพันธมิตรธุรกิจให้มีความรู้และทักษะที่จ�าเป็น
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
การพัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันกับผู ้มีส ่วนได้ 
ส่วนเสียโดยมีการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเข้าใจถึง

ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม เพ่ือตอบสนองต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการสร้างความตระหนักของคนในองค์กร
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกระบวนการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน :
การสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและความมุ่งม่ันที่จะ
ต่อต้านการทุจริต โดยปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติส�าหรับการ 

ต่อต้านการทจุรติ” ให้พนกังานและคูค้่าหลักทีส่�าคญัใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติในการด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้
ในการป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการต่อต้านการทุจริต 
ของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการคอร์รัปชันเพื่อให้บริษัทสามารถ
ด�าเนินธุรกิจตามความมุ่งมั่นที่ก�าหนดไว้ได้ 

คุณค่าทางสังคม :
การสร้างคุณค่าทางสังคมโดยส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
ให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์
และบริการรายย่อย (Suppliers) และสร้างโอกาสทางอาชีพรวมถึง
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับกลุ่มเปราะบาง (กลุ่มคนในสังคมที่ต้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ) 

สุขภาพและสุขภาวะที่ดี : 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ ์
และบรกิารใหม่ทีมุ่ง่เน้นสขุภาพ โภชนาการ และสขุภาวะทีด่ี 
ส่งเสริมการแสดงฉลากโภชนาการส�าหรับผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึง
มีการพัฒนาบริการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพและ 
สุขภาวะที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษา :
การสนับสนุนเด็ก เยาวชน และผู ้ใหญ่ มีโอกาสเข้าถึง 
การศึกษาและการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นรวมถึงทักษะ 
ทางเทคนคิและอาชีพส�าหรับการจ้างงาน การมงีานทีด่แีละการเป็น
ผู้ประกอบการ

การบริหารจัดการนวัตกรรม :
การสร้างมูลค่าจากนวัตกรรม ทั้งจากผลิตภัณฑ์ใหม่และ
มูลค่าจากผลของการประหยัดที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมร่วมกับ ผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร

การดูแลความปลอดภัย/อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน :

การให้ความส�าคญักบัการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานของพนักงาน และครอบคลุม
รวมถงึผูร้บัเหมา โดยถอืเป็นส่วนส�าคญัในการด�าเนนิงานทกุกจิกรรม
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การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ :
การลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกผ่านการลดการใช้
พลังงานต่อหน่วยการผลิต และเพ่ิมสัดส่วนการใช ้

พลงังานหมุนเวียน รวมทัง้ปรมิาณของเสยีท่ีไปก�าจดัด้วยการฝังกลบ  
ลดปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษ ส่งเสริมให้เกษตรกร คู่ค้า 
ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการรายย่อย (Suppliers) ของบริษัท  
ลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
ส่งเสริมการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต 
ของผลติภณัฑ์และบรกิาร และสนบัสนนุโครงการรบัมอืกบัภยัพบิตัิ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดูแลรักษาทรัพยากรน�้า : 
การลดการใช้น�้าต่อหน่วยการผลิต ให้มีการจัดการ 
ความเสี่ ยงที่ เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากรน�้ า  

เพิ่มสัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งน�้า
ของชุมชนตามความเหมาะสม

การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ : 
การประเมนิการจดัหาวัตถดุบิจากแหล่งผลติหรอืผลิตภัณฑ์ 

จากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�าลายป่าไม้และทรัพยากรทางทะเล รวม
ถึงสนับสนุนโครงการปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ 
(อาทิ ป่าแหล่งต้นน�้า ทะเลและชายฝั่ง) ตามความเหมาะสม

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ : 
การตรวจประเมินด้านความยั่งยืนกับคู ่ค้าธุรกิจหลัก 
ทุกราย เพ่ือจัดหาวัตถุดิบหลักหรือผลิตภัณฑ์จาก 

แหล่งผลิตที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมถึง
ส่งเสริมการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การจัดการข้อขัดแย้ง
และสร้างการยอมรับจากชุมชน :
การร่วมหารือและสานสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจ 

ลดข้อขัดแย้งระหว่างองค์กรและสังคม รวมถึงให้มีการประเมิน 
ผลกระทบที่อาจมีผลต่อสังคม โดยมีการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
รองรบัความเสีย่งดังกล่าว พร้อมกบัการให้ความส�าคญัต่อการลงทุน
ในชุมชน รวมถึงจัดให้มีกลไกส�าหรับจัดการข้อร้องเรียนประเภท 
ผลกระทบทางสังคม พร้อมแนวทางการด�าเนินงานแก้ไข

นอกจากนี ้การด�าเนนิธุรกจิทีส่อดคล้องกับเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) บริษัทมีแผนการด�าเนิน
ธุรกิจ มุ่งเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพชีวิต และปกป้องสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังแสดงในภาคผนวก เพื่อตอกย�้าถึงความ 
มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตามมาตรฐานสากล 
สอดคล้องกับ SDGs ในปี 2561 บริษัทร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ 
และภาคเอกชนชัน้น�า เชญิ “บนั คมีนู” อดตีเลขาธกิารสหประชาต ิ
ร่วมเปิดตัว “สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพก็แห่งประเทศไทย 
(GCNT)” ร่วมสร้างประวตัศิาสตร์หน้าใหม่ของภาคเอกชนไทยในการ
ขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน 

ความส�าเร็จด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญของบริษัท คือ การได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นบริษัทช้ันน�าในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์  
(Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ทั้งระดับโลก  
(DJSI World) และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) 
หมวดอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค 
(Food & Staples Retailing) ประจ�าปี 2561 ซึ่งถือเป็นบริษัทไทย
เพยีงแห่งเดยีวทีผ่่านการคดัเลือกในหมวดอตุสาหกรรมนี ้โดยจดุเด่น
ที่ท�าให ้ได ้รับการคัดเลือกมาจากคุณสมบัติด ้านการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า และการด�าเนินการเรื่องบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เข้า 
เป็นสมาชกิในดชัน ีThailand Sustainability Investment (THSI) 
คัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งพิจารณาจาก 
ผลการด�าเนินกิจการในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

1918

ใส่ใจทุกสาระส�าคัญ เพื่อความยั่งยืนทุกมิติ

แนวทางการจัดท�ารายงาน
ภายใต้นโยบาย และการด�าเนนิการตามเป้าหมายเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบริษทั 

ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน 
เพ่ือเปิดเผยแนวทางและผลการด�าเนินงานทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ของปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยได้เปิดเผย 
อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 การจัดท�ารายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2561 ได้ก�าหนดเนื้อหา
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (In accordance criteria) กับ Global Reporting Initiative 
Standards ในระดับหลัก (Core option) และยังคงขอบเขตการรายงาผลการด�าเนินงาน
ในภาพรวมของบริษัท ครอบคลุมทั้ง 8 หน่วยธุรกิจ



บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

1918

การประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท 
บริษัท ได้ท�าการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) โดยค�านึงถึง

ระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่ไปกับระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางการตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน โดยมีขั้นตอนการประเมินดังนี้

กระบวนการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญ

การทบทวนรายงาน
จากผลการประเมินประเด็นที ่มีนัยสำคัญด�านความยั ่งยืนทั ้ง 3 ขั ้นตอนก�อนหน�า 
คณะกรรมการ บร�หารได�ทำการทบทวนผลการประเมินดังกล�าวและให�ความเห็นชอบกับ 
ประเด็นที่มีนัยสำคัญด�านความยั่งยืนประจำป� 2561

การทวนสอบประเด็นที่มีนัยสำคัญ
บร�ษัทได�ทบทวนความถูกต�องของการประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญด�านความยั่งยืนของ
บร�ษัทโดยเฉพาะอย�างยิ�งมุมมองและความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกองค�กร 
ได�ทำการรวบรวมความคิดเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย พร�อมท้ัง 
ทำการสัมภาษณ�เชิงลึกกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกลุ�มลูกค�า คู�ค�า และกลุ�มผู�นำชุมชนเพ�อ่เป�น 
ข�อมูล นำเข�าประกอบการประเมิน

การจัดลำดับความสำคัญ
บร�ษัท ได�นำประเด็นความยั่งยืนที่รวบรวมได�มาทำการคัดกรองขั้นต�นโดยการทบทวน 
กลั่นกรองจากทีมงานที่ปร�กษา จากนั้นได�ออกแบบชุดคำถามจำนวน 2 ชุด ชุดแรกใช�ใน 
การสอบถามความเห็นของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของบร�ษัทและ ชุดท่ี 2  ใช�สอบถามผู�บร�หาร 
ของบร�ษัท เพ�อ่ให�ได�ประเด็นความย่ังยืนท่ีผ�านการคัดกรองเบ้ืองต�น โดยมีผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
ผู�บร�หารและพนักงานของบร�ษัทเข�าร�วมให�ความเห็นมากกว�า 1,900 ราย จากนั้นประเด็น 
ดังกล�าวได�ถูกพ�จารณาโดยตัวแทนผู�บร�หารระดับสูงของบร�ษัท ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ�่อกลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ โดยคำนึงถึงระดับอิทธ�พลต�อการประเมิน และ 
การตัดสินใจ ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ควบคู�ไปกับระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ�งแวดล�อมขององค�กร

การระบุประเด็นสำคัญ
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค�กร ได�ทำการรวบรวมประเด็นด�านความยั่งยืน ที่มี 
ความเกี่ยวข�องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ทั้งจากมาตรฐาน หร�อแนวทางสากลของ 
Global Reporting Initiative ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส� (Dow Jones Sustainability 
Indices: DJSI) แนวโน�มของโลกและประเด็นด�านการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค�กรสหประชาชาติ 
(SDGs) รวมถึงประเด็นอื่นที่บร�ษัท ในอุตสาหกรรมเดียวกันหร�อเกี่ยวเนื่องกับบร�ษัท 
ให�ความสำคัญ



บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

PB20

ขอบเขตของประเด็น

หัวข้อในรายงาน ประเด็น กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต
ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ส่วนที่ 3
มุ่งมั่นท�าธุรกิจ
ด้วยใจที่เป็นธรรม 
โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
(Heart)

การก�ากับดูแล 102- 19 X

การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 205-2 X X

สิทธิมนุษยชน 412-1 X X

การสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 103-1, 103-2 X X

การจัดการทุนมนุษย์ 404-2, 404-3 X

ส่วนที่ 4
มุ่งมั่นสร้างสังคม 
ที่ยั่งยืน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
(Health)

นวัตกรรม 203-1 X X

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 403-4 X X

การส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะ FP5-FP7, 417-1 X X

การส่งเสริมการศึกษา 103-1, 103-2 X X

การสร้างคุณค่าทางสังคม 103-1, 103-2 X X

ส่วนที่ 5
มุ่งมั่นเพื่อ 
สิ่งแวดล้อม 
ที่ยั่งยืน 
(Home) 

การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 304-2 X X

การจัดการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 302-4 X

การจัดการน�้า 103-1, 103-2 X

ความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่อุปทาน 204-1 X

การจัดการข้อขัดแย้ง และสร้างการยอมรับจากชุมชน 103-1, 103-2 X X

ทั้งนี้ ข้อมูลในเล่มรายงานได้รับการทวนสอบโดยผู้ทวนสอบภายนอก ผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร  
เพื่อให้แน่ใจได้ว่าหน่วยงานเป็นอิสระจากการท�างานของบริษัท และมีคุณวุฒิความสามารถในการทวนสอบ อ้างอิงตามมาตรฐาน 
การทวนสอบ ISAE3000 และ AA1000AS ตามรายงานในภาคผนวก

แผนภาพผลการประเมิน ประเด็นที่มีนัยสำคัญของ ซีพ� ออลล� ประจำป� 2561

จากกระบวนการข�างต�น บร�ษัท สามารถแสดงภาพรวม
ของประเด็นที่มีนัยสำคัญได�ดังแผนภาพ

การกำกับดูแล

การป�องกัน
และต�อต�านการทุจร�ต

สิทธ�มนุษยชน

การสานสัมพันธ�
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

การจัดการ
ทุนมนุษย� นวัตกรรม

การจัดการ
ด�าน

อาชีวอนามัย
และ

ความ
ปลอดภัย

การส�งเสร�ม
สุขภาพ

และสุขภาวะ

การส�งเสร�ม
การศึกษา

การสร�างคุณค�าทางสังคม

การจัดการข�อขัดแย�ง
และสร�างการยอมรับจากชุมชน

การจัดการความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และการอนุรักษ�

ระบบนิเวศ

การจัดการตอบสนองต�อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระ
ด

ับอ
ิทธ

�พ
ลต

�อก
าร

ต
ัด

สิน
ใจ

 แ
ละ

ปร
ะเม

ินผ
ู�มีส

�วน
ได

�ส�ว
นเ

สีย

การจัดการน้ำ

ความรับผิดชอบ
ตลอดห�วงโซ�อุปทาน

ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต�อองค�กร ทั้งด�านเศรษฐกิจ สิ�งแวดล�อม และสังคม

จากกระบวนการข้างต้น บริษัท สามารถแสดงภาพรวมของประเด็นที่มีนัยส�าคัญได้ดังแผนภาพ

แผนภาพผลการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญของ ซีพี ออลล์ ประจ�าปี 2561



21

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล  

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อต้�นก�รทุจริต 

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริห�รสิทธิเท่�เทียมด้วยใจที่เป็นธรรม  

ส�นประโยชน์สุขของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่�ย เค�รพคู่ค้� 

และคู่แข่งต�มกรอบกติก�อย่�งมืออ�ชีพ พร้อมให้โอก�ส

บุคล�กรในก�รพัฒน�ศักยภ�พตนเอง ให้เติบโตไปด้วยกัน 

กับองค์กรอย่�งยั่งยืน

จิตเจตจำ�นงม่ัน รังสรรค์ธุรกิจ
โปร่งใส เป็นธรรม เท่�เทียม

องค์กรแห่งธรรม�ภิบ�ล
บริห�รด้วยคว�มโปร่งใส

ยืนหยัดคว�มสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

เค�รพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักก�รส�กล

ร่วมสร้�งสังคมสันติสุข

เปิดใจรับคว�มแตกต่�ง
สร้�งสัมพันธ์ ส�นประโยชน์สุข

ผสมส่วนเหมือน ผส�นส่วนต่�ง
สร้�งคนดีและเก่ง

ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ซีพี ออลล์ เชื่อว่าองค์กรที่ดีต้องมี “ธรรมาภิบาล” 
คือการกำากับดูแลกิจการด้วยความสุจริต มีจริยธรรมในใจ 
เป็นสิ่งที่เราให้ความสำาคัญมาตลอด มิใช่เพียงประกาศ
นโยบายสวยหรู ทว่า ทุกคนในองค์กรต่างยึด “ธรรมาภิบาล” 
เป็นหลักปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรมเสมอมา

องค์กรแห่งธรรมาภิบาล
บริหารด้วยความโปร่งใส
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความท้าทาย 
บริษัทมีความเชื่อม่ันว่าการก�ากับดูแล

กจิการถือเป็นหัวใจส�าคญัในการด�าเนนิงาน
ของบริษัท รวมถึงการก�าหนดทิศทาง และ
กรอบการด�าเนินงานขององค์กร บริษัท
ตระหนักในความส�าคัญของประเด็นนี้  
และมีความพยายามจัดการด�าเนินงาน 
ด้านก�ากับดูแลกิจการให้ชัดเจนและเป็น 
รูปธรรม ความท้าทายคือ การสร้างความ
เข้าใจและสื่อสารให้พนักงานกว่า 150,000 
คน ที่มีความหลากหลายและกระจายอยู ่
ทัว่ประเทศ รบัรู ้เข้าใจและสามารถปฏบิตัติาม 
ได้บนบรรทัดฐานเดียวกันในทุกหน่วยงาน 
จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ ถูกต้อง โปร่งใส  
และตรวจสอบได้

องค์กรธรรมาภิบาล บริหารด้วยความโปร่งใส

กว่า 31 ปี ที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บริษทั”) ด�าเนนิ
ธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท น�าเสนอ
สินค้าคุณภาพ และบริการความสะดวก 
แก่ลูกค้า ควบคู ่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ 
อย ่างเป ็นธรรมกับผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  
ยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล พร้อมค�านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร 
เพ่ือให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่มีจริยธรรม

คุณธรรม ความโปร่งใสที่ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
โดยยดึมัน่การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั และสอดคล้องหลกัมาตรฐานสากล 
สร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม และช่วยให้บริษัทปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ความคืบหน้าปี
2561

>> ก�าหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(data privacy) และแนวปฏิบัติ

>> ก�าหนดนโยบายป้องกันการฟอกเงิน
>> จัดอบรมให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป
>> จัดอบรมคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า 

ที่ส�าคัญล�าดับที่ 1 (Critical Tier 1 Suppliers)
>> บรรจุหลักสูตรลงในโปรแกรม On Boarding

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

• ร้อยละ 100 ของพนักงาน ระดับบังคับบัญชา 
 หรือเทยีบเท่าขึน้ไป ผ่านการอบรมคู่มือจริยธรรมธรุกิจ 
 และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน

• ร้อยละ 100 ของคู่ค้าท่ีส�าคัญล�าดบัที ่1  
(Critical Tier 1 Suppliers)  
ผ่านการอบรมคู่มอืจริยธรรมและแนวปฏบัิติ

• ร้อยละ 100 ของสโตร์พาร์ทเนอร์ 
 ผ่านการอบรมคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติ

• ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมสอบผ่าน CG Quiz

• ร้อยละ 97 ของพนักงานรับรู้ เข้าใจ 
 และสามารถน�าไปปฏิบัติได้
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ผลการด�าเนินงานเทียบเป้าหมาย
ผลด�ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เป้ำหมำย ปี 2563

บริษัทย่อยที่มีการเปิดเผยผลการด�าเนินงานด้านธรรมาภิบาล 
และความยั่งยืนผ่านรายงานความยั่งยืน (ร้อยละ)

15 46 61 100 

การด�าเนินการ 
การด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่เป็นรูปธรรมของ

บริษัท เริ่มจากการจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านงานก�ากับดูแล 
โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส�าคัญใน
การขบัเคลือ่นองค์กร มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบในการก�ากบัดแูล
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรและแนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ 
ภายใต้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎบตัรและมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทั
โดยตรง ดังนี้

1.คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากท�าหน้าที่สอบทาน 
งบการเงินแล้ว ยงัสอบทานการด�าเนนิงานของบรษัิทให้ถกูต้องตาม 
นโยบายและระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และ 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบ 
การควบคุมภายในที่ดี ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร
ความเสีย่งทีร่ดักมุ มกีารหารือร่วมกบัผู้สอบบญัชซีึง่เป็นผูต้รวจสอบ

เป้าหมายปี 
2563

ร้อยละ 100
ของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย 
มีการเปิดเผยผลการด�าเนินงาน 
ด้านธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 

ผ่านรายงานความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์

ภายนอกที่เป็นอิสระเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับงบการเงินและ 
การควบคุมภายใน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและ 
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 4 ครั้ง บริษัท
ได้น�าข้อเสนอแนะทั้งจากกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี
ภายนอกไปปรับปรุงในทันที และรายงานผลการปรับปรุง 
ต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

2.คณะกรรมการก�ากับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล  
ท�าหน้าท่ีในการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย 
ต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
และมีการทบทวนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล กฎหมายและระเบียบ 
ข้อบงัคบัของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กร ทีท่�าหน้าทีก่�ากบัดแูล 

พร้อมทัง้รายงานสรุปผลการปฏิบตังิาน และให้ค�าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ  
การต่อต้านการทุจริต ความรับผิดชอบต่อสังคมและการจัดการ 
ความยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปีละ 2 ครั้ง 
นอกจากนี้ยังก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน 
ให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชัน นโยบายความยัง่ยนื รวมทัง้สอบทานและประเมินผล 
การปฏิบัติตามนโยบายร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให ้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินการให้เป็นตามนโยบายดังกล่าว

3.คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ  
ท�าหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบ 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงเพ่ือเสนอความเหน็
ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินค่าตอบแทนของผู้บริหาร
ระดบัสงูให้สอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิาน โดยคณะกรรมการบรษัิท
เป็นผูอ้นมุตัค่ิาตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้
เป็นผู ้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ นอกจากน้ียังพิจารณา 
หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งคัดเลือกบุคคล
ตามกระบวนการสรรหาที่ได้ก�าหนดไว้ รวมถึงบุคคลที่เสนอโดย 
ผูถ้อืหุน้รายย่อยตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษัิทก�าหนด และเสนอความเห็น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

การด�าเนินงานของคณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลสะท้อน
ความมุ่งม่ันผ่านการจดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกจิการ แนวปฏบิตัิ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่มีเนื้อหาครอบคลุม 5 หมวดหลัก ได้แก่ 
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั การค�านงึ
ถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการทบทวน
ปรับปรุงแก้ไขนโยบายและแนวปฏิบัติให้มีความทันสมัยต่อ
เหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยน�าเอา

บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการตรวจสอบ  
และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปีละ 2 คร้ัง เพื่อสอบทาน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ต่าง ๆ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎระเบยีบข้อบงัคบั ความเสีย่งด้านสงัคมสิง่แวดล้อมและเศรษฐกจิ 
ความเส่ียง ด้านภาษี ความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึง
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ภายใต้กรอบการด�าเนินงาน ตามภาพ

หลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่สี�าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี พ.ศ. 2560 
(Corporate Governance Code: CG Code) ทีอ่อกโดยส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท

ในหน้าทีด้่านการบรหิารความเสีย่ง บรษิทัก�าหนดให้มหีน่วยงาน 
บริหารความเสี่ยง (Risk Management unit) และหน่วยงานก�ากับ
ดแูลการปฏบิติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบและข้อบงัคบั 
(Compliance unit) ภายใต้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Committee) โดยมตีวัแทนของทกุสายงานในบริษัท
ร่วมกนัเป็นคณะท�างานให้กบัทัง้สองหน่วยงานเพ่ือให้การด�าเนนิงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งรายงาน 
สรปุผลการปฏบิตังิานและข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชุม คณะกรรมการ

โดยในแต่ละปี บริษัททบทวนประเด็นความเสี่ยง และรายการ
กฎหมายทีจ่�าเป็นต่อการประกอบกิจการ ซ่ึงผลการทบทวนปี 2561 
บริษัทยังคงเห็นความเสี่ยงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการด�าเนินกิจการ 
(Emerging Risk) ในเร่ืองของแนวโน้มการเปล่ียนถ่ายเข้าสูย่คุดิจทิลั 
(Digital Transformation) การวางตัวตนบริษัทในโลกดิจิทัล  
(Our Digital Presence Risk) การรุกล�้าของระบบการจัดการ 
แบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) และความเสี่ยง 
จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนโยบายภาครัฐ ซ่ึงบริษัท 
ได้ท�าการศึกษาและก�าหนดแนวทางตอบสนองในรูปแบบของ
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม โดยในปี 2561 บริษัทได้ค้นพบ
ความเส่ียงเกิดใหม่ที่ส่งผลต่อการด�าเนินกิจการ (Emerging Risk) 
เพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง ดังนี้

กรอบการด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
และภาวะวิกฤติเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรอบการดำเนินการบร�หารจัดการความเสี่ยงและ
ภาวะว�กฤตเพ�่อการดำเนินธุรกิจอย�างต�อเน่ืองและยั่งยืน

ระบุความเสี่ยง

การจัดลำดับ
ความสำคัญ

กำหนด
มาตรการ
จัดการ

ความเสี่ยง

ดำเนินการ
และติดตามผล

Recovery / Resumption
Back to normal Business Continuity Incident Response 

ภายในสัปดาห�ถึงเดือน :
• ซ�อมแซม / บูรณะสิ�งที่
   เสียหาย 
• ย�ายสถานที่ตั้งไปอยู�สถานที่
   ทำงานถาวร
• เร�ยกคืนค�าใช�จ�ายจากบร�ษัท
   ประกันภัย

ภายในนาทีถึงวัน :
• ติดต�อพนักงานลูกค�า
   ผู�จำหน�ายป�จจัย ฯลฯ 
• ฟ��นฟ�กระบวนการ
 ธุรกิจหลัก
• ฟ��นฟ�งานที่สูญเสีย
 ในกระบวนการ

ภายในนาทีถึงชั่วโมง :
• รับผิดชอบพนักงาน
 และผู�เยี่ยมชม
• จัดการกับผู�เสียชีว�ต
• จำกัดการขยายวงกว�าง
 ของความเสียหาย
• ประเมินความเสียหาย
• ร�องขอ BCP

วัตถุประสงค�การฟ��นฟ�โดยภาพรวม : กลับคืนสู�สภาพปกติโดยเร�วที่สุดเท�าที่จะเป�นไปได�
ลำดับเหตุการณ�ของอุบัติการณ�

ช�วงเวลา

การฟ��นฟ�ผลจากความเสียหายการจัดการเหตุว�กฤตการบร�หารความเสี่ยง

กลยุทธ�

85 25999-1-2006 Part 1 : Code of Practice

การประเมิน
ความเสี่ยง
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจและวิธีการ

ท�างานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากข้ึน บริษัทมีการให้บริการ
ระบบต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Network) 
เปิดให้บริการออนไลน์ (Web Application) และสามารถ 
น�าคอมพิวเตอร์ท�างานนอกสถานที่ และรีโมทจากระยะไกล 
(Remote Access) เข้ามาเครือข่ายภายในมากขึ้น ส่งผลให้ 
การด�าเนินธุรกิจมีความเส่ียงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์มากขึ้น 
อาทิ การถูกโจรกรรมข้อมูลทางการค้า และข้อมูลส่วนตัวของ
ลูกค้าและพนักงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางการเงิน ช่ือเสียง
และความน่าเชื่อถือของบริษัท 

การบริหารความเสี่ยง
จากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของบริษัท

บรษิทัได้แต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายรักษาความปลอดภยั 
ไซเบอร์ Chief Security Officer รบัผิดชอบด้านการดแูลรักษา
ความปลอดภัยด้านไอทีของบริษัท โดยมีบริษัท โกซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เป็นผู้ให้บริการการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Security Management) 
และระบบจัดการกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจและการควบคุมความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมท้ังก�าหนดให้ทบทวนกลยุทธ ์
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้าง 
ความตระหนักรู ้ในการใช้เทคโนโลยี (Cyber Security  
Awareness) ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางสื่อสาร
ภายในและทดสอบผ่าน Cyber Simulation Program เป็นต้น 
เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยี
อย่างถกูต้องและมคีวามปลอดภัยจากการถกูคกุคามทางไซเบอร์ 
ซึ่งด�าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 20000 และ  
ISO 27001 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

กลไกการประเมินการปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ  
เป็นกลไกส�าคัญที่ช่วยผลักดันการด�าเนินงานให้เป็นไปตามความ 
คาดหวัง และช่วยในการพัฒนากิจกรรมทางด้านการก�ากับดูแล
กิจการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญ
และได้รับการประเมินผลถึง 2 รูปแบบ คือ การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท รายคณะและรายบุคคล 
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการก� า กับดูแลความยั่ งยืนและบรรษัทภิบาล  
คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ เพือ่ให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
โดยในปี 2561 คะแนนผลการด�าเนินการอยู ่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม  
โดยได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 87, 88, 100, 90 และ 92 
ตามล�าดับ นอกจากนี้บริษัทได้รับผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ไม่มีส่วนได ้
ส่วนเสียภายนอก เพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน
ด้านการก�ากบัดแูล เป็นไปในทศิทางที่ถกูต้อง สอดคลอ้งกบัทศิทาง
การด�าเนนิงานของบรษัิทชัน้น�าในประเทศไทย โดยผลการประเมนิ
ของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก

จริยธรรม และการปฏิบัติให้มีความสอดคล้อง 
บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการด�าเนินงานด้านจริยธรรม 

โดยได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 
(Business Ethics and Code of Conduct) เพื่อให้กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการ
ท�างานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักนิติธรรม  
มีความโปร่งใส ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรม  
ให้ความส�าคัญต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เกี่ยวข้อง 
กับการเมือง ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การไม่เกี่ยวข้อง 
กบัการละเมดิสทิธิมนษุยชน การต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั ไม่รบั
สิ่งตอบแทนที่เกินปกติวิสัย ไม่ข้องเกี่ยวกับการเรียกรับหรือจ่าย
สินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่กระท�าการใด ๆ  
ที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

ผลด�าเนินการทีส่�าคัญด้านการก�ากบัดแูลกจิการ 
และจริยธรรม 

การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ 
ที่โดดเด่น ในปี 2561 บริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการสร้าง 
ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ของบุคลากรภายในบริษัทอย่าง 
ต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานของการด�าเนินงานให้สอดคล้อง 
บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ 
ในการท�างาน (Business Ethics and Code of Conduct) ให้กับ
ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ โดยขยายผลการฝึกอบรมครอบคลุม 
ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าข้ึนไปครบร้อยละ 100  
นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ 
ต้องผ่าน CG Quiz ร้อยละ 100 รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตร 
On-Boarding ให้กับพนกังานใหม่ และ สโตร์พาร์ทเนอร์ ครบร้อยละ 
100 ทั้งนี้บริษัทยังได้ด�าเนินการผนวกเนื้อหาการฝึกอบรมเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ของหลกัสตูรอบรมส�าหรับพนกังานเข้าใหม่ เพือ่ให้มัน่ใจว่า 
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

นิยามของค�าว่าธรรมาภิบาล คือ ความยุติธรรม

ถ้ามีความยุติธรรมในทุก ๆ เร่ือง ทุก ๆ ด้าน ก็จะเกิด 
ธรรมาภิบาล องค์กรต้องมีธรรมาภิบาล ถ้าไม่มี  
ก็เป็นองค์กรท่ีไม่น่าเช่ือถือ ไม่น่าอยู่ และจะเป็นองค์กร 
ท่ีเป็นอันตรายต่อสังคมได้ ในส่วนของซีพี ออลล์  
เราพูดกับท้ังคนภายในและภายนอก อย่างเต็มปากว่า  
เราไม่มีทุจริตคอร์รัปชัน และเราไม่สนับสนุน เราจะต่อต้าน 
11 Leadership จะพบว่าทุกข้อ ล้วนมีความสำาคัญ  
แต่ผมจำาเร่ืองความยุติธรรมได้ชัดเจนมากท่ีสุด  
และเป็นหน้าท่ีของชาวซีพี ออลล์ ท่ีควรจะรู้จัก 
และนำาไปปฏิบัติกัน

คุณก่อศักด์ิ ไชยรัศมีศักด์ิ
ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

พนกังานทกุระดบัรบัรู ้เข้าใจ และสามารถน�าไปปฏบิตัใิห้สอดคล้อง
กบัหลกัธรรมาภบิาล จรยิธรรมธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน 
นอกจากนี้บริษัทมีการส�ารวจระดับความคิดเห็นและการรับรู ้
ของพนักงานที่มีต่อธรรมาภิบาล ผลการส�ารวจพบว่าร้อยละ 97  
ของพนักงาน รับรู้ เข้าใจ และรู้ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร รวมถึง 
มีการออกนโยบายก�ากับดูแลเพิ่มเติมเรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data privacy) และแนวปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายป้องกันการฟอกเงิน และนโยบาย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
เป็นต้น และเพื่อตอกย�้าถึงความส�าคัญและแสดง ความมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลขององค์กร เมื่อวันที่  

ล�ำดับ สมำคม งบประมำณปี 2561 (บำท)

1 หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 8,226,000

2 องค์การสหประชาชาติ 656,002

3 สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุน 564,500

ในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3 สายงาน ได้แก่ สายงาน 
ด้านการค้า และการลงทุน สายงานด้านท่องเที่ยวและบริการ และสายงานด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยผลงานที่โดดเด่นในปีนี้คือ 
การผลกัดนัสร้างดชันคีวามเชือ่มัน่ผูป้ระกอบการ Modern Trade (Modern Trade Sentiment Index : MTSI) ซึง่ดชันนีีจ้ะเป็นประโยชน์
กบัผูใ้ช้ข้อมลูในวงกว้าง ในการวเิคราะห์ แนวโน้มของเศรษฐกิจผ่านข้อมลูจากธุรกิจค้าปลีก และสามารถน�ามาใช้ในการวางแผนการด�าเนินงาน
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงบริษัทยังได้แต่งต้ังคณะกรรมการอย่างเป็นทางการน�าเสนอประเด็นปัญหาในการขอใบอนุญาต  
เพื่อน�าเสนอรัฐบาลให้พิจารณาและด�าเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินธุรกิจภาคการค้าปลีกในภาพรวม

12 ธันวาคม 2561 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ผู้บริหาร 
และพนกังานจงึได้ร่วมกนัประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรธรรมาภบิาล 
และต่อต้านคอร์รปัชนั” รวมถงึการสือ่สารความคาดหวัง สร้างความ
เข้าใจและจัดอบรมให้กับคู่ค้าที่ส�าคัญด้วย

บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ 
บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทุกภาคส่วน เพื่อให้สามารถ 

รับทราบแนวโน้มความต้องการ และร่วมให้ความเห็น ให้ค�าปรึกษา  
โดยสนบัสนนุงบประมาณรวมถงึสนบัสนนุให้ผูท้รงคุณวุฒขิองบรษิทั
ได้เข้าไปช่วยงานในสมาคมต่าง ๆ โดยสรุปดังตาราง 
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ก�รดำ�เนินง�น เพื่อลดเอกส�รประกอบก�รยื่นขอใบอนุญ�ตต่�ง ๆ เพื่อประกอบกิจก�รประจำ�ปี
การลดข้ันตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การขยายธุรกิจส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการขอรับ 

ใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาตสามารถทับซ้อนกันได้ในบางขอบเขต บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้าง 
ความตระหนักให้แก่หน่วยงานภาครัฐผ่านสภาหอการค้าและกระทรวงพาณิชย์ โดยความต้ังใจของบริษัทคือการลดความซับซ้อน
ของกระบวนการและขั้นตอนในการรวบรวมเอกสาร ด้วยเหตุนี้จะช่วยขยายธุรกิจโดยรวมในประเทศไทยได้ (ค่าใช้จ่ายส�าหรับ 
การขับเคลื่อนเรื่องนี้ ในปี 2561 ประมาณ 2,773,000 บาท)

ดังนั้น หาก “ธรรมาภิบาล” ท�าให้ประเทศชาติก้าวหน้า มั่นคงเป็นปึกแผ่น
ก็แน่นอนว่าคนไทยย่อมจะชนะไปด้วยกันทั้งหมด

ดัชนีคว�มเช่ือม่ันผู้ประกอบก�ร 
Modern Trade

สอบถามความคิดเห็นจาก Modern Trade 
ที่มีสัดส่วน ร้อยละ 65 ของตลาดค้าปลีก  
ค้าส่งท่ัวประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินสถานการณ์การค้าปลีก สะท้อน
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ในหัวข้อ 
รายรับ ก�าไร การจ้างงาน

โครงการเด่น

สถานการณ์ของธุรกิจ Modern Trade

รายการ
ไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2560

แย่ลง/ลดลง ไม่เปลี่ยนแปลง ดีขึ้น/เพิ่มขึ้น
รายรับจากการขายหรือให้บริการ 23.3 11.6 65.1

ก�าไรจากการขายหรือให้บริการ 2.8  25.0 72.2

จ�านวนลูกค้าที่มาใช้บริการ 25.6 16.3 58.1

ราคาขายสินค้าคงทนเฉลี่ยต่อหน่วย 24.2  72.7 3.0

ราคาสินค้ากึ่งคงทนเฉลี่ยต่อหน่วย 0.0  67.9 32.1

ราคาขายสินค้าไม่คงทนเฉลี่ยต่อหน่วย 22.2 50.0 27.8

การจ้างงาน (จ�านวนคน) 18.6 4.7 76.7

ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจเดียวกับท่าน 0.0 25.7 74.3

ความสามารถในการแข่งขันกับธุรกิจออนไลน์ 0.0 27.3 72.7

การลงทุนด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ และนวัตกรรม 0.0 35.7 64.3

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ Modern Trade
Modern Trade Sentiment Index (MTSI)
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ซีพี ออลล์ ตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ ่
ในสังคมโลก จึงประกาศชัดว่าเราจะดำาเนินธุรกิจ และบริหารองค์กร 
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพื่อเป้าหมาย 
การเป็นองค์กรธุรกิจ ที่ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชัน คือศัตรูตัวฉกาจ 
ที่บั่นทอนความก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติ

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ 
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู 
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความท้าทาย 
การทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นเร่ือง 

ต้องห้ามส�าหรับภาคธุรกิจ ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับความความยั่งยืน และความ 
เชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยืนหยัดความสัตย์ซื่อ
ถือ “ทุจริตคอร์รัปชัน” เป็นศัตรู

จากการตดิตามความสอดคล้องของการด�าเนนิงานด้านจรยิธรรมทางธรุกจิผ่านระบบการรบัเรือ่งร้องเรยีน มผีลด้านความไม่สอดคล้อง
ทางด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ที่บริษัทตรวจพบการกระท�าทุจริต ดังนี้ 

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการ 
 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
 การทุจริต (CAC)

ความคืบหน้าปี
2561

>> จัดตั้งกระบวนการป้องกันผู้แจ้งเบาะแส
 และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
>> ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต เช่น สนับสนุน 

ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง”

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร 
บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ด�าเนินงานภายใต้นโยบาย และ

แนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะช่วยป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันที่อาจจะเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการของบริษัท เปรียบเสมือนการสร้างเกราะ
ป้องกนัไม่ให้เกิดเหตุทีจ่ะส่งผลกระทบทางลบ สร้างความเช่ือมัน่ และความเข้มแขง็ทางด้าน
การด�าเนนิธรุกจิ รวมถงึเพ่ือร่วมสร้างค่านยิมขององค์กรในการด�าเนนิงานด้วยความซือ่สตัย์
สุจริต มุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม

จำนวนกรณี
ที่เกิดข��นจร�ง

อัตราเกิดการทุจร�ต
ตอรานสาขา (รอยละ)

2558
0.017
152

0.016
156

0.026
268

0.022
247

2559 2560 2561

จำนวนการทุจร�ต
(ครั้ง)

เป้าหมายปี
2563

บริษัทมุ่งมั่นไม่ให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชันในทุกส่วนงาน

ทั้งในส่วนองค์กร
และคู่ค้าหลักที่ส�าคัญ ล�าดับที่ 1 

(Critical Tier 1 Supplier)
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

การทุจริตปี 2561 ที่ผ่านมา มีจ�านวน 247 เรื่อง โดยส่วนใหญ่
เกิดจากพนักงานร้านน�าเงินสดค่าขายสินค้าไปใช้ส่วนตัว หรือน�า
สินค้าในร้านไปรับประทาน 

บริษัทสามารถก�าหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ลดการเกิดเหตุซ�้า ตัวอย่างมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ดังนี้

1. ทีมปฏิบัติการร้านสาขา ก�ากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ก�าหนด เช่น

 •  ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ควบคุมดูแล และตรวจนับเงินสด 
 ค่าขายของพนักงานแต่ละผลัด

 •  FC มีหน้าที่ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของผู้จัดการร้าน 
 ซึ่งต้องเข้าร้านและตรวจนับเงินสดที่ร้านสาขา

2. ทมีตรวจนบัทรัพย์สินร้าน จะตรวจสอบและตรวจนบัเงนิสด
ทันทีที่เข้าร้าน

 •  ตรวจนับสินค้าที่ร้าน เทียบกับยอดสต็อกสินค้าทางบัญชี
3. ทีม QSSI ตรวจสอบคุณภาพสินค้า การให้บริการ และ 

ตรวจการปฏิบัติงานตามที่ก�าหนด เช่น การจัดเก็บเงินสด
ในเครื่องคิดเงิน รวมถึงเงินส�ารองทอนนอกเครื่อง เป็นต้น

4. ทีม Loss Prevention ติดตามข้อมูลยอดผลต่างติดลบ 
ของสนิค้าจากการตรวจนบั และเข้าตรวจสอบการปฏบิตังิาน 
ที่ร้านสาขาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า เช่น วิธีการค้นตัวพนักงาน
เข้าและออกเคร่ืองคดิเงิน การบนัทกึรายการ การดภูาพจาก
กล้องวงจรปิด (CCTV)

5. มีการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานร้าน 
เซเว่นอีเลฟเว่นอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

ผลจากมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการทุจริต ในปี 2561 
ลดลง

การด�าเนินการ

นโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน
ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดท�านโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติ
ส�าหรบัการต่อต้านการทจุรติ แนวปฏบัิตใินการบรจิาคเพือ่การกศุล 
แนวปฏบิตัใินการให้เงนิสนบัสนนุ แนวปฏบิตัใินการให้รบัของช�าร่วย
และการรับรอง การมอบของขวัญ มาตรการการป้องกันการทุจริต 
ก�าหนดกระบวนการท�างานและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มีการสื่อสารในทุกช่องทาง 
และทุกระดับขององค์กร รวมถึงสื่อสารไปยังคู่ค้าเพื่อให้เกิดการ 
น�าไปปฏิบัติจริง ในปี 2561 บริษัทได้ด�าเนินการฝึกอบรมให้กับ 
ผู้บริหารระดับบังคับบัญชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปครบร้อยละ 100  
รวมถึงจัดอบรมหลักสูตร On-Boarding ให้กับพนักงานใหม่  
และสโตร์พาร์ทเนอร์ ร้อยละ 100 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน 
ทุกระดับรับรู้ เข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
รวมถึงมีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า
ล�าดับที่ 1 (Tier 1 Supplier) ครบร้อยละ 100 โดยเผยแพร่ 
ผ่านคูม่อืจรยิธรรมและแนวทางปฏิบตัสิ�าหรบัคูค้่า (Supplier Code 
of Conduct and Guideline) ในปี 2562 บริษัทมีแผนขยาย 
ผลการฝึกอบรมไปยังเจ้าหน้าที่ พนักงานในระดับปฏิบัติการ 
ครบร้อยละ 100 รวมถึงบรรจุเรื่องการก�ากับดูแลและการต่อต้าน 
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การทจุริตคอร์รปัชัน เป็นหนึง่ในหวัข้อของหลกัสตูรมาตรฐานส�าหรับ 
พนักงานทุกระดับก่อนรับการ Promote ผ่านระบบ E-Learning 

นอกจากมาตรการป้องกันการทุจริตที่สามารถลดโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตได้แล้ว บริษัทยังจัดท�ามาตรการตรวจพบการทุจริต
เพ่ือช่วยให้ตรวจพบและรายงานการกระท�าที่อาจเป็นการทุจริต
อย่างทันท่วงที มีการก�าหนดช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารและพนักงานได้มี

บมจ.ซีพี ออลล์และบริษัทย่อย ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561 "คนไทย ตื่นรู้ สู้โกง" 
ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จ�านวน 71 คน

โอกาสร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือกรณีที่ไม่ได้รับ 
ความเป็นธรรมโดยรายละเอียดและแนวปฏิบัติได้เปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์ของบรษัิท นอกจากนีบ้รษิทัให้ความส�าคญักบัการเกบ็ข้อมลู
การแจ้งเบาะแสเป็นความลับ ในปี 2561 จึงได้ก�าหนดกระบวนการ
ป้องกันผู้แจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกท�าร้าย 
หรอืข่มขูใ่นภายหลงั ตลอดจนก�าหนดมาตรการชดเชยความเสยีหาย
ที่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอาจได้รับ

พัฒนาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมการแจ้งเบาะแสโดยไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน

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

ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง ส�านักตรวจสอบ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ผ่านทางศูนย์แจ้งข้อมูล
• โทรศัพท์ 02 - 071 - 2770 และ 02 - 826 - 7744
• โทรสาร 02 - 071 - 8623

เว็บไซต์ www.cpall.co.th หัวข้อ “แจ้งเบาะแสการทุจริต”
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จ�ำกัด (มหำชน)

การด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส และเป็นกลาง 
การด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นกลางเป็นหลักการส�าคัญ 

ภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร ์รัปชัน และเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส�าคัญของ 
การด�าเนินงานอย่างยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายภาคส่วน เช่น  
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานล้วนให้ความส�าคัญ และถือเป็นความ
คาดหวงัพืน้ฐานทีบ่รษิทัต้องแสดงให้เหน็การด�าเนนิงานโดยการน�า
หลกัการนีม้าใช้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทได้ตระหนกัถงึความส�าคญั
ของการด�าเนนิงานทีโ่ปร่งใสและเป็นกลาง โดยได้มกีารออกนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่มีความชัดเจน เป็นกลาง และมีการสื่อสารให ้
ทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแนวปฏิบัติ ขั้นตอน 
การด�าเนินงานของทุกกระบวนการ ทั้งกระบวนการภายในและ 
กระบวนการที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอก 

กรอบการด�าเนินการคัดเลือกสินค้า 

ส�าหรบักระบวนการภายในทีโ่ดดเด่น และสะท้อนถงึความโปร่งใสในปี 2561 บรษิทัได้มกีารทบทวน สร้างการเปลีย่นแปลงการประเมนิ
ผลงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลาง มีเหตุ มีผล สะท้อนคนเก่ง คนดี สร้างวัฒนธรรมการมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
based / Achievement Culture) ผ่านระบบ ALL Perform โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่วางแผนงานและตั้งเป้าหมาย การรายงาน
ผลเน้นการให้และรับข้อเสนอแนะ (Feedback) ร่วมกัน ระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเพื่อการพัฒนา โดยใช้หลักโค้ชชิ่ง (Coaching) รวมถึง
มีการปรับเทียบผลงาน (Calibration) เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกลาง โดยคณะกรรมการบุคคลสายงาน พร้อมทั้งเชื่อมโยงระบบ 
การประเมินผลกับระบบการให้รางวัล (Reward & Recognition) ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) รวมถึงระบบ
การสืบทอดต�าแหน่ง (Talent & Succession) บริษัทเชื่อว่าการประเมินผลงานท่ีโปร่งใส จะช่วยให้พนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากร 
ที่มีความส�าคัญยิ่งต่อบริษัทเกิดความเชื่อมั่น เพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีก�าลังใจในการสร้างสรรค ์
ผลงานเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กรต่อไป

ประเทศชาติจะก้าวไกล สังคมโลกจะสะอาดสดใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ย่อมขึ้นอยู่กับการกระท�าของพวกเราทั้งสิ้น

หลักเกณฑการพ�จารณาคัดเลือกสินคา
 • มาตรฐานความปลอดภัย
 • ถูกตองตามกฎหมาย
 

คู�ค�านำเสนองาน

สินคาพัฒนารวม สินคาซื้อมาขายไป

คัดเลือก
โดยคณะกรรมการ  • ความคุมคา

 • ผลกระทบดานสังคมและสิ�งแวดลอม

เปดตัวผลิตภัณฑ

ประเมินผล

พัฒนาศักยภาพคูคา

การสรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการสรรหาคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาจ�าหน่ายใน 

ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นกระบวนการหนึ่งที่ถือเป็นหัวใจของบริษัท 
และเกี่ยวข้องกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียจ�านวนมาก บริษัทจึงให้ 
ความส�าคญักับกระบวนการนี ้โดยได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงาน
ที่โปร่งใส รวมถึงได้สื่อสารแนวทางไปยังผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้ที่มี
ความสนใจทีจ่ะน�าเสนอสินค้ากับบริษัทให้รับทราบ โดยกระบวนการ
การพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ จะด�าเนินงานในรูปแบบของ 
คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า (Product Selection Committee) 
ท�าให้มัน่ใจว่าการด�าเนนิงานจะเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั โดยยดึหลกั 
ยุติธรรม โปร่งใสและเป็นกลาง
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ซีพี ออลล์ เข้าใจและเคารพในสิทธิมนุษยชน 
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า  
โดยมุ่งปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม  
และเท่าเทียม ตามหลักการสิทธิมนุษยชนสากล 
อันเป็นที่ยอมรับในสังคมโลก

เคารพสิทธิมนุษยชน
ยึดมั่นหลักการสากล

ร่วมสร้างสังคมสันติสุข 
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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ความท้าทาย 
บทบาทด้านสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจนับเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจ 

เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน การขยายตัวของภาคธุรกิจด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแรงขบัเคลือ่นของกลไกตลาด และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั หากภาคธุรกจิไม่มกีระบวนการ
จดัการสทิธิมนษุยชนอย่างเป็นระบบ อาจท�าให้ภาคธรุกจิมโีอกาสในการละเมดิสิทธิมนษุยชน 
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกลุ่มต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น การสนับสนุนการละเมิดสิทธิแรงงาน 
โดยผูร้บัเหมาของบรษิทัทีม่กีารใช้แรงงานผดิกฎหมาย การละเมดิสทิธิลกูค้าจากการรัว่ไหล
ของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

อาจส่งผลกระทบทางลบทั้งต่อภาพลักษณ์และการด�าเนินธุรกิจต่อไป เช่น การถูกระงับ 
การซ้ือขายสินค้าและบริการ การต่อต้านจากชุมชนหากมีการขยายพื้นที่ปฏิบัติการ  
การบั่นทอนความเชื่อมั่นของพนักงาน เป็นต้น

เคารพสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นหลักการสากล
ร่วมสร้างสังคมสันติสุข

ผลด�ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำย ปี 2560 ปี 2561 เป้ำหมำย ปี 2563

จ�านวนบริษัทย่อยที่มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน 
(HRDD) ตามมาตรฐาน UNGPBHR ครบทุกหน่วยธุรกิจหลัก (ร้อยละ)

100 100 100

ความคืบหน้าปี
2561

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

>> การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
>> แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
>> การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน 
 กับกลุ่มพนักงาน

• ระบุประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ
 ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท
• จัดท�าแผนลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายปี
2563

บริษัทมีการตรวจสอบ 
การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

(HRDD) ตามมาตรฐาน
UNGPBHR ครบทุกบริษัท 

(ครอบคลุม 8 หน่วยธุรกิจหลัก
เทียบเท่ากับ ร้อยละ 100

ของพื้นที่ด�าเนินการ
และร้อยละ 100 ของกิจกรรม 
ทางธุรกิจของหน่วยธุรกิจหลัก

ทั้งหมดของบริษัท)



กระบวนการติดตามสิทธ�มนุษยชนอย�างรอบด�าน

การเยียวยาและ
รับข�อร�องเร�ยน

มีส�วนร�วมกับ
ผู�มีส�วนได�เสีย

การสื่อสารติดตาม
ประสิทธ�ผล

การบูรณาการประเมิน
ผลกระทบ

ปลูกฝ�งใน
องค�กร

ความมุ�งมั่น

• การเยียวยา
  ได�รับผลกระทบ
  จากกรณี

การละเมิด
สิทธ�มนุษยชน

• การจัดตั้ง
  กลไกรับ

ข�อร�องเร�ยน
  ด�านสิทธ�
  มนุษยชน

• มีส�วนร�วมกับ
  ผู�มีส�วนได�เสีย
  ต�าง ๆ ท้ังส�วน

ภายใน
และภายนอก

  เช�น พนักงาน
  ชุมชน หน�วยงาน

ภาครัฐ องค�กร
ภาคประชาสังคม

  เพ�อ่ส่ือสาร
ผลลัพธ�
การดำเนินงาน
ด�านสิทธ�มนุษยชน

  ของบร�ษัท

• ออกแบบมาตรการป�องกัน
  และลดผลกระทบความเส่ียง
  ด�านสิทธ�มนุษยชน

• นำมาตรการในเบื้องต�นไปปฏิบัติ
ใช�สำหรับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

• ติดตามผลกระทบและทบทวน
กระบวนการ

• ระบุประเด็นความเส่ียงด�าน
  สิทธ�มนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ

ที่เกิดข��น

• ระบุผู�มีส�วนเกี่ยวข�องที่อาจจะได�รับ
ผลกระทบจากการละเมิดสิทธ�มนุษยชน
รวมถึงพ�จารณาสถานะของผู�ที่อยู�
ในกลุ�มเปราะบาง เช�น ผู�หญิงและเด็ก 

  แรงงานอพยพ บุคคลทุพพลภาพ 
และผู�สูงอายุ

•การประเมินความเส่ียงด�าน
 สิทธ�มนุษยชน (Human rights 

risk assessment)

•การประเมินผลกระทบด�าน
  สิทธ�มนุษยชน (Human rights impact 

assessment)

• นโยบายด�าน
   สิทธ�มนุษยชน
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

การด�าเนินงาน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 

ในฐานะผู้น�าธุรกิจค้าปลีกอาหารของประเทศและภูมิภาคยึดมั่น 
ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศท่ีบริษัทด�าเนินกิจการ  
รวมถึงหลักการชี้แนะว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
แห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and 

กระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

Human Rights หรือ UNGP) เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ (คู่ค้า ผู้รับเหมา และ
ลูกค้า) ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เป็นกรอบ 
การบรหิารจดัการด้านสทิธิมนษุยชนตามทีร่ะบไุว้ในหลกัการชีแ้นะ
ว่าด้วยการด�าเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ว�ทะของคุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ
ผู้ช่วยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รอ�วุโส

บริษัท ซีพี ออลล์ จำ�กัด (มห�ชน)

“การดำาเนินธุรกิจของบริษัทจะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน ลูกค้า และประชาชน”

การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment)

แนวท�งก�รดำ�เนินง�น :
บริษัทด�าเนินการประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 

อย่างต่อเนือ่ง ต้ังแต่ปี 2560 และล่าสุดในปี 2561 ครอบคลมุทัง้หมด 
8 หน่วยธุรกิจหลัก เทียบเท่า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ด�าเนินการ  
และร้อยละ100 ของกจิกรรมทางธุรกจิของหน่วยธุรกิจหลกัทัง้หมด
ของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดซื้อ  
การผลิตและการจ�าหน่าย การตลาดและการขาย และลูกค้า 
และบริการ นอกจากนี้ บริษัทยังขยายการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าทางธุรกิจล�าดับแรกที่ส�าคัญทั้งหมด
ครอบคลุมทั้งร้อยละ 100 หรือ 6,634 ราย ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมาย
ในการด�าเนินกระบวนการประเมินดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี  
เพ่ือให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ที่ม� :
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเป็นขั้นตอนหนึ่ง 

ของกระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน  
โดยข้ันตอนดังกล่าวช่วยให้บริษัทตระหนักถึงกิจกรรมทางธุรกิจ 
ทีม่คีวามเสีย่ง และประเดน็ความเสีย่งด้านการละเมดิสทิธิมนษุยชน
ทั้งตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งวิเคราะห์ความรุนแรง (Severity) 
ของผลกระทบ และโอกาสทีอ่าจเกดิขึน้ (Likelihood) เพือ่จัดล�าดบั
ของประเดน็ความเสีย่งด้านสิทธมินษุยชนนัน้ ๆ  ส�าหรับการวางแผน
การด�าเนินงานและการออกมาตรการลดและป้องกันความเส่ียง
อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 

นโยบายสิทธิมนุษยชน

ความมุง่มัน่ด้านการเคารพสิทธมินษุยชนปรากฏอย่างชัดเจน
ในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซึ่งประกาศใช้อย่าง 
เป็นทางการในปี 2560 โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ 
การด�าเนินธรุกิจของบรษิทั คูค้่าธรุกจิ ตลอดจนผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง
ในห่วงโซ่อปุทาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการสิทธมินษุยชนสากล
อันประกอบด้วยหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

(Universal Declaration of Human Rights) หลักการของ 
ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ
อนุสัญญาที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิแรงงานขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนผ่านการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมและช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ www.cpall.co.th/sustain/social-dimension/human-rights/

พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

Salient Human Rights Issues

กิจกรรมทางธุรกิจที่มีความเส่ียง

กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม�มีความเส่ียง

ลูกค�าและบร�การการตลาดและการขายการผลิตและการจำหน�ายการจัดซื้อ

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงานในหน�วยธุรกิจการผลิต
และขนส�งสินค�า

การบร�หารจัดการน้ำของคู�ค�าประเภท
สินค�าเพ�่อการจำหน�ายของบร�ษัท 
(Trade suppliers)

• ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค�า
จากการใช�สินค�าและผลิตภัณฑ�
ของหน�วยธุรกิจจำหน�ายสินค�าออนไลน�

• ความปลอดภัยของชุมชน

• ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
 ในหน�วยธุรกิจการค�าส�ง
• ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค�า 

เซเว�นอีเลฟเว�น
• การบร�หารจัดการน้ำ
 ของเซเว�นอีเลฟเว�น

(8 จาก 12)
(4 จาก 12)

ผลด�าเนินการ
จากผลการประเมินพบว่ามีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ (Salient Human Rights issues) ซึ่งมีระดับความเสี่ยง 

ท่ีหลงเหลืออยู่ (Residual risks) ในระดับสูงในกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหลักบางหน่วยของบริษัท ทั้งนี้ พบว่าหน่วยธุรกิจทั้งหมดท่ีม ี
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสูงมีมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในประเด็น ต่าง ๆ ครบถ้วนร้อยละ 100

ประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า

ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ

ร้อยละกิจกรรมทางธุรกิจ/
พื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยง 

ด้านสิทธิมนุษยชน

ประเด็นความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนที่
เกี่ยวข�องในห�วงโซ�คุณค�า

ในป� 2561 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนครั้งที่ 2 ในกลุ�มบร�ษัทฯ ทั้งหมด 8 หน�วยธุรกิจหลัก
เทียบเท�าร�อยละ 100 ของพ�้นที่ดำเนินการ โดยประเด็นความเส่ียงด�านสิทธ�มนุษยชนจากการประเมินฯ ครอบคลุมกิจกรรม
ทางธุรกิจของหน�วยธุรกิจหลักทั้งหมดตลอดห�วงโซ�คุณค�า เช�นเดียวกับการประเมินความเส่ียงด�านสิทธ�มนุษยชนของคู�ค�า
ทางธุรกิจที่สำคัญในกลุ�มจัดหาวัตถุดิบ โดยประเด็นความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนที่เกี่ยวข�องมีดังต�อไปนี้

• การเลือกปฏิบัติต�อลูกค�า
• ความปลอดภัยของข�อมูล
  ลูกค�า

• การบร�หารจัดการของเสีย
  ธรรมดาและของเสียอันตราย
• ความปลอดภัยและสุขภาพ
  ของลูกค�า

• แรงงานบังคับ

• ความปลอดภัยและสุขภาพ
  มาตรฐานการเป�นอยู�

ของชุมชน
• การบร�หารจัดการน้ำ

• ความปลอดภัยและสุขภาพ
  ของพนักงาน
• สภาพการว�าจ�าง
• แรงงานเด็ก
• แรงงานต�างด�าวผิดกฏหมาย

การจัดซื้อ การผลิตและการจำหน�าย การตลาดและการขาย ลูกค�าและบร�การ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในปัจจุบัน

แนวทางในการจัดการความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนในป�จจุบัน

• โครงการโรงเร�ยนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค�าจากการใช�
สินค�าและผลิตภัณฑ�ของหน�วยธุรกิจจำหน�าย
สินค�าออนไลน�

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานของ
หน�วยธุรกิจการผลิตและขนส�งสินค�า

ตัวอย�างมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู�ในป�จจุบันประเด็นความเสี่ยงด�านสิทธ�มนุษยชนที่สำคัญ

• กลไกการรับเร�่องราวร�องเร�ยนจากลูกค�า
• การติดต�อกลับลูกค�าเพ�่อแก�ป�ญหาภายใน 1 วัน
• การประสานติดต�อกับคู�ค�า เพ�อ่ตรวจสอบคุณภาพสินค�าทันที

• การประเมินผลกระทบด�านสิ�งแวดล�อมก�อนการก�อสร�างร�าน
• การตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือน เช�น บ�อดักไขมัน

• การติดป�ายส่ือสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดข��นได�เพ�่อ
   ให�ลูกค�าเพ��มความระมัดระวัง
• กลไกการรับเร�่องราวร�องเร�ยนจากลูกค�า

• การจัดการอุปกรณ�ป�องกันอันตรายส�วนบุคคล รวมถึง
   เคร�่องทุ�นแรง สำหรับพนักงานทุกคน
• มาตรการการอบรมและการทดสอบการขับข��รถ forklift
   อย�างปลอดภัยส�งผลให�อุบัติเหตุลดลงร�อยละ 20

• นโยบายด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• มาตรฐานทางด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• การอบรม BBS หร�อ Behavior-based safety 

โดยเชิญผู�เชี่ยวชาญจาก Chevron ระบบการโค�ช
เร�่องความปลอดภัย

• การอบรมด�านการขับรถให�แก�พนักงาน คู�ค�า รวมถึง
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร�อมเจ�าหน�าที่ตำรวจ 

มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล�ในเลือดของคนขับ

การประเมินความเสี่ยงด�านน้ำของคู�ค�าผลิตภัณฑ�
เคร�่องดื่ม

การบร�หารจัดการน้ำของคู�ค�าประเภทสินค�า
เพ่ือการจำหน�ายของบร�ษัท (Trade Suppliers)

ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน
ในหน�วยธุรกิจการค�าส�ง

ความปลอดภัยและสุขภาพของลูกค�า 
เซเว�นอีเลฟเว�น

3.ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงานในหน�วยธุรกิจ
   การค�าส�งการบร�หารจัดการน้ำของเซเว�นอีเลฟเว�น

ความปลอดภัยของชุมชนจากป�ญหาการทะเลาะ
ว�วาทของนักเร�ยน
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นอกจากนี้ บริษัทยังมีการด�าเนินการประเมินผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชน (Human rights impact assessment) เพื่อศึกษา
ถงึระดับผลกระทบของประเดน็ความเส่ียงด้านสิทธมินษุยชนทีเ่หลอื
อยูผ่่านการเกบ็ข้อมูลจากการส�ารวจและสมัภาษณ์กับผูถ้อืครองสิทธ์ิ 
(Rights holder) เพือ่ท�าให้บรษิทัเข้าใจประเดน็ความเสีย่งในเชิงลกึ 
และส่งผลถงึการปฏิบตัิมาตรการจดัการความเสี่ยงและการก�าหนด
มาตรการเพิม่เตมิอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยในปีแรกของการ
ประเมินผลกระทบฯ บริษัทก�าหนดกลุ่มผู้ถือครองสิทธิ์ส�าหรับการ
เก็บข้อมูล 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และลูกค้าของร้านเซเว่น 
อเีลฟเว่น ผลการจากประเมนิผลกระทบฯ คาดว่าจะแล้วเสรจ็ภายใน
กลางปี 2562

บรษิทัมกีารกระบวนการบรหิารจดัการด้านสทิธมินษุยชนอย่าง
ต่อเนื่อง และยังไม่พบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงยัง
ไม่มีการให้การเยยีวยาแก่ผูถ้กูละเมิด อย่างไรกต็าม บรษัิทตระหนกั
ถึงโอกาส และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จึงมีการจัดเตรียมมาตรการ
เยียวยาแก่ผู้เสียหาย เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

สิทธิของพนกังานทัง้การจ้างงานทีย่ตุธิรรม สภาพการแวดล้อม
ในการท�างานที่ปลอดภัย และการให้สวัสดิการทางสังคมต่างๆ  
ที่เหมาะสมยังถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในนโยบายสิทธิมนุษยชน 
เอกสารและคู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท เช่น จริยธรรมส�าหรับ
พนักงาน อีกทั้งบริษัทยังมีการส่ือสารความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ 
ดังกล่าวต่อพนักงานตั้งแต่ก่อนเร่ิมท�างาน และการอบรมอื่นๆ  
โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดการอบรมด้านความยั่งยืน 
แก่พนักงานเริ่มจากระดับผู้บริหารสายงานของหน่วยธุรกิจหลัก 
ต่าง ๆ ซึ่งมีการผนวกประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน 
ไว้ในการอบรมดังกล่าว โดยบริษัทวางแผนในการขยายการอบรม
หลักสูตรดังกล่าวให้ครอบคลุมพนักงานทุกคนในปีถัดไป

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมช่องทางรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะจากพนักงานหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบ 
การเคาะระฆัง กล่องรับข้อร้องเรียนของศูนย์กระจายสินค้า รวมถึง
การให้ความคิดเห็นผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
การ (คสส.) ท่ีจดัตัง้ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
เพ่ือเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็น และหารือเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงาน โดยปัจจุบันร้อยละ 100  
ของพนักงานบริษัทเป็นสมาชิกของ คสส.

เมื่อสิทธิมนุษยชนได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
คุณภาพชีวิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าก็จะถูกยกระดับไปพร้อม ๆ กัน

สิทธิมนุษยชนของพนักง�น
บรษิทัยดึมัน่ด้านการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนของพนกังาน โดยการให้การปฏิบตัอิย่างยตุธิรรมและเท่าเทยีมกนั ตัง้แต่กระบวนการ

คัดเลือก การปฏิบัติงาน และโอกาสในความก้าวหน้าในสายงาน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และลักษณะทางกายภาพ 
เช่น การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพถึง 1,384 คน (สะสมปี 2560-2561) โดยมีการอ�านวยความสะดวกด้านสถานที่ท�างาน และสภาพ
การท�างานที่ปลอดภัยและเหมาะสม การส่งเสริมสิทธิและบทบาทของพนักงานหญิงในองค์กร ปัจจุบันมีพนักงานหญิงร้อยละ 66  
ของจ�านวนพนักงานทั้งหมด และในจ�านวนนั้นเป็นร้อยละ 55 ที่อยู่ในระดับผู้บริหารของบริษัท

ร้อยละ

50
ร้อยละ

57

ร้อยละ

66
ร้อยละ

26พนักงานหญิง
ต่อพนักงานทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อระดับผู้บริหารทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด

สัดส่วนของพนักงานหญิง
ต่อระดับผู้บริหารระดับต้นทั้งหมด
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อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
ซีพี ออลล์ ไม่เคยมองข้าม หากเปิดใจรับฟังทุกเรื่องราว  
ดั่งความพยายามเปิดประตูทุกบานให้กว้าง เพื่อให้ทุกกลุ่ม 
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งหาทางตอบโจทย์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับความพึงพอใจ สานประโยชน์ให้สมดุลอย่างที่สุด

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

เปิดใจรับความแตกต่าง
สร้างสัมพันธ์ สานประโยชน์สุข

ความท้าทาย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึงบทบาท
ของผู ้มีส่วนได้เสียในปัจจุบันที่มีอิทธิพล 
มากข้ึนต่อการด�าเนนิธรุกิจ จงึให้ความส�าคญัใน 
การสร้างความผกูพนักบัผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ครอบคลุม ด้วยเหตุผลที่บริษัทมีร้านเซเว่น 
อี เลฟเว ่นกระจายทั่ วทุกภู มิภาคของ
ประเทศไทย จึงท�าให ้การสร ้างการมี 
ส่วนร่วมมีขอบเขตกว้างขวาง ครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็นจ�านวนมาก ซึ่งจะ
ต้องค�านงึถึงการสร้างและส่งมอบคุณค่าของ
สนิค้าและบรกิารทีส่อดคล้องกบักฎระเบียบ
และตอบสนองความต้องการและความ 
คาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียท่ีแตกต่าง
หลากหลาย รวมถึงการรับมือต่อความ
ท้าทายที่มีความซับซ้อน การเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในการประกอบ
ธุรกิจสมัยใหม่ ล้วนต้องอาศัยกระบวนการ
สานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 
จากการที่บริษัทมุ่งมั่น ให้ความส�าคัญ

กับความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการค้นหา ระบุและ
พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างต่อเนื่อง เกิดความรู ้ ความเข้าใจ  
ในความคาดหวงั และน�าเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
ของกลยุทธ์ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
การด�าเนนิงานขององค์กรและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย ก่อให้เกิดการยอมรับ 
และน�าไปสู ่การสานพลังความร ่วมมือ 
เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ความคืบหน้าปี
2561

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

>> ทบทวน วิเคราะห์ จัดล�าดับความส�าคัญ  
และจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

>> การปรับปรุงระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 (ALL Perform)
>> การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร์ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ 

เพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
>> โครงการสินค้าชุมชน

• ผลส�ารวจนายจ้างที่ดีที่สุดจากทั่วโลก 
 (World’s Best Employer 2018) 
 ติดอันดับ 84 จาก 2,000 บริษัท ทั่วโลก
• ความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 82

แนวทางการด�าเนินงาน
บริษัท ได้ท�าการทบทวน วิเคราะห์  

จัดล�าดับความส�าคัญ และจัดกลุ ่มผู ้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2561 โดยพิจารณา 
จากระดับการมีอิทธิพลต่อการด�าเนินงาน
ของบรษัิท และระดบัการพ่ึงพาการด�าเนนิงาน 
ของบรษิทั บรษัิทมกีารปรบัปรงุการแบ่งกลุม่ 
ของผูมี้ส่วนได้เสยีออกเป็น 11 กลุม่ โดยเพิม่ 
เจ้าของสถานที่ให้เช่า (Landlord / Land 
Owner) ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญเกี่ยว
กั บท� า เ ลที่ ตั้ ง ข อ ง ร ้ า นสาขา  โ ดย มี
กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุกลุม่ บรษัิทมีช่องทางการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป
ตามลักษณะความสัมพันธ์เช ่นเดียวกับ 
การตอบสนองความคาดหวังและข้อกังวล 
ทีผู้่มส่ีวนได้ส่วนเสยีมต่ีอบรษัิททีแ่ตกต่างกนั
ไปตามตารางที่น�าเสนอดังนี้
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

พนักงาน  • การส�ารวจความพึงพอใจ 
และความผูกพันประจ�าปี

• ช่องทางรับความคิดเห็น  
และรับเรื่องร้องเรียน
- ช่องการเคาะระฆัง 261 ครั้ง
- การเยี่ยมเยือนสายร้านสาขา 
ส�านักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้า 18 ครั้ง

• การใช้ระบบ Intranet วารสาร
ภายใน และการแจ้งข่าวประจ�าวัน
ผ่านช่องทางดิจิทัล

• การประชุมน�าเสนอผลงาน/ 
นวัตกรรม/การประกวดการระบุ
และประเมินความเสี่ยง

• การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
สวัสดิการของบริษัทครอบคลุม
พนักงาน ร้อยละ 99.3

• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการ
ระยะยาว

• การพัฒนาความสามารถและ 
ความก้าวหน้าและความมั่นใจ

• การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการ
ความเครียดอันเนื่องมาจากการ
ท�างาน

• การมีสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ที่ดี

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

• การวิเคราะห์แผนพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน

• การเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ผู้น�า

• การอบรมให้ความรู้และทักษะ 
ที่เหมาะสมและตรงกับความสนใจ

• พัฒนาศักยภาพและรักษาพนักงาน
ที่เป็นคนเก่งและคนดีอย่างต่อเนื่อง 

• การให้ค�าปรึกษาและด�าเนินการ
โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 
ปฏิบัติธรรม

• การน�าหลักสิทธิมนุษยชน  
เข้ามาประกอบเป็นแนวปฏิบัต ิ
ต่อพนักงาน

• การส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ด�าเนนิงานตามมาตรฐานแรงงานไทย 
ในโรงงานพร้อมทั้งผลักดัน 
การด�าเนินงานตามแนวปฏิบัติด้าน
แรงงานที่ดี

• การปรับปรุงระบบการบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน (ALL Perform)

สโตร์พาร์ทเนอร์ • การส�ารวจความผูกพันประจ�าปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่อง 

ร้องเรียน
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน Call Center

- การส�ารวจความพึงพอใจผ่านหน้า
เว็บไซต์ รายไตรมาส

• การปฏิบัติที่เป็นธรรมตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริมความสามารถใน 
การแข่งขันและการบริหารจัดการ
ธุรกิจ

• การสื่อสารแนวทางและหลักปฏิบัติ
ทางด้านธรรมาภิบาล 
และจริยธรรมธุรกิจ

• การส่งเสริม ดูแล ฝึกอบรม  
ผู้ประกอบธุรกิจให้เพิ่มความ
สามารถในการบริหารจัดการ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

สโตร์พาร์ทเนอร์ • วารสารและสิ่งพิมพ์ รายเดือน
• การประชุม สัมมนา และกิจกรรม

ร่วม
• งานประกาศนโยบาย และทิศทาง

ของบริษัท Store Business 
Partner

• การประชาสัมพันธ์ และชี้แจง
ข่าวสารและนโยบายของบริษัทฯ

• ความมั่นคงทางธุรกิจ ขยายธุรกิจ
และด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่าง 
ต่อเนื่อง

• การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตลาด

• การพัฒนาความหลากหลาย 
ของสินค้าให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด

• การบริหารจัดการต้นทุนสินค้า 
และการด�าเนินการ

• การสนับสนุนสโตร์พาร์ทเนอร ์
ให้มีผู้สืบทอดทางธุรกิจ  
เพื่อความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ 
ร่วมกัน

ลูกค้า • การรับฟังความคิดเห็นผ่าน 
ช่องทางต่าง ๆ
- ศูนย์บริการข้อมูลและรับข้อร้อง
เรียนลูกค้า (Call Center) 
51,016 ครั้ง

- เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 
5,390 ครั้ง

• ส�ารวจความคิดเห็น สัมภาษณ์
ลูกค้า

• รายละเอียดและความถูกต้อง
โครงการส่งเสริมการขาย

• คุณภาพและความปลอดภัย
• ฉลากผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์

และบริการที่ครบถ้วน
• ระยะเวลาการให้บริการ
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• สื่อสารให้ลูกค้าและผู้บริโภคเข้าใจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

• เพิ่มช่องทางการสื่อสารการ 
ส่งเสริมการขาย

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่ได้มาตรฐานทั้งคุณภาพและ 
ความปลอดภัย และ คัดเลือก 
และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือก
สุขภาพ

• สื่อสารและเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ
โภชนาการและการใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการผ่านฉลากผลิตภัณฑ์ 

• ปรับปรุงช่องทาง กระบวนการ 
ช�าระค่าสินค้าและผลิต

• สร้างบรรยากาศภายในร้านที่ดี  
มีความสุข สนุก

• น�าสินค้าจากชุมชนมาจ�าหน่าย
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

คู่ค้าและผู้จัดหา • สัมภาษณ์หาความต้องการ 
และความคาดหวังคู่ค้าธุรกิจด้าน
ความยั่งยืน

• การส�ารวจความพึงพอใจคู่ค้า 
ราย 2 ปี

• ศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์  
โทร 0-2826-7771

• เยี่ยมเยือนคู่ค้า พร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน

• โครงการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
• ตรวจประเมิน การให้ค�าปรึกษา 

และส่งเสริมศักยภาพ

• ประเด็นความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทาน เช่น สิทธิมนุษยชน

• ความสามารถในการส่งมอบ
• การต่อรองและสัญญาที่เป็นธรรม
• การส่งเสริมให้โอกาสส�าหรับ 

ผู้ผลิตและผู้ประกอบการรายย่อย

• ก�าหนดนโยบายด้านการจัดหา 
อย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติ
ส�าหรับคู่ค้าธุรกิจ พร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกสินค้า

• ยึดมั่นความเสมอภาคและยุติธรรม
ต่อคู่ค้าทุกราย

• การปฏิบัติตามข้อตกลงและ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจที่เหมาะสม
เป็นธรรม

• ส่ือสาร ท�าความเข้าใจความคาดหวงั 
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนร่วมกับ 
คู่ค้า รวมทั้งผนวกประเด็นทางด้าน
ความยัง่ยนืในกระบวนการคดัเลอืก 
และประเมินผลการด�าเนินงาน 
ของคู่ค้า

• พัฒนาข้อก�าหนดการตรวจประเมิน
คู่ค้า ตามนโยบายด้าน 
การจัดหาอย่างยั่งยืนและแนว
ปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าธุรกิจของบริษัท 

• ส่งเสริมให้คู่ธุรกิจตระหนักในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

• ส่งเสริมการควบคุมและปรับปรุง 
เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร 

• ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐใน
โครงการสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจ
ของผู้ประกอบการรายย่อย

ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

• บรรยายสรุปผลการด�าเนินงานกับ
นักวิเคราะห์ (Analysis Meeting) 
เป็นรายไตรมาส

• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• งบการเงิน

• ผลการด�าเนินงานที่ดีและ 
การเติบโตของธุรกิจ

• ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า  
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ยกระดับและประสิทธิภาพ 
การด�าเนินงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

• การให้ความเท่าเทียมกันของ 
ผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต  
ลดความเสี่ยง และโปร่งใส
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 
(แบบ 56-1) 

• รายงานประจ�าปี
• รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
• หนังสือชี้ชวน เอกสาร  

สื่อสารสนเทศ
• สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ 

เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล 
โทรสาร จดหมาย

• กิจกรรมโรดโชว์ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ

• การเยี่ยมชมพื้นที่ร้านค้าโรงงาน
และคลังสินค้าของบริษัท

• ความโปร่งใสในการด�าเนินการ 
และการเปิดเผยข้อมูล

• ภาพลักษณ์และการยอมรับ 
จากสังคม

• รับฟังความคิดเห็นสะท้อนกลับ 
จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เพื่อน�า
มากลั่นกรอง พิจารณาก�าหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด�าเนินงาน
ของบริษัท

• ก�าหนดนโยบายการท�ารายการ
ระหว่างกันและป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
อย่างชัดเจน

ชุมชนสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบ
พื้นที่โรงงานประจ�าปี

• เข้าพื้นที่เยี่ยมเยียนอย่างสม�่าเสมอ
• โครงการสานสัมพันธ์ทางการศึกษา
• ช่องทางรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ 
• ป้ายประกาศ สื่อประชาสัมพันธ์

• การพัฒนาชุมชน การสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างชุมชนและธุรกิจ  
และการมีส่วนร่วมของสังคม

• การให้โอกาสทางการศึกษา  
การส่งเสริมทักษะอาชีพที่ยั่งยืน

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
• การพัฒนาคุณภาพสินค้าและ 

การส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและ
ช่องทางการขายของชุมชน

• การส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การสนับสนุนผู้ผลิตขนาดย่อม 

และขนาดกลาง

• การด�าเนินการโครงการส่งเสริม
อาชีพและคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน
ในสังคมพร้อมทั้งจัดหาช่องทาง 
การจ�าหน่าย

• การด�าเนินการโครงการการจัดการ
พลังงาน การจัดการของเสีย และ
ขยายผลร้านสะดวกซื้อประหยัด
พลังงานและนวัตกรรมต้นแบบ

• วางแผนการปรับปรุงระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

• ปรบัปรงุภมูทิศัน์ และสภาพโดยรอบ 
พื้นที่ด�าเนินการให้กลมกลืนกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

• เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าจาก
ผู้ผลิตรายย่อยในชุมชน

• ให้ความรู้ผ่านการอบรมและดูงาน
เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูก 
รวมไปถงึการปฏบิตัทิางการเกษตรท่ีดี

• โครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชน 
เช่น ตรวจสุขภาพเบื้องต้น  
รับค�าปรึกษาจากแพทย์  
รับค�าแนะน�าเรื่องยาจากเภสัชกร



53

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

ภาครัฐ • การสนับสนุนโครงการความร่วมมือ
และความช่วยเหลือ ต่าง ๆ 61 ครั้ง 
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที ่
หน่วยงาน ด้านประสานกิจการ
สัมพันธ์ (ปสส.) สนับสนุนและ 
ให้ความร่วมมือ ได้แก่  
กรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ส�านักอนามัย  
ส�านักสิ่งแวดล้อมและส�านักงานเขต 
50 เขตในพื้นที่กทม.

• การร่วมแสดงความคิดเห็น และ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างเปิดเผย 20 ครั้ง

• การติดต่อประสานงานขอรับ
บริการภาครัฐ และการรับ 
การตรวจเยี่ยมกิจการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

• การเป็นตัวอย่างแก่ภาคธุรกิจใน
การแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• การด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมกับคู่ค้า

• ศึกษาท�าความเข้าใจ กฎหมายหรือ
ระเบียบปฏิบัติใหม่ ๆ กฎหมายที่มี
ความจ�าเพาะกับพื้นที่หรือกฎหมาย
ท้องถิ่น พร้อมทั้งน�ามาประยุกต์ 
บังคับใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ให้สอดคล้อง

• น�าเสนอมุมมองผ่านสมาคม  
การรวมกลุ่มทางการค้าต่าง ๆ

• ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

• สนับสนุนการตรวจประเมิน 
เบื้องต้นของภาครัฐและภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพัฒนา 
ความยั่งยืน

องค์กรพัฒนา
เอกชน และ
ผู้น�าทางความคิด

• รับฟังและสื่อสารแลกเปลี่ยน 
มุมมองผ่านเวที การท�างานร่วมกัน 
และการมีส่วนร่วมอื่น ๆ 

• การจัดการขยะพลาสติก
• ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน

• ท�าความเข้าใจความคาดหวัง  
และหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการ
ด�าเนินงาน และน�ามาใช้ประกอบ
เป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงานเพื่อความยั่งยืน 

• การเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี ผ่านสื่อสาธารณะ 

• พิจารณาเข้าร่วมโครงการเพื่อ 
ส่งเสริมความยั่งยืน 

• พัฒนาโครงการในการให้ความรู้
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกับ
ชุมชน รวมถึงกลุ่มเกษตรกร
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อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

สื่อมวลชน 
และบล็อกเกอร์

• โครงการส่งเสริมผู้ผลิตสื่อประจ�าปี 
เช่น รางวัล Thailand Best Blog 
Awards by CP ALL รางวัลข่าว
ดิจิทัลยอดเยี่ยมแห่งปี รางวัลคนดี
ประเทศไทยสาขาสื่อมวลชนส่ง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม

• สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสื่อมวลชน เช่น งานครบรอบ 
กิจกรรม CSR

• การให้สัมภาษณ์ การให้ข้อมูลแก่
สื่อมวลชน

• โครงการ Co Project With 
Media เช่น ร่วมกับสื่อมวลชน 
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมใน 
ห้วงเวลาทีเ่กดิอทุกภยัในพืน้ที ่
ต่าง ๆ น�าคณะสื่อมวลชน 
ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะ  
อบรมธรรมะกับสื่อมวลชน

• การรับรู้ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
• การสัมภาษณ์เชิงลึก และ 

การสนทนากลุ่ม

• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น  
มีคุณธรรม จริยธรรม และทันต่อ
เหตุการณ์

• การส่งเสริม พัฒนา การใช้สื่อสังคม
ออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

• การส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
เยาวชนผ่านสื่อ

• ตอกย�้าให้เห็นการด�าเนินนโยบาย
ด้าน CSV ของบริษัท

• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การประชาสัมพันธ์และการท�า

กิจกรรมเพื่อสังคม
• ผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชน
• การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ
• การช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

• ด�าเนินโครงการส่งเสริมผู้รายงาน
และผู้ผลิตเนื้อหาหน้าใหม่  
ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

• รณรงค์การคิด วิเคราะห์  
เพื่อการใช้และรับชมสื่อ 
อย่างสร้างสรรค์

• การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ 
ทันต่อเหตุการณ์ 

• พัฒนาโครงการส่งเสริม 
ทางด้านนวัตกรรมในรูปแบบเปิด

• การสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย

เจ้าหนี้ • การประชุม หารือร่วมเมื่อได้รับ 
การร้องขอ สิ่งพิมพ์ จดหมาย 
สื่อสารสนเทศ

• การปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเจ้าหนี ้
โดยเคร่งครัด

• การช�าระหนี้ตรงตามก�าหนด 
การรายงานสถานะทางการเงิน
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้

•  ในกรณีที่มีประเด็นไม่เป็นไปตามที่
ตกลงกันไว้ระหว่างบริษัทกับเจ้าหนี้
(คู่ค้า) จะมีการเชิญประชุมให้ทาง
เจ้าหนี้ได้แสดงความคิดเห็น 
ประสบการณ์ที่ผ่านมา และ 
หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

• หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ในส่วนของบริษัท ทางหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะมีการท�า
จดหมาย หรือ บันทึก แจ้งเจ้าหนี้
เพื่อที่จะได้เข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายของบริษัท 

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ของสัญญา เบื้องต้นหน่วยงานต้น
สงักดัรบัผดิชอบดแูล บรหิารจดัการ 
ให้เป็นไปโดยเงื่อนไขสัญญา หากมี
ประเด็นที่อาจท�าให้เกิดความเสี่ยง
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รูปแบบและช่องทาง

การสร้างการมีส่วนร่วม
ตัวอย่างของประเด็น
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ของบริษัท

เจ้าหนี้ เกิดขึ้น ซึ่งจะผลกระทบต่อภาพรวม
ของบริษัท จะมีฝ่ายกฎหมายหรือ 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัท
ช่วยก�ากับดูแลให้ 

• ในการช�าระเงินให้แก่เจ้าหนี้  
ทางบัญชีจ่ายช�าระตามงวด  
ตามเครดิตเทอม เป็นไปตาม
เงื่อนไข ยึดหลักความถูกต้อง 
โปร่งใส ตรงเวลา หากมีกรณ ี
ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจะมีการ
ชี้แจงแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อสื่อสารกับเจ้าหนี้โดยตรง

• การรายงานสถานะทางการเงินของ
บริษัทในส่วนของเจ้าหนี้ ทางบัญชี
มีการสอบทวนเจ้าหนี้ที่เกินก�าหนด
ช�าระทุกเดือน พร้อมมูลเหตุที่เกิน
ก�าหนดช�าระ และมีการส่งหนังสือ
ยืนยันยอดเจ้าหนี้ในระหว่างปี ซึ่งมี
การกระทบยอดรายการทีแ่ตกต่างกนั 
ประสานงานแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบ 
และมีการเคลียร์ยอดระหว่างกัน 
และมีการเปิดเผยผลการด�าเนินงาน
ผ่านรายงานประจ�าปี ทุกไตรมาส
จะมกีารตรวจสอบรายการเจ้าหน้าท่ี 
คงค้างจากผู้สอบบัญชี และมีการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงาน 
ของผู้สอบบัญชี

เจ้าของสถานที่
ให้เช่า 

• การส�ารวจความผูกพันประจ�าปี
• ช่องทางการสื่อสารและรับเรื่องร้อง

เรียน
- การให้ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
ผ่าน Call Center

- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน
ทาง SMS

• การด�าเนินธุรกิจร่วมกันอย่างต่อ
เนื่อง ตามหลักธรรมาภิบาล

• การประชาสัมพันธ์ และชี้แจง
ข่าวสารและนโยบายของบริษัทฯ

• มีระบบดูแล ติดตาม แก้ปัญหา  
ข้อร้องเรียน

• มีการสร้างความสัมพันธ์เป็นประจ�า
อย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบ 
ของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่

• มีการมอบความช่วยเหลือตาม
โอกาสต่าง ๆ เช่น งานศพ

ปฐมบทของความส�าเร็จในกิจการงานทั้งปวง เริ่มต้นจากแนวคิดที่เรียบง่าย คือ การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย 
การให้เกียรติกันและกัน หรือการรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

องค์กรจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้ ไกล บุคลากรในองค์กร
จะเก่งอย่างเดียวไม่ได้ หากต้องเป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสามารถ 
พร้อมจะปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนไปได้ และที่สำาคัญคือ
มีความรักองค์กรเป็นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ ซีพี ออลล์ 
ถือเป็นนโยบายที่ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง คือเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ทุกกลุ่ม ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม

ผสมส่วนเหมือน
ผสานส่วนต่าง

สร้างคนดีและเก่ง
ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความท้าทาย 
บนเงื่อนไขการแข่งขันที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีกและจัดจ�าหน่ายในปัจจุบัน ท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจมีการใช้

เทคโนโลยีเพิ่มมากข้ึน ท�าให้ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลมีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดการทรัพยากรบุคคล นับว่าเป็นหนึ่งใน 
ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ขององค์กรชัน้น�าท่ัวโลกในการขบัเคลือ่นธุรกจิให้ประสบความส�าเรจ็ นอกจากนี ้บุคลากรเป็นทรพัยากรพืน้ฐานทีส่�าคญั
ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ดี ช่วยให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความผูกพัน และรักษาบุคลากรให้อยู่ร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งมีก�าลังใจในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของพนักงานและองค์กรต่อไป 

ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง
สร้างคนดีและเก่ง ผนึกพลังเป็นหนึ่งเดียว

ประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร 
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของ “คน” จึง

ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้
ความสามารถผ่านระบบบริหารจัดการ
บุคลากรที่ดี สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการ
ท�างานอย่างมีความสุข สนุกกับการท�างาน 
และส่งเสริมให้บุคลากรที่มีความสามารถ
และเป็นคนดมีคีวามเจริญก้าวหน้าในอาชพี
การท�างาน ซ่ึงนอกจากบริษัทจะได้รับ
ประโยชน์โดยมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ
และผูกพันกับบริษัทแล ้ว การพัฒนา
บุคลากรยังส่งผลให้สังคมมีประชากรที่มี
ความรู ้ความสามารถอันเป็นการช่วยยก
ระดับคุณภาพประชากรในสังคมขึ้นอีกด้วย

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“บริษัท”) เลง็เหน็ความส�าคญั
ของเรื่องดังกล่าว จึงมีแผนยกระดับความ
สามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ทกุระดบัให้มีความเป็น “คนด ีคนเก่ง” และ
จัดให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจ
หลักภายใต ้แผนกลยุทธ ์ขององค ์กร  
โดยคาดหวังผลลัพธ ์ในการเสริมสร ้าง 
ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและ 
ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

ความคืบหน้าปี
2561

>> จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์กร 
เพื่อความยั่งยืน” ให้กับผู้น�า

>> ออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสม 
กับกลุ่มเป้าหมาย ยุค 4.0

>> โปรแกรม On-boarding ส�าหรับพนักงานใหม่
>> โครงการแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน
>> โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance Management System)
>> โครงการปรับปรุงระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path)

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

• จ�านวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย 
 12.24 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี
• จ�านวนผู้น�าผ่านการอบรมหลักสูตรความยั่งยืน  
 43,958 คน
• อันดับ 84 จาก 2,000 บริษัททั่วโลก 
 “นายจ้างที่ดีที่สุดจากทั่วโลก  
 (World’s best employers 2018)



• CP ALL our way วางแผน
ระยะยาวสำหรับบร�ษัทสู�ความ
ยั่งยืน ในอีก 30 ป�

• เคารพความแตกต�างและความ
  หลากหลาย ส�งเสร�มการทำงาน
  ร�วมกันผ�านหลักการ “ผสมส�วนเหมือน

ผสานส�วนต�าง” สร�างความกลมเกลียว
ดุจดนตร�วงเดียวกัน หร�อ Harmony

• ให�ความสำคัญกับงานทุกตำแหน�ง 
  ชื่นชมในผลงานและความสำเร�จ 
  และรับฟ�งทุกความคิดเห็น

ผ�านช�องทางที่หลากหลาย
• มีโอกาสเติบโตในการทำงาน

ให�เวทีในการแสดงผลงาน
• ประเมิน ให�คำแนะนำและทิศทาง

ที่ชัดเจนในการทำงานพร�อมทั้ง
ช�วยพัฒนาทักษะ

• โปรแกรมสร�างและพัฒนาผู�นำ
  รุ�นใหม� อาทิ โครงการ CP ALL
 Young Challenger

• สวัสดิการดี สุขภาพชีว�ตดี
• ส�งเสร�มคนเก�ง และคนดีให�อยู�กับ
 องค�กรในระยะยาว
• สร�างบรรยากาศการทำงานเป�นทีม
  และประสานความพร�อมระหว�าง
  หน�วยงาน
• เป�ดโอกาสและส�งเสร�มให�พนักงาน
  ลงทุนและประกอบธุรกิจร�วมกับ
  บร�ษัท

• ให�ทุนการศึกษาในหลักสูตร
ที่ตรงกับความต�องการ

• พัฒนาหลักสูตร และช�องทาง
การเร�ยนรู�ที่ทันสมัยมุ�งเน�น
การเร�ยนรู�ผ�านประสบการณ�จร�ง 

 โดยการลงมือปฏิบัติผสมผสาน
กับหลักว�ชาการ

• เตร�ยมความพร�อมด�านทักษะ
  อาชีพ วัฒนธรรม และสังคม
  การทำงาน

รักษาความรู�และตกผลึก
ประสบการณ�ให�คงอยู�

พัฒนาศักยภาพ
พนักงานและวัดผล

ช�วงเตร�ยมความพร�อมก�อน
บรรจุเป�นพนักงาน
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ผลด�ำเนินงำน 
เทียบเป้ำหมำย

ปี 2560 ปี 2561 เป้ำหมำย 
ปี 2563

จ�านวนผู้น�าและพนักงาน
ผ่านการอบรมพัฒนา
ความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านความยั่งยืน (ร้อยละ)

33 52 100

แนวทางในการด�าเนินงาน 
จากความมุ่งมั่นของบริษัท ในการยกระดับความสามารถ 

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ บริษัทได้ระบุปัจจัย 
ต่าง ๆ ที่น�ามาพิจารณาเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท 
ได้ดังนี้

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กรรวมถึง นโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของเครือเจริญโภคภัณฑ์

• กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
• กลุ่มความพร้อมหรือความสามารถท่ีบุคลากรจ�าเป็นต้องมี 

(Competency Set) อาทิ ความเป็นผู้น�า ทักษะที่จ�าเป็น 
ในการท�างาน และทักษะที่มีความจ�าเป็นในอนาคต 

• ผลส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน 
และลูกค้า

• ผลวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาพนักงาน
ด้วยปัจจัยดังกล่าวร่วมกับนโยบายด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน

ของบริษัท ในการให้โอกาสกับพนักงานทุกระดับเพื่อโอกาส 
ของการพัฒนาและความก้าวหน้า บริษัทจึงได้พัฒนากรอบ 
การด�าเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น ซึ่งสามารถ
จ�าแนกได้ 3 ช่วงหลักได้แก่ 

เป้าหมายปี
2563

ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและพนักงานผ่านการอบรม
พัฒนาความรู้และความเข้าใจด้านความยั่งยืน 
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

บริษัทมีการด�าเนินงานภายใต้กรอบการด�าเนินงานดังกล่าว  
โดยให้โอกาสบุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ รวมถึงโอกาสในความก้าวหน้าของอาชีพบนพื้นฐาน 
ที่เท่าเทียมกัน โดยก�าหนดหลักสูตรมาตรฐานของท้ัง 3 สาย 
การท�างาน คอื สายร้านสาขา สายส�านกังาน และสายกระจายสนิค้า 
โดยหลักสูตรได้ถูกออกแบบเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับบุคลากร
ในทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับ

บริหาร โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ถูกก�าหนดไว้ในแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ�าป ี เพื่อให ้บุคลากรได ้รับการพัฒนาความรู ้  
ความสามารถที่เหมาะสมตามระดับต�าแหน่ง รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะที่จ�าเป็นตามกลุ่มวิชาชีพ โดยใช้แนวทาง Competency 
Based 

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคนดี และคนเก่ง โดยดูแล
และพัฒนาพนักงานตั้งแต ่ เร่ิมต ้นเข ้าท�างานด้วยโปรแกรม 
On-boarding ส�าหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร สร้างความผูกพันต่อองค์กร และมุ่งส่งเสริม
บรรยากาศในการเพิ่มผลิตภาพ ผ่านโครงการ Productivity  
Improvement (PI) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเสนอ 
ความคิดเห็นและใช้ศักยภาพในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
และคิดค้นพัฒนานวัตกรรมแก่องค์กร มีการให้ความรู ้ด ้าน 
การปรับปรุงงานแก่พนักงาน และจัดกิจกรรมการประกวด 
ผลงานการปรับปรุงที่ยอดเยี่ยม เพื่อกระตุ ้นส่งเสริมให้มีการ 
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปลูกฝังรากฐานคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน การพัฒนาและ 
ยกระดับจิตใจ (Spiritual Development) เพื่อให้เกิดความสุข 
ในการท�างานและเกิดความสมดุลในชีวิต
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ในปี 2561 บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยออกแบบวิธีการพัฒนาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น

 

โครงการ CP ALL Young Challenger ส�าหรับพนักงานรุ่นใหม่ (GEN Y)

ที่ม�ของโครงก�ร :
บริษัทได้มีนโยบายในการผลักดันองค์กรเข้าสู่ยุคสมัยแห่งนวัตกรรมทางความคิดและเทคโนโลยีสู่การเป็น CP ALL 4.0 จึงท�าการ 

จัดโครงการ CP ALL Young Challenger เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่ให้มีความกล้าคิด กล้าท�าในส่ิงใหม่ให้กับองค์กร เพ่ือตอบสนอง 
ต่อนโยบาย CP ALL 4.0 และนโยบาย Our Way โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่สมัครใจในการพัฒนาตนเอง ได้แสดงความสามารถผ่าน 
การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง (Learning Experience) และยังเป็นการส่งเสริมความรู้และทักษะในการเป็นผู้น�าในยุคดิจิทัลอีกด้วย 

โครงการเด่น

รายละเอียดโครงการ 
CP ALL Young Challenger 2018

• การนำเสนอโครงการต�นแบบ
   Presentation / Reflection &
   Closing

• Young Challenger Camp
• เยี่ยมชมเพ�่อหาแนวคิด
• Site Visit / Find Create ideas
• การออกแบบ การสื่อสารความคิด
   อ�านและทักษะการนำเสนอ

• ออกแบบโปรแกรม
• ประชาสัมพันธ�โครงการ
• รับสมัคร
• คัดเลือกเป�าหมาย
• Manager Contract & 
   Assessment

แผนจัด 4 เดือน (กุมภาพันธ�-พฤษภาคม) , Involve 5 ครั้ง , รวมทั้งสิ�น 8 วัน

ธันวาคม 2560 - มกราคม 2561

รายละเอียดโครงการ
CP ALL Young Challenger 2018

ผลก�รดำ�เนินง�น :
ผลการด�าเนินงานจากโครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 115 คน จากการจัดกิจกรรม 3 รุ่น นอกจากนี้บริษัท 

ยงัได้ตดิตามและส�ารวจพฤตกิรรมของพนกังานหลงัจากเข้าร่วมกจิกรรมแล้วพบว่ามพีฤตกิรรมมกีารพัฒนาขึน้ตาม Future Competency 
และนโยบาย Our way ของบริษัท
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการ CM Champion ส�าหรับพนักงานในหน่วยงาน CAF-M 
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับในการก่อสร้างและปรับปรุงร้าน

ผลก�รดำ�เนินง�น :

ที่ม�ของโครงก�ร :
จากการก่อสร้างร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในการขยายสาขา 

และการปรับปรุงร้าน บริษัทได้พบปัญหาจากการปฏิบัติหน้างาน  
ซึ่งเกิดจากเรื่องของความเชี่ยวชาญของผู ้ปฏิบัติงานและส่งผล 
กระทบถึงคุณภาพและมาตรฐานของสิ่งก่อสร้างภายในร้าน บริษัท
จึงจัดตั้งโครงการ CM Champion เพ่ือยกระดับความสามารถ 
ของบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการก่อสร้างร้าน 
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้ร้านที่มีมาตรฐานและการก่อสร้างส�าเร็จ
ตามเวลาและภายในต้นทุนที่ก�าหนด

ก�รดำ�เนินง�น :
จัดให้มี Training Roadmap เพื่อพัฒนาพนักงานตาม

กระบวนการก่อสร้างร้าน โดยมีการให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติจริงใน
การท�าโครงการที่ได้รับมอบหมาย และมีการประเมินผลการท�า
โครงการ รวมถึงการสอบข้อเขียน และประเมินพฤติกรรม ทัศนคติ
จากการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับการรับรองเป็น 
CM Champion

ที่ม�ของโครงก�ร :
การบริการคือปัจจัยส�าคัญที่สามารถท�าให้ลูกค้าเกิดความ 

พงึพอใจ บรษิทัจ�าเป็นต้องค้นหาและพัฒนาการบริการทีม่เีอกลกัษณ์ 
เฉพาะ (Signature Service) บริษัทจึงจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้น�า
บริการ (Service Leader Program) เพื่อพัฒนาพนักงานระดับ 
ผู้จัดการร้านข้ึนไป เพ่ือให้มีความเข้าใจในแนวคิดการบริการที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของบริษัท และน�าไปประยุกต์ในการสร้างทีม
บรกิารภายในร้าน นอกจากนีพ้นกังานจะได้รับโอกาสในการพฒันา
ความรู ้ทกัษะ พฤตกิรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานและเพิม่
ความมั่นใจในการบริการลูกค้า 

ก�รดำ�เนินง�น :
การด�าเนินโครงการเริ่มต้นจากการคัดเลือกผู้จัดการร้านใน

แต่ละเขตเข้าร่วมอบรมในหลักสูตร พัฒนาผู้น�าการบริการ (Service 
Leader Academy) และมอบหมายให้ผู้จัดการร้านท�าโครงการ
ปรับปรงุพฒันาบรกิารทีร้่านของตนซึง่เป็นการเรยีนรูผ่้านการลงมอื
ปฏิบัติจริง (Action Learning) โดยท�าการวัดคะแนนการประเมิน
คณุลกัษณะ Service Leader รายบคุคล นอกจากนีภ้ายในโครงการ
ยังมีการส่งเสริมผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการดีเด่นระดับภาค

ผลก�รดำ�เนินง�น :

ผู้จัดการร้านเข้าร่วมโครงการในปี 2561 เป็นไปตามแผนจ�านวน 890 คน 

ได้เข้าสู่กระบวนการของโครงการ CM 
Champion

70 คน
ได้รับการรับรองเป็น CM Champion
โดยเป้าหมายผู้ผ่านการรับรองสะสม
ในปี 2562 เท่ากับ 65 คน

36 คน

โครงการพัฒนาผู้น�าบริการ  
ส�าหรับผู้จัดการร้านสาขา



63
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จ�ำกัด (มหำชน)

โครงการแผนหลังเกษียณอายุพนักงาน 
จากแผนการรักษาความรู้และตกผลึกประสบการณ์ให้คงอยู่ ภายใต้กรอบการด�าเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท 

ได้เห็นความส�าคัญของพนักงานท่ีได้ทุ่มเทก�าลัง และมีความจงรักภักดีกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน จึงได้พัฒนาแผนการหลังการ 
เกษียณอายุให้กับพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามนโยบาย โดยได้ให้ผลประโยชน์ทางด้านการเงินและค่ารักษาพยาบาล จัดตั้งชมรมผู้เกษียณ
อายุ รวมทั้งมีทางเลือกให้กับพนักงานได้สามารถเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือได้รับการว่าจ้างต่อในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทได้  
ซึ่งใน 3 ปีล่าสุดมีผู้เกษียณอายุเป็นเจ้าของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น 2 ราย และได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาจ�านวน 8 ราย

จากแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ บริษัทมีการด�าเนินงาน 
กับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในปี 2561 ดังนี้

เมือ่ผนวกเข้ากบัการด�าเนนิงานโปรแกรมสร้างความผกูพนักับบคุลากรอ่ืน ๆ  ท�าให้ผลส�ารวจความผกูพนัและความพงึพอใจของพนกังาน 
ปี 2561 เป็นร้อยละ 82 ซึ่งบรรลุเป้าหมายประจ�าปีที่บริษัทตั้งไว้ที่ร้อยละ 62 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนดังนี้

โดยการส�ารวจเป็นงานวจัิยเชงิปริมาณ ท�าการส�ารวจแบบ online โดยพนกังานเป็นผูต้อบแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึง่การด�าเนนิงาน 
ที่ส่งผลให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้แก่ ศูนย์ HR Business Partner ร่วมกับคณะกรรมการบุคคลของแต่ละสายงานในการขับเคลื่อนโดยการส่ง 
ตัวแทนจากแต่ละสายงานมาเป็นคณะท�างานร่วมกันผลักดันให้เกิดบรรยากาศ การส่ือสาร โดยมีโครงการที่เป็น Key Improvement 
Topics ทั้งหมด 3 โครงการ

1. โครงการปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก�าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
เพื่อน�าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา โดยน�าระบบ Key Success Factors มาใช้ ท�าให้หัวหน้างานสามารถบริหารงานแบบภาพรวม 
และมกีารสือ่สาร รวมถงึสร้างบรรยากาศทีด่รีะหว่างหวัหน้างาน และทมีงาน ซึง่ในปัจจบุนัพนกังานทีไ่ด้รับการประเมนิผลงานและทบทวน
เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพมีความคืบหน้าดังนี้

ประเภทของกำรประเมิน
พนักงำนที่ได้รับกำรประเมินผลงำนและทบทวน 

เพื่อควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ จำกพนักงำนทั้งหมด

Performance Management System ร้อยละ 97 (55,423 คนต่อพนักงานทั้งหมด)

All perform ร้อยละ 3 (1,705 คนต่อพนักงานทั้งหมด)

88.67
20.50

65.28
57.13

42.40
42.08

26.57
24.37

25.55
23.78

จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมงต�อคนต�อป�)

ผูบร�หารระดับสูง ผูบร�หาร ผูบร�หารระดับตน เจาหนาที่ ชั่วโมงเฉลี่ย
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40
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80

100

2558 2559 2560 2561

ผลสำรวจความผูกพันและความพ�งพอใจของพนักงาน

รอยละของพนักงานที่มีความผูกพัน

ความครอบคลุม (รอยละของพนักงานทั้งหมด)

54
73

54
73

54
8273 74
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2. โครงการปรบัปรงุระบบความก้าวหน้าในสายอาชพี ได้มกีารให้ความรู้เรือ่ง Career Conversation กบัหวัหน้างาน เพือ่ให้หัวหน้างาน 
มโีอกาสพดูคยุและวางแผนกบัลกูน้องในทศิทางความก้าวหน้า ทีส่ามารถเตบิโตได้ทัง้แนวดิง่ และแนวข้าง หลงัจากนัน้จงึได้มกีารร่างนโยบาย
การหมุนเวียนเรียนรู้งาน และสื่อสารเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติผ่านคณะกรรมการบุคคลสายงานนั้น ๆ โดยมีแนวทางการด�าเนินการ Career 
Policy ก�าหนดให้มี Career Matrix โดยใช้หลักการ 4 สี เพื่อให้เกิด Job Mobilization (ตามภาพประกอบ) 

3. โครงการระบบการให้รางวัลและยกย่องชมเชย โดยมีการพัฒนาความรู้และทักษะ Performance Feedback กับหัวหน้างาน 
ในเรื่อง Positive Feedback และ Constructive Feedback เพื่อใช้ในการสร้างบรรยากาศระหว่างหัวหน้างาน กับทีมงาน หลังจากนั้น 
แต่ละสายงานได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการสร้างบรรยากาศทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน 

นอกจากโครงการหลักแล้ว บริษัทยังมอบอ�านาจให้กับแต่ละสายงาน เพื่อจัดตั้งคณะท�างานย่อยภายในสายงาน เพื่อเปิดโอกาส 
และสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงานในการคิดและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความผูกพัน ทั้งนี้ตัวอย่างโครงการของแต่ละสายงานที่มี 
การด�าเนินการในปี 2561 เช่น โครงการ Fun with the Gang โครงการอิ่มยกแก๊งค์แท็งค์ยกก๊วน และโครงการ Mer Hey Day เป็นต้น

เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า องค์กรใด เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตดี มีการเติบโตก้าวหน้าในวิชาชีพ
และมีความรักองค์กรดั่งบ้านของเขาเอง องค์กรนั้นย่อมมีพลังขับเคลื่อนสู่ความส�าเร็จในระดับสูงอย่างแน่นอน

สี ความหมาย สมรรถนะ
ศักยภาพ

เครื่องมือ
ประเมินอื่นๆ

เช่น
การสัมภาษณ์

ประสบการณ์ การรับรองคุณวุฒิ

Movable Within Family 
หมุนเวียนเรียนรู้งานภายใน  
Job Family/Sub Job Family 
ที่สังกัดอยู่โดยตรง



Possible To Move หมุนเวียน
เรียนรู้งานข้าม Job Family/Sub 
Job Family ได้

 

  
  

Difficult To Move หมุนเวียน
เรียนรู้งานข้าม Job Family/Sub 
Job Family ได้ แต่ค่อนข้างยาก

  

Rarely To Move หมุนเวียนเรียน
รู้งานข้าม Job Family/Sub Job 
Family ได้ยากมาก
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Health

ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมกินดี อยู่ดี 

เริ่มต้นจากการรณรงค์สานใยรักในครอบครัวให้เข้มแข็ง 

เคียงคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ และแบ่งปัน

ประสบการณ์ความรู้ให้กับเกษตรกรต้นน้ำา วิสาหกิจท้องถิ่น 

เอสเอ็มอีทั่วไทย ให้มีโอกาสพัฒนาและเติบโตบนเส้นทาง 

ของตนเอง พร้อมขยายอ้อมแขนอุ้มชูผู้ด้อยโอกาสให้รู้สึก 

มีคุณค่า ร่วมแรงยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

จิตใฝ่ใช่เพียงฝัน สร้างสรรค์สังคมแกร่ง
ครอบครัวเข้มแข็ง กินอ่ิม นอนอุ่น ละมุนรัก

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำางาน

คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

แบ่งปันโอกาส
สรรค์สร้างคุณค่าสังคม

นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ
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เป็นที่ประจักษ์ว่า “นวัตกรรม” มีพลังเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ซีพี ออลล์ ทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งให้กับการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์
ด้วยความเชื่อมั่นที่จะเติมเต็มชีวิตของผู้คนยุคใหม่ให้สะดวกสบาย
ทันยุคทันสมัยมากขึ้น

นวัตกรรมสร้างปัญญา
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ
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สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่
www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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ความท้าทาย 
หนึ่งในหัวใจหลักที่ชว่ยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

เวลาคอื การพฒันาตนเองอยูเ่สมอขององค์กร บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) และบริษัท
ย่อย (“บริษัท”) ได้เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวตักรรม ทีค่รอบคลมุทกุด้านของการด�าเนนิงานให้เกดิขึน้ตลอด
เวลา ทั้งในด้านการก�ากับกิจการ สิ่งแวดล้อมและสังคม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 
ของบรษิทั เพือ่ให้องค์กรมคีวามก้าวหน้าและเจรญิเตบิโตได้อย่างมัน่คง สามารถเพิม่มลูค่า
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมให้กับประเทศ

นวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ

ผลด�ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เป้ำหมำย ปี 2563

มูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และกระบวนการ (ล้านบาทต่อปี)

4,547 4,642 4,506

มูลค่านวัตกรรมสะสมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ 
และกระบวนการ (ล้านบาท)

N/A 9,189 13,695 6,821

ความคืบหน้าปี
2561

>> โครงการเพื่อการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม
>> การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์
>> โครงการ Internet of Things

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561 กว่า 30 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

4,506 ล้านบาท 
มูลค่านวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ บริการ 
และการปรับปรุงกระบวนการ

ประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและองค์กร 

บริษัทมุ ่งสร้างคุณค่าให้กับประเทศ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ไม่เพียงแต่
มุ ่งหวังในการอยู่รอดในการด�าเนินธุรกิจ  
แต่ยังคาดหวังผลการเติบโตทางมูลค่า และ
สร้างผลกระทบเชิงบวกหรือลดผลกระทบ
เชิงลบที่ก่อให้เกิดกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย

เป้าหมายปี
2563

เพิ่มมูลค่านวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ

และกระบวนการ
ร้อยละ 50 

เทียบกับปีฐาน 2559 



  

 

การคนพบ
• การถายทอดนโยบาย
 ของประธานบร�ษัท
• การทบทวนแผนดำเนินงาน
• การวางแผนเชิงกลยุทธ
• ขอรองเร�ยนของลูกคา
• การสำรวจและว�จัยตลาด
• การเทียบกับผูที่เกงกวา
• เคร�อขายธุรกิจและคูคา
• การดูงานตางประเทศ
• การแบงปนว�ธีการที่เปนเลิศ
• การประชุมพาณิชยนวัตกรรม
• ขอเสนอแนะของพนักงาน
• การประชุม Global Business 
 Review Forum (GBR) 
• STIDO

การทดลองและความพยายาม

• ว�ธีการใหม
• สินคาใหม
• บร�การรูปแบบใหม
• ธุรกิจใหม

• การเลือกโครงการขยายผล
• การบร�หารความเสี่ยง
• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• การบร�หารการเปลี่ยนแปลง
• การบร�หารโครงการ
• สรุปการเร�ยนรูเมื่อโครงการ
 แลวเสร็จ

สินคาใหมและบร�การใหม
ที่ประสบความสำเร็จ สรางรายไดและผลกำไรเติบโต ราคาหุน มูลคาตราสินคาของบร�ษัทENDS

WAYS

MEANS

ว�ธีการใหมในธุรกิจ ขยายผล

ผลลัพธที่องคกรตองการ

ว�ธีการคนพบ
องคความรู ใหม

ทรัพยากรที่สนับสนุน
การทำงาน

การแบงปนความรู การจัดการทรัพยสินทางปญญา การจัดการกระบวนการ การเร�ยนรูและการฝกอบรมบุคลากร

ผูนำนวัตกรรม วัฒนธรรมนวัตกรรม การสรางบรรยากาศใหเกิดนวัตกรรม

การจัดการความรูและองคประกอบแหงการเร�ยนรู

บุคลากรที่มีนวัตกรรม

โครงการนวัตกรรมแบบเปด
• 7 Innovation Awards

โครงการปรับปรุงงาน
• Ant Mission

โครงการนวัตกรรมภายใน
• President Award
• นวัตกรรมปลาฝูงใหญ
• Approval Process Excellence 
 Awards
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

สำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Development Office: STIDO)

ศูนย�เทคโนโลยี
ชีวภาพ

ศูนย�เทคโนโลยี
ดิจ�ทัล

ศูนย�เทคโนโลยี
หุ�นยนต�

ศูนย�เทคโนโลยี
ก�อสร�าง

ศูนย�เทคโนโลยี
โลจ�สติกส�

ศูนย�เทคโนโลยี
การพานิชย�

ศูนย�บร�หารจัดการ
เทคโนโลยี
การศึกษา

การดำเนินงาน
บร�ษัทได�จัดตั้งสำนักงานพัฒนาว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Development Office : STIDO)
        เพ�่อกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด�านการพัฒนาเทคโนโลยี นำไปสู�การขยายผลต�อยอดไปสู�นวัตกรรมของสินค�าและบร�การรวมถึง
สนับสนุนการดำเนินงานภายในบร�ษัท เช�น การว�จัยและการพัฒนา คิดค�น ถ�ายทอด และติดตามความเป�นไปได�ของเทคโนโลยีทั้งในและต�างประเทศ 
ซึ่งในป� พ.ศ.2561 บร�ษัทมีการลงทุนด�านการพัฒนาเทคโนโลยีไปแล�วกว�า30 ล�านบาท โดยการดำเนินงานของ STIDO ประกอบไปด�วยศูนย�เทคโนโลยี
จำนวน 7 ศูนย� ดังแสดงในภาพ

การด�าเนินงาน 
บริษัทได้ผลักดันการสร้างนวัตกรรมให้เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในอนาคต โดยได้

ก�าหนดกรอบและแนวทางการด�าเนินงาน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดดังภาพ

นอกจากนี้บริษัทยังมีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ดูแลระบบความปลอดภัยให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี 
เป้าหมายหลัก 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างการรับรู ้ให้กับพนักงาน 
ถึงความเสี่ยงต่าง ๆ จากภายนอกองค์กรที่อาจท�าให้เกิดข้อขัดข้อง
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การลดระยะเวลาในการรับรู ้ 
และตรวจสอบความผิดปกติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการลดระยะเวลาในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีการพัฒนาศูนย์
รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ  ทีใ่ช้ในการวิเคราะห์เพือ่พฒันาการด�าเนินงาน
และนวตักรรมต่าง ๆ  รวมถงึในด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากับ
ดูแล หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เพื่อยกระดับการด�าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 6 ส่วนดังแสดง 
ในภาพ 

บริษัทได้จัดตั้งสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
(Science Technology and Innovation Development Office: STIDO) 

เพื่อก�ากับดูแลและขับเคล่ือนการด�าเนินงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลย ีน�าไปสูก่ารขยายผลต่อยอดไปสูน่วตักรรมของสินค้าและ
บริการ รวมถึงสนับสนุนการด�าเนินงานภายในบริษัท เช่น การวิจัย
และพฒันา คดิค้น ถ่ายทอด และตดิตามความเป็นไปของเทคโนโลยี
ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท โดยการด�าเนินงานของ 
STIDO ประกอบไปด้วยศูนย์เทคโนโลยีจ�านวน 7 ศูนย์ ดังภาพ

กรอบและแนวทางการจัดการนวัตกรรมของ ซีพี ออลล์

วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� เพ�่อยกระดับ
การดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 6 ส�วน

 นอกจากนี้บร�ิษัทยังมีหน�วยงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการดูแลระบบความปลอดภัยให�กับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีเป�าหมายหลัก 3 ข�อ
ได�แก� การสร�างการรับรู�ให�กับพนักงานถึงความเสี่ยง
ต�างๆ จากภายนอกองค�กรที่อาจทำให�เกิดข�อขัดข�อง
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การลดระยะเวลาใน
การรับรู�และตรวจสอบความผิดปกติของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการลดระยะเวลาในการแก�
ป�ญหาที่เกิดข��นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน�วย
งานเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีการพัฒนาศูนย�
รวบรวมข�อมูลต�างๆ ที่ใช�ในการว�เคราะห�เพ�่อพัฒนา
การดำเนินงานและนวัตกรรมต�างๆ รวมถึงในด�าน
สิ�งแวดล�อม สังคม และการกำกับดูแล หน�วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังมีวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�
เพ�่อยกระดับการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 
6 ส�วน ดังแสดงในภาพ

Food
Business IT
Platform

Food 
Bussiness IT

Platform

Automation
IT Platform

AI IT
Platform

O2O IT
Platform

Speed IT
Services
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

การพัฒนาสู่การค้าออนไลน์ (E – Commerce Shopping Platform) 
หนึ่งในผลงานของทั้งสองหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้พัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและรองรับการขยายตัว

ของการค้าแบบออนไลน์ มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบของแพลตฟอร์ม www.shopat24.com ซึ่งมีท้ังในรูปแบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน 
บนโทรศัพท์มือถือ จากการเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาการบริการให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้น มีช่องทาง 
การช�าระเงินที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง รวมทั้งมีระบบการขนส่งสินค้าที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถเลือกไปรับสินค้าที่ร้าน  
เซเว่นอีเลฟเว่น ที่นัดหมายหรือให้มีการจัดส่งสินค้าไปที่บ้าน มีการส่งข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์ นอกจากนี้สินค้าที่บริษัทได้น�ามา
จ�าหน่ายยงัมาจากแหล่งทีม่คีวามหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทัว่ไป สินค้าตราบริษัท สินค้าจากกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
สินค้าทางการเกษตรตามฤดกูาล เช่น ทเุรยีน เมล่อน เป็นต้น นอกเหนอืจากรายละเอยีดทางด้านนวัตกรรมของแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์
แล้ว ยงัมีการด�าเนนิงานทีส่่งเสรมิคณุค่าทางสังคมอกีด้วย ทัง้นีผู้อ่้านสามารถตดิตามรายละเอียดทางด้านคุณค่าทางสงัคมได้ในบทดงักล่าว

นอกจากนวตักรรมส�าหรบัสนิค้าและการด�าเนนิงานภายในแล้ว 
หน่วยงานทั้งสองยังมีส ่วนในการสนับสนุนการค้าออนไลน์  
(E-Commerce) ซึ่งเป็นอีกช่องทางการกระจายสินค้าและการ
ด�าเนนิงานหลกัของบริษทั 24 Shopping และหน่วยงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ยงัน�า Internet of Things ใช้ช่วยในการปรับปรงุระบบ

การท�างานเพือ่เข้าสูย่คุดจิทิลัอย่างแท้จรงิ โดยสามารถช่วยส่งเสรมิ
คณุค่าทางสงัคม ลดการใช้ทรพัยากรและเวลาในการท�างาน ลดของเสยี
ที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ รวมทั้งช่วยให้พนักงาน 
ของบริษัทสามารถท�างานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการเด่น



โครงการ Internet of Things

เป�นโครงการที่ถูกพัฒนาข��นในป� พ.ศ.2561 เพ�่อเก็บข�อมูลและว�เคราะห�การทำงานของอุปกรณ�ต�างๆ ในร�านสาขา เช�น เคร�่องทำความเย็น เพ�่อช�วยใน
การบำรุงรักษา โดยจะทำการดูแลระบบอุปกรณ� เช�น เคร�่องเย็น เคร�่องกรองน้ำ เป�นต�น พร�อมทั้งคำนวณและแจ�งเตือนสำหรับการบำรุงรักษาเพ�่อช�วย
ให�ป�องกันไม�ให�อุปกรณ�เส่ือมสภาพจากการใช�งานก�อนเวลาและช�วยยืดอายุการใช�งานของอุปกรณ�ดังกล�าวเป�นการช�วยลดปร�มาณขยะจากเคร�่องใช�
ไฟฟ�าและอิเล็กทรอนิกส�ได� และยังป�องกันการเกิดขยะอาหารที่อาจเน�าเสียที่มาจากการเส่ือมสภาพของอุปกรณ�ในร�านสาขาอีกด�วย นอกจากนี้ ยังมี
แอพพลิเคชั่นช�วยตรวจนับสินค�าในคลังของร�านสาขา ว�เคราะห�และคำนวณการนำเข�าสินค�าและการจำหน�ายสินค�า ซึ่งสามารถช�วยในการลดขยะอาหาร
จากการเน�าเสียของสินค�าได� ทั้งนี้ผู�อ�านสามารถติดตามรายละเอียดทางด�านสิ�งแวดล�อมได�ในบทการปกป�องระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับของโครงการ

แอปพลิเคชันช�วยตรวจ
นับสินค�าสามารถช�วย
ลดขยะอาหารจากการ
เน�าเสียของสินค�า

ป�องกันการเกิดขยะ
อาหารจากการเส่ือม
สภาพของอุปกรณ�

ลดปร�มาณขยะ
จากเคร�่องใช�ไฟฟ�า
และอิเล็กทรอนิกส�

ยืดอายุการใช�งาน
ของอุปกรณ�

โครงการ Internet of Things

เป�นโครงการที่ถูกพัฒนาข��นในป� พ.ศ.2561 เพ�่อเก็บข�อมูลและว�เคราะห�การทำงานของอุปกรณ�ต�างๆ ในร�านสาขา เช�น เคร�่องทำความเย็น เพ�่อช�วยใน
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จากการเน�าเสียของสินค�าได� ทั้งนี้ผู�อ�านสามารถติดตามรายละเอียดทางด�านสิ�งแวดล�อมได�ในบทการปกป�องระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�รับของโครงการ

แอปพลิเคชันช�วยตรวจ
นับสินค�าสามารถช�วย
ลดขยะอาหารจากการ
เน�าเสียของสินค�า

ป�องกันการเกิดขยะ
อาหารจากการเส่ือม
สภาพของอุปกรณ�

ลดปร�มาณขยะ
จากเคร�่องใช�ไฟฟ�า
และอิเล็กทรอนิกส�

ยืดอายุการใช�งาน
ของอุปกรณ�
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โครงการ Internet of Things
เป็นโครงการที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2561 เพื่อเก็บข้อมูล 

และวิเคราะห์การท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในร้านสาขา เช่น  
เครือ่งท�าความเยน็ เพื่อช่วยในการบ�ารุงรักษา โดยระบบจะท�าการ
ดูแลตรวจวัดอุปกรณ์ตลอดเวลา พร้อมทั้งค�านวณและแจ้งเตือน 
ให้ท�าการบ�ารุงรักษา เมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติ การแจ้งเตือนจะช่วย
ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร เป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะจากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ และยังช่วย
ป้องกันการเกิดขยะอาหารที่อาจเน่าเสียที่เกิดจากการเสื่อมสภาพ
ของอุปกรณ์ในร้านสาขาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีแอปพลิเคชัน 
ช่วยตรวจนับสินค้าในคลังของร้านสาขา วิเคราะห์และค�านวณ 
การน�าเข้าสินค้าและการจ�าหน่ายสินค้า ซึ่งสามารถช่วยในการ 
ลดขยะอาหารจากการเน่าเสียของสินค้า

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

ระบบการขนส่งที่หลากหลาย

ช่องทางการชำาระเงินที่สะดวก
และหลากหลาย

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง 
และเลือกซื้อสินค้าได้ง่าย
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โครงการเพื่อการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม 
ส่วนหนึ่งในการด�าเนินงานของบริษัทที่เป็นการขับเคลื่อน 

ทางด้านนวัตกรรม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
คือการจัดต้ังโครงการประกวดทางด้านนวัตกรรมจากบุคลากร
ภายในองค์กรและนวัตกรรมแบบเปิด ซ่ึงเกิดจากบุคคลภายนอก
องค์กร ซึ่งโครงการต่าง ๆ ได้เริ่มมีจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี 2542 
จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างของงานประกวดภายใน ได้แก่

• โครงการเพรสซิเดนท์ อะวอร์ด (President Award)  
เป็นโครงการที่เน้นการคิดค้นนวัตกรรมภายในของกิจการ
ย่อยในกลุม่ ซพี ีออลล์ เพือ่ค้นหาสินค้า บรกิาร กระบวนการ
ใหม่ ๆ โดยอาศัยความหลากหลายของธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์
ของลกูค้าหรอืผู้บริโภค รวมทัง้ชมุชน สังคมและประเทศชาติ

• โครงการปลาฝูงใหญ่ (Big Fish) เป็นโครงการซึ่งเน้น 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มาจากร้านสาขาของร้าน 
เซเว่นอเีลฟเว่นซึง่มกีระจายอยูท่ัว่ประเทศและต้องให้บรกิาร
กับลูกค้าจ�านวนมากในแต่ละวัน โดยเน้นการท�างานแบบ 
Cross Functional ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ภายใน ซพี ีออลล์ 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการสรรหาสินค้าและบริการ

• โครงการประกวดความเป็นเลิศด้านกระบวนการ (Process 
Excellence Award) เป็นโครงการที่ให้ความส�าคัญในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอนุมัติและการ 
ตัดสินใจ เพื่อให ้การท�างานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ  
(Speed and Quality) โดยน�าระบบ IT เข้ามาช่วยท�าให ้
การท�างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพ่ือตอบโจทย์ทุก ๆ  
หน่วยงานที่เกี่ยวโยง และช่วยให้พนักงานมีความสุข

ส�ำหรับโครงกำรประกวดที่เป็นนวัตกรรมแบบเปิดได้แก่ 
• โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation 

Awards” ที่ได้มอบให้กับนวัตกรรมของสินค้า (Product 
Innovation) นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) 
และการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ (Business Model 
Innovation) ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคม และเปิด
โอกาสให้ผู ้ชนะการประกวดได้ร ่วมต่อยอดทางธุรกิจ 
กับบริษัท โดยในปี 2561 ได้มีการประกาศรางวัลในงาน  
Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ซ่ึงเป็นงานที่จัด 
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง
อีก 10 องค์กร ซึ่งได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
(สวทช . )  ส� านั ก งานนวั ตกรรมแห ่ งชาติ  ( สนช . )  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี  สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยาน
วิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) หอการค้าไทย และ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และ 
ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
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TMA Awards
จากการด�าเนินงานด้านการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ 

และนวตักรรม ท�าให้บรษิทัได้รบัรางวลัจาก Thailand Management 
Association ทั้งในด้านนวัตกรรมและด้านผลิตภัณฑ์และบริการดี 
โดยในด้านนวัตกรรมบริษัทได้รับรางวัลจากโครงการ CP ALL’s 
Innovation Awards ซ่ึงเป็นโครงการทีม่าจาก CP ALL Innovation 
Model โดยการจัดการแข่งขันนวัตกรรมทั้งในรูปแบบปิดและเปิด 
และมอบรางวลัรวมทัง้เงนิรางวลัให้กบัโครงการทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก 
ส่วนรางวัลในด้านผลิตภัณฑ์และบริการได้รับรางวัลจากการสินค้า
ที่มีความสะอาด สด ที่มีความพร้อมในการรับประทาน และมี 
จุดเด่นจากโครงการ Eat Well ที่เป็นการจัดรวบรวมอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูงไว้ให้ผู ้บริโภคมีความสะดวกในการ 
เลือกซื้อ 

อีกหนึ่งการด�าเนินงานที่มีส่วนในการส่งเสริมการด�าเนินงาน
ด้านนวัตกรรมโดยบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด คือโครงการพัฒนาส่งเสริม
บุคลากรด้านนวัตกรรมซึ่งแบ่งการด�าเนินงานได้เป็น 2 ส่วนหลัก  
คือการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการทักษะของแต่ละกลุ ่ม  
และการสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้วยการให้รางวัล 
ตามการเลื่อนขั้นและคะแนนสะสมของนวัตกรท่ีได้รับหากชนะ 
การประกวดระดับต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมของตนเอง ปัจจุบันม ี
นวัตกรจากโครงการทั้งหมด 65 ราย และมีโครงการนวัตกรรม 
ที่น�ามาใช้ด�าเนินงานในบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด เช่น โครงการระบบ
การเบิกสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้สามารถลดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการท�างานและลดการขาดส่งสินค้า และโครงการชั่งเร็ว จ่ายไว  
ที่ช่วยลดขั้นตอน เวลา และความผิดพลาดในการท�างาน เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานขับเคล่ือนนวัตกรรมต่าง ๆ สามารถ 
ค�านวณเป็นมูลค่าเพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน ซึ่งในปี 2561  
มีผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรมที่แสดงเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ 
ดังนี้

* นวัตกรรมแบบปิดรวบรวมและประเมินมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร จากโครงการการ
ประกวดนวัตกรรมปลาฝูงใหญ่ President Award และ Process Excellence 
Award
** นวตักรรมแบบเปิดรวบรวมและประเมนิมลูค่าทางการค้าขายทีเ่กดิขึน้ กบัระบบ
เศรษฐกิจของประเทศจากโครงการการประกวดนวตักรรม 7 Innovation Awards

มากกว่ามูลค่าธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คือ มูลค่าเชิงเศรษฐกิจของประเทศที่เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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โครงการ EAT Well ได้รับรางวัล TMA Awards 
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
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ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าทำางาน

บุคลากรในองค์กรเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน 
สถานที่ทำางานเปรียบดังบ้านหลังที่สอง 
ซีพี ออลล์ จึงมุ่งจัดการดูแลอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางานอย่างรอบด้าน เพื่อทุกคนปลอดภัย
และมีความสุขในบ้านหลังที่สองของพวกเขา
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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“หลัก 3 ประโยชน์” ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน และต่อองค์กร 
คือหลักการท�างานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) 

ให้ความส�าคัญและยึดมั่นเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจมาโดยตลอด 
รวมถึงการให้ความส�าคัญกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ของพนักงานและครอบคลุมถึงผู้รับเหมา โดยถือเป็นส่วนส�าคัญในการด�าเนินงานทุกกิจกรรม

ยกระดับอาชีวอนามัย
สร้างความปลอดภัยน่าท�างาน

ความคืบหน้าปี
2561

>> ปรับปรุงโครงสร้างคณะท�างาน 
>> ยกระดับระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
 ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 45001
>> โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัย
>> กิจกรรม Safety Patrol และ Safety Audit
>> โครงการน�าร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการท�างาน 

(Flexible Time)
>> โครงการเพื่อการจัดการภาวะความเครียด
 และการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561 • 49 สถานประกอบการได้รับรางวัลต้นแบบดีเด่น

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
• ไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตของพนักงาน
 และผู้รับเหมา (Zero Fatalities)

ความท้าทาย 
บรษิทัเป็นกจิการท่ีด�าเนนิงานได้ด้วยก�าลงัคนเป็นหลกั โดยมเีครือ่งจักรและเทคโนโลยี

ต่าง ๆ สนับสนุน และมีกิจกรรมทางธุรกิจที่มีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ซึ่งการที่ต้อง
พึ่งพาก�าลังคนเป็นหลักนี้ ท�าให้ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกท่าน  
รวมถึงผู ้รับเหมาเป็นความท้าทายของบริษัทเป็นอย่างยิ่งที่จะด�าเนินมาตรการด้าน 
ความปลอดภัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ประโยชน์ต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อมและองค์กร 

การจดัการอาชวีอนามยั ความปลอดภยั 
และการสร้างเสริมคณุภาพชีวิตของบคุลากร
มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร
และครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสังคม
และสิง่แวดล้อมด้วยการลดการใช้ทรัพยากร
ในกรณทีีเ่กิดเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคดิ นอกจากน้ี 
หากบริษัทมีการจัดการอาชีวอนามัย  
ความปลอดภัยและการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความ 
พึงพอใจและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของบริษัทในระยะยาว

เป้าหมายปี
2563

บุคลากรของบริษัทต้องได้รับ 
ความคุ้มครองดูแล 
ด้านอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เทียบเท่าระดับสากล

ภายในปี 2563



กรอบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทำงาน

บร�ษัท ซีพ� ออลล� จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทย�อย

ใส�ใจดูแลจัด
สภาพแวดล�อม

ในการทำงาน
ให�มีความปลอดภัย

รายงานผลการดำเนินงาน
อย�างโปร�งใสโดยการมีส�วนร�วม

ของพนักงานทุกระดับ

บูรณาการความร�วมมืิอในการ
ดำเนินงานทั้งภายในภายนอก 
เพ�่อป�องกันอุบัติเหตุและโรค
จากการทำงาน

ยึดมั่นในการดำเนินงาน
ที่เป�นเลิศ

เคารพสิทธ�มนุษยชนที่พ�งได�รับ
สร�างคุณภาพชีว�ตที่ดีต�อ
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ปฏิบัติตามกฏหมาย
และข�อตกลงหร�อ
ข�อกำหนดของ
ลูกค�าหร�อ
หน�วยงานที่
เกี่ยวข�อง

ดำเนินการ
ตามมาตรฐาน
ที่เป�นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

ดำเนินการปรับปรุง
อย�างต�อเนื่องและ

สอดคล�องกับ
มาตรฐาน

การรายงานใน
ระดับสากล

• การทบทวนแก�ไข
 โดยผู�บร�หาร 
 เพ�่อการพัฒนา
 อย�างต�อเนื่อง
• การกำหนดประเด็น
 แก�ไขเร�งด�วน 
และลำดับความสำคัญ

• การกำหนดทิศทาง
 การดำเนินงาน
• การส่ือสารขอความร�วมมือ
 จากทุกฝ�าย

• การประเมิน
 และระบุ
 ความเส่ียง
• การทบทวน
 กฎระเบียบ
 ข�อบังคับ
• การกำหนด
 จุดประสงค�
 และเป�าหมาย

• การประเมินและวัดผล
 การดำเนินงาน
• การให�คำแนะนำ
 ในการปรับปรุง
 ดำเนินงาน

การทบทวน
และปรับปรุง
เพ�่อการพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง แนวทาง

การดำเนินงาน
ที่สอดคล�อง

แนวปฏิบัติสากล
เพ�่อการพัฒนา
อย�างต�อเนื่อง

ขับเคลื่อนผ�านนโยบาย

การวางแผน

การลงมือปฏิบัติ
และดำเนินการ

ติดตามผล
การทวนสอบ 
และแก�ไข

• ส่ือสาร ส�งเสร�มวัฒนธรรม 
และแนวปฏิบัติที่ดี

• การจดบันทึก
• ฝ�กซ�อมการรับมือความเส่ียง
 และแผนฉุกเฉิน
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

มาตรการการจัดการ
เนื่องจากบริษัทเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการด�าเนินธุรกิจ 

หลากหลาย เพ่ือให้การจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานรวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิผล 
บริษัทจึงบูรณาการแนวทางการจัดการและแนวปฏิบัติที่เทียบเท่า
ระดับสากลด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ดี รวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ด้วยความเท่าเทียม ผนวกเข้ากับการด�าเนินธุรกิจ ก�าหนดกิจกรรม 
แผนงาน ตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ บริบทและความเสี่ยง
ของธุรกิจแต่ละประเภทอย่างจ�าเพาะเจาะจง ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิผลทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ปลูกฝ ังทัศนคติ มุมมอง ความตระหนักด ้าน 
ความปลอดภัยและการจัดการสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ด ี
อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเทียบเท่าระดับสากล

สืบเนื่องจากนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่บริษัทได้ประกาศไว้ในปี 2560  
ซึ่งมีการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินการและส่งเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานดังภาพ กระบวนการบริหารเพ่ือประเด็นส�าคัญนี้ได้รับ 
การติดตามดูแลรวมทั้งก่อให้เกิดกิจกรรมที่มีการด�าเนินการ ในปี 
2561 บริษัทยังคงน�าแนวทางการด�าเนินการตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
หรือ Safety Health Environmental Standard (SHE  
Standard) ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี 2560 มาประยุกต์ใช้ อย่างไร 
ก็ตาม บริษัทเล็งเห็นว่าโครงสร้างคณะกรรมการและคณะท�างาน 
ในปีทีผ่่านมา ยงัมศีกัยภาพในการพัฒนาเพ่ือให้เข้ากับการด�าเนินงาน 
ที่มีความหลากหลายของบริษัท

กรอบนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

แนวทางการด�าเนินงาน 
ที่สอดคล้องแนวปฏิบัติสากล 
เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)การด�าเนินการ

โครงการยกระดบัมาตรฐานความปลอดภัยร้านสาขา
บริษัทให้ความส�าคัญเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า และ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น โดยได้ผนวกเร่ือง
มาตรฐานความปลอดภัยลงในคู ่ มือมาตรฐานการสร้างร ้าน 
ครอบคลุมกระบวนการบริหารงานก่อสร้างร้านต้ังแต่การวางแผน
จนถึงการส่งมอบงาน การซ่อมบ�ารุงอาคารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น  
รวมถึงการติดต้ังสมอบกซึ่งเป็นอุปกรณ์เพ่ือลดอันตรายจาก 
ยานพาหนะ ลดความรุนแรงและความสูญเสียกบัร้านเซเว่นอเีลฟเว่น  
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดถนนสายหลักซึ่งมีความเส่ียงในการใช้ความเร็ว
ของรถสงู ผลจากการประเมนิความเส่ียงพบว่าพ้ืนทีลั่กษณะดงักล่าว 
มีความเสี่ยงต่อความเสียหายจากยานพาหนะ ทั้งต่อลูกค้า ผู้สัญจร
ไปมา และพนักงานของบริษัท ในปี 2561 บริษัทจึงได้ด�าเนินการ
ติดต้ังสมอบกร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เข้าเกณฑ์ครบร้อยละ 100  

โครงการเด่น

ผลลัพธ์และประโยชน์ของโครงการ
ประเภทอุบัติเหตุ 2559 2560 2561

จ�านวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเข้าร้าน (ครั้ง) 25 29 84
จ�านวนอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ครั้ง) 17 14 25
ความเสียหายเฉลี่ยต่อครั้ง (บาท) 73,395 65,107 13,514
จ�านวนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนสมอบกก่อนชนร้าน (ราย) 1 1 0

หลักการทำางานของสมอบก
ชน - พับ - ล็อก ไม่ให้เคล่ือนไหว

 ชน พับ ล็อก

หูสมอบก 
สำหรับยกติดตั�ง

เสาสมอบก 
โครงสรางแข็งแรงรองรับการชน

ฐานสมอบก 
โครงสรางแข็งแรงรองรับการงัด

เพ�่อยกและหยุดรถ

หลักการทำงานของสมอบก
ชน – พับ – ล็อก ไม�ให�เคลื่อนไหว

ชน พับ ล็อก

กำรบูรณำกำรระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัยในกำรท�ำงำนเป็นส่วนหนึ่งของด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2561 นอกเหนือจากการควบคุมกระบวนการท�างาน  

และดูแลสภาพแวดล้อมในการท�างานของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้อง 
ตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย  
ฝุ่นละออง และความเข้มข้นแสงสว่างในพื้นที่ท�างาน เป็นต้น บริษัท
ได้ก�าหนดเป้าหมายและแนวทางการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางท�าธุรกิจตาม
ประเภทการด�าเนินงานในกลุ่มบริษัททั้งหมด ได้แก่ โครงการสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้าและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่จะ
ดูแลตนเอง และห่วงใย ใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมงานด้วยความปลอดภัย

เพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากยานยนต์ให้เป็นศูนย์  
เพือ่ลดความสญูเสยี และผลกระทบจากสาเหตทุีส่ามารถป้องกันได้ 
เพราะพนักงานและลูกค้าเปรียบเสมือนครอบครัวที่มีคุณค่าของ
บริษัท
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงกำร Behavior Based Safety (BBS) 
“พฤติกรรมควำมปลอดภัย”

Behavior Based Safety (BBS) “พฤติกรรมควำมปลอดภัย” 
เป็นกำรพัฒนำควำมปลอดภัยโดยมุ่งเน้นท่ี กำรลดพฤติกรรม 
ควำมเสีย่งทีจ่ะท�ำให้เกดิอบุตัเิหต ุโดยกำร ลด ละ เลิก พฤตกิรรม
เสี่ยง กำรสร้ำงวัฒนธรรมควำมปลอดภัยอย่ำงยั่งยืน

บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด จัดท�าโครงการ Behavior Based  
Safety (BBS) “พฤติกรรมความปลอดภัย” เพ่ือยกระดับความ
ปลอดภัยขององค์กร โดยมีนโยบายด้านความปลอดภัยของโรงงาน
ด�าเนินโครงการสร ้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน  
เป็นรูปธรรม ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง เนื่องจากสาเหตุส่วนหนึ่ง
ของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์คือพฤติกรรมด้านความปลอดภัย  
บริษัทจึงมุ่นเน้นพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะ
พนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนการผลิต ท่ีหากพิจารณาจากกิจกรรม 
การท�างานในแต่ละวันแล้ว มคีวามเส่ียงมากกว่าส่วนงานอืน่ บรษัิท 
เริ่มด�าเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเชิงรุก โดยการ
ส่งเสริมความมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยของพนักงานทุกระดับ 
ที่มุ ่งเน้นไปยังการป้องกัน โดยการสร้างพลังแห่งการสื่อสาร 
และแสดงถงึการให้ความส�าคญัของความเท่าเทยีมในสทิธิมนษุยชน
ผ่านการส่ือสารรายงานความปลอดภัยที่บริษัทจัดท�าขึ้นมาท้ัง  
3 ภาษาเช่น ภาษาไทย ภาษากัมพูชา และภาษาพม่า เพื่อให้ 
การสื่อสารมีประสิทธิภาพและลดความเส่ียงจากการขาดความ

รำยงำนต่ำง ๆ ที่ได้จำกกำรด�ำเนินงำนมีกำรจ�ำแนกประเภทเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้
• การเคลื่อนย้ายวัสดุโดยการยก ดัน ดึง • การเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ • จุดที่อาจถูกหนีบ ตัด ดึง บาด
• ความสะอาด เรียบร้อยของพื้นที่ • การปฏิบัติตัวในพื้นที่อันตราย • อุปกรณ์ป้องกัน กั้นแยกและเตือนภัย
• การขึ้นลงบันไดหรือพื้นต่างระดับ • การปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่เกี่ยวกับ • การเอื้อมหยิบจับสิ่งของ
   ความปลอดภัยที่ก�าหนด

ตระหนักในการท�างาน เช่น การให้พนักงานแสดงความคิดเห็น 
และความตระหนัก ความห่วงใยด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างานต่อเพื่อนร่วมงาน โดยกิจกรรม
เพื่อนเตือนเพื่อน ที่พนักงานสามารถรายงานกิจกรรมนี้อย่างน้อย
เดือนละ 1 หัวข้อต่อคน เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความเสี่ยง
หรือสาเหตุแห่งการเกิดอันตรายในพ้ืนที่ปฏิบัติงานของพนักงาน 
รายงานต่าง ๆ ที่พนักงานส่งถูกน�ามาวิเคราะห์ และจัดล�าดับ 
ความส�าคัญโดยคณะท�างานเพื่อจัดการลดความเสี่ยงในขั้นตอน 
ต่อไป ขั้นตอนการด�าเนินงานหลักสามารถน�าเสนอได้ดังแผนภาพ

ผลการด�าเนินงานในเบื้องต้น บริษัทพบว่าอัตราการเกิด
อบุตัเิหตทุีท่�าให้พนกังานได้รบับาดเจบ็ลดลงอย่างเหน็ได้ชดัในกลุม่
การผลิต นอกจากกิจกรรมเพ่ือนเตือนเพ่ือนและการรายงาน
พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยเพื่อการแก้ไขในระยะยาวแล้ว บริษัทยังจัด
ให้มีการรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในโครงการค้นหา
อันตรายที่แอบแฝงในที่ท�างาน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัยให้พนักงาน การพัฒนา 
แบบแจ้งทั้ง 3 ภาษา แผนต่อไปของโครงการคือการรณรงค์ให้
พนักงานร่วมส่งรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ ให้รางวัล
รายงานดเีด่นควบคู่ไปกบัการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายของบริษัทคือการมีอุบัติเหตุ
เป็นศูนย์ 

ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรม BBS ของซีพ�แรม

ประเมินผลโครงการ

ว�เคราะห�และจัดการความเส่ียง

ดำเนินกิจกรรม โดยพนักงาน
รายงานพฤติกรรมที่ไม�ปลอดภัยที่พบ

อบรมให�ความรู�แก� Trainer 
และพนักงาน

ประกาศนโยบาย

ผลลัพธ�ที่ได�จากการจัดกิจกรรม BBS
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อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate I.F.R)
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ผลลัพธ�และประโยชน�ที่ได�ของโครงการ

โครงการ Safety Culture “วัฒนธรรมความปลอดภัย”
บริษัทจัดท�าโครงการ Safety Culture “วัฒนธรรมความ

ปลอดภัย”เพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค ์กร โดยมี 
นโยบายด้านความปลอดภัยของศนูย์กระจายสินค้า ด�าเนนิโครงการ
สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน เป็นรปูธรรม ลด ละ เลิก 
พฤติกรรมเสี่ยง ติ เตือน ชม โดยมีกระบวนการด�าเนินโครงการ 
ดงัแผนภาพ ศนูย์กระจายสินค้าได้มีนโยบายการสร้างให้หวัหน้างาน 
มคีวามตระหนกั และมีทักษะทางด้านความปลอดภัยในการช่วยดแูล
พนักงาน และตนเองให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เป็นการ
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการเกิดอุบัติเหตุ “อุบัติเหตุ
สามารถป้องกนัได้” ทีอ่าจจะเกดิกับพนกังาน เช่น การสงัเกตการณ์ 
ติดตามพฤติกรรมทางด้านความปลอดภัย การเตรียมความพร้อม
ก่อนการท�างาน ระหว่างการท�างาน และเลิกงาน อย่างมีความ
ปลอดภัย โดยการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จะค้นหา และ 
ตระหนกัถงึความเสีย่งท่ีมีอยูแ่ล้วหาวธิแีก้ไขและป้องกนั ก่อนทีค่วาม
เส่ียงนั้นจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จนท�าให้อุบัติเหตุโดยภาพรวมของ
ศูนย์กระจายสินค้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง

ผลที่ได้จำกกำรท�ำโครงกำร Safety Culture
บริษัทควบคุมการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงวิศวกรรม

ของร้านสาขาผ่านโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบความปลอดภยั
ร้านสาขา (SSV : Safety Store Visit ) ซึ่งมีการตรวจสอบแบบสุ่ม
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายในการตรวจสอบให้ครบทุกสาขา  
และตรวจสอบด้านความปลอดภัยโดยหน่วยงาน QSSI (Quality 
Store System Inspection) โดยทางหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 
และความปลอดภัยร้านสาขารวมถงึการขบัขีป่ลอดภัยของพนกังาน
ร้านสาขาด้วยจะเข้าตรวจสอบประจ�าทกุเดอืนร้อยละ 100 ในหัวข้อ 
การขับขี่ปลอดภัยของพนักงานร้านสาขา ผู้จัดการร้านบันทึกลง 
ข้อมูลครบถ้วนทุกหัวข้อของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ตามแบบฟอร์ม 
ตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัยร้านสาขา จะบวกคะแนน
พรีเมียมให้ร้านร้อยละ 1 ส�าหรับวันที่มีพนักงานไม่สวมหมวก 
นิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์ จะถูกหักคะแนนพรีเมียมร้อยละ 5 
ทันที ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับข่ี
จักรยานยนต์

ส�าหรับสายการผลิต บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม 
Safety Patrol โดยเริม่กจิกรรมหมนุเวยีนคณะท�างานและเจ้าหน้าที่
ในแต่ละโรงงานของบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ในการตรวจระบบ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กันละกัน เพ่ือการน�าเสนอ 
ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง ที่น�ามาพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
และยงัเพิม่ความมัน่ใจในความปลอดภยัในการท�างานกบัเครือ่งจกัร  
โดยพิจารณาถึงความปลอดภัยในการใช้งานตั้งแต่กระบวนการ 
จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักรที่มี รูปแบบการท�างานลดความเสี่ยง 
จากอันตรายและความเสี่ยงจากการปรับปรุงเครื่องจักรเมื่อน�ามา 
ใช้งาน รวมทั้งข้ันตอนการท�างานที่ชัดเจน ปลอดภัยและเป็น
มาตรฐานการท�างานก่อนเริ่มงาน เพื่อลดอันตรายจากความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ส�าหรับสายร้านสาขา บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการ 
ความปลอดภัย และทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ส่วนกลาง 
ร่วมตรวจความปลอดภัยร้านสาขา (Safety Audit) เป็นประจ�า 
ทุกเดือนโดยมีผู ้บริหารระดับสูงเข้าร่วมตรวจความปลอดภัย 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

กรอบการดำเนินโครงการ Safety Culture 
“วัฒนธรรมความปลอดภัย”

ตระหนักถึง
ความเสี่ยง

ป�องกัน
หาทาง
แก�ไข

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้ของโครงการ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

พัฒนาแนวทางด้านขนส่งที่ดี 
(Good Logistics Practices หรือ GLP)
ในปี 2561 ศนูย์กระจายสินค้า มกีารพัฒนาแนวทางด้านขนส่ง

ที่ดี (Good Logistics Practices หรือ GLP) ซึ่งประยุกต์ 
มาจาก OSHA18001 โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการพัฒนา 
ระบบ และขอการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย ISO 45001 โดยคาดว่าจะได้รับการรับรอง 
ในปี 2562 

กำรปรับกำรยศำสตร์กับกำรท�ำงำน 
บริษัทท�าการส�ารวจและปรับปรุง พื้นที่การท�างานทั้งในสาย

ปฏิบัติการและสายส�านักงานให้มีความเหมาะสมเพียงพอกับ 
การท�างาน โดยค�านึงถึงหลักการยศาสตร์ที่เหมาะสมกับลักษณะ
ท่าทางการท�างานที่แตกต่างกัน โดยในปี 2561 บริษัทจัดหา 
อุปกรณ์ส�านักงานที่เอื้อต่อลักษณะท่าทางการท�างาน เช่น เก้าอี้
ส�านักงาน โต๊ะส�านักงานท่ีถูกหลักการยศาสตร์ เพ่ือลดความเสี่ยง
จากการเจ็บป่วย ความเมื่อยล้าจากการน่ัง การใช้คอมพิวเตอร ์
ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงน�าระบบการท�างานอัตโนมัติ  
มาช่วยให้การท�างานของผู้ปฏิบตังิานให้สะดวกมากขึน้ ลดความเส่ียง 
จากการบาดเจ็บที่เกิดจากท่าทางการท�างานที่ไม่ถูกต้อง หรือการ
ท�างานด้วยท่าทางซ�้า ๆ ของผู้ปฏิบัติงาน และยังพัฒนาเครื่องมือ 
อุปกรณ์และสถานีงานที่จะขจัดความเสี่ยงจากท่าทางที่ ไม ่
เหมาะสม เช่น การก้ม การงอ การเคลื่อนย้ายน�้าหนักที่มากเกินไป 
โดยศูนย์กระจายสินค้ามีการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ก่อนเริม่งาน และโรงงานซีพแีรมได้น�ากจิกรรม One Point Lesson  
หรือ OPL ที่แทรกการเรียนรู้ วิธีและท่าทางการท�างานที่ปลอดภัย
เข้าไปกับการเริ่มงานใหม่ เช่น การเรียนรู้และแสดงท่าทางที่ถูกต้อง
ในการท�างานแต่ละประเภท ที่โรงงานซีพีแรม ชลบุรี ลาดกระบัง 
และลาดหลมุแก้ว แล้วจะขยายผลต่อไปให้ครบทกุพืน้ที ่ซึง่กิจกรรม
ดังกล่าวบริษัทอยู่ระหว่างการส�ารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจ 
เพื่อการน�าไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และ 
สายส�านักงานได้ด�าเนินโครงการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรม 
ในพนักงานส�านักงาน การให้ความรู้ การประเมินการยศาสตร ์
เบ้ืองต้น โดยใช้แบบประเมินความรู ้สึกผู ้ปฏิบัติงาน (Body  
Discomfort) และการประเมินกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แบบประเมิน 
ROSA เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย และความสูญเสียลง

ฝึกอบรมหลักสูตรกำรขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากในพื้นที่ท�างานและในเวลางานแล้ว บริษัทยังให้ความ

ส�าคัญกับความปลอดภัยของพนักงานนอกพื้นที่และเวลาท�างาน  
โดยเฉพาะอย่างยิง่การขบัขีพ่าหนะมาปฏบิตังิานในแต่ละวัน ซึง่หาก
เกิดอุบัติเหตุจะเกิดความสูญเสียอย่างมาก ส่งผลกระทบไปสู ่
ครอบครัวและบุคคลภายนอกอีกด้วย จึงเกิดโครงการสนับสนุน 
การฝึกอบรมหลักสูตรการขับขี่เชิงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ  
(Defensive Driving) เป ็นหลักสูตรเพิ่มทักษะในการขับขี ่
และทดสอบสมรรถนะผู ้ขับขี่ให ้มีความปลอดภัยในปี 2559  
โดยในปี 2561 โครงการครอบคลุมถึงพาหนะขับขี่ส ่วนตัว 
ที่พนักงานใช้ เช่น รถจักรยานยนต์และรถยนต์ ซึ่งมีจ�านวนพาหนะ 
ของพนักงานที่เข ้าโครงการขับขี่ปลอดภัย ส�าหรับร้านสาขา  
ลงทะเบียนกับบริษัทมากกว่า 10,000 คัน 

ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงาน 
ฝึกอบรมทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมขนส่ง ในการจดัฝึกอบรมเพือ่กระตุน้
ความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ พร้อมท้ังท�าใบขับขี ่
กับกรมขนส่งให้แก่พนักงานทั้งหมดซึ่งจะมีการติดตามผลเพื่อ 
การพัฒนาทักษะการขับขี่ ทัศนคติด้านความปลอดภัย และสื่อสาร
ด้านการให้ความส�าคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยจากผู้บริหาร 
อีกด้วย
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Flexible Time
เปิดโอกาสให้พนกังานเลือกเวลาในการท�างาน
ที่เหมาะสมได้ 4 ช่วงเวลา โครงการนี้เริ่มมีผล 
อย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคม ปี 2561 

กับพนักงานสายประจ�าส�านักงานจ�านวน 3,779 ราย โดยมี
พนักงานเข้าร่วมโครงการ 819 ราย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21  
ของจ�านวนพนักงานสายส�านักงานทั้งหมด 

บริษัทมีความภาคภูมิ ใจที่ ได ้ รับรางวัลในการด�า เนินงานด ้านความปลอดภัยระดับประเทศ และยังมีการทบทวน 
การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทจากหน่วยงานภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทได้รับรางวัลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย  
ระดับประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 33 รางวัล โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง อาทิ รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ระดับประเทศ ระดับแพลตตินัม 13 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด (ส�านักงานใหญ่) ปทุมธานี 11 ปี ต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า โชคชัยร่วมมิตร 10 ป ี
ต่อเนื่อง ได้แก่ ศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี ระดับเพชร 9 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร สาขา
เชียงราย รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น 3 ปีต่อเนื่อง ได้แก่ สถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ระดับประเทศ ประเภทรางวัล เกียรติบัตรดีเด่น 2 ปีต่อ
เนื่อง ได้แก่ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี ล�าปาง เป็นต้น

นอกจากความปลอดภัยทางกายภาพในการท�างานแล้ว บริษัทยังมุ ่งเน้นในการดูแลพนักงานในด้านคุณภาพชีวิตและทางจิตใจ 
ผ่านการด�าเนินงานดังนี้

โครงการนำาร่องเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำางาน

Work from Anywhere
เปิดโอกาสให้พนักงานประจ�าสายส�านักงาน
สามารถท�างานนอกสถานที่ได้ ขณะน้ีโครงการ 
ยังอยู ่ในช่วงทดลองช่วงท่ี 2 โดยครอบคลุม

พนักงานจ�านวน 1,704 ราย จากทั้งหมด 2,999 ราย ซึ่งผล 
การด�าเนินโครงการช่วงทดลอง ช่วงแรกพบว่าพนักงานมีความ 
พงึพอใจกบัการด�าเนนิโครงการมากถงึร้อยละ 89 ซ่ึงบรษิทัมแีผน 
จะพิจารณาประกาศด�าเนินโครงการอย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งหมดถือเป็นเครื่องป้องกันที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกคน

โครงการเพ่ือการจัดการภาวะความเครยีดและการมีสขุภาพ 
ที่ดีของพนักงานผ่านกิจกรรมต่อเนื่องดังต่อไปนี้
 1  Wisdom Program เพราะสุขภาพใจส�าคัญต่อพนักงาน 

ทุกคน ความเครียดสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน
ทั้งจากวิถีการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน หรือผล
จากสภาวะต่าง ๆ  จากพืน้ฐานสูก่ารปฏบัิตงิาน 
บริษัทจึงจัดให้มีโครงการด้านจิตใจหรือการ
จัดการความเครียด เช่น กิจกรรมวาดรูป/
ระบายสี เป็นต้น

 2  การดูแลสุขภาพพนักงานให้ดีจาก
ภายใน เช่น การจัดอาหารที่มีประโยชน์ให้พนักงานโดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร สถานที ่
และผู้ประกอบอาหารในโรงอาหารเป็นประจ�า นอกจากนี้ยังมี 
การริ เริ่มโครงการรณรงค ์ให ้ความรู ้และติดตามการปฏิบั ติ 

ให้พนักงานมีน�้าหนักตามเกณฑ์ที่ เหมาะสม (ติดตามผลการ 
ด�าเนินงานในปี 2562) โดยจ้างครูผู ้ฝึกสอน ด�าเนินกิจกรรม 
การออกก�าลังกายในวันท�างาน

 3 การจัดพ้ืนทีก่ารจัดและสิง่อ�านวยความ
สะดวก ส�าหรับกจิกรรมออกก�าลังกายทุกพื้นที ่
เป ็นประจ�าทุกวันและมี รูปแบบกิจกรรม 
หลากหลายตามความสนใจของพนักงาน  
เช่น หฐโยคะ Zumba และ Piloxing

 4 การจัดสถานที่และสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเพื่อรองรับบุตรหลานของพนักงาน 

บริษัทที่มีอายุต�่ากว่า 18 ปี เพื่อลดความเสี่ยงและการเกิดอันตราย
จากวุฒิภาวะของเด็กและเยาวชน และความไม่คุ ้นชินกับพื้นที ่
ปฏิบัติงานของบริษัท เช่น บุตรหลานของพนักงานขับรถ
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คัดสรรอาหารปลอดภัย
ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค 

ผู้คนในสังคมจะกินดี อยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง  
ต้องสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย  
มีโภชนาการที่เหมาะสม ถือเป็นความรับผิดชอบ 
ที่ ซีพี ออลล์ ทำาด้วยความเต็มใจ ในการคัดสรร
อาหารปลอดภัย และส่งมอบความอร่อย 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
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ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน
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ความปลอดภัยของอาหารและคุณค่าทางสารอาหารได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในประเด็นที่ส�าคัญล�าดับแรก ๆ
ในหลักการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย (“บริษัท”) 

ด้วยสินค้าหลักของบริษัทเป็นสินค้าประเภทอาหารและตระหนักว่าบริษัทมีศักยภาพ 
มีส่วนช่วยในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมผ่านการพัฒนาและคัดเลือกสินค้าและวัตถุดิบ 

ที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางสารอาหาร บริษัทจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองอย่างสม�่าเสมอ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความเป็นอยู่ สุขภาพและสุขภาวะที่ดีของสังคม

คัดสรรอาหารปลอดภัย ห่วงใยสุขภาพผู้บริโภค

ความท้าทาย
จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความส�าคัญในเรื่องสุขภาพ 

และโภชนาการ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในสภาวะที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ที่มีการแข่งขันสูง ถือเป็นความท้าทายของบริษัทในการน�าเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และเป็นหนึ่งในทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการ 
และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร 
เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วยให้สุขภาพและสุขภาวะของคนในสังคมดีขึ้น และลดการใช้

ทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคซึ่งสามารถป้องกันได้ จึงส่งเสริมให้
มีทางเลือกของสินค้าท่ีเน้นคุณค่าทางอาหารและโภชนาการให้กับสังคม บริษัทได้มุ่งมั่น 
ในการผลิตและคิดค้นสินค้าใหม่ที่มีคุณค่าทางสารอาหารเพื่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได ้
จัดตั้งเกณฑ์สินค้าเพ่ือสุขภาพ (Health Product) ส�าหรับทั้งสินค้าร่วมพัฒนาและสินค้า
ทั่วไปชนิดใหม่ที่จะน�ามาจ�าหน่ายโดยตั้งเป้าหมาย ดังนี้
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ผลการด�าเนินงานเทียบเป้าหมาย

เป้ำหมำย
ปี 2561

ผลด�ำเนินกำร
ปี 2561

เป้ำหมำย
ปี 2562

เป้ำหมำย
ปี 2563

เป้ำหมำย
ปี 2564

เป้ำหมำย
ปี 2565

เป้ำหมำย
ปี 2566

ผลติภัณฑ์ทีพ่ฒันาใหม่ทัง้หมด 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นสุขโภชนาการ 
สุขภาพ และสุขภาวะที่ดี (ร้อยละ)

6 7 8 10 11 12 13 

ความคืบหน้าปี
2561

>> จัดตั้งเกณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพ (Health Product)  
ส�าหรับสินค้าร่วมพัฒนาและสินค้าทั่วไปชนิดใหม่ 

>> โครงการ Meal for Care
>> โครงการสินค้า Healthy Fresh Food

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

• ผลิตภัณฑ์ที่วางจ�าหน่าย มุ่งเน้นสุขโภชนาการ สุขภาพ  
 และสุขภาวะที่ดีขึ้นสะสมกว่า 772 รายการ

เป้าหมายปี
2563

มีผลิตภัณฑ์และบริการใหม ่
ที่มุ่งเน้นสร้างสุขโภชนาการ 

สุขภาพและสุขภาวะที่ด ี
ต่อคนในสังคม 

เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 
ณ ปี 2563
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ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการปรับปรุงสูตร

โครงการเด่น
แนวทางการด�าเนินงาน

โครงการ Meal for Care
จากการจัดพัฒนาโครงการ Meal For Care เพื่อช่วยพัฒนากลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพและสูตรการผลิตสินค้าทั่วไปให้มีคุณค่า 

ทางโภชนาการทีม่ากขึน้ และมปีรมิาณพลงังาน โซเดยีม ไขมนั และน�า้ตาลทีเ่หมาะสมต่อมือ้อาหาร และปรับปรุงสินค้าให้มปีริมาณโซเดยีม
ลดลง และมีความเหมาะสมต่อมื้อ โดยมีเกณฑ์พัฒนาสินค้า Health Products ดังนี้ 

1. อ้างอิงเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ 182 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ว่าด้วยเกณฑ์การลดโซเดียม น�้าตาล พลังงาน 
เป็นต้น 

2. เกณฑ์ทางเลือกสุขภาพ Healthier Choice ของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเร่ือง การควบคุมสารอาหารในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
8 หมวด ได้แก่ โซเดียม พลังงาน น�้าตาล ไขมัน เกลือแร่ ไฟเบอร์ เหล็ก เพื่อให้การรับประทานอาหารต่อมื้อเหมาะสม

3. พัฒนาสินค้าให้มีปริมาณโซเดียมไม่เกินร้อยละ 33 ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันต่อถาด
4. พัฒนาสินค้าให้มีปริมาณโซเดียมต่อถาดลดลงจากเดิม และอยู่ในเกณฑ์ที่ลูกค้ายอมรับได้ เนื่องมาจากสินค้าโซเดียมสูงด้วย  

based Raw-material หรือ พื้นฐานอาหาร โดยลดปริมาณโซเดียมลงให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่ลูกค้ายอมรับรสชาติได้
โดยสินค้าอาหารที่เป็นสินค้าอาหารสุขภาพ จะต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

สินค้าอาหารที่ผ่านการ
รบัรองหรือผ่านหลกัเกณฑ์ 

ของ “ทางเลือกสุขภาพ”  
หรือ Thai Healthier Logo  
ที่ให้การรับรองโดยสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล

อาหารที่มีการเพิ่ม 
หรือลด หรือปราศจาก

สารอาหารตามที่กฎหมาย 
หรือมาตรฐานที่ยอมรับ  
เช่น ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 182) 
พ.ศ. 2541

ผกัและผลไม้สด และ
หรอือาหารคงสภาพ 

สารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ 
ทางธรรมชาต ิหรอืผ่านการ
แปรรปูน้อยหรอือาหาร 
ทีร่บัประทานแล้ว ได้โภชนาการ 
ครบถ้วน และพลงังาน 
ทีเ่หมาะสมใน 1 มือ้

อาหารทางการแพทย์ 
Functional Food  

หรือ Food Supplement 
ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับ 238)  
พ.ศ. 2544 และตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548

เกณฑ์ที่ 2 
ข้าวปลาผัดพริกสด 

เกณฑ์ที่ 2 
ข้าวไก่กระเทียมไข่เจียว

เกณฑ์ที่ 1 
เมี่ยงปลา 

เกณฑ์ที่ 2 
ข้าวหมูคั่วกลิ้ง

เกณฑ์ที่ 2 
ข้าวกะเพราไก่ 

เกณฑ์ที่ 4 
ข้าวกะเพราไก่
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โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข 
เพื่อร่วมสร้างสุขภาพที่ดีส่งถึงมือลูกค้า โครงการกินดี อยู่ดี มีสุข ได้ถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือสนับสนุนในการส่งมอบคุณค่าทางโภชนาการ 

ให้กับประชาชน โดยมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในร้านให้เด่นยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ 
ให้กับสังคม โดยมีการพัฒนาและเพิ่มสินค้าชนิดใหม่อย่างสม�่าเสมอ เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์และพัฒนาระบบในการช�าระเงิน 
ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทดลองกับร้านค้าสาขาประชาอุทิศ 17 (ยอดทอง) โดยตั้งเป้า 
ยอดขายสินค้ากลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ 6,000 บาท ต่อร้านต่อวัน  

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่สนบัสนนุความเป็นอยูท่ี่ดีของสังคม บริษทัได้ให้ความส�าคัญ 

กับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าอาหารชนิดพิเศษ เช่น ผู ้ป่วยและ 
ผู ้สูงอายุ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้กลุ ่มคนดังกล่าวได้ม ี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น ข้าวต้มส�าหรับผู้สูญเสียฟัน ด้วยการขึ้นรูป
ผักและเนื้อสัตว์ใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษ ท�าให้มีเนื้อสัมผัสเหมาะสม 
ซึง่ยงัคงคณุค่าทางสารอาหารครบถ้วน และก�าลังพัฒนาสินค้าขนมไทย 
ทีม่ค่ีาดชันนี�า้ตาลต�า่ ซึง่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยเบาหวาน โรคหวัใจ  
โรคอ้วน หรือส�าหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน�้าหนัก เป็นต้น

สินค้าจากวัตถุดิบที่ปราศจากไขมันทรานส์ (Trans Fat)
ด้วยบริษทัได้ตระหนกัถงึอนัตรายทีเ่กิดจากการใช้ไขมนัทรานส์ จงึได้พฒันาปรบัปรงุสตูรสนิค้าอาหาร 

ที่จัดจ�าหน่ายภายใต้แบรนด์ Kudsan ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเบเกอรี่และเครื่องดื่ม โดยคัดสรรวัตถุดิบ 
ท่ีมีไขมันทรานส์ร้อยละ 0 มาผลิตสินค้าทั้งหมด เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยได้เริ่ม 
ให้ความส�าคัญมาตั้งแต่ปี 2558 ก่อนที่ในปี 2561 จะมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 ห้ามผลิต น�าเข้าหรือจ�าหน่ายส่วนประกอบชนิดดังกล่าว

กรดไขมันทรำนส์ (Trans Fatty Acid) หรือเรียกสั้นๆ ว่ำไขมันทรำนส์ (Trans Fat) คือ กรดไขมัน 
ไม่อิ่มตัวชนิดที่พบได้ในธรรมชาติน้อย แต่สามารถผลิตได้ในอุตสาหกรรมเพื่อใช้แทนเนยแท้หรือไขมันจากหมู  
ซึ่งกรดไขมันทรานส์มีราคาที่ถูกกว่าและใช้ซ�้าได้นานกว่า กรดไขมันทรานส์เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเพ่ิมระดับ
คอเลสเตอรอล และสามารถก่อให้เกิดโรคหัวใจได้



ยอดขายของอาหารเพ�่อสุขภาพต�อยอดขายทั้งหมด

สินคาอาหารที่ลดน้ำตาล โซเดียม และไขมัน

2560

2561

สินคาอาหารที่เพ�่มคุณคาทางอาหาร

0

0.5

1

1.5

ลานบาท

สินคาอาหารที่ลดน้ำตาล โซเดียม และไขมัน สินคาอาหารที่เพ�่มคุณคาทางอาหาร
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สินค้า Healthy Fresh Food
บริษัทได้ด�าเนินโครงการ Healthy Fresh Food มาตั้งแต่ปี 2560 โดยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค  

ด้วยการติดต้ังช้ันวางสินค้าเมนูเพ่ือสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าหลักคือ สลัดผักสด โดยถือเป็นการเพิ่มกลุ่มสินค้า และพัฒนาสินค้า 
ที่มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 500 สาขา โดยยอดขายในปี 2561 มีเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัวและมีแผนที่จะขยายสาขา 
อีก 1,000 สาขา ในปี 2562 ต่อไป

จากการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ข้างต้น บริษัทได้รับรางวัลองค์กรดเีด่นในปี 2561 ด้านสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์สขุภาพ (ลดโซเดยีม) 
และองค์กรดีเด่นด้านการช่วยสนับสนุนการลดบริโภคโซเดียม จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)  
และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และมีสัดส่วนยอดขายที่สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจสุขภาพของสังคมดังนี้

อาหารปลอดภัย
ในการสร้างความเชื่อม่ันทางด้านความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภค บริษัทได้มีวิธีการคัดเลือกวัตถุดิบและสินค้าจากคู่ค้า 

อย่างเข้มงวดในส่วนของการผลิตของบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว บริษัทได้พัฒนา 
ระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP และ GMP ซึ่งข้อก�าหนดดังกล่าวได้น�ามาใช้กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 
อีกด้วย เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าร้อยละ 100 ของสินค้าที่ผลิตโดยบริษัท ซีพีแรม จ�ากัด มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน HACCP และ GMP

นอกเหนือจากการคัดเลือกและการผลิตแล้ว บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลในเรื่องอาหารปลอดภัย ดังนี้
• หน่วยงำนตรวจสอบมำตรฐำนระบบร้ำนคุณภำพ (QSSI) มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดการของร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั้งในด้าน 

การบริการและการจัดการคุณภาพสินค้าที่ร้านสาขา เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด ในขั้นตอนการท�างาน 
ของหน่วยงานดังกล่าวได้มีการตรวจสอบร้านสาขาทุกร้านทุกเดือน 

• หน่วยงำนตรวจสอบมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำ (QA) ซึ่งอยู่ภายใต้ส�านักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (RQD) มีหน้าที่
ก�าหนดมาตรฐานการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้า การบริหารการจัดการคุณภาพร้านสาขา โดยข้อมูลจากการร้องเรียน  
การสุ่มตรวจ ระเบียบข้อบังคับกฎหมาย โดยจะมีการเลือกร้านสาขาสุ่มตรวจสอบจากปัจจัยดังกล่าว เพื่อน�าไปพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน
ให้กับผู้เกี่ยวข้องได้น�าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง



Social Networkร�านสาขาลูกค�า สื่อสารองค�กร

หน�วยงานจัดซื้อ

หน�วยงาน
พัฒนาธุรกิจ

(ข�อความ+ข�อความหน�าจอ
คอมพ�วเตอร�ที่ร�าน)

หน�วยงานบร�หารผลิตภัณฑ�

จัดการข�อร�องเร�ยนเฉพาะ
จำนวนป�ญหาที่เกิดข��น

ใบแจ�งป�ญหาคุณภาพสินค�า

ลูกค�า

4 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

ไม�

ใช� Line Surw
ay ต

อบวันที่เร�ยกคืน + 1 วัน
ร�านสาขา

ทำ Auto CN / เก็บคืน ระบุจำนวนชิ�นที่พบป�ญหา

ทำการควบคุมสินค�า
และแจ�งยอด

กระบวนการจัดการข�อร�องเร�ยนและการเร�ยกคืนสินค�า
กระบวนการจัดการข�อร�องเร�ยนและการเร�ยกเก็บคืนสินค�า
        บร�ษัทได�พัฒนาระบบและขั้นตอนการเร�ยกคืนสินค�าที่เกิดจากข�อร�องเร�ยนอย�างมีคุณภาพ เพ�่อให�มั่นใจได�ว�าจะไม�มีสินค�าที่ไม�ได�คุณภาพ
ส�งไปถึงมือของผู�บร�โภค หน�วยงาน RQD ซึี่งทำงานร�วมกับ Call Service เพ�่อดูแลและตรวจสอบข�อร�องเร�ยน หลังจากที่ได�รับข�อร�องเร�ยนและ
พ�จารณาแล�วว�าเห็นสมควรเร�ยกคืนสินค�าจ�งได�มีการแจ�งให�ทุกร�านสาขาทราบในการเก็บสินค�าลงทันทีและให�มีการรายงานกลับมาที่หน�วยงาน RQD 
นอกจากนี้ยังใช�ข�อร�องเร�ยนไปตรวจสอบร�วมกับหน�วยงานจัดซื้อและอื่นๆ ตามชนิดของสินค�าและมีการตรวจสอบไปจนถึงคู�ค�า

หน�วยงานพัฒนา
และประกันคุณภาพ

หน�วยงาน
ติดตามร�านสาขา 

หน�วยงาน
รับข�อร�องเร�ยน

ศูนย�กระจายสินค�า

ใช�จัดทำบันทึก / 
ข�อความ / แบบสอบถาม
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
และการเรียกคืนสินค้า
บรษิทัได้พฒันาระบบและขัน้ตอนการเรียกคนืสินค้าทีเ่กิดจาก

ข้อร้องเรียนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสินค้าที่ไม่ได้
คุณภาพส่งไปถึงมือของผู้บริโภค หน่วยงาน RQD ซึ่งท�างานร่วมกับ 
Call Service เพื่อดูแลและตรวจสอบข้อร้องเรียน หลังจากที่ได้รับ
ข้อร้องเรียนแล้วและพิจารณาแล้วว่าเห็นสมควรเรียกคืนสินค้า  

กระบวนการเรียกคืนสินค้า

จึงได้มีการแจ้งให้ทุกร้านสาขาทราบในการเก็บสินค้าลงทันท ี
และให้มีการรายงานกลับมาท่ีหน่วยงาน RQD นอกจากนี้ยังได้ใช้ 
ข้อร้องเรยีนไปตรวจสอบร่วมกบัหน่วยงานจดัซือ้และอืน่ ๆ  ตามชนดิ
ของสินค้าและมีการตรวจสอบไปจนถึงคู่ค้า

ผู้คนในสังคมจะกินดีอยู่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ต้องสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย มีโภชนาการที่เหมาะสม 
ถือเป็นความรับผิดชอบที่ ซีพี ออลล์ ท�าด้วยความเต็มใจ ในการคัดสรรอาหารปลอดภัย 

และส่งมอบความอร่อยที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

ทุกคนล้วนมีความฝัน และต้องการจะประสบความสำาเร็จ
ในอาชีพการงาน ซีพี ออลล์ ตระหนักว่าการศึกษา
คือรากฐานที่สำาคัญ และจำาเป็นที่เด็ก และเยาวชน
จะต้องได้รับการศึกษา หรือได้รับการพัฒนาทักษะในสายวิชาชีพ 
ที่ตนสนใจ โดยไม่มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่
www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน



การดำเนินโครงการด�านการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบัน
การศึกษา และร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ

ร�วมมือกับสมาคมโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชนแห�ง
ประเทศไทยเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ร�วมมือกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธ�การ
เพ�่อพัฒนาอาชีวศึกษา
จัดตั้งศูนย�การเร�ยน
ป�ญญาภิวัฒน� จำนวน 
20 ศูนย�

ร�วมมือเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษาร�วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ�้นฐาน

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน� (PIM)

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ป�ญญาภิวัฒน� (PAT) 
และเป�ดการเร�ยนการสอน
ในป� 2548

ร�วมมือกับสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
เป�ดร�านเซเว�นอีเลฟเว�น
ให�เป�นห�องเร�ยนนักศึกษา

โครงการ Student Care 
ช�วยในการบร�หารจัดการ 
ดูแลนักเร�ยนตั้งแต�
เข�าศึกษาจนหลังจบ
การศึกษา

Smile Center
ศูนย�ข�อมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
การศึกษาและศูนย�
ให�ปร�กษาและใช�
ความช�วยเหลือ
แก�ไขป�ญหาที่เกี่ยว
ข�องกับการศึกษา

ก�อตั้งโรงเร�ยนสาธ�ต
สถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน�

256025592558255625512550254925472538
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความท้าทาย 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการจัดการทรัพยากรบุคคลที่เป็นก�าลังส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจค้าปลีก  
ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ เนื่องจากทรัพยากรบุคคลจ�าเป็นต้องมีความรู ้ 
ความสามารถ และยังเป็นโอกาสในการช่วยเหลอืให้เดก็และเยาวชนของชาตไิด้พฒันาความ
รู ้ความสามารถ เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ 
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังให้ความส�าคัญแก่เกษตรกรที่เป็นเสมือนบ่อเกิด 
ของทรัพยากรท่ีถูกน�ามาใช้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเป็นสินค้าในการประกอบกิจการ
หลักของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งในการช่วยเสริมศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

มอบโอกาสทางการศึกษา
สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

ประโยชน์ต่อชุมชน
สังคม ประเทศ และองค์กร 

บริษัทหวังว่าการมอบโอกาสทางการ
ศึกษาให้เด็กและเยาวชนของชาติได้พัฒนา
ความรูค้วามสามารถ จะส่งเสรมิให้ประชากร 
เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นก�าลังส�าคัญใน 
การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต รวมถงึ
มีทักษะที่จ�าเป ็นในการน�าไปประกอบ 
อาชีพให้กับเด็ก เยาวชน และเกษตรกร 
เพ่ือสร้างรายได้ เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของ
ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ

27,157
ราย

94,252
ราย

168,098
ราย

100,000
ราย

 ปี 2559  ปี 2560  ปี 2561  เป้าหมาย
    ปี 2563

ผลการด�าเนินงานสะสม
เทียบเป้าหมาย

ความคืบหน้าปี
2561

>> โครงการ Business for Young Program
>> โครงการจิตอาสาพาน้องจัดร้านสหกรณ์

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561 45,328 ราย

ได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็น

28,518 ราย
ของเยาวชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา คิดเป็นมูลค่า 

966,631,846 บาท

เป้าหมายปี
2563

เกษตรกร เด็ก เยาวชน
และผู้ใหญ่

100,000 ราย
มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

และได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ�าเป็น



การดำเนินโครงการด�านการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบัน
การศึกษา และร�วมมือกับหน�วยงานต�างๆ

ร�วมมือกับสมาคมโรงเร�ยน
อาชีวศึกษาเอกชนแห�ง
ประเทศไทยเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

ร�วมมือกับสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธ�การ
เพ�่อพัฒนาอาชีวศึกษา
จัดตั้งศูนย�การเร�ยน
ป�ญญาภิวัฒน� จำนวน 
20 ศูนย�

ร�วมมือเพ�่อพัฒนาการ
อาชีวศึกษาร�วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ�้นฐาน

จัดตั้งสถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน� (PIM)

จัดตั้งว�ทยาลัยเทคโนโลยี
ป�ญญาภิวัฒน� (PAT) 
และเป�ดการเร�ยนการสอน
ในป� 2548

ร�วมมือกับสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.)
เป�ดร�านเซเว�นอีเลฟเว�น
ให�เป�นห�องเร�ยนนักศึกษา

โครงการ Student Care 
ช�วยในการบร�หารจัดการ 
ดูแลนักเร�ยนตั้งแต�
เข�าศึกษาจนหลังจบ
การศึกษา

Smile Center
ศูนย�ข�อมูล
เกี่ยวกับการจัดการ
การศึกษาและศูนย�
ให�ปร�กษาและใช�
ความช�วยเหลือ
แก�ไขป�ญหาที่เกี่ยว
ข�องกับการศึกษา

ก�อตั้งโรงเร�ยนสาธ�ต
สถาบันการจัดการ
ป�ญญาภิวัฒน�

256025592558255625512550254925472538
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

แนวทางการด�าเนินงาน 
เพื่อตอบสนองต่อความส�าคัญดังกล่าว บริษัทจึงด�าเนินโครงการด้านการศึกษา ทั้งจัดตั้งสถาบันการศึกษา และร่วมมือกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ รวมถึงมีการพัฒนาโครงการอื่นเพ่ิมเติมมาต้ังแต่ปี 2538 เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่ต้องการส่งเสริมให้ประชากรทุกเพศ  
ทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน เกษตรกร จ�านวน 100,000 ราย เข้าถึงการศึกษาและได้รับการพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นภายในปี 2563  
ซึ่งสามารถแสดงตามช่วงเวลาได้ดังนี้

การด�าเนินโครงการด้านการศึกษา 
ทั้งจัดตั้งสถาบันการศึกษา และร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้รับ

350 โรงเรียน 50,000 คน
ที่เข้าร่วมโครงการ จ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

การร่วมมือกับโครงการ
ประสานพลังประชารัฐ 
“CONNEXT ED”
บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นน�าอีก  

11 แห่ง ในการวางแผนพัฒนาและผลักดัน
แผนปฏิรูปการศึกษา ซึ่ งมีทั้ งสิ้น 10 
ยุทธศาสตร ์  ของ โครงการประสาน 
พลังประชารัฐ ด ้านการศึกษาพ้ืนฐาน 
และการพัฒนาผู ้น�า (E5) และโครงการ 
ผู ้น�าเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่ งยืน  
(CONNEXT ED) ที่ เป ็นความร ่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โครงการนี้
ด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2559 และปัจจุบัน 
อยู่ในขั้นตอนการด�าเนินโครงการระยะที่ 2 
ผลการด�าเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา บริษัท 
ได้พัฒนาโรงเรียนไปแล้ว 350 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่เป็นเป้าหมาย 
ตามแผน และครอบคลมุเยาวชนท่ีได้พฒันา
แล้วจ�านวนกว่า 50,000 คน

10 ยุทธศาสตร์การยกระดับการจัดการศึกษาไทย

โครงการเด่น
โครงการภายในวทิยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภวิฒัน์ (PAT) 

บริษัทได้จัดตั้งโครงการ Business for Young Program เพื่อช่วยส่งเสริม
และสร้างความเข้าใจให้กับเยาวชน ในการเลือกเรียนและเข้าท�างานในสายอาชีพ 
ทางด้านธุรกิจค้าปลีก 

โครงการจิตอาสาพาน้องจัดร้านสหกรณ์ โรงเรียนวัดบางกระดี่ โดยได้รับ 
ความร่วมมือกับส�านักงานเขตบางขุนเทียน ซึ่งมีจุดประสงค์หลักในโครงการ
เป็นการสร้างความพร้อมให้แก่นักเรียนในการตัดสินใจเรียนสายอาชีพ และช่วย 
ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี ้
ยังสอนให้เยาวชนเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในธุรกิจที่มีผลต่อการด�าเนิน
ธุรกิจการค้าปลีก

ผลลัพธ์และประโยชน์
ที่ได้รับในปี 2561

 ครู 270 ราย

 เยาวชน 3,764 ราย

 โรงเรียน 78 แห่ง

10 Strategies
Thailand Education Transformation

การพัฒนาและส�งเสร�มผู�นำรุ�นใหม� 

การสร�างมาตรการจูงใจ
ด�านสิทธ�ประโยชน�และการมีส�วนร�วม
ของผู�เชี่ยวชาญทั้งในและต�างประเทศ

ศูนย�กลางศึกษาเทคโนโลยีแห�งอนาคต
ในระดับภูมิภาค

การปลูกฝ�งคุณธรรม จร�ยธรรม 
และจ�ตสาธารณะให�นักเร�ยน

การยกระดับทักษะความรู�ความสามารถ
ด�านภาษาอังกฤษ

การพัฒนาผู�บร�หารสถานศึกษา
และครูผู�สอน 

หลักสูตรการเร�ยนการสอนที่มุ�งเน�น
ให�เด็กนักเร�ยนเป�นศูนย�กลาง

การเข�าถึงโครงสร�างพ�้นฐานดิจ�ทัล
ของสถานศึกษา

กลไกการตลาดและการมีส�วนร�วม
ของชุมชน

ความโปร�งใสของข�อมูลสถานการศึกษา
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ทุนการศึกษา
บริษัทได้ส่งเสริมให้กับนักเรียนในด้านทุนการศึกษา ซึ่งใน 

ปี 2561 ได้ให้ทนุการศกึษาไปแล้วทัง้ส้ิน 28,518 ทุน มูลค่ามากกว่า 
966,631,846 บาท ครอบคลุมทั้งระดับอาชีวศึกษา อุดมศึกษา  
และมีผู ้ส�าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตรรวมแล้วกว่า 5,596 ราย  
เพือ่เป็นก�าลงัส�าคญัให้กบัองค์กร สงัคม และประเทศ ทัง้นีเ้นือ่งจาก
บริษัทเชื่อมั่นในศักยภาพของนักเรียนและนักศึกษาของสถาบัน 
ภายใต้กลุ่มปัญญาภิวัฒน์ บริษัทมีนโยบายรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา
จากสถาบันภายใต้กลุ ่มปัญญาภิวัฒน์ และมีโอกาสก้าวหน้า 
ในสายงาน รวมถึงได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมเป็นเจ้าของ 
ร้านสาขาร่วมลงทุน โดยมีนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษา 
ร่วมท�างานกบับรษิทั จ�านวนทัง้ส้ิน 6,258 คน (ยอดสะสมตั้งแต ่
ปี 2558-2561)

ส�าหรับเกษตรกร บริษัทมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ
และศึกษางานจากบริษัทเป็นหลัก 

จากการด�าเนินงานโครงการต่าง ๆ ข้างต้นและโครงการย่อย 
ในปี 2561 บริษัทให้โอกาสทางการศกึษาและพัฒนาทกัษะทีจ่�าเป็น
แก่กลุม่เป้าหมายไปแล้วทัง้สิน้ 168,098 ราย (ตัง้แต่ปี 2559-2561) 
รวมเป็นการด�าเนนิงานสะสมตัง้แต่ปีทีเ่ริม่ด�าเนนิการตามเป้าหมาย

หลังผ่านการบ่มเพาะด้วยการศึกษา เด็กและเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศต่อไป
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

แบ่งปันโอกาส
สรรค์สร้างคุณค่าสังคม 

ซีพี ออลล์ ตระหนักว่าธุรกิจเติบโตก้าวหน้า 
ต้องไม่ทิ้งสังคมไว้ข้างหลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้เปราะบาง
ทางสังคมที่มักเข้าไม่ถึงโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดี
ทั้งที่หากได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง 
คนกลุ่มนี้จะสามารถพึ่งพาตนเอง
และทำาประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างน่าทึ่ง
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน

สแกนคิวอารโคดนี้ เพ�่อรับขาวสารและขอมูล
เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในหัวขอนี้เพ�่มเติม หร�อที่
www.cpall.co.th/skoehgonwo,/kwp
fkfp/owjgoejfobjeugofnwi496840
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ความท้าทาย
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ตระหนักอยู่เสมอว่า

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกันได้ จึงให้
ความส�าคญักบัมมุมองของสงัคมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี โดยบริษทัมคีวามพยายามทีจ่ะสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกจากการด�าเนินงานท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทต่อเกษตรกร  
หรอืผูป้ระกอบการรายย่อย รวมถงึกลุ่มเปราะบาง ซึง่นบัว่าเป็นทัง้คูค้่า ลกูค้า และอาจเป็น 
ส่วนหนึ่งในชีวิตของบุคลากรของบริษัท ซึ่งหากการด�าเนินงานส�าเร็จเป็นอย่างดี ก็จะเป็น
ผลดีกับบริษัทในแง่การประกอบธุรกิจด้วยเช่นกัน 

แบ่งปันโอกาส สรรค์สร้างคุณค่าทางสังคม

ประโยชน์ต่อสังคม และองค์กร
บริษัทเชื่อว ่าธุรกิจจะเติบโตอย่าง 

ยั่งยืนได้จะต้องพัฒนาชุมชนและสังคม 
ให้เติบโตไปพร้อม ๆ  กับบริษัทและสามารถ
ร่วมพัฒนาสังคมให้น ่าอยู ่ยิ่งขึ้นได ้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัปรชัญา 3 ประโยชน์ของบรษัิท 
เพื่อที่จะช ่วยเหลือสังคมในการพัฒนา 
ความเป็นอยู ่ที่ดี โดยมุ ่งเน้นประโยชน์ 
เชิงเศรษฐกิจ ให้สามารถก้าวไปพร้อมกัน 
ได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง รวมถึงได้รับความ 
ไว้วางใจ ความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม
ในการด�าเนินธุรกิจ

ความคืบหน้าปี
2561

>> โครงการกล้วยหอมทอง
>> โครงการผลไม้ตามฤดูกาล (ล�าไยและเมล่อน)
>> โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
>> โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 
 24 Shopping
>> ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืน
>> โครงการ U-Project 
 (เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ)

ผลการด�าเนินงาน
ที่ส�าคัญปี 2561

• เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพ
 26,216 ราย
• ผู้ประกอบการรายย่อย
 ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
 15,275 ราย
• กลุ่มเปราะบางได้รับการส่งเสริมอาชีพ
 1,604 ราย

เป้าหมายปี
2563

เกษตรกร 
หรือผู้ประกอบการรายย่อย

รวมถึงกลุ่มเปราะบาง 
จ�านวน 10,000 ราย

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้
ภายในปี 2563

ผลด�ำเนินงำนเทียบเป้ำหมำย ปี 2561 เป้ำหมำย ปี 2563

จ�านวนเกษตรกรหรือผู้ประกอบการรายย่อย 
รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
(จ�านวนรายสะสม)

43,095 10,000
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

การด�าเนินงาน
เพื่อที่จะทราบมุมมองของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อบริษัท 

ในด้านของผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้จัดท�า 
การส�ารวจทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการประเมิน 
การรบัรูท้ศันคติ และความเข้าใจต่อบรษิทั ซึง่ผลการส�ารวจดงักล่าว
ท�าให้บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของกลุม่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และกลุ ่มผู ้เปราะบางทางสังคมที่ม ี
ความสามารถในการเข้าถึงโอกาสทางสังคมน้อยกว่าประชากร 
กลุ่มอื่น ๆ และบริษัทมีโอกาสร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งบริษัท 

โครงการเด่น
โครงการกล้วยหอมทอง
โครงการสนับสนุนสินค้าจากผู้ประกอบการขนาดเล็กและ 

ขนาดกลาง ด้วยการเพ่ิมช่องทางกระจายสินค้ากล้วยหอมทอง 
สู่ผู้บริโภคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และส่งเสริมให้มีการเพาะปลูก 
กระบวนการหลังการเก็บเก่ียวให้มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบ 
ย้อนกลับได้ มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
และลดการเน่าเสีย นอกจากนี้ บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด ยังมีการน�า
กล้วยไปผลิตเป็นเค้กกล้วยหอม และบริษัทยังมีการท�าสื่อการสอน
เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรในการปลูกกล้วยหอมทอง 

โครงการกล้วยหอมทองได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2555 จนถึง
ปัจจุบันได้ต่อยอดไปยังสินค้ากล้วยชนิดอื่น ๆ ขยายผลในการ
จ�าหน่ายกล้วยน�้าว้าจ�านวน 5,000 สาขา และกล้วยเล็บมือนาง 
1,000 สาขาทั่วประเทศ และมีเกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 10 รวมทั้งสิ้นกว่า 1,825 ราย ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม
กว่า 14,863 ไร่ 

 

เกษตรกรรายย่อยเข้าร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

รวมทั้งสิ้นกว่า1,825 ราย 
ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 14,863 ไร่

มีความตั้งใจในการพัฒนาและต่อยอดโครงการที่สอดคล้องกับ 
ธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมด้านอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร  
หรอืผูป้ระกอบการรายย่อยรวมถึงกลุม่เปราะบาง จ�านวน 10,000 ราย 
ภายในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางการด�าเนินการที่สอดคล้อง
กับธุรกิจโดยการเข้าเป็นส่วนช่วยเหลือในการจัดจ�าหน่ายสินค้า  
เพิ่มการจ้างงาน และเป็นหน่วยงานช่วยฝึกอาชีพและเพิ่มโอกาส 
ในการเข้าสังคมของกลุ่มเปราะบางผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืน
ชุดโครงการกาแฟเพื่อมวลชนและความยั่งยืนได้มีการริเริ่มและสนับสนุนจากบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน

ของร้านกาแฟ ในขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ ช่วยสนับสนุนผู้ป่วยจิตเวชให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม ในขั้นตอนการด�าเนินงานของร้าน  
และรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการมีดังนี้

โครงการกาแฟสร้างอาชีพ
จากการร่วมมือกับทางราชการ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมวิชาการ

เกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร ส�านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในการ
พัฒนาโครงการปลูกป่าในจังหวัดน่าน เพ่ือสนองรับส่ังของสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ 
จ�ากัด ได้สนับสนุนในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูก 
และแปรรปูเมลด็กาแฟ เครือ่งมอืการประกอบอาชพีให้กบัประชาชน
ในจังหวัดน่าน เช่น เครื่องสีกาแฟ โรงตาก และยังรับซื้อเมล็ดกาแฟ

โครงการผลไม้ตามฤดูกาล (ลำาไยและเมล่อน)
โครงการผลไม้ตามฤดูกาลได้ถูกพัฒนาด้วยหลักการเดียวกัน 

กับโครงการกล้วยหอมทอง คือการเพ่ิมช่องทางการกระจายสินค้า 
ซึง่ได้น�าสนิค้าทางการเกษตรตามฤดกูาล เช่น ล�าไยอดีอและเมล่อน 
โดยสินค้าล�าไยอีดอได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน 
การคดัเฉพาะล�าไยเกรด A เพือ่น�ามาจ�าหน่ายในร้านเซเว่นอเีลฟเว่น 
5,000 สาขา ในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2561  
โดยสามารถขายได้จ�านวนน�้าหนักรวม 83.59 ตัน คิดเป็นเงิน 
7,642,080 บาท ส�าหรับสินค้าเมล่อน บริษัทได้น�าเมล่อน ซูบาริ คิง 
สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่มีลักษณะและรสชาติเฉพาะที่ปลูกโดยใจดีฟาร์ม  
ซ่ึงเป็นศูนย์สร้างเสริมศกัยภาพคนพกิารทีต่�าบลหันคา อ�าเภอหนัคา 
จังหวัดชัยนาท เพื่อน�ามาขายผ่านทางเว็บไซต์ของ 24 Shopping 
ในช่วงวันที่ 1 – 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งยอดสั่งจองทั้งสิ้น 241 ลูก  
คิดเป็นมูลค่า 86,139 บาท

สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตร (ล�าไยอีดอ) 

83.59 ตัน
คิดเป็นมูลค่า 7,642,080 บาท
สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรจากผู้พิการ

(เมล่อน ซูบาริ คิง) จ�านวน 241 ลูก
มูลค่า 86,139 บาท

สร้างพื้นที่สีเขียวได้ 1,459  ไร ่
และสร้างรายได้ให้เกษตรกร

จากชาวบ้านด้วยราคาที่เป็นธรรม เพื่อใช้ส�าหรับร้านกาแฟ  
“ออลล์ คาเฟ่” และร้านกาแฟ “มวลชน” โดยในปัจจุบันสามารถ
สร้างพื้นที่สีเขียวได้ 1,459 ไร่ และสร้างรายได้ให้เกษตรกร 
กว่า 478 ครัวเรือน 

รำยละเอียดโครงกำรสำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่ [QR CODE]
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

ร้านกาแฟหลังคาแดง
บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จ�ากัด ร่วมมือกับมูลนิธิโรงพยาบาล

สมเด็จเจ้าพระยา โดยคุณหญิงเอื้อปรานี เจียรวนนท์ และสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในการจัดตั้งร้านกาแฟหลังคาแดง 
โดยรับพนักงานมาจากผู ้ป่วยที่ได้รับการรักษาและผ่านเกณฑ ์
เบื้องต้น มาฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ให้มีอาชีพ และได้รับโอกาสในการ 
กลับเข้าสู่สังคม ทั้งนี้รายได้ที่ได้จากร้านกาแฟได้ถูกน�าไปต่อยอด
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
ต่อไป ส�าหรบัผูป่้วยทีไ่ด้ท�างานในระยะ 1-1.5 ปี จะได้รบัเข้าท�างาน
ต่อในร้านกาแฟมวลชน ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกทักษะแล้ว
ทั้งหมด 19 ราย และอยู่ในระหว่างการฝึกอีก 4 ราย 

โครงการ 1 บาท ต่อ 1 แก้ว
เพื่อต่อยอดการเพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้และอาชีพให้กับ

สังคมแล้ว บริษัทยังต่อยอดการสนับสนุน ส่งเสริมการมีโอกาส 
อืน่  ๆ  ในสงัคม โดยหกัรายได้จากการจ�าหน่ายเคร่ืองดืม่กาแฟมวลชน
ทกุแก้วเป็นจ�านวน 1 บาทต่อ 1 แก้ว มอบเป็นสาธารณประโยชน์ 
ให้แก่ โรงพยาบาล มูลนิธิฯ และองค์กรการกุศล อาทิ วัดพระบาท
น�า้พ ุวดัสวนแก้ว และมลูนธิสิธุาสณิ ีน้อยอนิทร์ เพือ่เดก็และเยาวชน 
และมูลนธิริามาธบิดฯี ในโครงการสถาบนัการแพทย์จกัรนีฤบดนิทร์ 
เป็นประจ�าทุกปีอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันรวมกว่า 8 ปี มูลค่าสะสม 
11 ล้านบาท 

โครงการเกษตรกรคู่ชีวิต
บริษัทได้ด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องในการยกระดับมาตรฐานทางการเกษตร 

ให้แก่ชุมชนและเกษตรกรโดยรอบ โดยให้ความรู้ในการปลูกพืชตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices หรือ GAP) และสร้าง 
ความม่ันคงทางอาชีพให้กับเกษตรกรกว่า 150 ครัวเรือน โดยโครงการนี้ได้เริ่มพัฒนา 
มาตัง้แต่ปี 2553 และมีผลผลติทีป่ระสบความส�าเรจ็คอืการส่งเสรมิอาชีพเพาะปลกูกะเพรา 
ที่ด�าเนินการโดย บริษัท ซีพีแรม จ�ากัด

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 24 Shopping
บริษัทช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าและเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย 

(SMEs) ด้วยการน�าสินค้าต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเพื่อจ�าหน่าย  
กลุ ่มผู ้ประกอบการรายย่อย และกลุ ่มผู ้ประกอบการภายใต้โครงการหน่ึงต�าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาเพื่อจัดจ�าหน่ายภายใต้แพลตฟอร์มของร้าน 24 Shopping ซึ่งท�าให้ 
ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต และในปัจจุบันได้ขยาย
แพลตฟอร์มไปสู่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ โดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ 
ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจ�านวน 2,772 ราย เป็นมูลค่ากว่า 6,170 ล้านบาท 

ส่งเสริมอาชีพเพาะปลูกกะเพรา 

จ�านวน 85 ครัวเรือน

สร้างรายได้ให้กับ
ผู้ประกอบการรายย่อย

จ�านวน 2,772 ราย
เป็นมูลค่ากว่า 

6,170 ล้านบาท
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ปี 2561

โครงการ U-Project 
(เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ) 
ภายใต้ชุดโครงการมิตรแท้โชห่วยที่พัฒนาต่อยอดและต่อเนื่อง

ตั้งแต่ ปี 2552 เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีกของไทยให้เข้มแข็ง พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ร้านค้า 
ให้สามารถสร้างช่องทางการขายได้อย่างยั่งยืน จากความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัย บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และ
ร้านค้าปลีกท่ีเข้าร่วมโครงการ ร่วมจดัท�าแผนพฒันาท่ีมคีวามจ�าเพาะ
ของร้านค้าปลีกแต่ละราย พัฒนาร้านตามแผนภายใต้การดูแล 
อย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญและพ่ีเล้ียงจากสยามแม็คโคร ในทุก 
ขั้นตอน ต้ังแต่การสรรหา จัดเรียงสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
ไปจนถงึการจดัร้าน การโฆษณา โดยมีร้านค้าปลีกทีเ่ข้าร่วมโครงการ
สะสม ณ ปี 2561 กว่า 6,300 ราย ผลการด�าเนินการภาพรวม 
ของโครงการพบว่ามียอดขายเฉล่ียเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 33 ส่งผล 
ต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เพ่ิมขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้น 
กว่า 343 ล้านบาทต่อปี (ประเมินจากค่าเฉลี่ยยอดขายก่อนและ 
หลังเข้าร่วมโครงการ ปี 2560-2561) พัฒนาทักษะด้านค้าปลีก 
ให้กับนักศึกษา สะสม ณ ปี 2561 กว่า 33,600 ราย

รำยละเอียดโครงกำรสำมำรถดูเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE

นอกจากนี้บริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ Big Brother ภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ Thailand SMEs Center 
ทีช่่วยสนบัสนนุผูป้ระกอบการ SMEs ให้เกดิความความรูค้วามเข้าใจในการบรหิารจดัการธุรกจิและสามารถน�าไปปรบัใช้ในกจิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพในฐานะบริษัทพ่ีเล้ียงที่เป็นต้นแบบที่ดี (Best Practice) อีกทั้งการจัดกิจกรรม SMEs Seminar ของคณะกรรมการ 
กลุ่มการค้าภายในประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป ในการสร้างความแข็งแกร่งในมุมมองของเทคนิคต่าง ๆ  
เพื่อเสริมความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จอย่างยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญ 

จากการด�าเนนิงานโครงการข้างต้น และโครงการย่อยอ่ืน ๆ  ทีผ่่านมา บรษัิทได้ส่งเสรมิด้านอาชพีและรายได้ให้แก่เกษตรกร ผูป้ระกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง และกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมเป็นจ�านวน 43,095 รำย

เมื่อกลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมได้รับการช่วยเหลือให้แข็งแรง เราก็จะเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการสะสม ณ ปี 2561
กว่า 6,300 ราย
ยอดขายเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 33
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน 

สูงขึ้นกว่า 343 ล้านบาทต่อปี
พัฒนาทักษะด้านค้าปลีกให้กับนักศึกษา
สะสม ณ ปี 2561 กว่า 33,600 ราย

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

พลังงาน

302-1 (a) ปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป กิกะจูล 171,137.35 231,481.88 273,582.89 501,239.88

การเผาไหม้อยู่กับที่ กิกะจูล 171,137.35 231,481.88 273,582.89 370,720.89

- น�้ามันเตา กิกะจูล 123,301.00 143,934.00 161,001.74 23,384.76 ซีพีแรมยกเลิก 
การใช้น�้ามันเตา 
และเปลี่ยนไปใช้
ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว

- น�้ามันดีเซล กิกะจูล 3,289.57 4,083.00 4,086.98 1,644.70

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว กิกะจูล 42,147.39 66,951.12 69,182.62 292,398.72

 - ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล 2,399.39 16,513.76 39,311.55 53,292.70

การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ กิกะจูล N/A N/A N/A 130,519.00

- น�้ามันดีเซล กิกะจูล N/A N/A N/A 115,852.21

- น�้ามันเบนซิน กิกะจูล N/A N/A N/A 14,666.67

- ก๊าซธรรมชาติ กิกะจูล N/A N/A N/A 0.12

302-1 (b) ปริมาณพลังงานหมุนเวียน กิกะจูล 0 112.15 2,983.28 4,604.26

- พลังงานไฟฟ้าจาก
  แสงอาทิตย์

กิกะจูล 0 122.15 223.88 693.18 ข้อมูลจากการติดตั้ง
โซล่าร์ รูฟท็อป 
(Solar Rooftop) 
และทางเดิน และเพิม่ 
ผลการด�าเนินงาน
อีก 6 พื้นที่  
ในปี 2561

- พลังงานความร้อนจาก 
  แสงอาทิตย์

กิกะจูล 0 0 2,759.40 2,759.40 ข้อมูลจาก 
การค�านวณ

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ กิกะจูล 0 0 N/A 1,151.68

302-1 (c) ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ
จากภายนอก

กิกะจูล 6,252,744.90 6,948,512.89 7,267,165.11 7,872,737.87

302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 6,423,882.25 7,180,106.92 7,543,731.28 8,378,582.01

302-3 ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยรายได้

กิกะจูล
ต่อล้านบาท

15.83 15.89 15.41 15.87

น�้า

303-3 (a) ปริมาณการน�าน�้ามาใช้ทั้งหมด ลูกบาศก์เมตร 7,160,842.33 8,019,912.21 9,061,981.18 8,674,577.76

- น�้าใต้ดิน ลูกบาศก์เมตร 624,289.00 935,815.00 1,036,559.00 1,265,706.09 เพิ่มขอบเขต 
การเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลมีความ
แม่นย�ามากขึ้น

- น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร 6,536,553.33 7,084,097.21 8,025,422.18 7,408,871.67 เปลี่ยนแปลงระบบ
การจัดเก็บข้อมูล
และวิธีค�านวณ
หน่วยการใช้

ปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ�้า

ลูกบาศก์เมตร 211,852.00 170,996.00 190,839.00 2,181,914.81 เพิ่มขอบเขต 
การเก็บข้อมูลและ
ข้อมูลมีความ
แม่นย�ามากขึ้น

ค่าความเข้มข้นการใช้น�้า 
ต่อหน่วยรายได้

ลูกบาศก์เมตรต่อ
ล้านบาท

17.64 17.75 18.52 16.43

ผลการด�าเนินงานความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2561
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-1 (a) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางตรง (Scope 1) 

ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

10,596.01 8,115.53 9,008.51 13,051.12

- ก๊าซมีเทนจากระบบบ�าบัด 
  น�้าเสีย

ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

3,444.09 1,115.46 914.04 3,253.40 เพิ่มขอบเขต 
การค�านวณม ี
ความแม่นย�า 
มากขึ้น

- การเผาไหม้ที่มีการเคลื่อนที่ ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

7,151.92 7,000.07 8,094.47 9,797.72

305-2 (a) ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางอ้อม (Scope 2)

ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,011,033.78 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98

- พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ
  จากภายนอก

ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,011,033.78 1,123,536.20 1,175,060.15 1,272,977.98

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ตันคาร์บอน-
ไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,021,629.79 1,131,651.73 1,184,068.66 1,286,029.10

305-4 (a) ค่าความเข้มข้นการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้

ตนัคาร์บอน-
ไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อ
ล้านบาท

2.52 2.50 2.42 2.44

น�้าทิ้งและของเสีย

306-1 (a) - ปริมาณน�้าทิ้ง ลูกบาศก์เมตร 1,560,924.10 1,823,911.21 2,083,072.07 5,911,382.41 ปี 2561 เพิ่ม
ขอบเขตการเก็บ
ข้อมูลจาก 
ซีพี ออลล์ และ 
ซีพีแรม ชลบุรี

- ค่าบีโอดี (BOD) กิโลกรัม 15,530.00 22,816.00 22,852.00 19,057.19

- ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด   
  (TSS)

กิโลกรัม 15,824.00 16,877.00 13,088.00 15,733.51

306-2 (a) ปริมาณของเสียอันตราย ตัน 18.97 21.34 29.02 30.93

- เผาท�าลาย ตัน 14.16 18.01 23.76 25.84 รวมข้อมูลขยะ 
ติดเชื้อจากห้องน�้า
และห้องพยาบาล 
ที่ส่งท�าลายตาม 
พรบ. สาธารณสุข  
และขยะปนเปื้อน
สารเคมี เช่น  
ผ้าเช็ดน�้ามัน

- ฝังกลบ ตัน 4.81 3.29 3.01 2.45

- จัดเก็บในพื้นที่ ตัน N/A N/A N/A 0.70

- ส่งกลับคู่ค้า ตัน N/A 0.04 2.25 1.94
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

306-2 (b) ปริมาณของเสียไม่อันตราย ตัน 12,640.09 21,699.29 28,075.68 71,983.07

- ใช้ซ�้า ตัน N/A N/A N/A 394.62

- น�ากลับมาใช้ใหม่ ตัน N/A N/A N/A 39,244.35 ของเสียน�ากลับมา
ใช้ใหม่ เช่น  
กล่องกระดาษ  
บรรจุภณัฑ์ 

- ปุ๋ยหมัก ตัน 1,131.44 2,021.71 5,065.75 6,103.60

- เผาท�าลาย ตัน 820.01 1,193.51 1,651.77 1,955.43

- ฝังกลบ ตัน 10,660.96 18,452.91 21,325.40 24,168.59

- ส่งกลับคู่ค้า ตัน 27.68 31.16 32.76 116.48 เพิ่มขอบเขตการ
เก็บข้อมูลจาก 
ซีพีแรม ชลบุรี

ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 12,659.06 21,720.63 28,104.70 72,014.00

ปริมาณของเสีย ไม่นับรวม 
ของเสียที่ถูกน�าไปใช้ประโยชน์

ตัน 11,499.23 19,667.42 23,003.88 26,153.02

สัดส่วนของของเสียที่น�าไปใช้
ประโยชน์ต่อปริมาณของเสีย
ทั้งหมด

0.09 0.09 0.18 0.64

หมายเหตุ 
1.	 นิยามศัพท์
	 -	 N/A	หมายถึง	ไม่มีข้อมูล	หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้
2.	 มาตรฐานและขอบเขตการค�านวณ
	 -	 การค�านวณเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน	GRI	Standard	2018
	 -	 ปริมาณพลังงาน	(จูล)	ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย	(Conversion	Factor)	ตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้	อ้างอิงตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
	 -	 ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด	คือผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	ปริมาณพลังงานหมุนเวียน		และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
	 -	 ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้	ครอบคลุมพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป	พลังงานหมุนเวียน	และพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
	 -	 ปริมาณการใช้น�้าทั้งหมด	คือผลรวมของการใช้น�้าประปาและน�้าใต้ดิน	ข้อมูลจากการประปานครหลวง	การประปาส่วนภูมิภาค	กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	และผู้ให้เช่าอาคาร	และการค�านวณ

อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยการใช้น�้าจากการประปาส่วนภูมิภาค
	 -	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ค�านวณจากข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก	(Emission	Factor)		อ้างอิงจากองค์การ

บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(อบก.)	และ	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	(IPCC)	และรายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	
(Global	Warming	Potential:	GWP)	ตามแนวทางของ	IPCC

	 -	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope	1)	คือผลรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากก๊าซมีเทนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย	และการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีการเคลื่อนที่		
	 -	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	(Scope		2)	คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
	 -	 ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้	ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม	
	 -	 ปริมาณของเสียทั้งหมด	คือผลรวมของของเสียอันตรายและของเสียที่ไม่อันตราย	
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

จ�านวนพนักงาน
102-8 จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 63,654 71,072 75,842 92,692

• ชาย คน 22,410 24,349 25,942 33,110
• หญิง คน 41,244 46,723 49,900 59,582

จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
จ�านวนพนักงานประจ�า คน 63,654 71,072 75,842 83,609
• ชาย คน 22,410 24,349 25,942 28,330
• หญิง คน 41,244 46,723 49,900 55,279
คนงาน/ผู้รับเหมา คน N/A N/A N/A 9,083
• ชาย คน N/A N/A N/A 4,780
• หญิง คน N/A N/A N/A 4,303

ความหลากหลายของพนักงาน
405-1 จ�าแนกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) คน 17 18 18 23
• ชาย คน 13 14 14 17
• หญิง คน 4 4 4 6
ผู้บริหาร (Management & Junior  
Management)

คน 2,100 2,300 2,437 2,677

• ชาย คน 982 1,066 1,106 1,189

• หญิง คน 1,188 1,234 1,331 1,488
เจ้าหน้าที่ (Officer) คน 61,537 68,754 73,387 80,909
• ชาย คน 21,415 23,269 24,822 27,124
• หญิง คน 40,122 45,485 48,565 53,785
จ�าแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 34,384 39,364 41,777 46,252
• ชาย คน 11,762 13,036 13,917 15,170
• หญิง คน 22,622 26,328 27,860 31,082
อายุ 30-50 ปี คน 28,581 30,868 33,105 36,234
• ชาย คน 10,389 10,996 11,667 12,699
• หญิง คน 18,192 19,872 21,438 23,535
อายุมากกว่า 50 ปี คน 689 840 960 1,123
• ชาย คน 258 318 358 461
• หญิง คน 431 522 602 662

102-41 สัดส่วนตัวแทนพนักงานคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ร้อยละ 99.24 99.24 99.55 99.29

ผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงาน ร้อยละ 54 54 54 82
401-1 การจ้างงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 31,002 33,926 34,123 44,993
• ชาย คน N/A N/A N/A 16,637

• หญิง คน N/A N/A N/A 28,356
จ�าแนกตามอายุ     
อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 24,191 27,292 27,505 37,013
• ชาย คน N/A N/A N/A 13,741
• หญิง คน N/A N/A N/A 23,272

ผลการด�าเนินงานความยั่งยืน ด้านสังคม  ปี 2561 ข้อมูลด้านบุคลากร



145

บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

อายุ 30-50 ปี คน 6,783 6,603 6,587 7,945
• ชาย คน N/A N/A N/A 2,880
• หญิง คน N/A N/A N/A 5,065
อายุมากกว่า 50 ปี คน 28 31 31 35

• ชาย คน N/A N/A N/A 16
• หญิง คน N/A N/A N/A 19
การลาออก
จ�านวนพนักงานประจ�าลาออกทั้งหมด คน 28,833 32,737 33,502 35,160
• ชาย คน N/A N/A N/A 13,470
• หญิง คน N/A N/A N/A 21,690
จ�าแนกตามอายุ
อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 22,513 25,973 26,327 27,324
• หญิง คน N/A N/A N/A 10,509
• ชาย คน N/A N/A N/A 16,815
อายุ 30-50 ปี คน 6,235 6,694 7,078 7,691
• ชาย คน N/A N/A N/A 2,913

• หญิง คน N/A N/A N/A 4,778
อายุมากกว่า 50 ปี คน 85 70 97 145
• ชาย คน N/A N/A N/A 48
• หญิง คน N/A N/A N/A 97

404-1 การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�าแนกเพศ
• ชาย ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 26.57

• หญิง ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 24.37
ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�าแนกตามระดับ ชั่วโมงต่อคนต่อปี 80.65 129.31 68.19 71.63
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management)     
• ชาย ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 88.67

• หญิง ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 20.50

ผู้บริหาร (Management & Junior  
Management)

ชั่วโมงต่อคนต่อปี 40.67 53.99 54.44 61.13

• ชาย ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 65.28
• หญิง ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 57.13
เจ้าหน้าที่ ชั่วโมงต่อคนต่อปี  24.96 37.43 81.98 24.38
• ชาย ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 25.55

• หญิง ชั่วโมงต่อคนต่อปี N/A N/A N/A 23.78

ขอบเขต
ข้อมูลสัดส่วนตัวแทนพนักงานคณะกรรมการสวัสดิการครอบคลุมเฉพาะบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	เท่านั้น
ข้อมูลค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงานครอบคลุมเฉพาะบริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	สยามแมคโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	เท่านั้น
ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมเฉพาะแม่บ้าน	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงร้านสาขา
ผู้รับเหมา	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้รับเหมาทั้งหมด	(ผู้รับเหมาประจ�า	ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา	supplier	ขนส่ง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	แม่บ้าน)
ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	รวมเฉพาะแม่บ้านประจ�าส�านักงาน-อาคาร		ผู้รับเหมาในสายการผลิต
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รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

ผลการด�าเนินงานความยั่งยืน ด้านสังคม ปี 2561

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

พนักงาน
GRI 403-2 
(2016)
 

อัตราการขาดงาน Absentee % 1.70 1.89 0.90 2.26 ข้อมูลปี 2558-2560
ไม่รวม บริษัท ซีพีแรม 
จ�ากัด ชลบุรี

-  ผู้ชาย % 0.73 0.83 0.36 2.41
-  ผู้หญิง % 0.97 1.06 0.55 2.18

403-9 a 
(2018)

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR) 0.95 0.60 1.95 1.10
-  ผู้ชาย กรณีต่อ 1,000,000 1.86 1.72 3.56 1.93
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 0.44 0.50 1.06 0.65
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (IR) - พนักงาน 2.79 2.95 1.98 2.91
-  ผู้ชาย กรณีต่อ 1,000,000 4.51 4.05 3.10 4.99
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 1.83 1.68 1.37 1.78
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�างาน 
-  ผู้ชาย คน 0 0 0 0
-  ผู้หญิง คน 0 0 0 0

403-10 a 
(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิด
จากการท�างาน
-  ผู้ชาย คน 0 0 0 0
-  ผู้หญิง คน 0 0 0 0
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (OIFR)
-  ผู้ชาย กรณีต่อ 1,000,000 0 0 0 0
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0 0

ผู้รับเหมา
403-9 b 
(2018) 

อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR) 1.11 1.01 1.99 1.02
-  ผู้ชาย กรณีต่อ 1,000,000 0.94
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 1.15
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท (IR) 5.05 6.09 3.03 1.73
-  ผู้ชาย กรณีต่อ1,000,000 6.76 7.47 3.97 1.53
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 3.31 4.13 2.06 2.05
จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�างาน 
-  ผู้ชาย คน 0 0 0 0
-  ผู้หญิง คน 0 0 0 0

403-10 b 
(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการท�างาน
-  ผู้ชาย คน 0 0 0 0
-  ผู้หญิง คน 0 0 0 0
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน  (OIFR)
-  ผู้ชาย กรณีต่อ 1,000,000 0 0 0 0
-  ผู้หญิง ชั่วโมงการท�างาน 0 0 0 0

ขอบเขต
บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่รวมข้อมูลส�าหรับร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ช่วงในอาณาเขต	(Sub-area),	Store	Business	Partner	(SBP)
บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ไม่รวมการให้บริการด้านอาหารของสยามแม็คโคร	
บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	อาหารพร้อมรับประทาน	(ลาดหลุมแก้ว),	เบเกอรี่	(ลาดกระบัง)	ปี	2561	เพิ่มการรายงานข้อมูล	ซีพีแรม		ชลบุรี
ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	รวมเฉพาะแม่บ้าน	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	(รปภ.)	ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงร้านสาขา
ผู้รับเหมา	บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	ผู้รับเหมาทั้งหมด	(ผู้รับเหมาประจ�า	ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา	supplier	ขนส่ง	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	แม่บ้าน)
ผู้รับเหมา	บริษัท	ซีพีแรม	จ�ากัด	รวมเฉพาะแม่บ้านประจ�าส�านักงาน-อาคาร		ผู้รับเหมาในสายการผลิต
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

General Disclosures
102-1 Name of the organization About this Report 4-5 - -
102-2 Activities, brands, products, and services About this Report 4-8 - -
102-3 Location of headquarters About this Report 8 Refer to CP ALL 

Annual Report 
2018, page 63

-

102-4 Location of operations About this Report 4-8 - -
102-6 Markets served About this Report 4-8 - -
102-7 Scale of the organization About this Report, Annex 5

144-145 
Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 3, 
33, 42-45, 62

-

102-8 Information on employees and other 
workers

Appendix 144-146 - -

102-9 Supply chain Cascading Responsibilities
Throughout the Value 
Chains

 4,
132-135

 -

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

-  132-135 Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 34

-

102-11 Precautionary Principle or approach Organization of Corporate 
Governance, Management 
with Transparency

24-31  -

102-12 External initiatives Organization of Corporate 
Governance, Management 
with Transparency

24-31  -

102-13 Membership of associations Organization of Corporate 
Governance, Management 
with Transparency

30  -

102-14 Statement from senior decision-maker Message of Chairman, 
Message of the Chairman 
of the Executive Committee

2-3 - -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities Organization of Corporate 
Governance, Management 
with Transparency

27-28 Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 55-60 

 

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

Building on Ambition, 
Strategy for Sustainability

13-14,
24-31 

  

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

- 34-36 - -

102-18 Governance structure Organization of Corporate 
Governance, Management 
with Transparency

24-28 - -

102-19 Delegating authority -  - -
102-22 Composition of the highest governance 

body and its committees 
- 24-29 Refer to CP ALL 

Annual Report 
2018, page 83-85

-

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

- 24-29 - -

GRI Content Index
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Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

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

- 27-28,
40-45 

 -

102-30 Effectiveness of risk management 
processes 

- 27-28 Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 55-60

-

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

- 18-20,
27-28

Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 55-60 

-

102-40 List of stakeholder groups Embracing Differences, 
Building Bridges, and 
Forging Benefits

48-55 - -

102-41 Collective bargaining agreements Embracing Differences, 
Building Bridges, and 
Forging Benefits

48-55   

102-42 Identifying and selecting stakeholders Embracing Differences, 
Building Bridges, and 
Forging Benefits

48-55 - -

102-43 Approach to stakeholder engagement Embracing Differences, 
Building Bridges, and 
Forging Benefits

48-55 - -

102-44 Key topics and concerns raised Embracing Differences, 
Building Bridges, and 
Forging Benefits

48-55 - -

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements 

About this Report 4-8 Refer to CP ALL 
Annual Report 
2018, page 2

 

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

Emphasis on All Material 
Issues for Sustainability in 
All Dimensions

18-20 - -

102-47 List of material topics Emphasis on All Material 
Issues for Sustainability in 
All Dimensions

 18-20 - -

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

 18-20 - -

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

18 - -

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

18 - -

102-53 Contact point for questions regarding  
the report 

Emphasis on All Material 
Issues for Sustainability in 
All Dimensions

8 - -
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

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

Emphasis on All Material 
Issues for Sustainability in 
All Dimensions

18 - -

102-55 GRI content index GRI content index This 
page

- -

102-56 External assurance Materiality process 
Assurance Statement

163-164 - -

Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and its 

Boundary
Emphasis on All Material 
Issues for Sustainability  
in All Dimensions 

18-20 - -

103-2 The management approach and its 
components 

All chapters All - -

Economic
203-1 Significant indirect economic impacts Innovation creates 

intellect, increase 
business value

68-73   

Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local suppliers Cascading Responsibilities

Throughout the Value 
Chains

133 - -

Anti-corruption
205-2 Communication and training about 

anti-corruption policies and procedures
Standing beside honesty, 
stepping aside Corruption

34-37 - -

Materials
301-1 Materials used by weight or volume - 109,

111-112
  

301-2 Recycled input materials used - 110   
301-3 Reclaimed products and their packaging 

materials
Protecting the Ecosystem 
and Committing to Being 
Green

108-113 - -

Energy
302-1 Energy consumption within  

the organization
Appendix 141-143 -  

302-2 Energy consumption outside of the 
organization

-    

302-3 Energy intensity Appendix 141 -  
302-4 Reduction of energy consumption Climate Change  

Management, Alternating 
for Renewable Energy

117   

302-5 Reductions in energy requirements of 
products and services

-  - -

Water and effluents
303-1 Water withdrawal by source Appendix 141 -  
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Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

Biodiversity
304-1 Operational sites owned, leased, managed 

in, or adjacent to, protected areas and 
areas of high biodiversity value outside 
protected areas

-    

304-2 Significant impacts of activities, products, 
and services on biodiversity 

Protecting the Ecosystem 
and Committing to Being 
Green

108-113   

304-3 Habitats protected or restored -    
304-4 IUCN Red List species and national 

conservation list species with habitats  
in areas affected by operations

-  131   

Emissions
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Appendix 142 -  
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Appendix 142 -  
305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions -  -  
305-4 GHG emissions intensity Appendix 142 -  
305-5 Reduction of GHG emissions 116-119 -  
305-6 Emissions of ozone-depleting substances 

(ODS)
   

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 
and other significant air emissions

-  - -

Effluents and Waste
306-1 Water discharge by quality and destination Appendix 142   
306-2 Waste by type and disposal method Appendix 142   
306-3 Significant spills -    
306-4 Transport of hazardous waste -    
306-5 Water bodies affected by water discharges 

and/or runoff
-    

Supplier Environmental Assessment 
308-1 Negative environmental impacts in the 

supply chain and actions taken
 -  

Employment
401-1 New employee hires and employee 

turnover
 Appendix 144-145 - -

Occupational Health and Safety
403-4 Worker participation, consulation, and 

communication on occupational health 
and safety

77-78 -  

403-10 Work-related ill health Appendix 147 -  
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จ�ำกัด (มหำชน)

Global 
Reporting 
Initiative 

Standards

Disclosure Title Section
Page 

Number
Remark

External 
Assurance

Training and Education
404-1 Average hours of training per year per 

employee
Appendix 145 - -

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

Mix the similar, mend the 
different, make good and 
talented individuals, 
mould to unite a force

59-60   

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development 
reviews

Mix the similar, mend the 
different, make good and 
talented individuals, 
mould to unite a force

58-64   

Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and 

employees
Appendix 144 - -

Local Communities
413-1 Operations with local community 

engagement, impact assessments,  
and development programs

134-137   

Supplier Social Assessment 
414-1 New suppliers that were screened using 

social criteria
 126-128   

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken

123,
126-128

  

Customer Health and Safety
416-1 Assessment of the health and safety 

impacts of product and service categories
Selecting Hygienic Food 
with the Consumer Health 
at Heart

86-91   

Marketing and Labeling
417-1 Requirements for product and service 

information and labeling
Selecting Hygienic Food 
with the Consumer Health 
at Heart

86-91 - -



152

รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 2561

Goals Description Page

1 End poverty in all its forms everywhere 132-139

2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote  
sustainable agriculture

86-91
100-104

3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 76-83

4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 
opportunities for all

94-97

5 Achieve gender equality and empower all women and girls 40-45

6 Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 122-123

7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 116-119

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

68-73
76-83
94-97

9 Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization  
and foster innovation

68-73

10 Reduce inequality within and among countries 100-104 
132-139

11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable -

12 Ensure sustainable consumption and production patterns 108-113 
116-119 
126-129

13 Take urgent action to combat climate change and its impacts 116-119

14 Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for  
sustainable development

126-129

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

108-113

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

24-31
34-37

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

-

United Nations Sustainability Development Goals (UN SDGs)
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บริษัท ซีพี ออลล์
จ�ำกัด (มหำชน)

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

13-17

 - 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

13-17

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

13-17

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

13-17

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

13-17

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

13-17

  - 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

13-17

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

86-91,
126-129

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

126-129

  

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

86-91,
126-129

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

126-129

  - Other established or emerging best practices
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UNGC Advanced level checklist Comment/Reference

 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

13-17

 - 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)

40-45

- Integrated or stand-alone statement of policy expressing 
commitment to respect and support human rights approved  
at the most senior level of the company

13-17

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

13-17

 

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

13-17

- Other established or emerging best practices

 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

13-17,
40-45

- Process to ensure that internationally recognized human rights 
are respected

40-45

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

40-45

  The Guiding Principles suggest that the assessment:

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

40-45

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

40-45

  - Allocation of responsibilities and accountability for addressing 
human rights impacts

40-45

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

40-45
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จ�ำกัด (มหำชน)

UNGC Advanced level checklist Comment/Reference

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

40-45

  - 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

40-45

  - Other established or emerging best practices -

 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

13-17

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

40-45

  

  - 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 

40-45

  - Outcomes of integration of the human rights principles 40-45

  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.

40-45

  

  

  

  - 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.)

40-45

  - Other established or emerging best practices -
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UNGC Advanced level checklist Comment/Reference

 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

13-17

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

40-45

 - Reflection on the relevance of the labour principles for the 
company

76-83

 - 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://www.cpall.co.th/
wp-content/uploads/ 

2018/06/09_CPALL- Human-
Rights-and-Labor- practic-

es-Policy_EN_Final-for-web_
Rv.120618-1.pdf

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

https://www.cpall.co.th/
wp-content/uploads/ 

2018/06/09_CPALL- Human-
Rights-and-Labor- practic-

es-Policy_EN_Final-for-web_
Rv.120618-1.pdf

 - 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://www.cpall.co.th/
wp-content/uploads/ 

2018/06/09_CPALL- Human-
Rights-and-Labor- practic-

es-Policy_EN_Final-for-web_
Rv.120618-1.pdf

 - 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).

40-45

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

40-45

 - 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

13-17

  - Risk and impact assessments in the area of labour 40-45

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

-
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จ�ำกัด (มหำชน)

UNGC Advanced level checklist Comment/Reference

  - Allocation of responsibilities and accountability within the 
organization

40-45,
76-83

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

40-45

  - Active engagement with suppliers to address labour-related 
challenges

48-55

  - 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

40-45

  - Other established or emerging best practices -

 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

13-17

  - System to track and measure performance based on standard-
ized performance metrics

-

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

76-83

  - 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

126-129

  - 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

126-129

  - Outcomes of integration of the Labour principles -

  - 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

- 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

108-113,
116-119
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- Written company policy on environmental stewardship https://www.cpall.co.th/
wp-content/uploads/ 

2018/06/05_CPAll- 
Environmental-Policy_Eng.

pdf https://www.cpall.co.th/
wp-content/up

 

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

-

 - Specific commitments and goals for specified years 13-17

 - 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

13-17

  - Environmental risk and impact assessments -

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

108-113,
116-119

  - Allocation of responsibilities and accountability within the 
organisation

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

108-113,
116-119

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

4-8, 36

  - Other established or emerging best practices -

 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

13-17

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

116-119

  - Leadership review of monitoring and improvement results 116-119

  - Process to deal with incidents -

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

126-129

  - Outcomes of integration of the environmental principles 108-113, 116-119

  ð Other established or emerging best practices -
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 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

13-17

 - Publicly stated formal policy of zero-tolerance of corruption 34-37

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

24-31

 - 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 34-37, 126-129

 - 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

13-17

  - Support by the organization’s leadership for anti-corruption 24-31, 34-37

  - Carrying out risk assessment of potential areas of corruption 24-31

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

24-31, 34-37

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

24-31, 34-37

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

24-31

  - Management responsibility and accountability for implementa-
tion of the anti-corruption commitment or policy 

-

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

24-31

  - Internal accounting and auditing procedures related to  
anticorruption

24-31

  - 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

13-17

  - Leadership review of monitoring and improvement results 24-31

  - Process to deal with incidents -

  - Public legal cases regarding corruption -

  - Use of independent external assurance of anti-corruption 
programmes 

24-31

  - 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

13-17

 - Align core business strategy with one or more relevant UN goals/
issues

https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-the- 

sustainable-development- 
goals/

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

https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-the- 

sustainable-development- 
goals/

 - Adopt and modify operating procedures to maximize contribu-
tion to UN goals/issues

https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-the- 

sustainable-development- 
goals/

 - 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

13-17, 94-97, 
100-104, 132-139

 - 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

13-17, 94-97, 
100-104, 132-139

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

13-17, 94-97, 
100-104, 132-139
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  - 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

100-104, 
132-139

  - 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

13-17

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

13-17 
https://www.cpall.co.th/en/

sustain/cpall-and-the- 
sustainable-development- 

goals/

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

https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-the- 

sustainable-development- 
goals/

  - Other established or emerging best practices -

 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

13-17

  - 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

94-97, 100-104,
126-129, 132-139

  - 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

94-97, 100-104,
126-129, 132-139

  - 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

2-3, 13-17

  - 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

-
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  - 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

https://www.cpall.co.th/en/
sustain/cpall-and-the- 

sustainable-development- 
goals/

  - 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

24-31

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

13-17

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

13-17

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

-

  - Other established or emerging best practices -

 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

13-17, 48-55

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

2-3, 13-17, 48-55 

  - 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’

48-55

  - Other established or emerging best practices -
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Independent limited assurance report
To the Directors of CP ALL Public Company Limited (“CPALL”)

Conclusion

Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the Sustainability Report 2018 (the 
“Report”) for the year ended 31 December 2018 and disclosures regarding their adherence to the three AccountAbility 
Principles of Inclusiveness, Materiality and Responsiveness under AA1000APS (2008), and reliability of Subject 
Matters, are not, in all material respects, prepared in compliance with the reporting criteria (the “Criteria”).

Our Responsibilities

We have been engaged by CPALL and are responsible 
for providing a limited assurance conclusion in respect of 
the Subject Matters for the year ended 31 December 2018 
to be included in the Report as identified below.

Our assurance engagement is conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse 
Gas Statements. We have also conducted our 
engagement in accordance with the Accountability 
Assurance Standard of Sustainability AA1000AS (2008) 
at moderate level that corresponds to a limited assurance 
as per ISAE 3000 with a Type 2 engagement, which 
covers not only the nature and extent of the 
organisation’s adherence to the AA1000APS, but also 
evaluates the reliability of Subject Matters as indicated 
below. These standards require the assurance team to 
possess the specific knowledge, skills and professional 
competencies needed to provide assurance on 
sustainability information, and that we plan and perform 
the engagement to obtain limited assurance on whether 
the Subject Matters are prepared, in all material respects, 
in compliance with the Criteria.  We have complied with 
the requirements of the Code of Ethics for Professional 
Accountants issued by the International Ethics Standards 
Board for Accountants to ensure their independence. The 
firm applies International Standard on Quality Control 1 
and accordingly maintains a comprehensive system of 
quality control including documented policies and 
procedures regarding compliance with ethical 
requirements, professional standards and applicable legal 
and regulatory requirements. 

We have not been engaged to provide an assurance 
conclusion on any other information disclosed within the 
Report.

Subject Matters

Subject Matters comprised of the following data 
expressed numerically or in descriptive text for the year 
ended 31 December 2018:

• GRI 302-1 Energy consumption within 
organization (2016 version)

• GRI 302-3 Energy intensity (2016 version)
• GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version)
• GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 

(2016 version)
• GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 

emissions (2016 version)
• GRI 305-4 GHG emissions intensity (2016 

version)
• GRI 306-2 Waste by type and disposal method 

(2016 version)
• GRI 403-4 Worker participation, consultation, and 

communication on occupational health and safety 
(2018 version)

• GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version)
• GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version)
• Percentage of workers whose work, or workplace, 

is controlled by organization, that are represented 
by formal joint management-worker health and 
safety committees (in accordance with GRI 403-1
(b) (2016 version))



 

Criteria

The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria:

• The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”)
with core option; and 

• AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(2008) (“AA1000APS”).

Director’s and management’s responsibilities

The director and management of CPALL are responsible 
for the preparation and presentation of the Subject 
Matters, specifically ensuring that in all material respects 
the Subject Matters are prepared and presented in 
accordance with the Criteria. This responsibility also 
includes the internal controls relevant to the preparation 
of the Report that is free from material misstatement 
whether due to fraud or error.

Procedure performed

In forming our limited assurance conclusion over the 
Subject Matters, our procedures consisted of making 
enquiries and applying analytical and other evidence 
gathering procedures including:

• Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites;

• Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters; 

• Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines; 

• Visits CPALL Head office and CDC Bang Bua 
Thong, CRRAM Lat Lum Kaew, and Siam Makro 
head office and Srinakarin 2 branch, selected on 
the basis of risk analysis including the 
consideration of both quantitative and qualitative 
criteria; 

• Agreeing the Subject Matters to relevant
underlying sources on a sample basis to determine 
whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria.

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and consequently the level of assurance obtained in a 
limited assurance engagement is substantially lower than 

the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion.

Inherent limitations

Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report may occur and not 
be detected. Our engagement is not designed to detect all 
weaknesses in the internal controls over the preparation 
and presentation of the Report, as the engagement has not 
been performed continuously throughout the period and 
the procedures performed were undertaken on a test 
basis.

Restriction of use of our report

Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than CPALL, for any purpose or in any other 
context. Any party other than CPALL who obtains access 
to our report or a copy thereof and chooses to rely on our 
report (or any part thereof) will do so at its own risk. To 
the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other 
than CPALL for our work, for this independent limited 
assurance report, or for the conclusions we have reached.

KPMG Phoomchai Audit Ltd.

Bangkok

5 March 2019 
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