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สารบัญ

สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
 
 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ทิศทางองค์กร ภารกิจ วิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อสังคม

 แนวทางการดำาเนินงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
 
 การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

 การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ

 รางวัลแห่งความสำาเร็จ และการเข้าร่วมภาคีสมาชิก

การแสดงข้อมูลตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4  
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
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สารจากประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริหาร

กว่า 29 ปี ที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจ
ค้าปลกี จนในปัจจบุนัมกีารเจรญิเติบโตขยายสาขากว่า 9,000 สาขา 
มีจ�านวนพนักงานกว่า 100,000 คน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
เรามุง่มัน่ให้ความส�าคญัเรือ่ง “คน” จนเกดิเป็นระบบระเบียบอนัน�า
ไปสูว่ฒันธรรมการท�างานทีท่กุคนจะต้องมคีวามรบัผดิชอบในหน้าท่ี
ของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบที่สัมพันธ์ระหว่างกันทั้งองค์กร  
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คู่ค้า ลูกค้า 
ชุมชน ภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กร
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดมา

อย่างไรก็ตาม ความส�าเร็จที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น เรื่อง “คน” 
ยังคงเป็นความท้าทายส�าคัญท่ีจะน�าไปสู่ความส�าเร็จในอนาคต  
จะท�าอย่างไรให้บคุลากรสามารถ “รบัผดิชอบ” อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเป็นระบบ ภายใต้บริบทที่ซับซ้อนและพร้อมรับต่อการ
เปลีย่นแปลง ทัง้ในแง่ของความหลากหลายของคนต่างรุน่ ต่างสมยั 
จ�านวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้น  สภาพสังคมในยุคดิจิทัล และปัจจัยอื่นๆ 
ตลอดจนการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรให้สืบไปในอนาคต                                                                                                                                      

ที่ผ่านมา บริษัทด�าเนินธุรกิจบนฐานแนวคิดการเอื้ออาทร 
สนับสนุนและส่งเสริมสังคมด้วยความรับผิดชอบ ผ่านการด�าเนิน
โครงการต่างๆ ที่ส�าคัญ ในปี พ.ศ. 2559 นี้ บริษัทได้ยกระดับเรื่อง 
“ความรับผิดชอบ” มุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้อง
ตามบริบทและมาตรฐานสากล โดยมีการจัดท�ากรอบความยั่งยืน 
ประกอบด้วย แนวการด�าเนินงาน Living Right, Living Well  
และ Living Together ตลอดจนการรายงานผลการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบการจดัท�ารายงานความยัง่ยนืตามกรอบการรายงานสากล 
GRI ฉบับ G4 เป็นเล่มแรก โดยสามารถสรุปผลการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ ได้ดังนี้

Living Right ในด้านธรรมาภบิาล บรษัิทได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ 
ทบทวน ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบันโยบายและแนวปฏิบัตทิีค่รอบคลมุ
ทกุกระบวนการด�าเนนิธรุกจิทัง้หมด อาท ิการจดัตัง้คณะกรรมการ 
บรรษทัภิบาลเพือ่ดแูลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผูบ้รหิารให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ นโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผล
ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมท้ังการแต่งตั้งท่ีปรึกษา และคณะ
อนุกรรมการบรรษัทภิบาลเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลธรรมาภิบาล
ด้านต่างๆ การวางระบบการควบคมุภายใน ระบบตรวจสอบภายใน 
ระบบการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีแผนการ
ด�าเนินงานทั้งหมด 16 โครงการ ซึ่งด�าเนินการแล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2559 จ�านวนท้ังสิน้ 14 โครงการ และโครงการท่ีก�าลงัด�าเนนิการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 จ�านวนท้ังสิ้น 2 โครงการ  
อันจะน�าไปสู่การยกระดับระบบธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามสากล

Living Well ในด้านสงัคม บริษทัตระหนกัถึงความส�าคญัของ
พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่การดูแลคุณภาพชีวิตที่ดี และการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และต�าแหน่งงาน 
รวมถึงการสร้างสรรค์วัฒนธรรมให้เกิดการท�างานอย่างมีความสุข 
สนกุกบัการท�างาน ตลอดจนความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบคุคลภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมให้คู่ค้าสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงร่วมกัน ความมุ่งมั่นในการน�าเสนอสินค้าและบริการที่มี
คุณภาพ ในราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูล โดย
การยกระดบัคณุภาพชีวติของคนในสงัคม โดยมุง่ส่งเสริมการศกึษา 
และพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม เช่น การ
สนบัสนนุทุนการศกึษา การส่งเสรมิการรกัการอ่าน การเขยีน และ
การเรียนรู้ ผ่านโครงการรักการอ่าน รวมถึงโครงการที่ส�าคัญอื่นๆ 
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(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
ประธานกรรมการบริหาร

(นายธนินท์ เจียรวนนท์)
ประธานกรรมการ

Living Together ในด้านสิง่แวดล้อม บรษิทัมุง่มัน่ในการด�าเนนิ
ธุรกิจค้าปลีกที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านยุทธศาสตร์ “7 go Green” 
ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่บริษัทต้องการผลักดันเพื่อสร้างสรรค์ 
สิง่แวดล้อมทีด่แีก่ชมุชนและสงัคม ในด้านการบรโิภคทรพัยากรทาง
ธรรมชาตอิย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยนื มกีารด�าเนนิงานท่ีส�าคญั 
อาทิ ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ โดยมีการออกแบบและ
ก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารสีเขียวของสถาบันอาคารเขียวไทย 
ตลอดจนการปรบัเปลีย่นเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ภายในร้าน อาทิ หลอดไฟ 
LED เครื่องปรับอากาศประเภท Inverter และความริเริ่มการใช้
พลังงานจาก Solar Rooftop เป็นต้น ซึ่งสามารถลดการใช้ 
พลงังานรวมจากเดมิคดิเป็นร้อยละ 11.46 ส�าหรับในด้านการบรรเทา
ผลกระทบและพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินงาน
ขององค์กร บรษิทัได้ด�าเนนิการทีส่�าคัญ เช่น การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุลินทรีย์เพ่ือบ�าบัดของเสีย
ในบ่อบ�าบดั การรณรงค์ลดการใช้ถงุพลาสตกิ ตลอดจนการปรบัปรงุ
ระบบโลจิสติกส์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด  

จากการด�าเนินงานที่ผ ่านมา เรามีความมุ ่งมั่นในการ
สร้างสรรค์การด�าเนินงานด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการ
ปรับปรุงการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in 
Process) ให้สอดคล้องต่อมาตรฐานสากล 

สดุท้ายนี ้กระผมขอแสดงความขอบคุณในความทุ่มเท มุง่มัน่ 
ตั้งใจ ที่บุคลากรในทุกระดับและทุกคนแสดงความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ตลอดจนการได้รับโอกาสและความปรารถนาด ีการเกือ้กลู
ต่อกนัและกันจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัด้วยดีเสมอมา บรษิทั
จะยงัคงยดึมัน่การด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป 
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ข้ึนเมือ่ปี พ.ศ. 2531 
โดยเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลักคือ  
ธรุกจิค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้เครือ่งหมายการค้า 
“7-Eleven” ประเทศไทย บรษิทัได้รบัสทิธกิารใช้เครือ่งหมายการค้า
ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Right) จาก 7-Eleven, Inc. 
สหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญา Area License Agreement  
ท้ังนี้ บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด  
เลขทะเบียน 0107542000011 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 
โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500

 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัมกีลุม่บรษิทัในเครอื 
เจริญโภคภัณฑ์ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 37.99 ของทุนจดทะเบียนท่ี 
เรียกช�าระแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีทุน
จดทะเบียนท้ังสิ้น 8,986,296,048 บาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 
8,986,296,048 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่เรียก 
ช�าระแล้วจ�านวน 8,983,101,348 บาท

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัมแีผนภาพโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้

CPRAMCounter
Service

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99%

100%

100%

99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 97.88% 99.99%

CP Retailink Gosoft
(Thailand) 

MAM Heart Suksapiwat Dynamic
Management

Panyatara ALL Training 24 Shopping Makro All 
Corporation

72.64%

Thai
Smart Card

Lotus Distribution Investment Ltd.*

Thailand

British Virgin Island

Successor Investments Ltd.**
Hong Kong

* As of October 31, 2008, the restructuring of supercenter business in the PRC was completed.
** LDI has invested 100% in Successor Investments Limited (“SI”) on September 9, 2010
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รานเขตสถานี
บริการน้ำมัน ปตท.
1,332 สาขา

รานเขตตางจังหวัด  
5,297 สาขา รอยละ 56

จำแนกตามประเภทการดำเนินงาน จำแนกตามภูมิภาคการให�บริการ

รานเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
4,245 สาขา รอยละ 44

จำแนกตามทำเลร�าน

รานทำเลปกติ 
8,210 สาขา

86% 14%

44%

7% 49%
รานคาแฟรนไชส
4,645 สาขาผูประกอบการ

รับสิทธิชวง
ในอาณาเขต

692 สาขา

รานสาขาบริษัท
4,205 สาขา

จากการด�าเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อที่มีสินค้าและบริการ
หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคภายใต้
กลยุทธ์การเป็นร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ที่ให้ความสาคัญกับ
อาหารพร้อมทานที่สด สะอาด ปลอดภัย และการพัฒนาสินค้า
ใหม่ร่วมกับคู่ค้า โดยเน้นสินค้าและบริการหลัก 2 ประเภท คือ
สินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 70 และสินค้าอุปโภค
ไม่รวมบตัรโทรศัพท์ ร้อยละ 30 อกีทัง้บรษิทัได้มุง่มัน่พฒันาสนิค้า
และบรกิารอย่างต่อเนือ่ง เพือ่รบัมอืกบัความต้องการท่ีเปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ บริษัทมีธุรกิจ
การให้บริการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนธุรกิจหลัก ให ้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมีเป้าหมายการขยายร้าน 
7-Eleven อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละประมาณ 700 สาขา โดยในปี 
พ.ศ. 2559 มีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น 9,542 สาขา เพิ่มขึ้น 710 สาขา 
และจะครบ 10,000 สาขาในปี พ.ศ.2560 ทั้งนี้สามารถแบ่งร้าน 
7-Eleven ตามประเภทการด�าเนนิการ ภมูภิาคการให้บรกิาร และ 
ท�าเลร้าน ดังแสดงรายละเอียดดังนี้

จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องของ 7-Eleven ท�าให้ 
ในปีพ.ศ. 2559 ซีพี ออลล์ มียอดขายสุทธิและรายได้ค่าบริการ 
256,401 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 14,099 ล้านบาท รายได้รวม 
278,246 ล้านบาท ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 1.57 บาท อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 5.2 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือ
หุน้ (ROE) ร้อยละ 37.1 เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 8,983.10 ล้านบาท 
อัตราหุ้นละ 1.00 บาท อีกทั้งบริษัทมีนโยบายการพัฒนาและ 
ยกระดบัความสามารถของพนกังานเพือ่รองรบัการเตบิโตของบรษิทั 
โดยในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัมพีนกังานประจ�าจ�านวนทัง้สิน้ 49,224 คน 
แบ่งเป็น พนักงานปฏิบัติการส�านักงานใหญ่ จ�านวน 11,573 คน 
และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการร้านจ�านวน 37,651 คน เพื่อร่วม 
ขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต และตอบ
สนองกลยุทธ์ และทิศทางธุรกิจ ซ่ึงจะส่งผลต่อการสร้างความ 
ได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ
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กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค�า
กระบวนการจัดส�ง
และกระจายสินค�า กระบวนการจัดจำหน�ายสินค�าและบริการ

โรงงานผลิต
(Factory)

ผูสงมอบ
(Supplier)

คลังสินคา
(Warehouse)

7-Eleven
(Convenience Store)

ลูกคา
(Customers)



(การจัดสงสินคาไปยังรานสะดวกซื้อโดยตรง)

ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจของ ซีพี ออลล์ 

ผลการด�าเนินงานทางเศรษฐกิจ

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จ�านวน (บาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)

รายได้ (Revenues) 278,245,771,115

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)

ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating costs)
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)
เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)
เงินที่ชำาระแก่รัฐ (Payments to government)
การลงทุนในชุมชน (Community Investment)

234,769,206,698
18,974,605,234
16,283,373,898

2,000,030,479
276,007,348

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained) 5,942,547,457

ห่วงโซ่คุณค่าของ ซีพี ออลล์
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ทิศทางองค์กร ภารกิจ วิสัยทัศน์ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและทิศทางองค์กร
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจ 

ที่ผ ่านมา บริษัทได้พัฒนาแผนกลยุทธ ์
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้าง 
การเติบโตและผลก�าไรอย่างย่ังยืน โดยให้
ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์สินค้าและ
บริการ ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ ตาม
นโยบาย “รวมพลังมุง่สูก่ารบริหารคณุภาพ
ทัว่ทัง้องค์กร” เพือ่ส่งมอบสนิค้าและบรกิาร
ที่มากด้วยคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคม  
ตามกรอบการด�าเนินงานของบริษัท ดังนี้

ปรัชญาองค�กร
“เราปรารถนารอยยิ�มจากลูกค�า

ด�วยทีมงานที่มีความสุข”

วิสัยทัศน�
“เราให�บริการความสะดวก

กับทุกชุมชน”

พันธกิจ
“มุ�งสร�างความผูกพันกับลูกค�า

ด�วยสินค�าและบริการที่เป��ยมด�วย
นวัตกรรม พร�อมทั�งสร�างสัมพันธภาพที่ดี

กับชุมชนและสังคม”
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การด�าเนินงานตามระบบมาตรฐานของ ซีพี ออลล์

จากการด�าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
องค์กร ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการด�าเนินธุรกิจที่บริษัทได้ยึดปฏิบัติ
ตามแนวคิด “Life is Better with All เพราะเราเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคม” โดยการน�าหลักการการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีมาใช ้
ในการบริหารงาน เพ่ือการสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนการแสดงความ 
รบัผดิชอบที่มีต่อสังคม 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล
บริษัทมีความมุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย  

กฎระเบียบ และข้อบังคับ ข้อก�าหนดเก่ียวกับการรับรองและ 
การจดทะเบยีนมาตรฐานระบบงาน ทีเ่กีย่วข้องกบัข้อก�าหนดด้าน
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (SHE Policy) ของ
เครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างเข้มงวด ซ่ึงได้ประเมินการด�าเนินงาน
อย่างสม�า่เสมอปีละ 1 ครัง้ อกีทั้งยงัได้ปฏิบตัิตามระบบมาตรฐาน
ทั้งระดับประเทศและระดับสากลต่างๆ ดังตาราง

การรับรองด�าน
สิ�งแวดล�อม การเงิน
และผลิตภัณฑ�

4
ü พระราชบัญญัติสิ�งแวดล�อม พ.ศ. 2535 (น�ำเสีย)
ü พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย�
ü พระราชบัญญัติคุ�มครองผู�บริโภค พ.ศ. 2522
ü พระราชบัญญัติสินค�าและบริการ พ.ศ. 2522
ü พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต�อความเสียหาย
 ที่เกิดข้ึนจากสินค�าไม�ปลอดภัย พ.ศ. 2551
ü พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม3

ü ISO 14001
ü ISO 22301 (BCM)/ BS25999
ü ISO 26000 (CSR)
ü ISO 50001 (การจัดการพลังงาน)

การรับรองหรือ
การจดทะเบียนเพ�่อ
ขออนุญาตดำเนินการ

2
ü สัญญาอนุญาตให�ใช�สิทธิ์ในอาณาเขต OHSAS 18001
ü ใบอนุญาตต�างๆ
ü พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  
ü พระราชบัญญัติอาหารและยา
ü พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานแก�ไขเพ��มเติม พ.ศ. 2552
ü พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518
ü ใบอนุญาตจำหน�ายอาหาร สะสมอาหารเทศบัญญัติ

กฎหมาย/ ระเบียบ/ ข�อบังคับสำคัญประเภทการรับรอง

การรับรอง
ด�านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

1
ü มาตรฐาน CPSS
ü OHSAS 18001
ü GMP CODEX
ü ISO/IEC17025
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ตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจกว่า 29 ปี ภายใต้
เครื่องหมายการค้า 7-Eleven บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้องค์กร
และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เราให้
ความสะดวกกับทุกชุมชน” และพันธกิจที่ “มุ่งสร้างความผูกพัน

กับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการ ที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรม พร้อมทั้ง
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคม” ดังนั้นเพ่ือให้ผลการ
ด�าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทจึงได้ก�าหนด
โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืน ดังภาพ

แนวทางการด�าเนินงาน 
การพัฒนาความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์

กา
รด

ำเน
ินง

าน
 (I

m
pl

em
en

t)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการกำหนด
คาตอบแทนและสรรหากรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการและประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

คณะอนุกรรมการความรับผิดชอบตอสังคมคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

กา
รก

ำห
นด

นโ
ยบ

าย
 (P

ol
ic

y)
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โดยบริษัทได้แบ่งการท�างานด้านความยั่งยืนตามโครงสร้าง
การพัฒนาความยั่งยืน ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ส่วนการก�าหนด
นโยบายและส่วนการด�าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการพัฒนา 
ความยั่งยืน เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย
การพฒันาความยัง่ยนืให้สามารถปฏบิตัไิด้จรงิในทกุกระบวนการ 
ทุกหน่วยงานตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล ดงันัน้ เพือ่ให้ผลการด�าเนินงานด้านความยัง่ยนืเป็นไป
ตามเป้าประสงค์ คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนจึงได้ก�าหนด
กรอบความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการจากคู่มือ “เข็มทิศธุรกิจ เพื่อสังคม” 

และประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และความคาดหวงัของกลุม่ผู้มส่ีวนได้
ส่วนเสียที่ส�าคัญ เพื่อให้เป็นกรอบการด�าเนินงานขององค์กร  
ดังภาพ

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานตามกรอบความย่ังยืนของ
บริษัทยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนา 
ปรบัปรงุกระบวนการท�างานทุกขัน้ตอนให้มคีวามรบัผดิชอบ และ
ค�านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ด้วยความเชื่อที่ว่า “สังคมยั่งยืน องค์กรก็ยั่งยืน” 

การเ
คารพ

สิทธิ
มน

ษุย
ชน

แล
ะก
าร
ปฏ

บิตัิ
ตอ

แร
งง
าน

อย
าง
เป

นธ
รร

ม

ความรับผิดชอบตอผูบริโภค

การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

กา
รดู

แล
รัก

ษา
สิ่ง

แว
ดล

อม

นวัต
กรรม

และก
ารเผยแ

พรนวัตกรรม การกำกับดูแลกิจการท่ีดี

การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

จาก
การด

ำเนิน
ความรั

บผิดชอบตอ
สังคม

การสรางสรรค
นวัตกรรม

ความรับผิดชอบ
ตอสังคม

การยกระดับ
บรรษัทภิบาล

การบริหารจัดการ
หวงโซคุณคาที่เปนธรรม

และยั่งยืน

การตอตาน
ทุจริตคอรรัปชั่น

การสนับสนุน
หลักสิทธิมนุษยชน

การสรางเสริม
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและ
การพัฒนา
ทุนมนุษย

การสราง
ความพึงพอใจ
และยกระดับ

สุขภาพ
ความปลอดภัย

ผูบริโภค

การพัฒนา
คุณคาเชิงเศรษฐกิจ

ใหแกชุมชน
และสังคม

การจัดการขอขัดแยง
และสรางการยอมรับ

จากชุมชน

การบริโภคทรัพยากร
ทางธรรมชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ

การบรรเทา
ผลกระทบและ

พัฒนาดานสิ่งแวดลอม

Sustainable
Framework

Living
Right

Living
Well

Living
Together

กรอบความยั่งยืนของ ซีพี ออลล์ ภายใต้ 7 หลักการ 11 ประเด็น
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน 
ปี พ.ศ. 2563

1. เป้าหมายด้านสังคม 
 (Living Right)

• การสร้างความผูกพันกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม 
อย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 100 

• การประเมนิด้านความยัง่ยนื และการตรวจสอบย้อนกลบั
ของคู่ค้าทางธุรกิจที่ส�าคัญ (Critical Tier 1) ร้อยละ 100 

• การตรวจสอบการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและ 
ข้อปฏิบัติด้านแรงงานของบริษัทใน Critical Areas 
(Human Rights Due Diligence) ร้อยละ 100 

• การเพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ บริการ และ
กระบวนการ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อสังคมให้มากกว่า 
ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2559

2. เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ 
 (Living Well)

• การส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร 
ผูป้ระกอบการรายย่อย และกลุม่เปราะบาง จ�านวนทัง้สิน้ 
10,000 ราย

• พนักงานท่ีผ่านการอบรมพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
ด้านความยั่งยืนร้อยละ 100 

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ ่งเน้นด้านสุขภาพ 
โภชนาการ และสุขภาวะที่ดี ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์
และการบริการทั้งหมด

• การสร้างโอกาสด้านการศึกษา และการพัฒนาทักษะ 
ทีจ่�าเป็นแก่เดก็ เยาวชน และผูใ้หญ่ จ�านวน 100,000 คน

3. เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
 (Living Together)

• การใช้น�า้ลดลง ร้อยละ 10 เมือ่เทยีบกบัปีฐาน พ.ศ. 2558
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง ร้อยละ 10 เทียบกับ 

ปีฐาน พ.ศ. 2558
• การประเมินการจัดหาจากแหล่งผลิตที่ไม่บุกรุกท�าลาย 

ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ร้อยละ 100 ของคู่ค้าทาง
ธุรกิจที่ส�าคัญ (Critical Tier 1)
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

แนวทางการจัดท�ารายงาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานความ

ยั่งยืนประจ�าปี พ.ศ. 2559 (Sustainability Report) อ้างอิงตาม
กรอบการรายงาน Global Reporting Initiative ฉบับ G4 เป็น 
ปีแรก โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สือ่สารให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทราบถงึ
แนวทางการด�าเนินงานขององค์กร ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดย
รายงานฉบับนี้จะครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมีการรายงาน
เฉพาะธุรกิจร้านค้า 7-Eleven และหน่วยธุรกิจย่อย อาทิ  
Book Smile, Kudsan และ eXta เท่านั้น โดยก�าหนดให้เนื้อหา 
มีความสมบูรณ์สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ (‘In accordance’ 
Criteria) ในแบบหลัก (Core Option)  

กระบวนการก�าหนดเนื้อหารายงาน
ในการก�าหนดเนื้อหารายงาน บริษัทได้ด�าเนินการคัดเลือก

และประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อการพัฒนาความยั่งยืนของ
บริษัท โดยมีกระบวนการตามหลักการรายงาน GRI ฉบับ G4 ที่
ให้ความส�าคญัในเรือ่งบรบิทความยัง่ยนื สารตัถภาพ ความสมบรูณ์ 
และการมส่ีวนร่วมของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่มกีระบวนการในการ
คัดเลือกและประเมิน ดังภาพ 

1 2 3
การระบุประเด็น 
(Identification)

การจัดลำดับ
ความสำคัญ 

(Prioritization)

4
 การทบทวน

รายงาน 
(Review)

การตรวจสอบ
ความถูกตอง 
(Validation)

บริบทความยั่งยืน 
(Sustainability Context)

บริบทความยั่งยืน 
(Sustainability Context)

เรื่อง
(Topics)

ประเด็น
(Aspects)

แนวทางการบริหารจัดการและตัวชี้วัด
(Disclosures on Management Approach + Indicators)

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ 
(Materiality)

ความสมบูรณ 
(Completeness)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Inclusiveness)

การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholder Inclusiveness)

การจัดทำรายงาน 
(Report)

กระบวนการก�าหนดเนื้อหารายงาน
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1. การระบุประเด็น (Identification) 
บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกเรื่องความยั่งยืนที่เก่ียวเนื่องกับ

ธุรกิจค้าปลีกจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งในระดับสากล และภายใน
ประเทศ ซึง่ครอบคลมุทัง้มติด้ิานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร 
และหน่วยงานเพ่ือคัดเลือกเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองสอดคล้องตาม 
หลักการ

2. การจัดลำาดับความสำาคัญ (Prioritization)
บริษัทได้น�าประเด็นความยั่งยืนที่สอดคล้องกับเรื่องท่ี 

เก่ียวเนื่องมาพิจารณาร่วมกับตัวแทนผู้บริหารในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือกลั่นกรองประเด็นที่มีนัยส�าคัญผ่านการทดสอบ
สารัตถภาพ (Materiality Test) ซึ่งจะพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ 
ด้านอิทธิพลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และด้านนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคมของบริษัท

3. การทบทวนความถูกต้อง (Validation)
บริษัทได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนบนหลักการ 

ความสมบูรณ์ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูได้พจิารณาเหน็ชอบถงึประเดน็
ด้านความยัง่ยนืท่ีมีนยัส�าคญั และพจิารณาถึงความครอบคลมุของ
ประเด็นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อ
ตรวจสอบว่าเป็นประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนของบริษัทอย่างแท้จริง

4. การทบทวนรายงาน (Review)
บรษิทัได้ก�าหนดกระบวนการในการทบทวนรายงาน โดยการ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกได้ร่วม
เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อแนวทางและผลการ 
ด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในรูปแบบการส่ือสาร 
ทางเดียว และการสือ่สารสองทาง ซ่ึงบรษัิทจะน�าผลทีไ่ด้มาปรบัปรงุ
และพัฒนาเนื้อหาการจัดท�ารายงานในรอบการรายงานถัดไป

ระ
ดับ

อิท
ธิพ
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อก

าร
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ะเ
มิน
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ินใ
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นไ
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วน
เส
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ระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคมขององคกร

ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ของ ซีพี ออลล
1. การบริหารจัดการหวงโซคุณคาที่เปนธรรมและยั่งยืน

2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

3. การจัดการนวัตกรรมเพื่อสังคม

4. การสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน

5. การจัดการขอขัดแยงและสรางการยอมรับจากชุมชน

6. การสรางคุณคารวมเชิงเศรษฐกิจและสังคม

7. การสรางเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

8. การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน (SHE)

9. การพัฒนาทุนมนุษย

10. การสรางความสัมพันธกับลูกคาและสรางสุขภาวะที่ดี

11. การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

12. การบรรเทาผลกระทบและพัฒนาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการดำเนินงานขององคกร

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญของ ซีพี ออลล์
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ผลการประเมินสาระส�าคัญ และขอบเขตของผลกระทบ

หัวข้อ
ประเด็นความยั่งยืน 
ตามกรอบของ GRI

ขอบเขตของผลกระทบ
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การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่คุณค่าที่ 
เป็นธรรมและยั่งยืน

• การประเมินผู้ส่งมอบต่อผลกระทบ
ทางสังคม

• การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของ 
ผู้ส่งมอบ

• พฤติกรรมที่กีดกันการแข่งขัน
• การประเมินผู้ส่งมอบในหัวข้อด้าน

สิทธิมนุษยชน

✓ ✓ ✓

การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการต่อต้าน 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

• การต่อต้านทุจริต

✓ ✓ ✓ ✓

การจัดการนวัตกรรม
เพื่อสังคม ✓

การสนับสนุนหลัก
สิทธิมนุษยชน

• แรงงานเดก็ (สิทธิเด็ก)
• แรงงานเกณฑ์และแรงงานบงัคบั
• กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิมนุษยชน
• การไม่เลือกปฏิบัติ
• การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การจัดการข้อขัดแย้ง
และสร้างการยอมรับ
จากชุมชน

• ชุมชนท้องถิ่น
• กลไกการร้องทุกข์ต่อผลกระทบ 

ทางสังคม
• การปฏิบัติตามกฎหมาย

✓ ✓

การสร้างคุณค่าร่วม
เชิงเศรษฐกิจและ 
เชิงสังคม

• บทบาทในตลาด
• ผลเชิงเศรษฐกิจ
• ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรฐกิจ
• ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การพัฒนาทุนมนุษย์
และการสร้างเสริม
คณุภาพชีวติบคุลากร

• การฝึกอบรมและการให้ความรู้
• แรงงาน / ฝ่ายบริหารสัมพันธ์
• กลไกการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติ 

ด้านแรงงาน
• ความหลากหลายและโอกาสแห่ง

ความเท่าเทียม
• การจ้างงาน

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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หัวข้อ
ประเด็นความยั่งยืน 
ตามกรอบของ GRI

ขอบเขตของผลกระทบ
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การดูแลความ
ปลอดภัย /  
อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม 
ในการทำางาน

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การสร้างความผูกพัน
กับลูกค้าและการ
สร้างสุขภาพและ 
สุขภาวะที่ดี

• สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า
• การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบรกิาร

✓ ✓

การบริโภคทรัพยากร
ทางธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน

• วสัดุ
• พลังงาน
• นำา้ ✓

การบรรเทา 
ผลกระทบและพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม  
ที่เกิดจากการ 
ดำาเนนิงานขององค์กร

• มลอากาศ
• นำา้ท้ิง ของเสีย
• การขนส่ง
• กลไกการร้องทกุข์ด้านส่ิงแวดล้อม

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน 

ผู้บริหารระดับสูง พิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง และความ 
ครบถ้วนของประเดน็ทีมี่นยัส�าคญั เพือ่ให้ประเดน็ทีไ่ด้ครอบคลมุ
ทัง้มิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม อย่างไรกต็าม 
เนื่องด้วยรายงานแห่งความยั่งยืนประจ�าปี พ.ศ. 2559 เป็นการ
รายงานตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ G4 เป็นฉบับแรก 
บรษิทัจงึได้รายงานเฉพาะขอบเขตผลกระทบภายในองค์กรเท่านัน้ 
โดยจะขยายผลการเกบ็ข้อมลูไปยงัประเด็นทีม่ขีอบเขตผลกระทบ
ภายนอกองค์กรต่อไปในอนาคต

การสอบถามข้อมูล
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

สายงานพัฒนาความยั่งยืน 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)
ส�านักงานใหญ่ เลขท่ี 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 0 2648 2080 โทรสาร: 0 2679 0599
อีเมล: SDstrategyoffice@cpall.co.th
เว็บไซต์: www.cpall.co.th
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การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ซีพี ออลล์ ได้ให้ความส�าคญัในการสานสมัพนัธ์กบัผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยี เน่ืองด้วยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงได ้ก�าหนดนโยบายและ 
แนวปฏิบัติที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอก ประกอบด้วย พนักงาน คู่ค้า แฟรนไชส์ ภาครัฐ ผู้ถือหุ้น 
ลูกค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยก�าหนด 
ให้มีช่องทางการส่ือสารส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่าง 
เป็นธรรม เพ่ือแสดงความคิดเหน็ ข้อชีแ้นะ การร้องเรยีน ตลอดจน

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

ช่องทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและความถี่

ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

พนักงาน •  การสำารวจความพึงพอใจ 
ของพนักงานประจำาปี

•  การสำารวจความผูกพัน 
ของพนักงานประจำาปี

• ช่องทางการสื่อสารระหว่าง
พนักงานกับผู้บริหารระดับสูง 

•  การสื่อสารผ่านการสัมมนา
กิจกรรมพลังทีมประจำาป ี
ของสายร้านสาขา สำานักงาน 
และศูนย์กระจายสินค้า

•  การเคาะระฆัง จำานวน 88 ครัง้/ปี
•  การพูดคุยผ่านการเยี่ยมเยือน

พนักงานของสายร้านสาขา 
สำานักงาน และศูนย์กระจาย
สินค้า จำานวน 33 ครั้ง/ปี

• การใช้ 7Daily Net และ ระบบ 
Intranet (Lotus Note)

•  การใช้ CP ALL Facebook

• การมีผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ดี

• ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  
•  การได้รับการพัฒนาและ 

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง    
•  การมีสภาพแวดล้อม 

การทำางานที่ปลอดภัยและ 
ถูกหลักอาชีวอนามัย 

•  การได้รับการยอมรับและ
ยกย่องชมเชย

• การประเมินผลที่เป็นธรรม

• การจัดทำาระบบการจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
สวสัดิการพนกังานอย่างเหมาะสม อาท ิโครงการสะสมหุ้น
สำาหรบัพนกังาน (Employee Joint Investment Program 
- EJIP) กองทุนสำารองเล้ียงชีพ โครงการเงนิกู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัย 

• การจัดทำาโครงสร้างตำาแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่
การงานอย่างชัดเจน เพือ่ให้พนกังานเตบิโตตามความสามารถ 

• การจัดโครงการเพือ่มุ่งสู่องค์การแห่งการเรยีนรู ้อาทิ 
โครงการปลาฝูงใหญ่ โครงการ President Award โครงการ 
Chairman Award ฯลฯ 

• การพฒันาหลักสูตรฝึกอบรมรายตำาแหน่งโดยจัดให้มีการ
อบรมทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั เพือ่พฒันาทกัษะและ 
เสรมิสร้างความรูค้วามสามารถของบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง

• การได้จัดต้ังคณะกรรมการด้านความปลอดภัย โดยดูแลและ
อบรมพนกังานเก่ียวกับเหตกุารณ์ฉกุเฉนิต่างๆ รวมทัง้มีการ
วางระบบป้องกันภัยทีมี่ประสิทธิภาพ และการจัดทำาแนว
ปฏบิติัด้านความปลอดภัยสำาหรบัพนกังานในส่วนงานศูนย์
กระจายสินค้า เพือ่ป้องกันอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากการปฏบิติังาน

• การออกประกาศช่ืนชมพนกังานทีมี่ความขยัน ซือ่สัตย์ 
มุ่งปรบัปรงุงานเพือ่สร้างความประทบัใจของลูกค้าผ่าน
วารสาร 7-11 สัมพนัธ์ ส่ือออนไลน์ในองค์กร  
และโครงการเพชรเซเว่น

• การพจิารณาผลการปฏบิตังิานของพนกังานทีเ่ป็นธรรม และ
ไม่เลือกปฏบิตั ิหรอืใช้ความเป็นส่วนตวักับบคุคลใดบคุคลหนึง่ 
อกีทัง้มีช่องทางส่ือสารเพือ่รบัฟังความคดิเห็นระหว่าง
พนกังานกับผู้บรหิาร ช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนกรณีไม่ได้รบั
ความเป็นธรรม อาท ิการเคาะระฆัง เพือ่ให้พนกังานมีหลัก
ประกัน และมีความเช่ือม่ันต่อองค์กร

ความคาดหวังต่างๆ ที่มีต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะน�าข้อมูลเหล่านี้ไป
ใช้ในการปรบัปรงุ พฒันา และก�าหนดแนวทางตอบสนองต่อความ
คาดหวังต่อไป ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัท
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
โดยสามารถสรุปรายละเอียดต่างๆ เช่น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่องทางการสื่อสาร พร้อม
แนวทางตอบสนองต่อความคาดหวัง ตามรายละเอียดดังตาราง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

ช่องทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและความถี่

ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

คู่ค้า • การสำารวจความพึงพอใจ 
ของคู่ค้าทุก 2 ปี

• การจัดตั้งศูนย์คู่ค้าสัมพันธ์ 
โทร. 0 2711 7771 

• การประชุม Strategy Partner 
รายละ 2 ครั้ง/ปี

• การติดต่อผ่าน Call Center 
จำานวน 7 ครั้ง/ปี

• การประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้
ในด้านการพัฒนาสินค้าและ
ระบบ Supply Chain กับคู่ค้า
อย่างต่อเนื่องทุกเดือน

• การเติบโตของผลการดำาเนิน
งานตามเป้าหมาย 

   (Healthy Business : Growth 
& Profit)

• การเติบโตของธุรกิจ 
• การเติบโตของยอดขายและ 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
• การสร้างโอกาสในการขยาย

ธุรกิจใหม่และดำาเนินธุรกิจ 
ร่วมกันอย่างยั่งยืน 

• การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมทางธุรกิจ 

• การประมูล การทำาธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ 
E-Auction เพื่อให้มีการเสนอราคา หรือเจรจาต่อรอง
ราคาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

• การสานสัมพันธภาพ การพัฒนา และการเสริมสร้าง
ศกัยภาพคูค้่า ผ่านการแบ่งปันความรูด้้านนวตักรรม 
ซึง่กนัและกัน อาทิ การพัฒนาระบบการผลิตสินค้า  
การอบรมเรื่องมาตรฐานการผลิต 

• การมีระเบียบการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
และเท่าเทียมกัน โดยไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามา
ตัดสิน อีกทั้งมีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้คู่ค้า และมีช่องทาง
รับเรือ่งร้องเรยีนหรอืข้อกังวลจากคู่ค้าเพือ่การแก้ปัญหา 
ทีต่รงจุด

แฟรนไชส์ • Franchise Mall Website
• การสำารวจความผูกพัน 

ของแฟรนไชส์ซี่ต่อบริษัท  
1 ครั้ง/ปี

• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
รับเรื่องร้องเรียนจำานวน 120 
ครั้ง/ปี

• กิจกรรมยกระดับศักยภาพ 
การบริหารร้าน 8 ครั้ง/ปี 

• กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่าง
แฟรนไชส์ซี่กับบริษัท 8 ครั้ง/ปี  

• กิจกรรม Franchisee 
Knowledge Sharing  
(แฟรนไชส์ซี่ที่มีผลงานการ
บริหารร้านดี) 7 ครั้ง/ปี

• งานประชุมแฟรนไชส์ซี่ประจำาปี 
10 ครั้ง/ปี 

• สัมมนาด้านการบริหาร 
บุคลากร 4 ครั้ง/ปี 

• กิจกรรมต่อสัญญาการบริหาร
ร้านฯ แบบกลุ่ม 2 ครั้ง/ปี

• กิจกรรมสำาหรับทายาท 
แฟรนไชส์ซี่ 4 ครั้ง/ปี

• วารสารแฟรนไชส์ เดือนละ 
4,500 ฉบับ

• การได้รับการสนับสนุน 
ช่วยเหลือการบริหารจัดการที่ดี
และมีมาตรฐาน 

• การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจ

• ผลตอบแทนที่เหมาะสม 
เป็นธรรม 

• มีความมั่นคงทางธุรกิจ ขยาย
ธุรกิจและดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง 

• การพัฒนาและฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง

• การสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดในร้านสาขา 
และองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ปรับปรุง 
การดำาเนินงานของร้านสาขา

• นโยบายการดูแลและสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ที่เป็นธรรม 
และมีช่องทางในการรับฟังเสียงและข้อเสนอแนะ

• การพัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ  
มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิต  

• นโยบายส่งเสรมิและสนบัสนนุด้านการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง 
และจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ในการสร้างระบบแฟรนไชส์ 
รวมทั้งมีนโยบาย Best Practice & Knowledge 
Sharing ที่เกี่ยวข้อง

• การแบ่งปันสารสนเทศและข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับเสียงของลูกค้าและชุมชน เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้แก่ลูกค้า
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

ช่องทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและความถี่

ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

ภาครัฐ • การสนบัสนนุความร่วมมือและ
ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ 
ของหน่วยงานราชการอย่าง
สมำา่เสมอ จำานวน 644 ครัง้/ปี

• การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยติดต่อ
ประสานงานอย่างเปิดเผย 
จำานวน 8 ครั้ง/ปี

• การดำาเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง
ตามหลักธรรมภิบาลและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

• การป้องกันการทุจริต
• การปฏบิตัติามกฎหมาย

ทรพัย์สนิทางปัญญาอย่าง
เคร่งครัด

• การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง

• การดำาเนนิกิจการภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย  
กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรอืระเบยีบต่างๆ อย่างเคร่งครดั 
และถกูต้อง

• การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิขสิทธิ์  
โดยออกเป็นคำาสั่งให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม  
พร้อมกำาหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืนหรือละเลย

ผู้ถือหุ้น • การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี  
• รายงานประจำาปี
• SEC Filings 

• ผลกำาไรและผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
• การขยายธุรกิจและดำาเนินธุรกิจ

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
• ภาพลักษณ์ที่ดี 
• การได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม

ตามหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมธุรกิจ

• การดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

• ผลการดำาเนินงานที่ดี มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

• การให้ความสำาคัญกับผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความ 
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

• การรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของ
กรรมการหรือผู้บริหาร

ลูกค้า • การติดต่อผ่าน Call Center 
จำานวน 46,434 ครั้ง/ปี

• การติดต่อผ่านสาขา จำานวน  
38 ครั้ง/ปี

• การติดต่อผ่านทางไปรษณีย์ 
จำานวน 2 ครั้ง/ปี

• การตดิต่อผ่าน Website และ 
Social Media จำานวน 915 ครัง้/ปี

• การสื่อสารข้อมูลด้านการตลาด
ที่ถูกต้อง

• สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
และมีความหลากหลาย  
ตอบสนองต่อความต้องการ 

• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของสินค้า 

• การปฏบิตัต่ิอลูกค้าอย่างเท่าเทยีม

• การเปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และมี
การควบคุมดูแลมาตรฐานสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ 

• การมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ
• นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ 

ต่อลูกค้าอย่างชัดเจน โดยระบุในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางานของบริษัท
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

ช่องทางการสร้าง 
การมีส่วนร่วมและความถี่

ความคาดหวัง แนวทางการตอบสนองต่อความคาดหวัง

ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การตดิต่อผ่าน Website และ 
Social Media 

• บอร์ด ป้ายประกาศข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวตามร้านสาขา 
จำานวน 40 ครั้ง/ปี 

• การดำาเนินธุรกิจบนหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 
เป็นธรรม

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
ลดภาวะโลกร้อน

• การส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
เยาวชน พัฒนาชุมชนและสังคม

• การยกระดับคุณภาพชีวิต 
ศาสนา และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

• การช่วยเหลือเมื่อประสบภัย
พิบัติ

• การกำาหนดกลยุทธ์องค์กร 7 Go Green เพื่อการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติจากการ
ลดการใช้พลังงาน และลดการตัดต้นไม้ โดยถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติการระบบบริหารร้าน และการให้บริการลูกค้า

• นโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาสำาหรับเยาวชนในด้าน
ภาษาไทย ทักษะทางปัญญา การศึกษาผ่านระบบตรง  
โดยการจัดตัง้ศนูย์การเรยีน วทิยาลัย PAT และสถาบนั PIM 

• การให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบๆ สาขา ทั้งในยามปกติ
และยามประสบภัย อาทิ การอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟ
ในชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งการเป็นเครือข่าย 
รับบริจาคเงินช่วยเหลือจากประชาชนทั่วประเทศยามเกิด
ภัยพิบัติ และบริการระบบขนส่งขององค์กรซึ่งนำาอาหาร
เครื่องดื่มไปส่งในพื้นที่ประสบภัย

เจ้าหนี้ การร้องเรียนผ่านช่องทาง 
รับเรื่องร้องเรียน จำานวน 5 ราย/ปี

• การรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

• การรายงานสถานะทางการเงิน
อย่างถูกต้อง โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้

• การรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่าง
เคร่งครัด

• การควบคุมการชำาระเงินคืน เงินกู้ และดอกเบี้ย แก่เจ้าหนี้
เงินกู้ยืมทุกประเภทให้ครบถ้วนตามกำาหนดเวลา 
และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม

• การบริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน 
และความสามารถในการชำาระหนี้ที่ดีของบริษัท
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บริษทัด�าเนินธรุกจิโดยค�านงึถงึความโปร่งใส เป็นธรรม และ
มคีวามรับผิดชอบต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่ ภายใต้แนวปฏบิตัิ
ด้านจริยธรรมทางธุรกิจและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัท
ได้จดัท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการและมกีารทบทวน ปรับปรุง 
แก้ไขให้ทันสมัยต่อเหตุการณ์ รวมทั้งได้มาตรฐานตามหลักสากล
อย่างสม�่าเสมอ เนื้อหามีความครอบคลุมสิทธิของผู ้ถือหุ ้น  
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความ 
รับผดิชอบของคณะกรรมการ นโยบายต่อต้านการคอร์รปัช่ัน การ
บริหารความเสี่ยง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุม
และตรวจสอบภายใน ตลอดจนการป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์

นอกจากน้ัน บริษัทได้จัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อ 
พงึปฏบิตัใินการท�างาน (Business Ethics and Code of Conduct) 
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะอนุกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และคณะท�างาน เพื่อผลักดันการด�าเนินงานและ
การท�างานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตาม
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อ 
พึงปฏิบัติในการท�างาน โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม 
รณรงค์ และประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก�าหนด
ให้บุคลากรทกุระดบัลงนามรบัทราบและยดึถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

อีกท้ังบริษัทได้ก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แนวปฏิบัติส�าหรับการต่อต้านการ
ทจุรติ แนวปฏบิตัใินการบริจาคเพือ่การกศุล แนวปฏบัิตใินการให้
เงินสนับสนุน แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญ ของช�าร่วย 
และการรับรอง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด�าเนินงาน และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงในการกระท�าการอันน�าไปสู่การทุจริต โดย
บรษิทัได้มกีารประเมนิระบบการบรหิารความเสีย่งด้านการทจุรติ 
และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากร โดยได้จัดอบรมให้แก่
พนักงานใหม่ และอบรมประจ�าปี มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ 
การต่อต้านการทจุรติทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั พร้อมทัง้เปิด
ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในเรื่องการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อให้การจัดการในกรณีทุจริตเป็นไปอย่างทันท่วงที

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล
กิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงได้
ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ และบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ดังภาพ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
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บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท • กำากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเป็นธรรมต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัท

• ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวัง รอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
สมำ่าเสมอ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล • กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

• สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
• ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงแนวปฏิบัติสากล กฎหมาย

และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลบริษัท
• มีคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ช่วยในการดำาเนินงานและกำากับดูแลด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนติดตามงาน 

ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และสรรหากรรมการ

• พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
• พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา และทำาการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ • สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมถึงการดำาเนินงานตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตและ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

• สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีสำานักงานตรวจสอบ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นกลไกสำาคัญในการ

ดำาเนินงาน ประเมินผล ตรวจสอบ ติดตาม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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สรรสรางนวัตกรรม

การสรรหาและ
คัดเลือกคูคา การพัฒนาคูคา

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน

การสรางความ
ผูกพันกับคูคา

กลยุทธและ
แผนงานการ
บริหารสินคา 

ผลการ
ดำเนินงาน
ที่เปนเลิศ

สรางความไดเปรียบเหนือคูแขง

ความรวมมือทางธุรกิจ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การด�าเนินงานด้านสังคม : Living Right

1. การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นธรรมและยั่งยืน
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารห่วงโซ่

คณุค่าให้มปีระสทิธภิาพอย่างต่อเน่ือง โดยก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ 
และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นกรอบการด�าเนินงานครอบคลุมตั้งแต่

กระบวนการสรรหาและคดัเลอืก การพัฒนา การติดตามประเมนิผล 
ตลอดจนการสร้างความผูกพันกับคู่ค้า ดังภาพ 

การด�าเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระบบการบริหารห่วงโซ่คุณค่าของ ซีพี ออลล์

 ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์การบริหารพันธมิตร
ทางธุรกิจยั่งยืน (Sustainable  Partnership  Management) 
ซึง่มแีนวทางในการพฒันาห่วงโซ่คณุค่าทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื โดย
เริ่มจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการ
ด�าเนินธุรกิจ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง
บริษัทได้จัดอบรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ  
การประกอบกิจการตามหลกัธรรมาภบิาล รวมท้ังหลกัสทิธิมนษุยชน 
เพื่อให้คู่ค้ามีความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

บรษิทัมแีนวทางในการส่งเสรมิและพฒันาขดีความสามารถ
ของคูค้่าอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  อาท ิก�าหนดแนวปฏิบตัิ
ในการด�าเนินธุรกิจร ่วมกับคู ่ค ้า การสานสัมพันธ ์กับคู ่ค ้า 
(Partnership Engagement) โดยการจัดงานสานเสวนา การ
วางแผนธุรกิจร่วมกัน (Joint Business Planning) การแบ่งปัน
องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ร่วมกัน (Knowledge Sharing) เช่น 
นวัตกรรมใหม่ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาด้านกระบวนการ การผลติ 
การจัดจ�าหน่าย การเยี่ยมชมโรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้า
เพื่อปรับปรุงกระบวนการท�างานร่วมกัน เป็นต้น
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เพือ่ให้มัน่ใจว่าคูค้่าได้ปฏบิตัติามแนวปฏิบตัทิีบ่รษิทัก�าหนดไว้ 
จึงมีระบบการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของคู่ค้า 
เพ่ือยกระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อรองรับความท้าทายทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  

ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความ
ผูกพันกับคู่ค้า ผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดูแลคู่ค้า
เสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ นอกจากน้ี ยังมีการจัดต้ังศูนย์คู่ค้า
สัมพันธ์เพื่อรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งบริษัทยังได้ด�าเนินการส�ารวจ
ความพึงพอใจของคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง ข้อ
กังวล ตลอดจนการหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงมีการมอบ
รางวัล “SMEs ไทยยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคู่ค้าที่มี
ผลงานเป็นเลิศ  

ตวัอย่างการบรหิารห่วงโซ่คณุค่าทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื ได้แก่ 
โครงการผนึกก�าลังสร้างผู้รับเหมายั่งยืน (Total Contractors 
Collaboration for Sustainability Program) ท่ีจัดตัง้ข้ึนเพือ่พฒันา
ศักยภาพของผู้รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบการท�างานร่วมกัน  
รวมท้ังสร้างระบบบริหารผู้รับเหมาอย่างยั่งยืน ซ่ึงสามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดังภาพ

แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของคู่ค้า

ล�าดับ โปรแกรม / โครงการ กิจกรรม

1 สร้างความตระหนักรู้ และกำากับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ  
และระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

การจัดสัมมนาคู่ค้า

การตรวจประเมินคู่ค้า

2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาสินค้าที่เสริมสร้างสุขภาวะ  
และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การตรวจเยี่ยมโรงงานหรือแหล่งผลิต

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการประหยัดพลังงาน

การเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ

3 ยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดทำาข้อกำาหนดจริยธรรมทางธุรกิจสำาหรับคู่ค้า

4 แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลวิจัยตลาด

การร่วมพัฒนางานด้านห่วงโซ่อุปทาน
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ใชระบบการ
ประมูลราคา

ที่มีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ
7 ขั้นตอน*

การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
การประมูล

หลักเกณฑ
การใหงาน
เพิ่ม-ลด

การทบทวน
งบการลงทุน
สวนเพิ่ม

โครงการ
สรางผูรับเหมา
รายใหม

กระบวนการ
ปฏิบัติงาน
รานพิเศษ

1.1 ผลการด�าเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่คุณค่า
ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ด�าเนินงานตามนโยบาย และแนว

ปฏบิตัด้ิานการบรหิารห่วงโซ่คณุค่า โดยบรษัิทได้มกีารจดังานสาน
เสวนาร่วมกับคู่ค้าปีละครัง้ มคู่ีค้าเชิงกลยทุธ์ (Strategic Supplier) 
เข้าร่วมการสานเสวนาจ�านวนทั้งหมด 12 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 
100 จากจ�านวนคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดของบริษัท

อกีทัง้ได้มกีารส�ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัโดยรวม
ของคู่ค้าประเภทผู้รับเหมาจ�านวนทั้งสิ้น 37 บริษัท ด้วยวิธีการ
ส�ารวจแบบ Classroom Survey ซึ่งแบ่งเป็นผู้รับเหมางาน
ก่อสร้างจ�านวน 19 บริษัท ผู้รับเหมางานไฟฟ้าจ�านวน 6 บริษัท 
และผู้รับเหมางานอุปกรณ์จ�านวน 12 บริษัท โดยบริษัทได้ส�ารวจ
ภาพรวมความพึงพอใจในเร่ืองระบบการประมูลราคา ระบบการ
ก่อสร้างและตรวจรบัมอบงาน ระบบการจ่ายเงนิ คนืเงนิ ระบบรบั
ประกันหลังก่อสร้าง และการส�ารวจความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยในการท�างาน (Functional Factor) อาทิ การปฏิบัติอย่าง

เป็นธรรม ความรับผิดชอบของคู่ค้าที่ดี การร่วมกันแก้ไขปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน และปัจจัยด้าน
จติใจ (Emotional Factor) อาท ิความภมูใิจทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ
จากบริษัท และความรู้สึกอุ่นใจและมั่นคงที่ได้ร่วมงานกับบริษัท 
ซ่ึงผลการส�ารวจพบว่า ในปี พ.ศ. 2559 คู่ค้ามีความพึงพอใจ 
โดยรวมร้อยละ 90 ซึง่เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2558 และ 
คู่ค้ามีความผูกพันโดยรวมร้อยละ 90 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 80  
ในปี พ.ศ. 2558 เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจบัุนบรษิทัก�าลังด�าเนนิการวางแผนงาน
ที่จะผลักดัน และสร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม และกฎหมายท่ีครอบคลมุด้านเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดล้อม 
และหลักสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้า โดยการน�ากรอบแนวคิด และ
แนวปฏบัิตจิากมาตรฐานสากลต่างๆ มาปรบัใช้ ซึง่คาดว่าจะมีการ
ด�าเนินงานที่เป็นระบบแบบแผนมากขึ้นในอนาคต 

การบริหารงานผู้รับเหมาอย่างยั่งยืน
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2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยสังคมที่ก่อ

ให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัท และอาจส่งผลต่อ
ประเทศชาติในระยะยาว ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงได้ลงนามแสดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition - CAC) 
ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และยื่นแบบประเมินตนเอง
เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ CAC เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเข้าสู ่กระบวนการรับรองการเป็นสมาชิก 
(Certification Process) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตลอดจน
ก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ เพือ่เป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

2.1 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
2.1.1 บริษัทมีนโยบายที่จะต่อต้านการกระท�าที่เก่ียวข้อง 

กับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดย
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�าคัญ และ 
มีจิตส�านึกในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

2.1.2 บุคลากรทุกคนของบริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับการ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากร
ทุกคนของบริษัทต้องไม่ให้ เสนอให้ สัญญา ด�าเนินการ เรียกร้อง 
หรือยอมรับการคอร์รัปชั่น เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร ตนเอง หรือ
ผู้อื่น (เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือคนรู้จัก เป็นต้น) ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและระหว่างหน่วยงานในภาคเอกชน ที่อาจ
พิจารณาได้ว่าเป็นการคอร์รัปช่ัน และจะต้องปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยและในทุกประเทศ
ที่บริษัทด�าเนินกิจการ

2.1.3 บุคลากรทุกคนของบริษัทต้องแสดงถึงความมุ่งมั่น 
ในการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ ตลอดจนต้องร่วมกนัสร้างค่านยิมและ
สร้างความตระหนักในการด�าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส และปราศจากการคอร์รปัชัน่ให้เป็นวฒันธรรมขององค์กร

2.1.4 ผู้บริหารต้องจัดท�าแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงาน 
ดังต่อไปนี้

• การประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ัน และ
ออกแบบระบบการควบคมุภายในทีค่�านงึถงึความ
เสีย่งด้านการคอร์รปัช่ัน โดยเฉพาะในกระบวนการ
ตลาดและการขาย การจัดซือ้และการจัดท�าสญัญา 

การทรัพยากรบุคคล การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล 
การเบิกค่าใช้จ่ายบางประเภทที่มีโอกาสเส่ียงต่อ
การเกิดคอร์รัปช่ัน (เช่น การเบิกจ่ายการบริจาค 
การสนบัสนนุ การเลีย้งรับรอง หรอืการให้ของขวัญ 
เป็นต้น) ตลอดจนกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับ 
การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ

• การจัดท�ามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ให้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
ถือปฏิบัติ อันเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการ
คอร์รัปชั่นจากการด�าเนินงาน ตลอดจนการจัดท�า
ข้อก�าหนดในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้แก่บุคคล
ภายนอกรับทราบ

• การก�าหนดข้ันตอนการสื่อสาร ตลอดจนด�าเนิน
การสื่อสารถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ันและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ให้แก่บคุลากรของบรษิทัตลอดจนบุคคลภายนอก 
รับทราบอย่างสม�่าเสมอ

• การก�าหนดให้มกีารตรวจสอบกระบวนการด�าเนนิ
งานภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีบริษัทได้
ออกแบบและปฏบิตั ิตลอดจนการก�าหนดขัน้ตอน
การรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อคณะ
กรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ และขั้นตอน
การรายงานประเดน็ท่ีพบอย่างเร่งด่วนต่อผูบ้รหิาร
ระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท

• การก�าหนดช่องทางทีป่ลอดภยัในการแจ้งเบาะแส 
ตลอดจนช่องทางการขอค�าแนะน�า ในกรณีท่ีเกิด
การคอร์รัปชั่น

2.1.5 บคุลากรของบรษิทัต้องไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย ท่ีจะแจ้ง
การกระท�าท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปช่ันผ่านช่องทางท่ีบริษัทก�าหนด 
โดยบริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่แจ้งการกระท�าดังกล่าว

2.1.6 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและให้ความคุ้มครองแก่
บุคลากรของบริษัทที่ปฏิเสธการกระท�าคอร์รัปชั่น โดยจะไม่ลด
ต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการ
คอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท�านั้นจะท�าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทาง
ธุรกิจ
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2.2 แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
บริษัทได้จัดท�าแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริต เพื่อให้บุคลากรของบริษัทใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
ด�าเนินงานตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ และสามารถด�าเนนิ
ธุรกจิได้ตามความมุง่มัน่ทีก่�าหนดไว้ โดยมแีนวปฏบิตัทิีส่�าคญั ดงันี้

• แนวปฏิบัติส�าหรับการต่อต้านการทุจริต ที่ได้ก�าหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัท
ได้ท�าการสื่อสารและก�าหนดขั้นตอนการสื่อสารนโยบาย 
แนวปฏิบัติให้แก่บุคลากรของบริษัทและบุคคลภายนอก 
เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด

• แนวปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและแนวปฏิบัติ 
ในการให้เงินสนับสนุน โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีปฏิบัติของการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงิน
สนับสนุน ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทท่ีต้องการ
ให้การบรจิาคเพือ่การกศุลหรอืการให้เงินสนบัสนนุเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝง

• แนวปฏบัิติในการให้หรอืรบัของขวญั ของช�าร่วย และการ
รับรอง โดยได้ก�าหนดข้อปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการให้
หรอืรบัของขวญัและของช�าร่วย ตลอดจนค่ารบัรองต่างๆ 
ซ่ึงบริษัทได้ก�าหนดว่าของขวัญหรือของช�าร่วยชนิดใดท่ี
บรษิทัไม่สามารถรับได้ อาทิ เงินสดหรอืสิง่เทียบเท่าเงนิสด 
เช่น เชค็ บัตรก�านลั ทองรปูพรรณ อสงัหารมิทรพัย์ อกีทัง้
ได้ก�าหนดให้มกีารรายงานการรบัของขวญัและของช�าร่วย
ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท โดยหน่วยงานกลาง (HR 
Governance) จะต้องรายงานการจัดการของขวัญและ
ของช�าร่วยต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทุกไตรมาส 
เพื่อให้การให้หรือรับของขวัญและของช�าร่วยเป็นไปด้วย
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จากแนวปฏิบัติดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทางธุรกิจ 
ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน รวมทั้งได้ก�าหนดมาตรการ
ป้องกัน ตรวจพบ และตอบสนองต่อการทจุรติในบริษทั โดยบรษิทั
จะไม่เพิกเฉยต่อการกระท�าใดๆ ที่อาจน�าไปสู่การทุจริต แม้ว่า
การกระท�านั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม

2.3 การประเมินความเสี่ยงทุจริต
บริษัทก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

ประจ�าทกุปี เพือ่ทบทวนความเสีย่งและผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
กับการด�าเนินงานของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าความเส่ียงด้าน
การทุจริตได้ถูกระบุและจัดการอย่างเหมาะสม โดยหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงของบริษัทได้จัดให้ทุกหน่วยงานของบริษัท  
(ร้อยละ 100) มีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และสรุป
ประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญต่างๆ โดยบริษัทได้ก�าหนดระเบียบ
ปฏิบัติงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่น 
ได้แก่ ระเบยีบกระบวนการคดัเลอืกบริหารสนิค้าและบรกิาร ระเบียบ
ปฏบิติัและบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการประมลูในการคัดเลือก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง

  
2.4  การสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู ้ด ้านการต่อต้าน 
 การทุจริต

บริษัทได้มีแนวทางในการสื่อสาร และการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต 
เพื่อให้บุคลากรได้มีความเข้าใจ และเล็งเห็นความส�าคัญของการ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดความเส่ียงในการ
เกิดการทุจริต โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการสื่อสาร 
ดังนี้

• จัดท�าแผนการสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการ
ทุจริตประจ�าปีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนการ
สื่อสารต้องครอบคลุมถึงการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร

• ก�าหนดช่องทางสื่อสาร อาทิ จดหมายข่าวภายในบริษัท 
แผ่นป้ายโฆษณา แผ่นพับ หรือการจัดอบรมให้เหมาะสม
กับผู้รับทั้งภายในและภายนอกองค์กร

• ก�าหนดความถี่ในการสื่อสารของแต่ละช่องทาง
• ก�าหนดเน้ือหาการสื่อสารให้ครอบคลุมถึงมาตรการ 

ต่อต้านการทุจริต นโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ
งานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ความคาดหวังของบริษัทต่อการ
ด�าเนินงานตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ระเบียบงานต่างๆ  
ท่ีเก่ียวข้อง การให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร
ของบริษัทท่ีปฏิเสธการกระท�าท่ีเข้าข่ายการทุจริต หรือ
แจ้งเรื่องการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบทลงโทษ
หากบุคลากรของบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว
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• ด�าเนินการสื่อสารตามแผนการสื่อสารท่ีได้รับการอนุมัติ
ประจ�าปี

อีกทั้งบริษัทได้ก�าหนดให้มีการสื่อสารและการจัดอบรม 
เกี่ยวกับนโยบาย หลักเกณฑ์ ข้อก�าหนดเป็นประจ�าทุกปี ให้แก่
บุคลากรทุกระดับ และครอบคลุมทุกสายงาน ซึ่งจัดโดยศูนย์ 
Center of Development และส�านักบริหารการสื่อสารและ 
ภาพลกัษณ์องค์กร ตลอดจนมีแผนการสือ่สารและการอบรม เพ่ือเป็น
ช่องทางในการสือ่สารและจัดอบรมนโยบายฯ และแนวปฏบัิตต่ิางๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  

การอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของ ซีพี ออลล์

หลักสูตรฝึกอบรม
ระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับสูง

ผู้เข้าอบรม (คน) ร้อยละ ผู้เข้าอบรม (คน) ร้อยละ ผู้เข้าอบรม (คน) ร้อยละ

จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
(เฉพาะสายสำานักงาน)

- - 47 100 - -

งานบุคคลและจริยธรรมสำาหรับหัวหน้างาน
(เฉพาะสายสำานักงาน)

338 100 - - - -

บทบาทของผู้นำาและพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ในด้านจริยธรรม  
(เฉพาะสายสำานักงาน)

77 100 5 100 - -

Good Corporate Governance & CSR
(เฉพาะสายสำานักงาน)

- - 140 100 - -

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
(เฉพาะสายร้าน และสายกระจายสินค้า)

255 100 - - - -

การวางมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชั่น - - 51 70 73 82

การวางระบบ Anti-Corruption ในองค์กร 2 100 43 100 9 100

จริยธรรมทางธุรกิจและการป้องกันการทุจริต 263 100 41 100 7 100

แนวทางปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 87 100 19 100 4 100

โดยในปี พ.ศ. 2559 บริษัทสื่อสารแนวปฏิบัติด้านการ 
ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทั้งหมดของบริษัท จ�านวนทั้งสิ้น 
49,273 คน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
โดยจดัอบรมให้กบัพนกังานในระดบัผูจ้ดัการทัว่ไปจนถงึผูบ้รหิาร
ระดบัสงู รุน่ท่ี 1 จ�านวนทัง้สิน้ 126 คน และบคุลากรในระดบัอืน่ๆ 
ซึ่งสามารถจ�าแนกรายละเอียดของผู้เข้าอบรมได้ ดังตาราง
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นอกจากการจัดอบรมให้กบัพนกังานแล้ว ทมีสือ่สารได้มีการ
สื่อสารนโยบายฯ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
บริษัท ซึ่งเป็นช่องทางสาธารณะให้กับบุคคลภายนอก มีการแจ้ง
ผ่านอเีมลให้พนกังานภายในบรษิทัและบรษิทัในกลุม่ รวมถงึได้จดัท�า
สื่อโปสเตอร์ต่างๆ เพ่ือติดประกาศทุกพ้ืนที่ ทั้งพื้นท่ีส�านักงาน  
และจะขยายไปถึงศูนย์กระจายสินค้าและร้านสาขาท้ังหมด โดย
มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนรับทราบและน�าไปเป็นแนวทางในการ
ด�าเนินงานอย่างเคร่งครัด

2.5 การผลักดันเรื่องการต่อต้านการทุจริตสู่ห่วงโซ่อุปทาน
บริษัทให้ความส�าคัญกับคู ่ค ้าทางธุรกิจเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากคู่ค้าเป็นห่วงโซ่ส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทสามารถน�าเสนอ
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ดังน้ัน บริษัทจึงได้
ก�าหนดนโยบายด้านการสรรหาสินค้าและบริการอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู ่ค ้าเพื่อช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และเสริมสร้าง
การเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว 

โดยแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงาน
ในแต่ละด้าน อาทิ ด้านสินค้าและบริการ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ และด้านการด�าเนินงาน โดยก�าหนดให้คูค้่าทางธรุกจิ
จะต้องผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลบัไปจนถึง
แหล่งก�าเนิดตามมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของกระบวนการผลิตและส่งมอบแก่บริษัท ตลอดจน 
การปฏบิตัติามกฎหมายสากลด้านแรงงานและสทิธมินษุยชน และ
การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ
ประเทศและท้องถ่ิน จะต้องไม่ด�าเนินธรุกจิโดยละเมดิเรือ่งดงักล่าว 

โดยคูค้่าทางธรุกจิจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยนืยนัการรบัทราบ
แนวปฏิบัติ ในการด�าเนินธุรกิจตามข้อปฏิบัติของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด 

อกีท้ังในส่วนงานทีม่กีารตดิต่อกับคูค้่าโดยตรง เช่น ส่วนงาน
จัดซื้อ บริษัทได้ก�าหนดให้จัดท�าจดหมายแจ้งให้คู ่ค้าทราบถึง
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทที่จะปฏิบัติตามนโยบายฯ และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามบุคลากรของบริษัท
ด�าเนนิการใดๆ ในนามของบรษิทั รบัเงนิ ผลประโยชน์ หรอืสิง่ของ
จากผูเ้กีย่วข้องทางธรุกจิกบับรษิทัทีแ่สดงให้เหน็ถงึการกระท�าอนั
ส่อทุจริต ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และได้ขอความ
ร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อร่วมกันปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะ 
มีการขยายการด�าเนินการดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงหน่วยงานท่ี
มีหน้าที่ติดต่อกับคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ คู่สัญญาต่างๆ หรือ
บุคคลที่มีธุรกรรมทางธุรกิจกับบริษัท

บริษัทได้มีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติเรื่องการจัดการความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการคดัเลอืกสนิค้า (Product Selection) 
ซ่ึงได ้ก�าหนดไว ้ในประกาศเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร
หรือเจ้าหน้าที่ผู ้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกสินค้า 
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย 

ส�าหรบัการสือ่สารไปยงัคูค้่าทางธรุกจิในเรือ่งการปฏบิตัติาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปัชัน่ อาท ิเรือ่งการรบัเงนิ ผลประโยชน์ 
หรือสิ่งของจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ที่อาจท�าให้เข้าใจได้ว่าผู้รับ 
มีใจเอนเอียง หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นพิเศษกับผู้ให้
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ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส�
โดยผู�แจ�งสามารถเลือกแจ�งผ�าน

สำนักตรวจสอบ 
บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 119 ชั้น 16 อาคารธาราสาทร 
ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120

ทางไปรษณีย�โดยระบุหน�าซองถึง

โทรศัพท 
0 2648 2770
0 2711 7744
โทรสาร 
0 2679 0187

ผ�านศูนย�แจ�งข�อมูล

2.6 การแจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต
หลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ส�านักตรวจสอบจะด�าเนินการ

ตรวจสอบเบื้องต้น หากมีมูลจะต้ังคณะกรรมการสอบสวนหา 
ข้อเท็จจริงเพื่อด�าเนินการ และเสนอทางเลือกในการลงโทษ โดย
คณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต้องสรุปกรณีการทุจริตต่อ
คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

ภายหลงัการเกดิกรณทีจุริต และเข้าสูก่ระบวนการสอบสวน
หาข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กรณีการทุจริตประเภท
เดมิเกิดซ�า้ได้ บรษิทัจงึได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการกระท�า
ดังกล่าว โดยก�าหนดให้มีการลงโทษท่ีเข้มงวดและเด็ดขาด ซึ่ง 
หากเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย บรษิทัจะด�าเนนิคดทีั้งทางแพ่ง
และอาญาจนถึงที่สุด  และคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
ร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมพิจารณาหา
มาตรการแก้ไข พร้อมก�าหนดระยะเวลาการปฏิบัติอย่างชัดเจน
เสนอต่อผู้บริหารของบริษัท
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3 การสร้างสรรค์นวัตกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
3.1 นโยบายการจัดการนวัตกรรม

บรษิทัได้ผลกัดนัการสร้างนวตักรรมให้เป็นหวัใจหลกัในการ
ขบัเคลือ่นองค์กรเพือ่มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในอนาคต 
โดยได้ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน หรือ CP ALL Innovation 
Model โดยเริม่จากการส่งเสรมิวฒันธรรมนวตักรรม (Innovation 
Culture) ให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้คิด
นอกกรอบ ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างสรรค์องค์ความรู ้และนวตักรรม

ใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ 
(Product Innovation) การสร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ 
(Service Innovation) การสร้างสรรค์กระบวนการรูปแบบใหม่ 
(Process Innovation) และการสร้างสรรค์ธุรกิจรูปแบบใหม่ 
(Business Model Innovation) ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียด 
ดังภาพ

สินค�าใหม�และบริการใหม�ท่ีประสบความสำเร็จ / สร�างรายได�และผลกำไรเติบโต / ผลต�อราคาหุ�น และมูลค�าตราสินค�าของบริษัท

การค�นพบ
(Discovery)

การทดลองและความพยายาม
(Experiment & Effort) 

วิธีการใหม�ในธุรกิจ
(Business Invention)

การขยายผล
(Commercialization)

 การถายทอดนโยบาย
 ของประธานบริษัท
 การทบทวนผล
 การดำเนินงาน
 การวางแผนเชิงกลยุทธ
 ขอรองเรียนของลูกคา
 การสำรวจและวิจัยตลาด
 การเทียบกับผูที่เกงกวา
 เครือขายธุรกิจและคูคา
 การดูงานตางประเทศ
 การแบงปนวิธีการ
 ที่เปนเลิศ
 การประชุมพาณิชย
 นวัตกรรม
 ขอเสนอแนะจากพนักงาน

 การแบงปนองคความรู
 ผูนำนวัตกรรม

 การจัดการทรัพยสิน
 ทางปญญา
 วัฒนธรรมนวัตกรรม

 การจัดการกระบวนการ
 การสรางบรรยากาศ
 ใหเกิดความสรางสรรค

 การเรียนรู และการ
 ฝกอบรมบุคลากรที่มี
 นวัตกรรม

โครงการปรับปรุงงาน
Ant Mission

โครงการนวัตกรรมแบบเปด
 7 Innovation Awards

โครงการนวัตกรรมแบบปด
Ant Mission
 President Award
 ปลาฝูงใหญ (The Big Fish)
 Process Excellence
 Award

 วิธีการทำงานใหม
 สินคาใหม
 บริการใหม 
 ธุรกิจใหม

 การเลือกโครงการ
 ขยายผล
 การบริหารความเสี่ยง
 การสื่อสารที่มี
 ประสิทธิภาพ
 การบริหาร
 การเปลี่ยนแปลง
 การบริหารโครงการ
 สรุปการเรียนรูเมื่อ
 โครงการเสร็จ

ผลลัพธที่
องคกรตองการENDS

วิธีการคนพบ
องคความรูใหมWAYS

ทรัพยากรที่
สนับสนุน
การทำงาน

MEANS 

CP ALL Innovation Model
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บริษัทได้จ�าแนกลักษณะของนวัตกรรมไว้ 2 แบบ คือ 
นวัตกรรมแบบปิดและนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งสามารถอธิบาย
ลักษณะได้ดังนี้

นวัตกรรมแบบปิด (Closed Innovation) ซ่ึงเป็น
นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาจากบุคลากรภายในองค์กร อาทิ 

• โครงการ President  Award จากบริษัทในกลุ่มของ ซีพี 
ออลล์ ซึ่งมีความคล่องตัวจากขนาดธุรกิจที่เล็กกว่าท�าให้
เกดิการค้นพบกระบวนการท�างานใหม่ สนิค้าและบรกิาร
ใหม่ และรูปแบบในการท�าธุรกิจใหม่ ที่มีคุณค่าและ
สามารถน�าไปใช้งานได้จริง 

• โครงการปลาฝูงใหญ่ เป็นการคิดค้นนวัตกรรมจากความ
ต้องการของลูกค้าหรือการต่อยอดความส�าเร็จจากเวที
ต่างๆ ของบริษัทไปขยายผลกับร้านสาขาทั่วประเทศ 
เน่ืองจากร้านสาขาทัว่ประเทศมคีวามใกล้ชดิกับลกูค้า ซึง่
จะเข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาดที่มีความ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

• โครงการ Process Excellence Award จากบคุลากรของ
บริษัทที่ได้คิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการ เช่น การ
ปรบัปรงุขัน้ตอนการท�างานทีซ่�า้ซ้อนให้ง่ายขึน้และสัน้ลง 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่อง
คุณภาพและความรวดเร็วในการท�างาน ท�าให้บริษัท
สามารถลดขัน้ตอนและเวลาทีต้่องใช้ในการท�างาน ส่งผล
ให้องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่าย และสร้างมลูค่าเพิม่ได้เป็น
จ�านวนมาก 

โดยในปี พ.ศ. 2559 มผีลงานทีเ่กดิจากการพฒันานวัตกรรม
ภายในบริษัท ที่มีความโดดเด่น และสามารถน�าไปใช้ออกแบบ 
ร้าน 7-Eleven ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อาทิ นวัตกรรม 
เสาสมอบก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันยานพาหนะพุ่งชนร้าน ได้รับ 
อนสุทิธบิัตรในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ลูกค้าและ
พนกังานร้าน 7-Eleven มคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัมากยิง่ขึน้

นวตักรรมแบบเปิด (Open Innovation) เกดิจากแนวคิด
ของบรษิทัทีต้่องการเปิดโอกาสให้มกีารน�าความรูแ้ละนวัตกรรมที่
คิดค้นโดยบุคลากรภายนอก เพ่ือมาทดลองและขยายผลกับกลุ่ม
ซีพี ออลล์ ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน และท�างาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ส�าคัญของประเทศอันน�าไปสู่
การเกิดผลงานด้านนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 
ดังนี้ 

• โครงการประกวด “สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation 
Awards” ในรูปแบบของ Open Innovation Platform 
ซ่ึงช่วยให้ผู้ชนะการประกวดมีโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ 
ร่วมกับบรษิทั โดยใช้แนวทางในการท�างานร่วมกนัของ 11 
องค์กร ที่เรียกว่า “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย” 
ภายใต้โครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมส�าหรับ
ประเทศ ระหว่างบรษิทักบัองค์กรภายนอกทัง้ภาครฐัและ
ภาคเอกชนอีก 10 องค์กร ดังภาพ

หน่วยงานภายนอกที่ร่วมโครงการ “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย”  
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เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก 
ตดัสนิ พร้อมให้ค�าแนะน�าในการปรบัปรงุ และพฒันากระบวนการ
ที่ส�าคัญตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ท�าให้เกิดนวัตกรรม (Innovation 
Life Cycle) นอกจากนี ้ยังเป็นการช่วยเหลอื สนบัสนนุให้วิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือ วิสาหกิจที่ขับเคลื่อน 
ด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise : IDE) สามารถ
พัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมให้สูงขึ้นในระดับประเทศต่อไป 
โดยผ่านกระบวนการในการคัดเลือก ดังภาพ

โดยบริษัทจะสนับสนุนผลงานที่ได้รับรางวัล ให้มีโอกาส 
ในการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกับบริษัท และองค์กรในเครือข่าย
ความร่วมมือ รวมถึงสนับสนุนช่องทางการจัดจ�าหน่ายอื่นๆ อาทิ 
การออกบูธและการเจรจาธุรกิจจากคู่ความร่วมมือ การเผยแพร่
ผ่านรายการโทรทัศน์ เวบ็ไซต์ 7 Innovations Awards เป็นต้น  
ตลอดจนการร่วมสนับสนุนโครงการความร่วมมือขับเคลื่อน
นวัตกรรมส�าหรับประเทศร่วมกับองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

พิจารณาผลงานเพื่อตัดสินรางวัล

ผลงานที่เขารวมโครงการผานเว็บไซต
www.7innovationawards.com

คณะกรรมการกลั่นกรอง

ทดสอบตลาดและติดตามผล ผานชองทางของ 
ซีพี ออลล และเครือขายความรวมมือ

คณะกรรมการพิจารณา
ผลลัพธจากการทดสอบตลาด

กระบวนการคัดเลือกและตัดสินรางวัล
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3.2 ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม
ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัได้ด�าเนินการจัดการโครงการเพือ่สนบัสนนุการสร้างสรรค์นวตักรรมทีม่าจากทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียด ดังตาราง

ผลการด�าเนินงานด้านนวัตกรรม

รายละเอียดโครงการ
คณะท�างาน 

(คน)
นวัตกรภายในองค์กร 

(คน)
งบประมาณภาพรวมการจัดงาน 

(บาท)

โครงการนวัตกรรมแบบปิด

โครงการ ปลาฝูงใหญ่ (The Big Fish) 30 104 2,041,521.00

โครงการ President Award 17 317 2,217,900.00

โครงการ Process Excellence Award 6 323 2,006,053.00

รวม 53 744 6,265,474.00

โครงการนวัตกรรมแบบเปิด

7 Innovation Awards 11 - 6,915,284.00

รวมโครงการทั้งหมด 64 744 13,180,758.00

รายละเอียดโครงการ
โครงการปลาฝูงใหญ่ 

(The Big Fish)
โครงการ President 

Award
โครงการ Process 

Excellence Award

จำานวนโครงการที่ได้รับรางวัล (โครงการ) 10 20 32

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท/ปี) 438.00 130.00 280.00

ผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (ล้านบาท/ปี) 100.00 23.00 130.00

การลดเวลาการทำางาน (นาที/วัน) 70.2 - -

รวมมูลค่า (ล้านบาท/ปี) 538.00 153.00 410.00

รวมมูลค่าทุกโครงการ (ล้านบาท/ปี) 1,101

มูลค่าที่เกิดจากนวัตกรรมแบบเปิด

หมายเหตุ : สถานะข้อมูลโครงการ President Award และโครงการ Precess Excellence Award ล่าสุดปี 2559 : รอการตรวจสอบตัวเลขจากทางบัญชี
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มูลค่าที่เกิดจากนวัตกรรมแบบเปิด 

รายละเอียดโครงการ โครงการ 7 Innovation Awards 

จำานวนโครงการที่ได้รับรางวัล (โครงการ)  23  

มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ยอดการค้าขาย) (ล้านบาท/ปี) 2,865.00 **

** หมายเหตุ : ผลตอบแทนที่เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ยอดการค้าขาย) ค�านวณจากข้อมูลจากการสุ่มสินค้ากลุ่มนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล 7 Innovation Awards  
 และจัดจ�าหน่ายอยู่ในร้าน 7-Eleven จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ 

พฒันาคณุภาพชวีติคนพกิารแห่งชาตว่ิาด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ให้สมัปทาน จดัสถานท่ีจ�าหน่ายสนิค้าหรอืบรกิาร จัดจ้างเหมาช่วง
งานฝึกงาน หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแล 
คนพิการ พ.ศ. 2552 เพื่อก�าหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางการ
ด�าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือผู้พิการ อาทิ การ
จ้างงานผู้พิการส�าหรับบุคคลทั่วไป 

การจดัสรรสวัสดิการแก่ผูพ้กิารท่ีได้รบัการจ้างงาน ตลอดจน
การจัดสรรงบประมาณส�าหรับโครงการเพื่อผู้พิการ ซ่ึงบริษัทได้
ด�าเนินการเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน 

โดยในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัได้จดัสรรงบประมาณในการจ่าย
ค่าจ้างผู้พกิารทัง้สิน้ 46,018,500 บาท ส�าหรบัการจ้างงานผูพ้กิาร
จ�านวนทั้งสิ้น 594 คน ต่อจ�านวนพนักงานทั้งหมด 57,008 คน 
ซึ่งมากกว่าจ�านวนที่กฎหมายก�าหนด และมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการจ้างงานทั้งสิ้น 518 คน 
และ 539 คน หรือเพิ่มเป็นร้อยละ 14.67 และร้อยละ 10.20  
ตามล�าดับ โดยผู้พิการที่ได้รับการว่าจ้างจะมีบทบาทหน้าที่ซ่ึง 
แตกต่างกันตามความเหมาะสม เช่น 

• ประชาสัมพันธ์สินค้า Catalog on Shelf ตามที่บริษัท 
จัดให้

• รับงานเอกสารไปป้อนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 
และส่งไฟล์งานกลับบริษัท

• รายงานการเยี่ยม การใช้บริการที่ร้าน 7-Eleven ตาม
โอกาสด้วยแบบฟอร์มที่บริษัทจัดให้

• งานตรวจเอกสารการท�างานของคู่ค้าท่ีเข้าท�างานที่ร้าน 
7-Eleven โดยหน่วยงาน Corporate Asset and 
Facilities Management (CAF-M) จัดส่งข้อมูลให้ทาง
ออนไลน์ เมื่อตรวจสอบจบจะรายงานผลการตรวจผ่าน
อีเมลกลับมายังหน่วยงาน CAF-M 

จากนโยบายและแนวทางการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือผู้พิการ เป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทได้ให้ความ
ส�าคัญ และมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะสนับสนุนผู้พิการ ด้วยการ
หยบิยืน่โอกาสในการท�างาน เพือ่สร้างโอกาสในการมคีณุภาพชวีติ
ท่ีดี โอกาสในการมีจุดยืนในสังคม และบริษัทจะยืนหยัดสร้าง
โอกาสให้แก่ผู้พิการต่อไป

ทัง้น้ี สามารถค�านวณผลตอบแทนทีเ่ป็นมลูค่าเพิม่ ท่ีเกดิจาก
ยอดขายของสินค้าหลังจากที่ได้รับรางวัล มีการเติบโตมากกว่า 
ค่าเฉลี่ยของสินค้ากลุ่มเดียวกัน ซึ่งเป็นประโยชน์กับ ซีพี ออลล์  
ให้ได้ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากยอดขายส่วนเพิ่มซึ่งสามารถค�านวณ
เป็นก�าไรขั้นต้นที่บริษัทจะได้เพิ่มขึ้นถึง 153 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให ้การด�าเนินงานและการพัฒนา
นวัตกรรมขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างผลตอบแทนทางการเงินให้แก่องค์กร และผลตอบแทนท่ี 
จะเกิดกับสังคมในระยะยาวอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมีความมุ่งมั่น 
ทีจ่ะพฒันา Open Innovation Platform ให้มีประสทิธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น และจัดการประกวด 7 Innovation Awards เป็นประจ�า
ทุกปี  เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีผลงานในเชิงนวัตกรรมได้มีโอกาส
ในการเผยแพร่ผลงานและพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ SMEs ไทยมี
คุณภาพก้าวไกลในระดับโลกเคียงคู่ไปกับบริษัทและประเทศชาติ
สืบไป

4. การสนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าคนทุกคนล้วนมีศักยภาพ 

ในตนเอง ควรได้รบัโอกาสและการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมโดยไม่แบ่ง
แยกเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของ
ร่างกาย บริษัทจึงได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทยีมมาโดยตลอด โดยการเปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปเข้ามาเป็น
ส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นบรษัิท ไม่ว่าบคุคลน้ันจะเป็นผูพิ้การหรอื
ไม่กต็าม บรษิทัพร้อมทีจ่ะให้โอกาสและผลกัดนั เพือ่ให้บคุคลกลุม่นี้
ได้เหน็คณุค่าในตนเอง สามารถช่วยเหลอืตนเองและครอบครัวได้ 
อีกทั้งเพื่อพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าผู้พิการสามารถท�างาน และด�ารง
ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอเพียงการให้โอกาสจากสังคม

โดยบริษทัได้แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการเพือ่คนพกิารขึน้
ในปี พ.ศ. 2556  ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญติัส่งเสรมิและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ว่าด้วยเรื่องการก�าหนดจ�านวน
คนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงาน
ของรัฐรับเข้าท�างาน และจ�านวนเงินท่ีนายจ้างหรือเจ้าของสถาน
ประกอบการต้องน�าส่งเข้ากองทนุส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติ
คนพิการ พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและ
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5. การจัดการข้อขัดแย้งและสร้างการยอมรับจากชุมชน
ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึง

ความส�าคัญของการอยู่ร่วมกับชุมชนเสมอ ดังน้ัน บริษัทจึงให้
ความส�าคญัในทกุกระบวนการของการด�าเนนิงาน ต้ังแต่การเลอืก
พ้ืนที ่การก่อสร้าง ตลอดจนการเปิดให้บรกิาร เพือ่ให้ชมุชนรอบๆ 
ร้านสาขา ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการ อาทิ การสร้าง
ความสะดวกในการด�ารงชีวิต การยกระดับมาตรฐานความ
ปลอดภัยให้ชุมชน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่จะ
ช่วยเพิ่มระดับความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน ดังนี้

5.1 การสร้างสัมพันธ์กับชุมชนก่อนและหลังการสร้างศูนย์ 
 กระจายสินค้า 

บรษิทัค�านงึถงึผลกระทบต่างๆ ต่อชมุชนใกล้เคียงอนัเกดิจาก
การสร้างศูนย์กระจายสินค้า จึงมีนโยบายก�าหนดไว้ทั้งก่อนและ
หลังการสร้างศูนย์กระจายสินค้า ได้แก่

• จัดท�าประชาพิจารณ์โดยหน่วยงานราชการ หรือองค์การ
บริหารส่วนต�าบล (อบต.) ตามขั้นตอนทางกฎหมาย  
กล่าวคือ เมื่อเริ่มด�าเนินการสายงานที่เกี่ยวข้องจะยื่น 
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือ อบต. เพื่อให้น�า
ประกาศการก่อสร้างมาติด หากไม่มีการโต้แย้งหรือ
คดัค้านจากชุมชน หน่วยงานราชการจงึออกใบอนญุาตให้
ก่อสร้าง 

• หากเป็นศนูย์กระจายสนิค้าทีจ่ดทะเบยีนเป็นโรงงานจะมี
แผนที่แสดงการใช้ที่ดินในระยะ 50 เมตร รอบๆ ศูนย์
กระจายสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานไม่อยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชนจนเกินไป

• กลุม่หรอืผูแ้ทนจากศูนย์กระจายสนิค้าจะเข้าร่วมกจิกรรม
ประเพณีชุมชน กิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ของภาครัฐ ตลอด
จนการวางแผนชุมชนระดับหมู ่บ้าน/ต�าบล ตามท่ีมี
หนังสือแจ้งมา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศูนย์กระจายสินค้ากับชุมชน และสื่อสารให้ชุมชนทราบ
ถึงงานกิจกรรมต่างๆ และเชิญสมาชิกชุมชนให้มาร่วม
กิจกรรมของศูนย์กระจายสินค้า

• มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนรอบศูนย์กระจาย
สินค้าผ่านช่องทางตู้รับข้อร้องเรียน และการส่งหนังสือ
ร้องเรียนไปยัง อบต.

5.2 การส่งเสริมสนับสนุนสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค
บริษัทได้ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

(สคบ.) โดยได้ให้ปฏิญญาความร่วมมือเมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อ
ด�าเนินนโยบายให้ความคุ ้มครองสิทธิผู ้บริโภคว่าด้วยการรับ 
เรื่องราวร้องทุกข์ ณ ร้าน  7-Eleven ทุกสาขา ซึ่งบริษัทได้อ�านวย
ความสะดวกด้านการร้องเรียนของผูบ้รโิภคมาตลอดระยะเวลา 15 ปี 
อีกทั้งบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการเช่นนี้ต่อไป

5.3 โครงการฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ต้น และโครงการฝึกซ้อม 
 ดับเพลิงและหนีไฟส�าหรับชุมชน

บรษิทัเลง็เห็นว่าเหตเุพลงิไหม้เป็นภาวการณ์ทีค่วบคมุได้ยาก 
และสร้างความเสียหายแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเกิดจาก
ความเข้าใจท่ีไม่เพียงพอเก่ียวกับการป้องกันและระงับเหตุการณ์
อัคคีภัย ดังนั้น การให้ความรู้และทักษะแก่ประชาชนในชุมชน 
จึงเป็นกระบวนการแก้ปัญหาท่ีต้นเหต ุท้ังยงัเป็นการสร้างความยัง่ยนื
ให้แก่ชมุชนจากการทีป่ระชาชนสามารถรบัมอืกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้
ได้ด้วยตัวเอง

ในการนี้ บริษัทได้จัดท�า “โครงการฝึกอบรมการดับเพลิง 
ข้ันต้น” และ “โครงการฝึกซ้อมดบัเพลงิและหนไีฟ” ข้ึนท่ีชมุชนต่างๆ 
ทั่วประเทศ โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว 55 ชุมชน 
เฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ด�าเนินการท้ังสิ้น 4 ชุมชน แบ่งเป็น 
“โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น” จ�านวน 3 ชุมชน ได้แก่ 
ส�านักงานเขตดินแดง ส�านักงานเขตพญาไท และส�านักงานเขต
จอมทอง และ “โครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ” จ�านวน  
1 ชุมชน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ

5.4 การใช้ข้อมูลจาก CCTV ช่วยการด�าเนินงานของต�ารวจ
บริษัทได้ก�าหนดให้ร้าน 7-Eleven ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ได้

มาตรฐาน จ�านวน 8 ตัวต่อสาขา และนโยบายดังกล่าวก็ด�าเนิน 
ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงสิ้นปี พ.ศ. 2559 โดยมีร้าน 7-Eleven ที่
ด�าเนนิการทัง้สิน้ 9,600 สาขา หรอืคดิเป็นร้อยละ 100 และมส่ีวน
ช่วยสนับสนุนหลักฐานในการด�าเนินคดีกว่า 417 คดี
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5.5  การส่งเสริมด้านการศึกษา
บรษิทัให้ความส�าคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทย โดยก่อตัง้

สถานศึกษาส�าหรับการเรียนการสอนในรูปแบบภาคทฤษฎีควบคู่
กับการปฏิบัติ (Work Based Learning) ประกอบด้วย วิทยาลัย
เทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์ ศนูย์การเรยีนปัญญาภิวฒัน์ และสถาบัน
การจดัการปัญญาภิวฒัน์ รวมทัง้ได้ร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาใน
การจดัการเรียนการสอน 142 สถานศกึษา เพือ่เตรยีมความพร้อม
แก่เยาวชนให้เข้าใจถึงชีวิตของการท�างาน

ถดัมาในปี พ.ศ. 2558 บรษัิทได้ลงนามร่วมกับสมาคมพฒันา
ผู้ประกอบการธรุกจิค้าปลกีไทย และกรมการค้าภายใน กระทรวง
พาณิชย์ ด�าเนินโครงการ “ทุนสานฝันเพื่อลูกหลานโชห่วย” โดย
การมอบทนุการศึกษาให้แก่ลูกหลานผูค้้ารายย่อย ร้านโชห่วย และ
พนักงานร้านโชห่วย ให้มีโอกาสเข้าศึกษาด้านธุรกิจค้าปลีกที่
วทิยาลัยเทคโนโลยปัีญญาภวิฒัน์และศนูย์การเรยีนปัญญาภวิฒัน์ 
จ�านวน 20 แห่งทัว่ประเทศ เพือ่น�าความรูท้ีไ่ด้ไปพฒันาธรุกจิของ
ตนเองให้มีความยั่งยืน และปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้เตรียมงบ 135 
ล้านบาทโดยประมาณ เพ่ือมอบเป็นทนุการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย 
ตามนโยบายการศึกษาพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นนโยบายหลักของ
บริษัทด้วย

5.6 กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR after Process) ปี พ.ศ. 2559
ในกระบวนการสร้างการยอมรับจากชุมชน บริษัทได้จัดท�า

กิจกรรมเพ่ือสังคมในลักษณะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
สามัคคีของคนในชุมชน ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในวงกว้าง โดย
กจิกรรมต่างๆ ทีจั่ดท�ามเีป้าหมายจะให้เกดิข้ึนครอบคลมุทุกชุมชน
ทีม่ศีนูย์กระจายสนิค้าของบรษิทัตัง้อยู ่ตัวอย่างกจิกรรมในปี พ.ศ. 
2559 เช่น

• โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์
ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
สร้างกระแสนิยมและเสรมิสร้างภูมคุ้ิมกนัทางจติใจในกลุม่
เยาวชน ชุมชน และสังคม มิให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ของบริษัทที่กระจายอยู่
ทุกภูมิภาค เป็นแกนน�าหลักในการด�าเนินโครงการ อาทิ 
การจัดอบรมให้แก่เยาวชนกว่า 10,000 คนทั่วประเทศ  

• โครงการปลกูป่าชายเลนและปล่อยพนัธุส์ตัว์น�า้ จดัท�าขึน้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยม ี
เป้าหมายหลกัคอืการฟ้ืนฟปู่าชายเลนให้อดุมสมบรูณ์ เป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์และเป็นแหล่งอาหารส�าหรับชุมชน

• โครงการโรงเรยีนรกัการอ่าน เป็นโครงการทีบ่ริษทัร่วมกบั
ส�านักการศึกษา เทศบาลนครราชสีมา จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้แก่คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2559 
ภายในงานได้เชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียง เช่น คุณชมัยภร 
แสงกระจ่าง ศลิปินแห่งชาตสิาขาวรรณศลิป์ และ รศ.กลุวรา 
ชพูงษ์ไพโรจน์ นกัเล่าการ์ตนูชือ่ดงั ฯลฯ มาเป็นผู้บรรยาย
เกี่ยวกับการจัดห้องสมุดในโรงเรียน ซึ่งโครงการดังกล่าว
มีผู้รับเข้าอบรมไม่ต�่ากว่า 100 คน

• โครงการ Youth Day 10th ZInsight : มหกรรมรวมพล 
เยาวชนท�าดี โดยบริษัทได้ด�าเนินงานร่วมกับเครือข่าย
เยาวชนพฒันาศกัยภาพ และกรมกจิการเดก็และเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559 โดยเปิดโอกาส
ให้นิสิตนักศึกษาจาก 8 สถาบัน และนักเรียนกว่า 100 
โรงเรียนทั่วประเทศ เข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อาทิ 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การรณรงค์การใช้ถุงผ้า การ
พมิพ์หนงัสอืเพือ่น�าไปแปลเป็นอกัษรเบรลล์ และการปลูก
ต้นไม้ เป็นต้น

• การแข่งขนัหมากล้อมอาชวีศกึษา ครัง้ที ่15 โดย ซีพ ีออลล์ 
เป็นผู ้สนับสนุนร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคล�าพูน จัดขึ้น 
เมือ่วนัท่ี 24-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เพือ่เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์ กีฬาหมากล ้อมให ้ เป ็นที่ รู ้ จั ก ใน 
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที่เหมาะสม
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การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ : Living Well

1. การพัฒนาคุณค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ความส�าคัญกับการสร้างผลประกอบการที่ดี เพื่อ

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกัน
บริษัทยังค�านึงถึงการเติบโตของกลุ่มคู่ค้าทางธุรกิจต้ังแต่ คู่ค้า
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ที่ร่วมกันสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
มาด้วยกัน บริษัทจึงได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานให้มีความ
ยืดหยุ่น เหมาะสม และสามารถแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิด
ปัญหาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้เกดิความมัน่คงทัง้บรษิทัและ
คู่ค้ารายส�าคัญโดยมีรายละเอียดการด�าเนินงาน ดังนี้

1.1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
บริษทัได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ 

(Business Continuity Management) โดยใช้แนวทางตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 22301 มาเป็นกรอบในการ 
ด�าเนินงาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก ดังนี้

• การบรหิารความเสีย่ง ก่อนเกดิเหต ุรวมทัง้ความเส่ียงด้าน
ความปลอดภัย 

• การบริหารเหตุวิกฤติ ระหว่างเกิดเหตุ รวมทั้งการบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

• การฟื้นฟูความเสียหาย หลังเกิดเหตุ ให้ธุรกิจกลับมาเข้า
สู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

บรษิทัจงึได้จดัท�าแนวปฏิบตัเิพือ่ให้การบรหิารความต่อเนือ่ง
ทางธุรกิจด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ ในกรณีเมื่อเกิดสภาวะฉุกเฉิน 
อาทิ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เหตุการณ์จราจล ฯลฯ อีกทั้งบริษัท
ได้มีการจัดเตรียมแผนและฝึกซ้อมบุคลากรตามแผนเผชิญเหตุ
องค์กรอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รบัมอืเหตกุารณ์วกิฤตไิด้อย่างทนัท่วงท ี
รวมท้ังได้จัดตั้งทีมประเมินวิกฤติท�าหน้าที่เตือนภัย เพ่ือให้ศูนย์
บริหารเหตุวิกฤติประเมินสถานการณ์และสั่งการไปยังหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ให้สามารถเตรยีมการรบัมอืได้อย่างเหมาะสม ทนัเวลา 
โดยมีกระบวนการ ดังภาพ

เกิดเหตุวิกฤติ
รหัสสี
การรับมือ

สัญญาณ
เตือนภัย

พื้นที่เสี่ยงภัย

ศูนย�บริหารเหตุวิกฤติ
Crisis Centre

 วิเคราะหขอมูล
 ประเมินสถานการณ
 ประกาศใชแผน BCM
 สั่งการไปยังผูเกี่ยวของ
 ติดตามผลการดำเนินงาน

Crisis Committee

Enterprise Risk Manager

Risk Manager

Risk Champion

BCM Team

Support Team

กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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สื่อสารแบบ
Call Tree

ทดสอบระบบ
การใช�งาน

จำลอง
สถานการณ�

สรางสถานการณจำลอง เกิดเหตุจราจลพื้นที่สีลม
ทำใหพนักงานไมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได

ทำรายงานการสื่อสารสถานการณแบบ Call Tree ผานระบบ SMS
เพื่อให Risk Champion และ Risk Manager รับทราบและสื่อสารไปยัง BCM Team
ของแตละหนวยงาน เขารายงานและปฏิบัติงานที่ศูนยปฏิบัติงานสำรองตามแผนที่กำหนด

ทดสอบระบบการใชงานของพื้นที่ปฏิบัติงานสำรอง
เพื่อสรางความมั่นใจในระบบตางๆ วาสามารถใชงานไดจริง เชน ระบบคอมพิวเตอร
โดยทำการทดสอบระบบการใชงานพื้นฐานของแตละบุคคล อาทิ Lotus Notes 
การ Map Drive ระบบ SAP เปนตน รวมถึงการใชอุปกรณสนับสนุนอื่นๆ เชน Printer 
โดยที่ BCM Support Team คอยใหความชวยเหลือตลอดการฝกซอม

เพือ่ให้ธรุกจิสามารถด�าเนินได้อย่างต่อเน่ือง บรษิทัจงึได้มกีาร
วิเคราะห์ผลกระทบทางธรุกิจ (Business Impact Analysis : BIA) 
จากรายการความเสี่ยงที่ส�าคัญ  และน�ามาก�าหนดเป็นแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) ระดับ
องค์กร อาทิ แผนสินค้ากลยุทธ์หลักทดแทน แผนศูนย์กระจาย
สินค้าส�ารอง แผนรองรับระบบสารสนเทศหยุดชะงัก เป็นต้น  
รวมทั้งได้ด�าเนินงานทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
แผนต่างๆ เป็นประจ�าทุกปี

โดยในปี พ.ศ. 2559 หน่วยงานบรหิารความเสีย่งและฉกุเฉนิ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการซ้อมแผนบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจที่ส�าคัญ ได้แก่

1. แผนรองรับระบบสารสนเทศหยุดชะงัก โดยการจ�าลอง
สถานการณ์กรณีที่ศูนย์สารสนเทศหลักหยุดชะงักเนื่องจากเกิด
อัคคีภัย จึงจ�าเป็นต้องใช้ศูนย์สารสนเทศส�ารองท�างานทดแทน  
เพือ่ให้ข้อมลูและระบบสารสนเทศทีส่�าคญัต่อการให้บรกิารลกูค้า
ทั่วประเทศ สามารถกลับมาใช้งานได้ตามแผนและระยะเวลา 
ที่ก�าหนด โดยมีผู้ร่วมฝึกซ้อมและสังเกตการณ์จากทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกว่า 30 คน

2. แผน BCP : แผนสถานที่ส�านักงานส�ารอง มีการจ�าลอง
สถานการณ์กรณีที่ส�านักงานพ้ืนที่สีลมไม่สามารถใช้การได้
เนื่องจากเกิดเหตุจราจล จึงจ�าเป็นต้องสื่อสารและประกาศย้าย
พนักงาน BCM Team ไปท�างานยังสถานที่ส�ารองธาราพาร์ค เพื่อ
ให้ระบบการท�างานให้บริการลูกค้าส�าคัญท�างานได้อย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนและระยะเวลาท่ีก�าหนด โดยมีผู ้ร ่วมฝึกซ้อมและ
สังเกตการณ์จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 96 คน

ส�าหรับผลการฝ ึกซ ้อมทางคณะท�างานได ้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพของแผนการท�างานร่วมกันของทุกฝ่าย ท�าให้
สามารถลดเวลาการย้าย BCM Team ไปท�างานได้เร็วขึน้อกีช่ัวโมง 
นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ก�าหนดมาตรการเตรยีมความพร้อมรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง

ขั้นตอนการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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ตัวอย่างมาตรการเตรียมความพร้อมภาวะฉุกเฉินของ ซีพี ออลล์

ปัจจัยเสี่ยง
ที่ส�าคัญ

ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น

มาตรการป้องกัน มาตรการจัดการ มาตรการฟื้นฟู ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด

นำ้าท่วม ศูนย์กระจาย
สินค้า

1. ติดตามและประเมิน
สถานการณ์

2. แผนย้ายสิ่งของ 
ขึ้นที่สูง

3. ออกแบบอาคาร 
ไม่ให้นำ้าเข้าอาคาร

4. ยกระดับถนน 
เส้นทางเข้า-ออก 
ให้สูงกว่าระดับนำา้ท่วม

1. แผนก้ันนำา้ด้วยกระสอบทราย/ 
กำาแพงกั้นนำ้า

2. แผนสูบนำ้าออก
3. แผนระบบไฟสำารอง
4. แผนใช้เส้นทางสำารอง
5. แผนย้ายไปปฏิบัติงานที่

ศูนย์ทำางานสำารอง
6. แผนการส่งสินค้าโดยตรง

จากผู้ผลิต

1. แผนฟื้นฟู 
เยียวยาพนักงาน

2. แผนฟ้ืนฟอูปุกรณ์
เครื่องมือและ
สถานที่ทำางาน

3. แผนฟื้นฟูระบบ
การขนส่งสินค้า 
ไปยังร้านสาขา

• คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการทำางาน
พื้นที่ศูนย์
กระจายสินค้า

• คณะกรรมการ
จัดการเหตุ
วิกฤติ

• BCM Team

การย้ายไป
ทำางานในศูนย์
กระจายสินค้า
สำารองภายใน
เวลาที่กำาหนด 
(Recovery 
Time 
Objective)

ร้านสาขา 1. ติดตามและประเมิน
สถานการณ์

2. แผนย้ายสิ่งของ 
ขึ้นที่สูง

3. ออกแบบร้านไม่ให้
นำ้าเข้า

4. ยกระดับร้านให้สูง
กว่าระดับนำ้าท่วม

1. ตัดกระแสไฟฟ้าภายใน 
เมื่อนำ้าเข้าร้าน 

2. จัดเก็บอุปกรณ์ เอกสาร 
ที่สำาคัญในที่ปลอดภัย

3. การสูบนำ้าออกจากร้าน
4. ดูแลความปลอดภัยทีมงาน

และลูกค้า
5. แผนการทำางานในกรณี

ไฟฟ้าดับ
6. แผนโอนย้ายสินค้าไปร้าน

สาขาอื่น
7. แผนปิดร้าน และอพยพ 

ไปยังร้านใกล้เคียง

1. แผนฟื้นฟู 
เยียวยาพนักงาน

2. แผนฟ้ืนฟอูปุกรณ์
เครื่องมือและ
สถานที่ทำางาน 
ร้านสาขา

3. แผนจัดเตรียม
สินค้าใหม่ทดแทน
ที่เสียหาย

• คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการทำางาน
พื้นที่ร้านสาขา

• คณะกรรมการ
จัดการเหตุ
วิกฤติ

• BCM Team

การซ่อมร้านให้
กลับมาทำางาน
ปกติภายในเวลา
ที่กำาหนด 
(Recovery 
Time 
Objective)

ไฟไหม้ สำานักงาน 1. ออกแบบอาคารและ
ควบคุมการใช้
อุปกรณ์ให้รองรับ
การป้องกันการ
เกิดไฟไหม้

2. ตรวจสอบและ
กำาจัดจุดเสี่ยงภัย
ภายในอาคาร

3. ติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัยไฟไหม้

1. แผนการระงับไฟไหม้และ
อพยพพนักงานออกจาก
อาคาร

2. แผนการอบรมและฝึกซ้อม
บคุลากรท่ีเก่ียวข้องตามแผน

3. แผนการประสานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ 
และพื้นที่ใกล้เคียง

4. แผนย้ายไปปฏิบัติงานที่
ศูนย์ทำางานสำารอง

1. แผนฟื้นฟู 
เยียวยาพนักงาน

2. แผนฟื้นฟู
ซ่อมแซมระบบ
สนับสนุนการ
ทำางานและสถานที่
ทำางาน

• คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการทำางาน
พื้นที่สำานักงาน

• คณะกรรมการ
จัดการเหตุ
วิกฤติ

• BCM Team

การย้ายไป
ทำางานในสถาน
ทำางานสำารอง
ภายในเวลาที่
กำาหนด RTO

ศูนย์กระจาย
สินค้า

1. ออกแบบอาคารและ
ควบคุมการใช้
อุปกรณ์ให้รองรับ
การป้องกันการ
เกิดไฟไหม้

2. ตรวจสอบและ
กำาจัดจุดเสี่ยงภัย
ภายในอาคาร

3. ติดตั้งสัญญาณ
เตือนภัยไฟไหม้

1. แผนการระงับไฟไหม้และ
อพยพพนักงานออกจาก
อาคาร

2. แผนการอบรมและฝึกซ้อม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ตามแผน

3. แผนการประสานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ 
และพื้นที่ใกล้เคียง

1. แผนฟื้นฟู 
เยียวยาพนักงาน

2. แผนฟ้ืนฟอูปุกรณ์
เครื่องมือและ
สถานที่ทำางาน

3. แผนฟื้นฟูระบบ
การขนส่งสินค้าไป
ยังร้านสาขา

• คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ในการทำางาน
พื้นที่ศูนย์
กระจายสินค้า

• คณะกรรมการ
จัดการเหตุ
วิกฤติ

• BCM Team

การย้ายไป
ทำางานในสถาน
ทำางานสำารอง
ภายในเวลาที่
กำาหนด RTO
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บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนบริษัทและรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมุ่งมั่นเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ผ่านนโยบาย
การด�าเนินงานด้านการบรหิารทรพัยากรมนษุย์ซึง่เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ของบริษัท ตั้งแต่การสรรหา การพัฒนา และการรักษา 
ดังนี้

2.1  การวางแผนอัตราก�าลังบุคลากร (กระบวนการสรรหา)
บรษิทัจดัท�า Workforce Scenario Planning เพือ่เป็นแผน

บริหารอตัราก�าลังคนทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่มคีวามยดืหยุน่
สอดรับกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และอัตราการเข้า-ออกของ
พนักงาน (Turnover Rate) โดยจัดท�าแผนบริหารอัตราก�าลังคน
ให้สอดคล้องตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความต้องการของ 
สายงาน ผ่านกระบวนการ 

การก�าหนดเป้าหมายอัตราก�าลังบุคลากร (Workforce 
Planning) บริษัทได้จัดท�าแผนการสรรหาเป็นรายเดือนและ 
รายไตรมาส ซึ่งจะวางแผนการสรรหาตามลักษณะงาน ได้แก่  

สายส�านักงาน (พนักงานประจ�าส�านักงานใหญ่) สายปฏิบัติการ 
(พนักงานร้านสาขา และพนักงานศูนย์กระจายสินค้า) โดยมีการ
ก�าหนดอัตราก�าลังคนตามความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ทิศทาง  
เป้าหมาย ให้สอดคล้องกบัแผนการขยายธรุกิจ และความต้องการ 
ของหน่วยงานต้นสังกัด อ้างอิงจากแผนส�ารวจอัตราก�าลังคนใน
แต่ละปี โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบุคคลกลาง  
และอนุมัติโดยคณะเจ้าหน้าที่บริหาร  

การสรรหาบคุลากร ในการก�าหนดช่องทางการสรรหาบริษทั
ได้ก�าหนดกลยุทธ์การสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) 
โดยเน้นความครอบคลมุ “ทุกช่องทาง ทุกโอกาส ทกุสถานการณ์” 
เพื่อรองรับความต้องการของสายงานต้นสังกัด และผู้สมัครงาน 
ทั้งในรูปแบบพนักงานประจ�า พนักงานปฏิบัติการ และนักศึกษา
ฝึกงาน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ อาทิ  
สื่อออนไลน์ การสมัครผ่านร้านสาขาทั่วประเทศ โครงการ 
ช่วยเพื่อนหางานโดยให้พนักงานแนะน�าคนรู้จัก การสรรหาโดย
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนช่องทางสรรหาอื่นๆ 
อาทิ งานนัดพบแรงงานสร้างเครือข่ายการสรรหา การสัมภาษณ์
งานตามแหล่งชุมชน เป็นต้น

1 2 3

ภาพที่ xx กระบวนการการสรรหาบุคลากรของ ซีพี ออลล

กระบวนการ
สรรหาพนักงาน

กระบวนการ
พัฒนาทุนมนุษย

กระบวนการ
รักษาพนักงาน

2. การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากรและการพัฒนา 
 ทุนมนุษย์ 
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นอกจากช่องทางการสรรหาข้างต้น บรษัิทยงัมนีโยบายขยาย
โอกาสด้านการจ้างงานไปยังกลุ่มพื้นท่ีที่มีความเส่ียง หรือความ
ท้าทายด้านอตัราก�าลังคน โดยอ�านวยความสะดวกด้านการเดนิทาง
และท่ีพัก พร้อมทั้งจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตาม 
ความเหมาะสม อีกทัง้บริษทัยงัได้ทบทวนความส�าเรจ็ของแผนการ
สรรหาและประเมนิประสทิธผิลของช่องทางการสรรหาเป็นประจ�า
ทุกเดือน ซ่ึงสามารถวัดผลส�าเร็จของการสรรหาบุคลากรด้วย
การน�าจ�านวนบุคลากรที่สรรหาได้มาเปรียบเทียบกับความ
ต้องการ (Fulfillment Rate) เพ่ือให้มีความเหมาะสม สอดรับ 

จ�านวนพนักงานทั้งหมด

รายละเอียดพนักงาน
2557 2558 2559

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

พนักงานประจำา (คน) 12,493 27,230 13,282 29,811 14,621 34,603

พนักงานรายวัน (คน) 814 407 803 407 771 405

Part Time Special* (คน) 1,442 3,924 1,561 4,239 1,549 3,761

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามระดับปฏิบัติงาน

ผู้บริหารระดับสูง (คน) 493 443 506 461 479 487

ผู้บริหารระดับกลาง (คน) 2,151 5,019 2,298 5,405 2,390 5,772

ระดับปฏิบัติการ  (คน) 12,105 26,099 12,842 28,591 14,072 32,510

จ�านวนพนักงานจ�าแนกตามอายุ

อายุ < 30 12,546 27,945 13,102 30,016 10,457 24,969

อายุ 30 - 50 2,057 3,534 2,388 4,343 6,344 13,691

อายุ > 50 146 82 156 98 140 109

จ�านวนพนักงานทั้งหมด (คน)
14,749 31,561 15,646 34,457 16,941 38,769

46,310 50,103 55,710

หมายเหตุ * พนักงาน Part Time Special คือ พนักงานร้านที่ท�างาน 3 กะ ที่ยังไม่พร้อมจะท�างานเป็นรายเดือน

กับความต้องการของสายงาน และสถานการณ์ทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลง

จากกระบวนการสรรหาและการก�าหนดแผนอัตราก�าลังคน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมีระบบการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทมีบุคลากรจ�านวน 55,710 คน  
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสามารถจ�าแนก
รายละเอียดของพนักงานได้ดังตาราง
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จากข้อมูลจ�านวนพนักงานดังกล่าวสามารถจ�าแนกจ�านวนและอัตราส่วนระหว่างพนักงานเข้าใหม่ และพนักงานที่พ้นสภาพ 
โดยจ�าแนกตามเพศ ช่วงอายุ และพื้นที่การให้บริการ ได้ดังตาราง

จ�านวนพนักงานเข้าใหม่และพนักงานพ้นสภาพ

รายละเอียดพนักงาน
2557 2558 2559

เข้าใหม่ พ้นสภาพ เข้าใหม่ พ้นสภาพ เข้าใหม่ พ้นสภาพ

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามเพศ

เพศชาย (คน) 12,317 8,457 13,602 8,946 14,327 9,358

ร้อยละ 26.60 18.26 27.15 17.86 25.72 16.80

เพศหญิง (คน) 28,366 18,066 32,987 20,025 35,505 20,552

ร้อยละ 61.25 39.01 65.84 39.97 63.73 36.89

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามช่วงอายุ

อายุไม่เกิน 30 ปี 36,307 23,003 41,977 25,213 44,317 25,874

ร้อยละ 78.40 49.67 83.78 50.32 79.55 46.44

อายุระหว่าง 30 – 50 ปี 4,371 3,514 4,608 3,756 5,510 4,030

ร้อยละ 9.44 7.59 9.20 7.50 9.89 7.23

อายุมากกว่า 50 ปี 5 6 4 2 5 6

ร้อยละ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

จ�านวนของพนักงานจ�าแนกตามพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 18,898 12,896 18,732 13,031 19,716 13,239

ร้อยละ 40.81 27.85 37.39 26.01 35.39 23.76

ต่างจังหวัด 21,785 13,627 27,857 15,940 30,116 16,671

ร้อยละ 47.04 29.43 55.60 31.81 54.06 29.92

รวมจ�านวนพนักงานทั้งหมด 40,683 26,523 46,589 28,971 49,832 29,910

อัตราส่วนพนักงานเข้าใหม่ : พ้นสภาพ 1.53 1.00 1.61 1.00 1.67 1.00
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2.2 การพัฒนาทุนมนุษย์
บริษัทมีความเช่ือมั่นอย่างยิ่งว่าบุคลากรที่มีคุณภาพเป็น

หัวใจส�าคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงปลูกฝังพนักงานให้เป็น
ท้ังคนเก่งและคนดี ตามวฒันธรรมองค์กร “วัฒนธรรม Harmony” 
โดยพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่เสริมสร้าง
คุณธรรมให้กับพนักงาน เช่น หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ
และข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน รวมทั้งหลักสูตรท่ีเสริมสร้างด้าน
ความสามารถที่สอดคล้องกับสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ 
(Functional Competency) ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ�าปี เพื่อให้บุคลากรทุกระดับชั้นและทุกสายงาน 
มโีอกาสพัฒนาทกัษะความสามารถของตนเอง ซึง่สามารถจ�าแนก
หลักสูตรการฝึกอบรมได้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

2.2.1 จ�าแนกหลักสูตรตามลักษณะงาน ได้แก่
• ระดับปฏิบัติการสายร้าน เป็นหลักสูตรการฝึก

อบรมมาตรฐานพนักงานระดับต ่างๆ อาทิ 
มาตรฐานพนักงานร้าน มาตรฐานผู้ช่วยผู้จัดการ
ร้าน มาตรฐานผู ้จัดการร้าน มาตรฐานผู ้ช่วย 
ผู้จัดการเขต และมาตรฐานผู้จัดการเขต เป็นต้น

• ระดับปฏิบัติการสายส�านักงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
เน้นการพัฒนาความสามารถและภาวะผู้น�าให้กับ
พนักงาน อาทิ หลักสูตรพื้นฐานการเรียนรู้องค์กร 
ทักษะการสื่อสารและประสานงาน Service 
Excellent แนวคิดการปรับปรุงคุณภาพงาน สติ
กบัการพฒันาตนเอง และการเตรยีมพืน้ฐานระดบั
หัวหน้า เป็นต้น

จ�านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย

จ�านวนชั่วโมงอบรมจ�าแนกตามระดับงาน
2557 2558 2559

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จ�านวนชั่วโมงอบรมจ�าแนกตามระดับงาน (ชั่วโมงเฉลี่ย/คน/ปี)

พนักงานระดับปฏิบัติการ 18.6 17.3 29.3 29.3 46.21 44.93

ผู้บริหารระดับกลาง 20.9 15.9 46.3 46.5 76.70 74.29

ผู้บริหารระดับสูง 10.1 10.5 54.9 46.4 92.79 81.67

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย (ชั่วโมง/คน/ปี) 18.66 17.27 29.95 29.54 47.28 45.37

• ระดับปฏิบัติการสายกระจายสินค้า เป็นหลักสูตร
ทีเ่น้นการบรหิารจดัการคลังสนิค้าเพือ่ประสทิธภิาพ
ด้านการกระจายสินค้า อาทิ หลักสูตรการเรียนรู้
คลังสินค้าเบื้องต้น การเพิ่มผลผลิตข้ันพื้นฐาน 
ความรูค้ลงัสนิค้าส�าหรบัหวัหน้า เทคนคิการสอนงาน 
OJT (On The Job Training) และมาตรฐาน
หัวหน้าหน่วย เป็นต้น

2.2.2 จ�าแนกหลักสูตรตามประเภทกลุ่มงาน ซึ่งจะเป็น 
 หลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะความรู ้ความ 
 สามารถแก่พนักงานในกลุ ่มงานน้ันๆ ให้มีความ 
 เช่ียวชาญเพิ่มข้ึน อาทิ กลุ่มงานพัฒนาและประกัน 
 คุณภาพ มีหลักสูตรการพัฒนาความคิดสร้างสรรค ์
 และนวัตกรรม การค�านวณและการเขียนตาราง 
 โภชนาการ กลุม่งานบญัชี มีหลกัสตูรการท�างานบญัช ี 
 กลุ่มงานก่อสร้างร้าน มีหลักสูตรเก่ียวกับมาตรฐาน 
 การออกแบบ ก่อสร้าง และการตรวจรับมอบงาน  
 เป็นต้น

  อกีทัง้ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัได้ก�าหนดแผนการ 
 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยก�าหนดหลักสูตร 
 ฝึกอบรมทีเ่น้นมาตรฐานด้านการพฒันาองค์กร ด้าน 
 ธรุกจิเสรมิ ด้านวชิาชพีและการจดัการ จ�านวนทัง้สิน้  
 210 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรในสายส�านักงาน 
 สายกระจายสินค้า สายปฏิบัติการจ�านวนทั้งส้ิน  
 96,363 คน โดยสามารถแสดงรายละเอียดได้ 
 ดังตาราง



บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 45

หลังจากพนกังานได้ผ่านการฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆ แล้ว 
จะได้รับการประเมินผลทักษะความรู้ที่ได้รับทุกไตรมาส ผ่านการ
ด�าเนินงานทั่วไป เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการ
พัฒนารายบุคคล เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการท�างาน และ
แนวทางการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

ทั้งน้ี บริษัทมีแนวทางในการประเมินผลคุณภาพหลักสูตร
หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมด

2.3 การดูแล รักษาบุคลากร (กระบวนการรักษาพนักงาน)
บริษทัมนีโยบายทีเ่ก่ียวข้องกบัการรกัษาอตัราก�าลงัคน อาทิ 

นโยบายการสร้างโอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน นโยบาย
ด้านสวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน การพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งบริษัทยังมีคณะ
กรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ ซึง่เป็นหน่วยงานหลกั
ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสวัสดิการ สภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน การสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและพนักงาน 
ตลอดจนการสร้างระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทกุเพศ ทกุวยั และทกุระดับงาน อนัจะส่งผล
ให้บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการท�างานที่เหมาะสมตามลักษณะ
งาน สามารถยกระดบัความสมดลุของชวีติการท�างาน (Work Life 
Balance) ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพงึพอใจให้แก่
พนักงาน ตลอดจนประสิทธิภาพด้านอัตราก�าลังคนของบริษัทท่ี
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวทางการด�าเนินงาน มีดังนี้

2.3.1 การสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน
บริษัทมีนโยบายการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง

ผูน้�า เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานทีม่คีวามสามารถและ
มีศักยภาพได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นแรง
จูงใจในการท�างานให้บริษัทต่อไป โดยการคัดเลือก 
ผู้สืบทอดต�าแหน่งผู้น�าจากพนักงานที่มีศักยภาพสูง 
(Talent) จากการประเมินคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ 
1. ด้านความประพฤติปฏิบัติ เช่น จริยธรรมในการ
ด�าเนนิธรุกจิ  2. ด้านการเป็นผูน้�า เช่น การสร้างทมีงาน
และความคิดสร ้างสรรค ์ และ 3. ด ้านความ 
สามารถในการบริหารงาน โดยจะได้รับการวางแผน

ความก้าวหน้าเพือ่พฒันาไปสูก่ารสบืทอดต�าแหน่งผู้น�า 
อาท ิโครงการ Senior Leadership Program (SLP) 
ส�าหรับผู้น�าระดับสูง Leadership Development 
Program (LDP) ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง และ
โครงการพัฒนาผู้น�ากลุ่มไพลินในระดับบังคับบัญชา 
โครงการพัฒนาผู้น�ากลุ่มเพทาย ระดับหัวหน้างาน 
เป็นต้น 

2.3.2 สวัสดิการและผลประโยชน์พนักงาน
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการจัดการสวัสดิการ

และผลประโยชน์ของพนักงาน มุ ่งเน ้นความ
ครอบคลุมและความเหมาะสมตามระดับต�าแหน่ง
งาน โดยบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทกุไตรมาส ทัง้ในระดับผูบ้รหิารและระดบัปฏิบตักิาร 
ผลทีไ่ด้จากการประเมนิจะน�าไปใช้พจิารณาการปรับ
ค่าจ้างและโบนัสต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ
หลากหลายรูปแบบ อาทิ การมอบรางวัล Golden 
Ant แก่กลุม่ Ant Mission ทีม่ผีลงานดเีด่น การมอบ
รางวัล Process Excellence Award แก่หน่วยงาน
ท่ีสามารถปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ง่าย การ
มอบเกียรติบัตรแก่พนักงานที่ท�าหน้าที่ด้วยความ
ทุ่มเทเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พนักงานทั่วไปตาม
โครงการเพชรเซเว่น ตลอดจนมีการมอบเงินพิเศษ
เป็นแรงจงูใจให้กบัผู้จดัการร้าน กรณทีีร้่าน 7-Eleven 
มีผลการตรวจสอบมาตรฐานดีเยี่ยม 

บริษัทมีนโยบายให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน
ความเป็นเจ ้าของบริษัทเพื่อสร ้างแรงจูงใจให้
พนักงานมีความจงรักภักดีต่อบริษัท และมุ่งมั่นที่จะ
เติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงมีโครงการสะสมหุ้น
ส�าหรับพนักงาน (Employee Joint  Investment 
Program – EJIP)

ในส่วนการจัดการสวัสดิการให้แก่บุคลากร 
บรษิทัมสีวสัดกิารตามทีก่ฎหมายก�าหนด เช่น การลา
พักผ่อน การลากิจ และสวัสดิการเพิ่มเติม โดย
สามารถจ�าแนกได้ตามประเภท ดังตาราง
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สวัสดิการพนักงาน

สวัสดิการแบ่งตามประเภท พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน

สวัสดิการด้านสุขภาพ

ค่ารักษาพยาบาล (พนักงาน) ✓ ✓

ค่ารักษาพยาบาล (ครอบครัวพนักงาน) ✓ ✓

ค่าห้องและค่าอาหารพนักงาน (IPD) ✓ ✓

ค่าห้องและค่าอาหาร ครอบครัวพนักงาน (IPD) ✓ ✓

ของเยี่ยมพนักงานกรณีเจ็บป่วย (IPD) ✓ ✓

สวัสดิการด้านเศรษฐกิจ

เงินกู้ฉุกเฉิน ✓  -

โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ✓  -

เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านพัก ✓  - 

เงินช่วยเหลือกรณีปฏิบัติงานประจำาสำานักงานมณฑล (เบี้ยกันดาร) ✓  -

เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ ✓ ✓

• กรณีเดินทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ✓   -

• กรณีปฏิบัติงานนอกเขตงานปกติ (ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง) ✓ ✓

สวัสดิการด้านความมั่นคงของชีวิต

เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมพนักงานและครอบครัวพนักงาน ✓ ✓

เงินช่วยเหลือประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตสำาหรับพนักงาน   

• เนื่องจากอุบัติเหตุ ✓ ✓

• ไม่ได้เกิดเนื่องจากอุบัติเหตุ ✓  -

การหยุดลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ✓ -

เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานสร้างวีรกรรม (เสียชีวิต ทุพพลภาพ ) ✓ ✓

เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ ✓ ✓

โครงการสะสมหุ้นสำาหรับพนักงาน (EJIP) ✓ -

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงาน ✓ -

กองทุนประกันสังคม ✓ ✓

กองทุนทดแทน ✓ ✓
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บริษัทได้ก�าหนดสวัสดิการพิเศษอ่ืนๆ ให้แก่พนักงาน เพ่ือ
สร้างความมัน่คงในชวีติ และสร้างความสมดลุของชวีติการท�างาน 
โดยให้ความส�าคัญกับพนักงานช่วงวัยเกษียณอายุ พนักงานใน
พื้นที่เสี่ยงภัย และลูกจ้างปฏิบัติงานร้าน 7-Eleven ด้วยการ
ก�าหนดสวัสดิการต่างๆ รองรับ ดังนี้ 

• โครงการแฟรนไชส์พนกังาน เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้
บุคลากรทั้งปัจจุบันและเกษียณอายุ มีกิจการเป็นของ
ตนเอง โดยได้รบัสทิธพิเิศษในการผ่อนช�าระเงนิลงทนุโดย
ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีพนักงานที่เป็นเจ้าของ
กิจการร้านสาขา จ�านวนทั้งสิ้น 984 ราย และมีจ�านวน
ร้านสาขาจ�านวนทั้งสิ้น 1,146 สาขา 

• สวัสดิการรถรับ-ส่ง และค่าเดินทาง ส�าหรับพนักงาน 
ในพื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่ทุรกันดาร เช่น พื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พื้นที่บนเกาะและบนภูเขา

• โครงการช่วยเหลือลูกจ้างในทางกฎหมาย เป็นโครงการ
ช่วยเหลือพนักงานปฏิบัติการร้านสาขารวมถึงครอบครัว 
ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายจากการด�าเนินคดี

หรือถูกด�าเนินคดีทุกรูปแบบ อาทิ การให้ค�าแนะน�าด้าน
กฎหมาย การอ�านวยความสะดวก การช่วยเหลอืเตม็รปูแบบ
ในชัน้ศาล ซึง่ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัได้ให้ความช่วยเหลอื
พนักงานจ�านวนท้ังสิ้น 83 ราย และญาติของพนักงาน
จ�านวนทั้งสิ้น 13 ราย มีจ�านวนคดีทั้งสิ้น 96 คดี แบ่งเป็น
คดีที่ด�าเนินการแล้วเสร็จ จ�านวน 70 คดี และอยู่ระหว่าง
ด�าเนินการ 26 คดี 

• สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร โดยบุคลากรมีอัตราการกลับ
มาท�างานหลงัระยะการลาหยดุสิน้สดุลงแล้ว (Return to 
Work Rate) แบ่งตามเพศ เป็นเพศหญิงร้อยละ 82.86  
ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 0.05 ส่วนเพศชายไม่มกีารใช้
สิทธิ และอัตราการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจาก
ระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว (Retention Rate) แบ่ง
ตามเพศ เป็นเพศหญงิร้อยละ 99.42 ซึง่เพิม่ข้ึนจากปีก่อน
ร้อยละ 0.98 และเพศชายไม่มีการใช้สิทธิ รายละเอียด 
ดังตาราง

การใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

กรณีของการลา
2557 2558 2559

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง

จำานวนพนักงานที่มีสิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 0 31,561 0 34,457 0 38,769

จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 0 2,282 0 1,828 0 2,086

จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิลางานเลี้ยงดูบุตรแล้วกลับมาทำางาน 0 1,985 0 1,514 0 1,819

จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุดระยะการลาหยุด
เพื่อเลี้ยงดูบุตร และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป 1 ปี

0 1,952 0 1,495 0 1,812

อัตรากลับมาทำางานของพนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการ 
ลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว  
(Return to Work Rate) (ร้อยละ)

0 86.98 0 82.82 0 87.20

อัตราการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมาหลังจากระยะการลาหยุด
สิ้นสุดลงแล้ว  
(Retention Rate) (ร้อยละ)

0 98.34 0 98.45 0 99.62
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2.4 การพัฒนาช่องทางและกลไกการรับเรื่องร้องเรียน 
บริษัทมีมาตรการและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของบุคลากร โดยได้ก�าหนด

3.1 โครงสร้างการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
 อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้แต่งตั้งคณะท�างานด้านความปลอดภัย อาชีว-
อนามัย และสิ่งแวดล้อม จ�านวน 3 คณะท�างาน ประกอบด้วย 
ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง (ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง) และ
ตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง (พนักงานระดับปฏิบัติการ) เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก�าหนดนโยบายด�าเนินงาน ด้านความปลอดภัยฯ โดยมี
บทบาทหน้าท่ี สัดส่วนการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ดังตาราง

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจ�านวนทั้งส้ิน 4 ช่องทาง คือ 
Facebook, E-mail, Call Center และการเคาะระฆัง ซึ่งมี
กระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหา ดังภาพ

ชองทางรับเรื่องรองเรียน

Feedback Feedback Feedbackผูรองเรียน Call Service

ขั้นตอนที่ 1 
แจงหนวยงานที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นตอนที่ 2 
หนวยงานที่เกี่ยวของแจงหนวยงานแกไข 
และวิธีการตอบลูกคากลับมาที่ Call Service

หมายเหตุ * เคาะระฆัง คือ สายด่วนรับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรตลอด 24 ชั่วโมง

*

กลไกรับเรื่องร้องเรียนด้านบุคลากร

3. การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการในการยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานทั้งภายในบริเวณอาคาร
ส�านกังาน ศูนย์กระจายสนิค้า ตลอดจนร้าน 7-Eleven เพือ่ส่งเสรมิ
ให้พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้พนักงาน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
บริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะท�างานขึ้นเพื่อก�าหนด ทบทวนนโยบาย
และกลยุทธ์ ตลอดจนตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ของหน่วยงานในก�ากับและบุคลากร เพ่ือให้การด�าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ของบริษัทสอดคล้องตามหลักกฎหมาย และ
มาตรฐานสากล โดยมแีนวทางการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 49

โครงสร้างการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

3.2  แนวทางการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมของบริษัท ได้น�านโยบาย SHE (Safety, Health and 
Environment) และแนวปฏบิติัตามมาตรฐานสากล มาเป็นกรอบ

ในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัฯ โดยได้ปรบัปรุงนโยบายให้
มคีวามเหมาะสมกับแนวทางการด�าเนนิงานของบริษัท และสอดรบั
กับสถานการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนการพัฒนาความยั่งยืนของ
องค์กร โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังภาพ

คณะท�างาน บทบาทหน้าที่

ระดับพนักงานที่เข้าเป็นตัวแทน 
หรือมีส่วนร่วม

ตัวแทนนายจ้าง
(ร้อยละ)

ตัวแทนลูกจ้าง
(ร้อยละ)

คณะกรรมการนโยบาย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม

• กำาหนดทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ ของกลุ่ม
ธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย 

• ส่งเสริม สนับสนุนบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำาหน่าย  
ให้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยฯ 

• ทบทวนและติดตามรายงานผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
แก่คณะผู้บริหารระดับสูง

100 0

คณะอนุกรรมการนโยบาย 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสิ่งแวดล้อม

• กำาหนด ทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยฯ 
• กำาหนดแผนงาน เป้าหมาย และมาตรการให้สอดคล้องกับ 

คณะกรรมการนโยบาย 
• ผลักดัน ส่งเสริม ให้หน่วยงานภายใต้การดูแลได้ปฏิบัติตามนโยบาย

อย่างเคร่งครัด

100 0

คณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

• นำานโยบายด้านความปลอดภัยฯ มาบงัคบัใช้ภายใต้เขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ 
ทั้งสำานักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และพื้นที่สำานักปฏิบัติการ

50 50

การด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กำหนดระบบ
การตรวจติดตาม
และประเมินผล
การดำเนินงาน

พัฒนา และ
ปรับปรุงแผนการ
จัดการเหตุฉุกเฉิน
ใหเกิดความพรอม
สามารถตอบสนอง

ไดทันทวงที

สนับสนุนให
สภาพแวดลอม

ในสถานที่ปฏิบัติงาน
เกิดความปลอดภัย

ปรับปรุง
กระบวนการทำงาน
ทั้งกระบวนการหลัก
และกระบวนการ

สนับสนุน

ปลูกฝง และ
สรางจิตสำนึก
ใหแกบุคลากร

ทุกระดับ

ประเมิน
ความสอดคลอง

และติดตาม
การดำเนินงาน

กำหนด
วัตถุประสงค 

เปาหมาย แผนงาน 
และแนวทาง
การสื่อสาร
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จำนวนการบาดเจ็บ (คน) 58 33

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (คน) 27 14

อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ *  0.2195 0.1214

อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ * 0.2479 0.2092

เพศหญิงเพศชาย
รายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ

3.2.1 การด�าเนินงานตามมาตรฐานการบริหารความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานตาม
มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และส่ิงแวดล้อม (SHE) โดยยึดแนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐานการจัดการอาชีว-
อนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) 
มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) 
มาตรฐานระบบจัดการพลังงาน (ISO 50001) และ
ได้น�ามาตรฐานดงักล่าวมาประยกุต์เพือ่ใช้เป็นเกณฑ์
มาตรฐาน GLPs (Good Logistics Practices) 
ส�าหรับการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ 
ในศนูย์กระจายสนิค้าของบรษัิท โดยจะมกีารประชุม
ติดตามผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ท�างาน (คปอ.) และคณะอนกุรรมการความปลอดภยัฯ 
เป็นรายเดือนและรายไตรมาส เพื่อประเมินผลและ
ปรับปรุงการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย SHE 

นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแบบสภาพแวดล้อม
การท�างานโดยค�านงึหลกัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม ท้ังในรูปแบบของกระบวนการ 
อุปกรณ์ และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้บุคลากรได้รับความ
ปลอดภัยสูงสุดในขณะปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

• การจัดท�าคู ่มือมาตรฐานส�านักงานด้าน
ความปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ออกแบบ จัดซื้อ ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบ
รักษาความปลอดภัย ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย

• นวัตกรรมเสาสมอบก คือ อุปกรณ์ป้องกัน
ยานพาหนะพุ่งชนร้านสาขาแบบ Stand 
Alone เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่
พนกังาน และลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร โดยในปี 
พ.ศ. 2559 ได้ติดตั้งเสาสมอบกให้แก่ร้าน
สาขาจ�านวนทั้งสิ้น 783 สาขา

จ�านวนและอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน
ในรอบปี พ.ศ. 2559

หมายเหตุ * หน่วยเป็นจ�านวนคนต่อชั่วโมงการท�างาน 200,000 ชั่วโมง



บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) 51

• การออกแบบโครงสร้างอาคารศนูย์กระจาย
สินค้า โดยค�านึงหลักอาชีวอนามัย และ 
สิง่แวดล้อม อาท ิการวางระบบบ�าบัดน�า้เสยี 
โดยผ่านการวเิคราะห์ความเสีย่งจากวศิวกร
ผู้เชี่ยวชาญ 

อกีทัง้ในปี พ.ศ. 2559 บรษิทัได้ท�าการประเมนิ
ผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัฯ โดยวเิคราะห์
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากร เพื่อน�าผล 
ที่ได้มาปรับปรุงแผนการด�าเนินงานในอนาคต 

3.2.2 การเฝ้าระวังโรคจากการท�างาน
บรษิทัได้ประเมนิความเสีย่งในการเกดิโรคจาก

การท�างานของพนกังานทกุสายงาน เพือ่หาแนวทาง
และมาตรการป้องกันในการลดอตัราความเสีย่ง หรอื
ลดอัตราการเกิดโรค อีกทั้งได้ก�าหนดแนวทางการ
รกัษาให้เหมาะสมกบัประเภทของโรค ท�าให้พนกังาน
สามารถปฏิบัติตนได้ในแนวทางที่ถูกต้อง และยังคง
ท�างานได้อย่างมีความสุขต่อไป ซึ่งสามารถแสดง 
รายละเอียดได้ ดังตาราง

ลักษณะของโรคที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน และแนวทางการดูแล รักษา 

ประเภทพนักงาน ชนิดของโรค แนวทางการดูแล / รักษา

พนักงานสำานักงาน • Office Syndrome • โครงการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำาลังกายเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
• การศึกษาระบบการยศาสตร์ (Ergonomics) โดยมุ่งเน้นการขจัดแนวโน้ม

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำางานในอิริยาบถซำ้าๆ 
• ประเมินสภาพแวดล้อมการทำางานของผู้ปฏิบัติงาน ที่อาจมีความเสี่ยง 

และทำาการแก้ไขก่อนที่อาการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นกับบุคลากร

พนักงานปฏิบัติการร้านสาขา • โรคระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท 
(ไข้หวัด ปวดศีรษะ)

• โรคทางโครงร่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ 
(ปวดเมื่อย)

• รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพทั้งในรูปแบบป้องกันและแก้ไขผ่านสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และบันทึกลงร้าน 
เดือนละ 1 ครั้ง 

พนักงานศูนย์กระจายสินค้า • โรคระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท 
(ไข้หวัด ปวดศีรษะ)

• โรคทางโครงร่าง กระดูกและกล้ามเนื้อ 
(ปวดเมื่อย)

• โครงการ 1000 ATTENDANCE อาทิ โครงการเสียงตามสายสุขภาพ
โครงการ Health Promotion Care โครงการไตรมิตร โครงการ 
ออกกำาลังกายก่อนปฏิบัติงาน โครงการ Health Monitoring 

• รณรงค์สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพอนามัย 

อีกทั้งบริษัทได้ก�าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิด
โรคส�าหรับพนักงานศูนย์กระจายสินค้า ในปี พ.ศ. 2559 มีศูนย์
กระจายสินค้าจ�านวน 7 แห่ง เป็นศูนย์น�าร่องโครงการสุขภาพ 
Work Life Balance DC โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแล

สขุภาพ อาท ิกิจกรรมเสรมิสร้างสขุภาพ โครงการลด ละ เลกิ บหุรี่ 
โครงการลดน�้าหนักเพื่อสุขภาพ การอบรมคุณแม่มือใหม่ ซึ่ง
บุคลากรร้อยละ 96.33 มีความพึงพอใจในกิจกรรมที่บริษัทจัดให้ 
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3.3  เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในอนาคต

รายละเอียดตัวชี้วัด

เป้าหมาย (ปี)  
(ร้อยละ)

2559 2560 2561 

เป้าหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำางาน (Safety & Occupational)

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต 0 0 0

อัตราความถี่การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย (IFR) ลดลง ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี

อัตราความรุนแรงจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย (ISR) ลดลง ร้อยละ 50 ภายใน 3 ปี

ความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมการทำางานที่กฎหมายกำาหนด 100 100 100

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

การควบคุมการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง

100 100 100

นอกจากเป้าหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้ก�าหนดแผนการ
ด�าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยการน�าระบบ Behavior 
Based Safety มาใช้เพ่ือลดความเสี่ยงด้านพฤติกรรมที่ไม่
ปลอดภยั อนัส่งผลต่อการเกดิอบุตัเิหตรุะหว่างปฏบิตังิาน รวมทัง้
การฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่พนักงาน อาทิ การขับขี่ปลอดภัย
ส�าหรับพนกังานท่ีขบัรถจักรยานยนต์ โดยมเีป้าหมายการฝึกอบรม 
ร้อยละ 100 และจะพัฒนาระบบติดตามระยะยาว เพื่อประเมิน
ผลการอบรมของผู้ที่ผ่านการอบรมแล้ว

4. การสร้างความพึงพอใจและยกระดับสุขภาพ 
 ความปลอดภัยผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างสรรค์ความพึงพอใจแก่ลูกค้า บนพื้นฐาน
การสร้างสรรค์คุณค่าในเรื่องคุณภาพ การบริการ ตลอดจน 
การแสดงความรบัผดิชอบทกุกระบวนการแก่ผูบ้รโิภค ไม่ว่าจะเป็น 
การสรรหาผลติภณัฑ์และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสขุภาพของผูบ้รโิภค 
การคัดกรองและตรวจสอบสินค้าเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บรโิภค ตลอดจนการสร้างความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคทกุกลุม่ 
โดยมีรายละเอียดการด�าเนินงานต่างๆ ดังนี้

4.1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ในด้านสุขภาพและโภชนาการ
จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความส�าคัญใน

เรื่องสุขภาพและโภชนาการ ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
และในสภาวะทีธ่รุกจิค้าปลกีสมยัใหม่มกีารแข่งขนัสงู ถอืเป็นความ
ท้าทายของบริษัทในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นทางเลือกด้าน
สขุภาพแก่ผูบ้รโิภค เพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าให้มาก
ที่สุด

ในฐานะผู้น�าในธรุกจิค้าปลกีสมัยใหม่ บรษัิทได้มุง่มัน่ท�างาน
ร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและโภชนาการ 
โดยการวางแผนพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการแบ่งปัน
ความรู ้การให้ค�าแนะน�าเชิงคณุภาพจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เช่น 
ผลติภณัฑ์กลุม่ผลไม้สดพร้อมทาน (กล้วยหอม ฝรัง่ แอปเป้ิล ฯลฯ) 
ภายใต้ชื่อตราสินค้า “7-fresh” ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน เช่น 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่อกไก่ ภายใต้ชื่อตรา 
สนิค้า “EZYGO” รวมท้ังการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์อาหารพร้อมทาน
ของคู่ค้า (กลุ่มไข่ อกไก่นุ่ม) ภายใต้ช่ือสินค้า “CP Balance”  
รวมท้ังการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่มีราคา 
เหมาะสมและดต่ีอสขุภาพ เช่น กลุม่สลดัพร้อมทานในรปูแบบถ้วย 
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ส�าหรับแผนงานในปี พ.ศ. 2560 ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและ
โภชนาการจะได้รบัการส่งเสรมิและเพิม่จ�านวนรายการสนิค้าใหม่
มากขึน้ ขนาดของหน่วยบรโิภคทีเ่หมาะสม รวมทัง้การสร้างการรบัรู้
ข้อมูลโภชนาการ โดยแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ ส่ือภายในร้าน 
กิจกรรมทางการตลาด และการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมสาขา
ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายส�าคัญที่จะส่งมอบสินค้าท่ีดี มี
คุณค่าต่อสุขภาพและโภชนาการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

4.2 การดูแลสุขภาพความปลอดภัยของผู้บริโภค 
ในฐานะที่ เป ็นผู ้ ให ้บริการสินค้าและบริการจากคู ่ค ้า 

(Suppliers) ที่หลากหลาย บนพื้นฐานของความปลอดภัย และ 
ถกูสขุลกัษณะ บรษัิทจึงมกีระบวนการในการสนับสนนุคู่ค้าโดยการ
ยกระดับมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็นมาตรฐาน GMP, HACCP และ ISO 22000 โดยบรษิทัมรีะบบ
ประเมินคู่ค้า เพื่อคัดเลือกและประเมินคุณภาพสถานที่ผลิตของ

ซัพพลายเออร์ที่มีการน�ามาตรฐาน GMP มาปรับใช้ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าสินค้าและบริการมีคุณภาพอย่างสม�่าเสมอตลอดเวลา และ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงระบบการตรวจติดตามคู่ค้า โดยการ
เฝ้าตดิตามข้อบกพร่องทีพ่บในแต่ละครัง้ หรอืติดตามผลการแก้ไข
ปัญหาคุณภาพสนิค้าทีเ่กดิข้ึน รวมถึงช่วงระยะเวลาในการติดตาม
ให้เป็นไปตามแผนการตรวจติดตามมาตรฐานสถานที่ผลิต 
กระบวนการขนส่ง และคณุภาพของสนิค้า ตลอดจนการยกระดบั
มาตรฐานของคู ่ค้าบางรายที่เป็น Strategic Partner ให้มี
มาตรฐานความปลอดภัยของสินค้ามากยิ่งข้ึน เช่น การน�า
มาตรฐานข้อก�าหนดของ HACCP หรือ ISO 22000 มาปรับใช้ใน
โรงงานของคู่ค้า

ในปี พ.ศ. 2559 สัดส่วนคู่ค้าที่ได้มาตรฐาน GMP, HACCP, 
ISO 22000 เมื่อเทียบกับคู่ค้าทั้งหมด โดยแบ่งประเภทเป็นคู่ค้า
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ดังนี้

สัดส่วนคู่ค้าที่ ได้รับมาตรฐาน

ประเภทคู่ค้า
ร้อยละของคู่ค้าที่ ได้รับมาตรฐาน

มาตรฐาน GMP มาตรฐาน HACCP มาตรฐาน ISO22000

คู่ค้าขนาดใหญ่ 100 100 100

คู่ค้าขนาดกลาง 100 60 0

คู่ค้าขนาดเล็ก 100 10 0

แม้ว่าคู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก จะยังไม่สามารถบรรลุ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย HACCP และ ISO 22000 ได้ครบ
ทุกราย แต่บริษัทมีแผนงานในการพัฒนายกระดับกลุ่มคู่ค้าขนาด
เล็กและขนาดกลาง ให้มีความพร้อมต่อการน�ามาตรฐานความ
ปลอดภัยต่างๆ มาปรับใช้ให้มากที่สุด ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกับคู่ค้า เช่น การจัดประชุมมาตรฐานคุณภาพสินค้าประเภท
อาหารให้กับคู่ค้า พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ต่างๆ ร่วมกัน และสรุป
ผลการด�าเนินงานของแต่ละรายในรอบปีที่ผ่านมา หรือจะมีการ
จดัสมัมนาให้ความรูด้้านการปรบัปรงุมาตรฐานการผลิต มาตรฐาน
ฮาลาล (Halal) แก่คู่ค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้น

ในกระบวนการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าคู่ค้าแต่ละรายได้ 
รกัษามาตรฐานตามเกณฑ์ คู่ค้าแต่ละประเภทจะถกูก�าหนดความถ่ี
ในการเข้าตรวจสอบที่โรงงานของคู่ค้า ตามระดับความเสี่ยงของ
สินค้าและมาตรฐานการผลิต เพื่อตรวจติดตามมาตรฐาน สถานที่ 
ผลิต กระบวนการขนส่ง และคุณภาพของสินค้า โดยความถี ่
ที่เข้าตรวจสอบโรงงานคู่ค้าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้ึนอยู่กับ
ปัญหาคุณภาพสินค้า ระดับคุณภาพ และคะแนนในการตรวจ
ประเมิน

4.3 การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
ภายใต้ปรัชญาของบริษัท “เราปรารถนารอยยิ้มจาก 

ลูกค้า ด้วยทีมงานท่ีมีความสุข” เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ในการให้
บริการท่ีสะดวกส�าหรับลูกค้าทุกกลุ่ม และสร้างความพึงพอใจ
สูงสุด โดยได้น�าหลักการ SAVEQC ที่ได้จากการเรียนรู้เสียง 
ของลูกค้าในธุรกิจร้านสะดวกซ้ือจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
7-Eleven ซ่ึงได้ท�าการวิจัยลูกค้ามาอย่างยาวนาน จนสรุปได้ว่า 
คณุค่าของลกูค้าในการใช้บรกิารร้านสะดวกซือ้ประกอบด้วยปัจจัย
หลักคือ Service, Assortment, Value, Environment และ 
Quality โดยเรียกรวมว่า SAVEQ เมื่อบริษัทน�าปัจจัยเหล่านี ้
มาใช้พฒันาการบรกิารลกูค้าท่ีร้าน และเรยีนรูจ้ากเสยีงของลกูค้า 
พบว่าในประเทศไทย ลูกค้าให้ความส�าคัญกับความสะอาดเป็น
อย่างมาก จึงแยกปัจจัยความสะอาด (Cleanliness) ออกจาก 
Environment และใช้เป็นปัจจยัหลักในการเพิม่คณุค่าให้กบัลูกค้า 
จึงเรียกรวมปัจจัยทั้งหมดว่า SAVEQC  
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หลักการ SAVEQC

ปัจจัยหลัก ความหมาย รายละเอียด

Service การบริการของพนักงาน อัธยาศัยดีและสุภาพ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ บริการของแคชเชียร์มีประสิทธิภาพ

ความสะดวก ท�าเลที่ตั้งสะดวก ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท�างาน มีบริการเสริมอื่นๆ เช่น ช�าระค่าสาธารณูปโภค 24 ชั่วโมง

Assortment สินค้า ความหลากหลายของประเภทสินค้า มีสินค้าวางเต็มบนชั้นวาง มีสินค้าตรงตามความต้องการ

Value ราคาสินค้า ราคาสินค้าเหมาะสม (ในแง่ความคุ้มค่า)

Environment สภาพของร้าน การจัดพื้นที่ภายในร้านและสภาพหน้าร้านที่ดี

Quality คุณภาพ คุณภาพ ความสดใหม่ รสชาติของอาหารและเครื่องดื่ม 

Cleanliness ความสะอาด ความสะอาดภายในร้านและอุปกรณ์

หลักการ SAVEQC ได้รบัการหยบิยกมาเป็นมาตรฐานในการ
ท�างานที่ร้าน การจัดอบรมพนักงาน และการตรวจสอบมาตรฐาน
ทกุเดอืน โดยมกีารใช้กระบวนการจัดประเภท (Assortment) และ
ทีมค้าขายสินค้า (Team Merchandising) เพื่อสรรหาสินค้าใหม่
หมุนเวียนในร้านมากกว่า 1,200 รายการต่อปี เพื่อให้มั่นใจว่าจะ
มีสินค้าที่ท�าให้ลูกค้าพอใจ ตลอดจนการจัดให้ร้าน 7-Eleven มี
ผลติภณัฑ์พร้อมให้บรกิารอย่างครบวงจร เช่น Counter Service, 
24 Shopping, eXta, Book Smile, All Cafe, Kudson เป็นต้น 

ส�าหรับอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า รวมท้ังปรับปรุงสภาพร้าน
อย่างสม�่าเสมอ ตามก�าหนดเวลาท่ีชัดเจนเพื่อให้ร้าน 7-Eleven 
ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้บรษิทัยงัได้ก�าหนดเกณฑ์ประเมนิความพงึพอใจ
ของลูกค้าในมิติของ SAVEQC โดยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างลูกค้าของ
บรษิทัและบรษิทัอืน่ๆ ซึง่ใช้วธิสีมัภาษณ์ในรปูแบบ Exit Interview 
ร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างลูกค้า ในปี 2559 โดยสามารถสรุป
ภาพรวมผลความพึงพอใจรวมในทุกด้าน ดังนี้
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ผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี พ.ศ. 2559
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4.5 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ส�าหรับช่องทางทีล่กูค้าสามารถร้องเรยีนได้นัน้มหีลากหลาย 
อาทิ อเีมล สือ่สงัคมออนไลน์ จดหมาย และร้าน 7-Eleven เป็นต้น 
โดยจะมีหน่วยงาน Call Service เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน
ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งทราบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ด�าเนินการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

ส�าหรับปี พ.ศ. 2559 ข้อร้องเรียนท่ีถูกแจ้งมามากท่ีสุด  
3 อันดับแรก คือ เรื่องการแลกสินค้าจากแสตมป์ เรื่องพฤติกรรม
ของพนกังาน และกระบวนการ ตลอดจนคณุภาพสินค้า โดยบริษทั
ได้วางแนวทางส�าหรับการแก้ไขปัญหาที่กล่าวมา ดังตาราง

ขั้นตอนที่ 1
แจงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับปญหา

ขั้นตอนที่ 2
หนวยงานที่เกี่ยวของ
แจงหนวยงานแกไข
และวิธีการตอบลูกคา
กลับมาที่ Call Service

ลูกคา
Call

Service

ช�องทางรับเรื่องร�องเรียน
เบอรลูกคาสัมพันธ

0 2711 7744
ตางจังหวัดโทร. ฟรี

1800-226-671

ภายนอก E-mail Address
FAQ@7-Eleven.co.th

ภายใน E-mail บริษัท
Social Network : Facebook, Twitter

Internet กระทู บอรด นอกบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
ตู ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504

คียผานจอ SC หลังราน

ช�องทางรับเรื่องร�องเรียน
เบอรลูกคาสัมพันธ

0 2711 7744
ตางจังหวัดโทร. ฟรี

1800-226-671

ภายนอก E-mail Address
FAQ@7-Eleven.co.th

ภายใน E-mail บริษัท
Social Network : Facebook, Twitter

Internet กระทู บอรด นอกบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล จำกัด (มหาชน)
ตู ปณฝ. สีลม 1033 กรุงเทพฯ 10504

คียผานจอ SC หลังราน

FeedbackFeedback Feedback

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

แนวทางการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน

ประเด็นปัญหาร้องเรียน แนวทางการแก้ ไข

การแลกสินค้าจากแสตมป์ • เน้นยำ้าให้ร้านสาขาศึกษาขั้นตอนการทำางานให้เข้าใจ
• ปฏิบัติตามคู่มือการทำางาน
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าพรีเมียม หากชำารุดให้ส่งคืนทันที

พฤติกรรมของพนักงาน และกระบวนการ 
(การแสดงพฤติกรรม / มารยาทที่ไม่ดี สินค้าไม่ครบ คิดเงินผิดพลาด)

• การแบ่งปันข้อมูลเรื่อง Friendly Service
• การพัฒนาปรับปรุงการบริการ โดยอิงตามหลัก 5 หัวใจการบริการ

คุณภาพสินค้า
(สินค้าเสื่อมเสียก่อนหมดอายุ สินค้าชำารุด สินค้ามีสิ่งแปลกปลอม)

• การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบให้ลูกค้า
• กำาหนดมาตรการตรวจสอบ และปรับปรุงซัพพลายเออร์ 
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มาตรฐานการ
ใหบริการ

2000 – 20061

มาตรฐาน
บุคลิกภาพ 

2007 – 20092

คนหาตนแบบบริการ
Smile & Smart Idol

2010 – 20143

การบริการที่เปนเอกลักษณ
(Signature)

2015 – ป�จจุบัน4

þ

J

เพื่อนรวมงานใสใจซึ่งกันและกัน
•

หัวหนาและลูกนองใสใจ
ซึ่งกันและกัน

•
พนักงานใสใจลูกคา

ใส� ใจ

สินคาอาหารและเครื่องดื่มสะอาด
ถูกหลักอนามัย

สะอาด

สะดวกในการเขาถึงราน
•

สะดวกในการหาสินคา

สะดวก

ชนะใจลูกคา
•

เขาใจ เขาถึง
•

ใหบริการเกินความคาดหวัง

ทำงานเชิงรุก

ทำงานดวยความสนุกสนาน
•

สรางสรรคบรรยากาศที่ดี
•

มีความกระตือรือรน

สนุกสนาน

เส้นทางการให้บริการ

แนวคิด 5 หัวใจบริการ

นอกจากน้ี บริษัทยังตระหนักและให้ความส�าคัญต่อการ 
ยกระดบัการบรกิารมาอย่างต่อเนือ่ง เริม่ตัง้แต่การสร้างมาตรฐาน
การให้บริการ มาตรฐานบุคลิกภาพ การค้นหาต้นแบบบริการ 
ตลอดจนการบริการที่เป็นเอกลักษณ์

ภายใต้การบริการจากใจที่เป็นเอกลักษณ์ (Signature 
Service) ทั่วทั้งบริษัท เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าสู่ 
การบริการที่เป็นเลิศ บริษัทพยายามสร้างสรรค์เรื่อง 5 หัวใจการ
บริการ ซ่ึงถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมด้านการบริการจากร้านสู่
ลูกค้า โดยลูกค้าจะได้สินค้าตามความต้องการ มีคุณภาพ ถูกต้อง 
รวดเรว็ ด้วยบรกิารอนัอบอุน่และเป็นมติรของพนักงานร้าน ดงัภาพ

ในเบื้องต้นบริษัทได้มีการขับเคลื่อนแนวคิด 5 หัวใจบริการ
จ�านวน 250 สาขา พบว่าลูกค ้ามีความผูกพันและได ้ รับ
ประสบการณ์ที่ดีมากขึ้น สะท้อนได้จากความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นร้อยละ 92.2 และความพึงพอใจของพนักงานร้อยละ 96 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนการด�าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 จนถึง
ไตรมาส 2 ปี พ.ศ. 2560 ในการยกระดับการบริการด้วย 5 หัวใจ
บริการสู่ 2,800 ร้านสาขาทั่วประเทศ
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Green Stores

Green Packaging Green Living

Green Logistics

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม : Living Together

บรษิทัมุ่งมัน่พฒันาองค์กรสูก่ารเป็นผูน้�าธรุกจิค้าปลกีทีใ่ส่ใจ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ก�าหนดยุทธศาสตร์  “7 go Green” เมื่อปี  
พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยนโยบายการด�าเนินธรุกจิทีค่�านงึถึงคณุค่า
ทางสิง่แวดล้อม ครอบคลมุประเดน็ทีส่�าคญัตามกรอบความยัง่ยนื
ของบริษัทในทุกกิจกรรม อันจะน�าไปสู่การบริโภคทรัพยากรทาง
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการบรรเทา 
ผลกระทบและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินงาน 
ของบริษัท

ยทุธศาสตร์ “7 go Green” ขบัเคลือ่นไปพร้อมกบั “ปณธิาน
สีเขียว” ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญที่บริษัทได้ผลักดัน เพื่อสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนและสังคม โครงการต่างๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดสู่ร้าน 7-Eleven ท่ัว
ประเทศ เกดิเป็นกระบวนการสือ่สารและการปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง 
ส่งผลต่อความร่วมมือและความเป็นมิตรระหว่างบริษัทกับชุมชน 
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังภาพ

1.  Green Stores 
บริษัทมีความประสงค์จะพัฒนาร้าน 7-Eleven ให้เป็นร้าน

สะดวกซื้อที่มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท�าโครงการ
ต่างๆ ดังนี้

1.1  ร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ
บริษัทมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ท�าให้มีปริมาณ

การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนในลักษณะแปรผันตาม บริษัทตระหนักถึง
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้น�า “เกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อม” หรือ “เกณฑ์อาคารสีเขียว” 
ของสถาบันอาคารเขียวไทย มาเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบ

ยุทธศาสตร์ “7 go Green”
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การติดตั้งระบบสุขภัณฑประหยัดน้ำทั้งใน
สวนหองน้ำสำหรับผูใชบริการและหองน้ำ
พนักงานเพื่อลดปริมาณการใชน้ำจาก
แหลงน้ำธรรมชาติ

การใชวัสดุอุปกรณประหยัดพลังงาน อาทิ

การบริหารจัดการขยะจากกระบวนการกอสราง 
ซึ่งชวยลดปริมาณขยะกอสรางที่กระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยตรง อาทิ การคัดแยกวัสดุหรือ 
ประเภทขยะในพื้นที่กอสราง การแยกวัสดุ 
ที่ราน 7-Eleven รวมถึงการขายขยะ 
เพื่อนำไปรีไซเคิล

การสงเสริมสภาพแวดลอมภายในราน 
ใหดียิ่งขึ้น เชน ระบบหมุนเวียนอากาศ 
ระบบแสงสวาง เพื่อใหลูกคาและพนักงาน 
ไดรับความสดชื่นภายในราน

การปองกันมลพิษในบริเวณกอสราง 
โดยลอมรั้วรอบบริเวณกอสรางเพื่อ
กันฝุนและลดการเกิดเสียงรบกวนใหกั
บ ชุมชนรอบขาง ซึ่งดำเนินการตั้งแต 
การเขางานกอสรางจนกระทั่งสงมอบ
ราน 7-Eleven

การสรางสรรคทางพลังงานและสิ่งแวดลอมอื่นๆ 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เชน Eco Open Space 
หรือพื้นที่เปดโลงเชิงนิเวศ

การสนับสนุนการลดการใชรถยนต
สวนตัว และปลูกไมยืนตน 1 ตน
ตอพื้นที่เปดโลง 100 ตารางเมตร 

1.

4.

6.
7.5.

3.

2.

กระจก Insulation Pair Glass 
เปนกระจก 2 ชั้นที่บรรจุกาซเฉื่อย
ไวตรงกึ่งกลาง ชวยปองกันความรอน
ไดมากกวากระจกทั่วไปรอยละ 28

ผนังคอนกรีตมวลเบา 
ลดการสงผานความรอน
และประหยัดพลังงานได
รอยละ 30

การติดตั้งหลอดไฟ 
LED ทั้งราน
ซึ่งประหยัดไฟ
กวาหลอด
ฟลูออเรสเซนต 
ทั่วไป รอยละ 30

การใชแผง Solar Cell 
แบบ Poly Crystalline 
ผลิตกระแสไฟฟาทดแทน
ถึง 13,750 KWh ตอป

การใช Solar Heater 
ในระบบเครื่องทำ
น้ำรอน ชวยลดการใช
ไฟฟาได 1,095 KWh 
ตอป

ฝา Insulation Ceiling 
สามารถกรองและ
ควบคุมความเย็นใน 
พื้นที่ขายสินคา ลดการ 
ใชพลังงานภายในราน
ไดรอยละ 25

เครื่องปรับอากาศ ระบบ Inverter 
สามารถประหยัดการใชไฟฟา 
รอยละ 30

ชองรับแสงธรรมชาติ (Skylight) 
ทดแทนการใชแสงสวางจาก 
หลอดฟลูออเรสเซนต 20 หลอด

ร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ ซึง่เป็นร้านสะดวกซือ้ต้นแบบประหยดัพลงังานแห่งแรกของประเทศไทย โดยร้าน 7-Eleven สาขาธารา-
สแควร์ มีองค์ประกอบที่มุ่งสู่การเป็นร้านประหยัดพลังงาน 7 ประการ ได้แก่
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1.2  โครงการการใช้หลอดไฟ LED
บริษัทมุ่งมั่นลดการใช้พลังงานอย่างต่อเน่ือง จึงขยายผล

โครงการประหยัดพลังงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยได้น�านโยบายการเปลี่ยนหลอดไฟภายในร้าน 7-Eleven เป็น
หลอด LED ขยายผลไปยังร้านก่อสร้างใหม่ และร้านปรับปรุงใหม่ 
(Renovate) ทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. 2559  ร้าน 7-Eleven ได้ด�าเนินการเปลี่ยน 
หลอดไฟภายในร้านเป็นหลอดไฟ LED แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ได้แก่

• การเปลี่ยนหลอดไฟในตู ้แช ่เย็นขนาดใหญ่ (Cold 
Storage) เป็น LED สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 2.88 
kWh/สาขา/เดือน หรือ 9.5 บาท/สาขา/เดือน  
(ลดการใช้พลังงานในปี 2559 จ�านวน 74,030.11 หน่วย)

• การเปลี่ยนหลอดไฟประตูตู ้แช่เย็นขนาดใหญ่ (Cold 
Storage) เป็น LED สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 264.96 
kWh/สาขา/เดือน หรือ 863 บาท/สาขา/เดือน (ลดการ
ใช้พลังงานปี 2559 จ�านวน 7.63 ล้านหน่วย)

• การเปลี่ยนบัลลาสต์ Electronic เป็น LED สามารถลด
พลงังานไฟฟ้าได้ 831.6 kWh/สาขา/เดอืน หรอื 2,844.28 
บาท/สาขา/เดือน (ลดการใช้พลังงานปี 2559 จ�านวน 
21.82 ล้านหน่วย)

การด�าเนินงานทั้ง 3 ส่วน สามารถลดการใช้พลังงานได้กว่า 
29.52 ล้านหน่วยต่อปี โดยในปัจจบุนัมร้ีานสาขาทีด่�าเนนิการแล้ว
ทั้งสิ้น 5,317 สาขา

1.3 โครงการ Open Showcase รวมศูนย์
บริษัทพบว่าตู ้ให ้ความเย็นแบบไร้บานประตู (Open 

Showcase) แต่เดิมนั้นใช้ Digital Scroll Compressor แบบ 
แยกเครื่อง ท�าให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าท่ีต้องจ่ายไปเล้ียง 
Condensing Unit เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน บริษัทจึงได้
เปลี่ยนมาใช้ Digital Scroll Compressor แบบรวมศูนย์ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงไปยัง Condensing Unit เพียง
เครื่องเดียว 

7-Eleven สาขาธาราแสควร์ ร้านต้นแบบของการประหยัดพลังงาน
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1.4  โครงการเครื่องปรับอากาศระบบ Inverter
บริษัทมีนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศภายในร้าน 7-Eleven โดยติดตั้งเคร่ือง 

ปรับอากาศระบบ Inverter แทนเครือ่งปรบัอากาศรุน่เดมิ ซึง่จะสามารถประหยดัพลงังานและมีส่วนช่วยลดการเกดิภาวะเรอืนกระจก
จากการลดการใช้สารท�าความเย็นประเภท CFC

ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลงจากแต่ละโครงการในปี พ.ศ. 2559

โครงการ ปริมาณการใช้พลังงานที่ลดลง (kWh) ร้อยละที่ลดลงจากเดิม จ�านวนสาขาที่ขยายผล

โครงการการใช้หลอดไฟ LED 29,524,063.00 59 5,317

โครงการ Open Showcase รวมศูนย์ 2,747,266.92 8 1,057

โครงการเครื่องปรับอากาศ Inverter 14,595,877.64 34 1,537

1.5  โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)
จากความส�าเร็จของการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ ที่ร้าน 7-Eleven สาขาธาราสแควร์ ซึ่งเป็นร้านประหยัดพลังงานต้นแบบ บริษัท

จึงได้สานต่อแนวคิดเรื่องการประหยัดพลังงานด้วยการทดลองติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ ที่สาขาธาราพัฒนาการ และมีแผนขยายผลไปยัง
สาขาคลองล�าเจียก 13 สาขานวมินทร์ 111 สาขาลาดปลาเค้า 63 และสาขาเสรไีทย 41 ในปี พ.ศ. 2560 โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถ 
ลดการใช้พลังงานได้ 12,298.20 kwh ต่อเดือน

รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2559

สาขา

การติดตั้ง Solar Cell พลังงานที่ร้าน 7-Eleven 
ต้องการใช้ต่อเดือน 
(kWh ต่อเดือน)

พลังงานที่ Solar Cell ผลิตได้  
เมื่อเทียบกับพลังงานที่ร้าน

7-Eleven ต้องการ (ร้อยละ)
ก�าลังติดตั้ง 

(kKp)
พลังงานที่ Solar Cell 

ผลิตได้ (kWh ต่อเดือน)

ธาราสแควร์ 10.00 1,200.00 29,368.50 4.09

ธาราพัฒนาการ 20.00 2,100.00 15,152.00 13.86

รายละเอียดการคาดการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในปี พ.ศ. 2560

สาขา

การติดตั้ง Solar Cell พลังงานที่ร้าน7-Eleven 
ต้องการใช้ต่อเดือน 
(kWh ต่อเดือน)

พลังงานที่ Solar Cell ผลิตได้  
เมื่อเทียบกับพลังงานที่ร้าน

7-Eleven ต้องการ (ร้อยละ)
ก�าลังติดตั้ง 

(kKp)
พลังงานที่ Solar Cell 

ผลิตได้ (kWh ต่อเดือน)

คลองลำาเจียก 13 10.20 1,224.00 17,337.75  7.06                       

นวมินทร์ 111 20.40 2,448.00 15,010.50 16.31

ลาดปลาเค้า 63 23.99 2,878.20 21,198.92 13.58

เสรีไทย 41 20.40 2,448.00 13,588.00 18.02
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ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ซีพี ออลล์ โดยแจกแจงย้อนหลัง 5 ปี

ปี พ.ศ. จ�านวนสาขา (ไม่รวม Sub Area) จ�านวนยูนิตไฟฟ้าที่ ใช้ (หน่วย)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 2  

(KgCO
2
eq)

2555 6,304 993,335,629.69 605,239,399.18

2556 6,841 1,061,967,548.97 647,056,827.59

2557 7,486 1,174,473,255.79 715,606,554.75

2558 8,165 1,273,316,288.51 775,831,614.59

2559 8,850 1,462,370,953 886,016,876.66

1.6  โครงการการใช้จุลินทรีย์บ�าบัดบ่อดักไขมัน ลดการตัก 
 ไขมันของพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นว่าการตักไขมันจากบ่อดักไขมันเป็นกระบวน
การหนึ่งที่จะลดปริมาณของเสียที่ร ้าน 7-Eleven ปล่อยสู ่
สิง่แวดล้อม อย่างไรกต็าม การตักไขมนัได้ส่งผลกระทบต่อความสขุ
ในการท�างานของพนักงาน เนื่องจากเป็นการด�าเนินงานท่ีมีผล 
ต่อสุขภาพอนามัย

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้พัฒนาการใช้จุลินทรีย์ผงในการ
บรรเทาปัญหาไขมันในบ่อดักไขมัน ควบคู่กับถังเติมและหมัก
จุลินทรีย์อัตโนมัติ โดยด�าเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่ง
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ด้านการลดกระบวนการท�างาน จากการตกัไขมนั
ในบ่อดัก 8 ครั้งต่อเดือน เหลือเพียง 1 ครั้งทุก 2 เดือน ตลอดจน
พนักงานมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น

2. Green Logistics
บริษัทได้พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มากที่สุด โดยริเริ่มโครงการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านศูนย์กระจาย
สินค้าในลักษณะสาขาต้นแบบ ประกอบด้วยโครงการต่างๆ อาทิ

2.1  โครงการระบบท�าน�้าอุ่นล้างลัง
บริษัทประสบความส�าเร็จในการใช ้ระบบการถ่ายเท 

ความร้อนจากสารท�าความเยน็มาสูน่�า้ส�าหรบัท�าความสะอาด (Heat 
Exchange System) ซึง่สามารถผลติน�า้ทีม่อีณุหภมูอิุน่พอเหมาะ
แก่การน�าไปล้างลังใส่สินค้า ท�าให้ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 
824,116 kWh ต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 3.2 ล้านบาทต่อปี 
และยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 
412 ตันต่อปี 

 โครงการระบบท�าน�า้อุน่ล้างลงัยงัได้รบัการต่อยอดพฒันาสู่
โครงการระบบ Recycle น�าน�้าล้างลังกลับมาใช้ใหม่ โดยทดลอง
ด�าเนินการที่ศูนย์กระจายสินค้า สุวรรณภูมิ (CDC) กล่าวคือ ได้มี
การสร้างเครื่องกรองน�้าระบบ Ultra Filter ที่สามารถกรองน�้าได้
สงูสุด 0.05 ไมครอน พร้อมใช้แสง UV ฆ่าเชือ้โรค น�า้ล้างลงัทีก่รอง
ผ่านอุปกรณ์ดังกล่าวจะมีคุณภาพระดับเดียวกับน�้าประปา 
สามารถน�ากลับไปใช้ใหม่ได้อีกครั้ง ท�าให้ศูนย์กระจายสินค้า 
ลดปริมาณการใช้น�้าได้ 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

2.2  โครงการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อการประหยัดพลังงาน
นอกจากการปรับเปลี่ยนหลอดไฟ LED ในร้าน 7-Eleven 

ศนูย์กระจายสนิค้าได้ด�าเนนิการเปลีย่นหลอดไฟเช่นเดยีวกนั โดย
มีรายละเอียดต่อไปนี้

• การเปลีย่นจากหลอด High Pressure Sodium เป็นหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ T8 และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 
สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ 322,917 kWh ต่อเดือน 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวท�าให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้า 
ลงได้ 3,875,000 kWh ต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีลดได้ 15.5 
ล้านบาทต่อปี และยังสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ลง 1,938 ตันต่อปี 

• ทางด้านศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคชลบุรี (RDC) ก็ได้
ท�าการเปลีย่นหลอดฟลอูอเรสเซนต์มาใช้โคม Smart LED 
ทีส่ามารถควบคมุปรมิาณแสงได้คล่องตวักว่า ส่งผลให้ลด
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง 318,000 kWh ต่อปี หรือลดลง
ร้อยละ 85 คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 1.2 ล้านบาทต่อปี 
และสามารถลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลง 159 ตันต่อปี
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2.3  โครงการลดมลภาวะจากการขนส่งสินค้า
บริษัทค�านึงถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้รับผลกระทบจากมลภาวะของท่อไอเสีย
รถยนต์ จึงได้จัดท�าโครงการ “ลดมลภาวะภายใน DC และที่ร้าน
สาขาที่ให้บริการขนส่ง” เริ่มด�าเนินการที่ศูนย์กระจายสินค้า 
มหาชัย (DC) โดยก�าหนดมาตรการให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งขณะ
ล�าเลียงสินค้า พร้อมทั้งมีการตรวจสอบค่ามลพิษจากยานพาหนะ 
ท�าให้ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัยไม่ได้รับข้อร้องเรียนเก่ียวกับ
มลภาวะ

3.  Green Packaging

3.1  โครงการพฒันาบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคดิ  
 Environmental Friendly Packaging

บริษัทได้ก�าหนดกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม ภายใต้แนวคิด Environmental Friendly Packaging 
ประกอบด้วย แผนการด�าเนนิงานระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 
(พ.ศ. 2559 - 2565) แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่

แผนระยะสั้น
3.1.1 Reduce คือ การลดหรือยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์ที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
3.1.2 Reuse คือ การสนับสนุนการใช้ซ�้า เพื่อลดปริมาณ

ขยะที่เกิดขึ้นเมื่อใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เสร็จสิ้น เช่น 
การน�ากล่องเก็บความเย็นกลับมาใช้ซ�้า แทนการใช้
ถุงเมื่อซื้อสินค้าประเภทแช่แข็ง

3.1.3 Recycle คือ การน�าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเข้าสู ่
กระบวนการแปรรูปและกลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งเป็นสิ่งที่ย่อยสลายยาก

แผนระยะกลาง
3.1.4 Biodegradable คือ การใช้วัสดุท่ีง่ายต่อการย่อย

สลายในการสร้างบรรจภุณัฑ์ ท�าให้เกดิผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อย เช่น การใช้พลาสติกท่ี
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

แผนระยะยาว 
3.1.5 Renewable Resources คอื การศกึษาและแสวงหา

พลาสติกที่ผลิตจากวัสดุทดแทนจากธรรมชาติ ท่ีมี
คุณสมบัติของพลาสติกเหมือนหรือเทียบเท่ากับ
พลาสตกิทีผ่ลติจากฟอสซลิ (ปิโตรเลยีม) เช่น Bio PE 
และ Bio PP ซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบที่สามารถปลูก
ทดแทนได้ โดยจะส่งผลดต่ีอภาคการเกษตรและภาค
อตุสาหกรรม รวมท้ังลดการใช้ปิโตรเลยีมจากฟอสซลิ
ที่ก�าลังจะหมดลง

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ด�าเนินโครงการในประเด็นด้าน 
Reduce จ�านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ 

• การเปลี่ยนวัสดุของฉลากรอบขวด (Shrink Sleeve)  
ของกลุ ่มน�้ า ด่ืมฉลากเขียวตรา 7-Select ขนาด  
350 มิลลิลิตร 500 มิลลิลิตร และ 1,500 มิลลิลิตร จาก 
PVC (Polyvinyl Chloride) เป็น OPP (Oriented 
Polypropylene) โดยเริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2559 

• การหลีกเลี่ยงการใช้ PVC ส�าหรับผลิตภัณฑ์พัฒนาใหม่ 
โดยใช้วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติทัดเทียมหรือดีกว่า (เริ่ม
ด�าเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)

• การลดปริมาณการใช้กระดาษส�าหรับแก้วกระดาษที่
รองรบัสนิค้าเยน็ (เริม่ด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 
2558) โดยคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 
จะสามารถเปลี่ยนมาใช้กระดาษประเภทดังกล่าวได้
ทั้งหมด
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ปริมาณการใช้กระดาษส�าหรับแก้วกระดาษในปี พ.ศ. 2559

ขนาด GSM.
จ�านวนชิ้นที่ ได้ 

(รวม Scrap 5%)

ปริมาณการใช้
กระดาษ 

ต่อเดือน (ชิ้น)

ปริมาณการใช้
กระดาษ 

ต่อเดือน (ตัน)

ปริมาณ
กระดาษที่ลด

ต่อเดือน (ตัน)

ปริมาณ 
กระดาษที่ลด 

ต่อเดอืน (ร้อยละ)

ปริมาณ
กระดาษที่ลด
ต่อปี (ตัน)

10 oz. 190 155,790.59 1,200,000.00 7.70 0.64 8 7.67

210 143,857.70 1,200,000.00 8.34

12 oz. 190 136,998.46 1,800,000.00 13.14 1.09 8 13.08

210 126,504.96 1,800,000.00 14.23

16 oz. 230 101,010.10 3,500,000.00 34.65 3.50 9 42.00

250 91,743.12 3,500,000.00 38.15

22 oz. 250 71,942.45 3,100,000.00 43.09 4.65 10 55.80

280 64,935.06 3,100,000.00 47.74

อกีท้ังเป็นปัญหาระดบัประเทศ บรษัิทจงึได้รณรงค์เรือ่งดงักล่าวด้วย
การกระตุ้นผู้บริโภคใน 2 ประเด็นส�าคัญ คือ “คิดก่อนใช้ถุง
พลาสตกิ” และ “ปฏเิสธการรบัถุงพลาสตกิ” โดยมกีลุม่เป้าหมาย
ส�าคัญ ได้แก่ เด็กและเยาวชน เนื่องจากเป็นผู้บริโภคในช่วงวัยที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ง่าย และสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปสู่
สังคมได้ในวงกว้าง

โครงการดังกล่าวเริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซ่ึง 
ในปัจจุบันด�าเนินการแล้ว 5 ระยะ แต่ละระยะมีขอบเขตการ
ด�าเนินงาน ดังตาราง

ส่วนประเด็นด้าน Reuse, Recycle, Renewable, 
Resources และ Biodegradable บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการหรอือยูใ่นแผนด�าเนนิงาน และคาดว่าจะเริม่ต้นด�าเนนิ
โครงการในอนาคต

4.  Green Living

4.1. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก – คิดถุ๊ง คิดถุง
บริษัทให้ความส�าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

การลดปริมาณการใช้พลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ยากต่อการท�าลาย  
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ขั้นตอนการด�าเนินงาน 5 ระยะ ของโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง

บริษัทมีความตั้งใจจะสร้างโครงการดังกล่าวให้เป็นค่านิยม
ใหม่ของสงัคม จงึมกีารปรบัและพฒันารูปแบบกจิกรรมการด�าเนนิ
การอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้สร้างเครือข่ายขยายจากกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนไปสู่ระดับชุมชนหรือสังคม อาทิ 
เครือข่ายโรงเรียนภาคีต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชารัฐ เช่น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มูลนิธ ิ
โลกสีเขียว 

ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทได้ด�าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
มหดิล จดัท�าโครงการน�าร่อง “โครงการลดใช้ถงุพลาสตกิในสถาน
ศึกษา” โดยเน้นลดการใช้และการน�าถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 
ในร้าน 7-Eleven ทีร่่วมโครงการ ซึง่สามารถลดการใช้ถงุพลาสตกิ
ได้ประมาณ 1,073,800 ใบ และการร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชน

พัฒนาศักยภาพ (Youth for Next Step) ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิด  
“เก่ง ดี มีจิตอาสา” ส่งผลให้ได้รับรางวัล “กลุ่มเด็กเยาวชนดีเด่น
แห่งชาต”ิ และรางวลัประกาศเกยีรตคิณุ “องค์กรทีม่ผีลด�าเนนิงาน 
ดีเด่น 10 องค์กร จาก 10 ประเทศอาเซียน” ณ ประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้
ถุงพลาสติกในพื้นที่ 17 จังหวัด 33 โรงเรียน โดยร่วมกันสร้างการ
รับรู้ในโรงเรียนต่างๆ กว่า 50 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
60,854 คน

ส�าหรับการขยายผลต่อยอดโครงการไปสู่ความยั่งยืนใน
อนาคต บริษัทได้วางแผนเพิ่มช่องทางการสื่อสารไปสู่สังคม
ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเน้นย�้าให้สังคม
ตระหนักถึงความส�าคัญของการลดใช้ถุงพลาสติกอย่างจริงจัง

การดำเนินงาน
ระยะที่

1 เปดตัวโครงการเนนใหเยาวชนคนรุนใหมฉุกคิดถึงการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
โดย การประกวดวิดีโอออนไลน และแสดงความคิดสรางสรรคที่ทำไดจริงออกมาในรูปแบบ
วิดีโอ ภายใตแนวคิด “ลด ใชซ้ำ ทำใหม”

2 ชวนคนไทยลดใชถุงพลาสติกที่ราน 7-Eleven ภายใตแคมเปญ 
“ซื้อของชิ้นเล็กไมรับถุงพลาสติก” / “ซื้อหลายชิ้นใสรวมถุงเดียวกัน”
ในพื้นที่ตางๆ เชน กรุงเทพฯ เชียงใหม ภูเก็ต พัทยา นครราชสีมา

3 ทำ MV ครอบครัวถุงใหเห็นถึงผลกระทบของถุงพลาสติก พรอมเชิญชวนใหปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติก โดยมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทั่วกรุงเทพฯ และภายในรานสาขา 
ตลอดจนเดินหนาขยายแนวคิดสูเยาวชน เพื่อเนนสรางการรับรู

4 สื่อสารกับลูกคา โดยพนักงานรานสังเกตเห็นลูกคาซื้อของชิ้นเล็กใหถามวา 
“รับถุงพลาสติกไหมคะ” นอกจากน้ียังมีการจัดหลักสูตรการอบรบผูจัดการราน 
ประชุมผูจัดการเขต และสื่อแหรณรงค ปายแบนเนอร ตามพื้นที่ตางๆ

5 รณรงคกับพนักงานราน พนักงานบริษัท ศูนยกระจายสินคา โดยสรางจิตสำนึกวา 
“ซื้อของชิ้นเล็กไมรับถุงพลาสติก” และ “ซื้อหลายชิ้นใสรวมถุงเดียวกัน” 
โดยลงไปสื่อสารที่หนารานเพื่อย้ำใหเกิดการจดจำและความสนุกสนาน
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การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ของหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ

เข้มงวดในการส่งมอบยาอันตรายในร้านยาต้องผ่านการควบคุม
ของเภสัชกรเท่านั้น โดยมีบทลงโทษท่ีรุนแรงในการระงับการ 
ต่อใบอนุญาตหากมีการฝ่าฝืน 

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาร้านยา เอก็ซ์ต้า ทีม่อียูก่ว่า 
130 สาขา เพือ่น�าสขุภาพทีด่สีูช่มุชน จงึได้เข้าร่วมโครงการร้านยา
คุณภาพของสภาเภสัชกรรม ซึ่งหนึ่งในมาตรฐานท่ีก�าหนดคือ 
การให้ค�าแนะน�าและขายยาอนัตรายโดยเภสชักร มกีารปฏิบตัติาม 
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และมีการจัดหมวดหมู่ของสินค้ากลุ่ม
ยาอันตรายให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุม 

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการควบคุมด้วยระบบรหัสผ่านของ
เภสัชกรในกรณีที่มีการขายยาอันตรายผ่านเครื่องเก็บเงินโดย
เภสัชกร เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ 
และปลอดภยั รวมถงึมกีารปฏบิตัติามระเบยีบของภาครฐั เพือ่ลด
ความเสีย่งในการถกูระงบัการต่อใบอนญุาตซึง่ก่อให้เกดิผลเสียหาย
ต่อบริษัท ขณะเดียวกันก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร 

ร้านยา เอ็กซ์ต้า (eXta)
เอก็ซ์ต้า (eXta) เป็นหน่วยงานสนับสนุนธรุกิจของ บริษทั ซีพี 

ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ที่อ�านวยความสะดวกแก่ชุมชนด้วยสินค้า
และบริการด้านสขุภาพทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นยา อาหารเสรมิ 
เวชส�าอาง ฯลฯ โดยมีเภสัชกรมืออาชีพเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและ
พร้อมให้บริการ ทั้งนี้ รูปแบบของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส มีทั้ง 
ร้านยากัน้ห้องอย่างเป็นสดัส่วนภายในบรเิวณร้าน 7-Eleven และ
รูปแบบร้าน Stand Alone ซึ่งมีสินค้าสุขภาพให้บริการอย่าง 
ครบครัน ภายใต้เป้าหมาย “ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส น�าสุขภาพที่ดี 
สู่ชุมชน” ที่ผ่านมาบริษัทมีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1. ระบบควบคุมการขายยาอันตรายผ่านเครื่องเก็บเงิน
ร ้านยาเป ็นหน ่วยบริการสุขภาพที่ ใกล ้ ชิดกับชุมชน 

ประเทศไทยมร้ีานยากว่า 15,000 ร้านทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 
ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ผ่านกฎกระทรวงเรื่องความ 

ตัวอย่างการควบคุมผ่านระบบรหัสผ่าน กรณีการขายยาอันตรายผ่านเครื่องเก็บเงิน

ตรวจสอบ ใส Pass Code ทำการขาย

1 2 3 4
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2. โครงการ “ร้านยาคุณภาพ”
หน่วยงาน เอ็กซ์ต้า ได้เข้าร่วมโครงการ “ร้านยาคุณภาพ” 

ของสภาเภสัชกรรม เพื่อยกระดับร้านยาให้มีคุณภาพ และเป็นไป
ตามหลักปฏิบัติที่ดีในการให้บริการทางเภสัชกรรมตามมาตรฐาน
สากล นอกจากนี้ ร้านยาคุณภาพจะต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมกีารปฏบิติัทีเ่ป็นไปตามจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพ มีบริการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนที่ร้านยา 
ตั้งอยู่ ทั้งนี้ ร้านยาคุณภาพที่ผ่านการรับรองจากสภาเภสัชกรรม 
จะให้บริการที่ดี มีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน 5 ด้าน คือ

• ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และสิ่งสนับสนุนบริการ
• ด้านการบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ
• ด้านการบริการเภสัชกรรมที่ดี
• ด้านการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ และจริยธรรมจรรยาบรรณ

ทางวิชาชีพ
• ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม
บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทุก

สาขา ให้ได้รับการรับรองเป็นร้านยาคุณภาพ 100% โดยปัจจุบัน
บรษิทัมร้ีานยาคุณภาพ จ�านวน 101 สาขา และมร้ีานทีอ่ยูร่ะหว่าง
รอประกาศรับรองฯ อีก 13 สาขา ส�าหรับร้านที่เหลือก�าลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุงร้าน และรอยื่นเพื่อขอรับรองคุณภาพใน
ล�าดับต่อไป 

3.  โครงการร่วมมือกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพ 
 แห่งชาติ (สปสช.) และสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 
 ในการคัดกรองผู้ป่วย

เพ่ือให้ร้านยาคุณภาพได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
ป้องกนัโรค รวมทัง้ลดความเสีย่งในการเกดิโรคเรือ้รงั อาท ิเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง เป็นต้น โดยให้บริการคัดกรองและให้ความรู้  
ค�าแนะน�า ค�าปรกึษา และตดิตามผลการส่งต่อผูม้คีวามเสีย่งเข้าสู่
ระบบการรกัษา ทางสมาคมเภสชักรรมชมุชนจงึร่วมกบัส�านกังาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีโครงการดังกล่าว โดยมี
ตัวแทนจากร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง
มาตลอด 3 ปี ได้แก่

• โครงการการบรกิารงานส่งเสรมิสขุภาพในร้านยาคณุภาพ 
ปี พ.ศ. 2557 - 2558

• โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง 
โดยร้านยาคณุภาพเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2559

โดยผลการด�าเนินงานตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ร้านยา เอ็กซ์ต้า 
พลัส ท่ีร่วมโครงการได้ให้บริการสุขภาพตามโครงการข้างต้น 
จ�านวนรวมมากกว่า 5,000 กรณี 

บุ๊คสไมล์ (Book Smile)
บุ๊คสไมล์ (Book Smile) เป็นหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจของ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) ที่จ�าหน่ายหนังสือ สื่อสาระ
ความรู้และความบันเทิง ทั้งในรูปแบบเครือข่ายและธุรกรรม 
E-commerce โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมแห่งความรู้ความ 
หลากหลายของหนังสือ นิตยสาร เครื่องเขียน สื่อความรู้ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ แบบพิมพ์ และสื่อสาระความบันเทิงต่างๆ ภายใต้
สโลแกน “สนุกรู้ คู่บันเทิง” ที่ผ่านมามีการด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ส�าคัญ ดังนี้

1.  โครงการ Book Smile Give 
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริจาคหนังสือ อุปกรณ์การ

ศึกษา และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครื่องพิมพ์ให้แก่ 
หน่วยงาน สถานศึกษา หรือศาสนสถานที่ขาดแคลน บุ๊คสไมล์จึง
จัดท�าโครงการ Book Smile Give และประชาสัมพันธ์โครงการ
เป็นระยะเวลาประมาณ 2 - 3 เดอืน ในแต่ละรอบการบรจิาค ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาทีต่ดิในร้าน 7-Eleven ร้าน Stand 
Alone และอาคาร CP Tower รวมถึงแถบโฆษณา (Banner) ที่
ปรากฏตามเวบ็ไซต์ www.weareCP.com, www.booksmile.co.th 
และเพจ Book Smile Give

โดยในปี พ.ศ. 2559 ไดม้ีการบริจาคหนงัสือและเครื่องเขียน
ผ่านบูธของร้าน Stand Alone จ�านวน 59 ครั้ง ให้กับนักเรียน 
จ�านวน 7,066 คน และสามเณร จ�านวน 370 รูป รวมเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น 28,156 ชิ้น
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2. โครงการ หนังสือดี ราคาถูก 
ที่ผ ่านมา ธุรกิจประเภทสื่อสิ่งพิมพ์อยู ่ในภาวะวิกฤต ิ

เน่ืองจากสือ่ประเภทอืน่ๆ ทีเ่ข้ามาทดแทน อาท ิสือ่ดจิิทลั เป็นต้น 
ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก บุ๊คสไมล์จึงร่วมกับ
ส�านักพิมพ์ต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จัดท�าโครงการ หนังสือดี 
ราคาถูก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการสร้างความแตกต่าง  
และสร้างโอกาสในการอยู่รอดของอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมท้ัง

จากการด�าเนินโครงการปรากฏชัดว่า นอกจากหน่วยงาน 
บุ๊คสไมล์จะได้รับประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เติบโต 
อย่างต่อเนื่อง ด้านส�านักพิมพ์ขนาดเล็กและนักเขียนเจ้าของ 
ผลงานยังสามารถประกอบธุรกิจของตน และมีโอกาสที่จะเติบโต
ร่วมกันต่อไปในอนาคต

ร้านคัดสรร (Kudsan) และร้านเบลลินี่ เบค แอนด์ 
บรู (Bellinee’s Bake & Brew)

ร้านคัดสรร (Kudsan) และร้านเบลลินี่ (Bellinee’s) เป็น
หน่วยงานสนับสนุนธุรกิจของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 
โดยจัดจ�าหน่ายเบเกอรี่อบสด เครื่องดื่มประเภทกาแฟสด และ
บริการชุดอาหารว่าง (Snack Box) ทั้งนี้ ร้านคัดสรรจะด�าเนิน
ธุรกิจร่วมกับร้าน 7-Eleven เน้นกลุ่มลูกค้าร้านสะดวกซื้อ หรือ
ลูกค้าระดับฐานรายได้ปานกลาง ส่วนร้านเบลลินี่เป็นร้านแบบ 
Stand Alone เน้นกลุ่มลูกค้าระดับฐานรายได้สูง โดยในปี พ.ศ. 
2559 มีร้านคัดสรรที่เปิดด�าเนินการจ�านวนทั้งสิ้น 364 สาขา ซึ่ง
มีแนวโน้มที่จะขยายสาขาเพิ่มขึ้นในอนาคตตามสัดส่วนของการ
เปิดร้าน 7-Eleven ขณะที่ร้านเบลลินี่เปิดด�าเนินการจ�านวน 
ทั้งสิ้น 20 สาขา ที่ผ่านมามีการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมที่ส�าคัญ ดังนี้

ต้องการให้สื่อประเภทหนังสือเข้าถึงลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกบัแนวคิดโครงการรกัการอ่านของภาครฐั ตลอดจนการ
เป็นร้านหนังสือชุมชนของบุ๊คสไมล์

โดยในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2559 มสีดัส่วนการตพีมิพ์หนงัสอื
และยอดจ�าหน่าย ดังตาราง 

ยอดจ�าหน่ายหนังสือในโครงการ หนังสือดี ราคาถูก ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2559

ปี
ยอดจ�าหน่าย (เล่ม)

ยอดจ�าหน่าย (บาท)บทความ 
เกีย่วกบัราชวงศ์ บันทึกคนดัง ศาสนา จิตวิทยา การ์ตูนความรู้

2557 270,384 1,388,803 420,028 246,464 125,896 85,918,352

2558 68,365 724,875 497,312 32,436 189,974 51,204,933

2559 - 658,711 197,340 17,456 185,394 32,726,270

รวม 338,749 2,772,389 1,114,680 296,356 501,264 169,849,555

1.  โครงการรากแก้วอาชีพ Barista
เพื่อยกระดับทักษะ ความสามารถ และสร้างความมั่นคง 

ในอาชีพให้แก่บุคลากร ทางหน่วยงานจึงได้จัดสรรงบประมาณ
จ�านวน 400,000 บาท เพื่อจัดโครงการอบรม พัฒนาทักษะ สร้าง
ความช�านาญให้แก่บุคลากร ในด้านมาตรฐานและคุณภาพในการ
บริการ อาทิ หลักสูตรด้านมาตรฐาน หลักสูตรสร้างทักษะเสริม
ความช�านาญ รวมถึงการจัดเวทีให้พนักงานแสดงความสามารถ 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559 ร้านคัดสรรและร้านเบลลินี่มียอดขาย
เครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.90  

2. โครงการ CSR หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม  
 คาเฟ่ ร่วมเติมฝันปันรักเพื่อเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ทางหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างรัว้โรงเรยีน ห้องสมดุ พร้อมทัง้
มอบทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ตลอดจนบริจาคเส้ือผ้า  
ของเล่น และขนมแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนผิผ่วน อ�าเภอค้อวัง 
จังหวัดยโสธร รวมถึงสอนเด็กวาดภาพจากสีน�้าและสีน�้ากาแฟ  
ซ่ึงโครงการดังกล่าวนับว่ามีส่วนในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งพัฒนาความรู้และทักษะการด�าเนินชีวิต
ส�าหรับเด็กและเยาวชนอย่างยิ่ง
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รางวัลแห่งความส�าเร็จ และการเข้าร่วมภาคีสมาชิก

รางวัลแห่งความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ประจ�าปี พ.ศ. 2559

• ศนูย์กระจายสนิค้า CDC สวุรรณภมู ิได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
“ASEAN Energy Awards” ด้านการบริหารจัดการ
พลังงานดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก จากเวทีพลังงานอาเซียน ณ ประเทศเมียนมา

• ได้รับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้าน CSR ประจ�าปี พ.ศ. 
2559” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

• ได้รับรางวัล “ประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 
100%” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• ได ้รับโล ่ประกาศเกียรติคุณ “ผู ้ เผยแพร ่หนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส ์สภานิติบัญญัติแห ่งชาติ” จากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ

• ได้รับโล่ตราสัญลักษณ์ “อาคารประหยัดพลังงานระดับ 
ท่ี 1” ในกลุม่อาคารร้านสะดวกซ้ือ จากการไฟฟ้านครหลวง

• ศนูย์กระจายสนิค้า ได้รบัรางวลั “สถานประกอบการดเีด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน ประจ�าปี พ.ศ. 2559” ระดับทอง จ�านวน 
8 ศูนย์ และรางวัลระดับเพชร จ�านวน 4 ศูนย์ จาก
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

• ได้รับเกียรติบัตร “ร้านยาคุณภาพ” จากสภาเภสัชกรรม 
จ�านวน 88 สาขา

การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในหน่วยงานหรือสมาคมของ ซีพี ออลล์

การเข้าเป็นภาคีสมาชิกในหน่วยงานหรือสมาคม

ล�าดับ รายชื่อสมาคม 

รายละเอียดการเข้าร่วม

ประเภทการเข้าร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ สมาชิก

การเข้าร่วมภาคีสมาชิกเชิงธุรกิจ

1 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ✓

2 ECR Thailand (Efficient Consumer Response) ✓

3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ✓ 

4 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ✓

5 สมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย ✓

6 สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย ✓ นายกสมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย

7 สมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย ✓

8 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
(PMAT)

✓
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ล�าดับ รายชื่อสมาคม 

รายละเอียดการเข้าร่วม

ประเภทการเข้าร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ สมาชิก

9 มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย ✓ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการประชุม 
Thailand Quality Conference &  
The 17th Symposium on Best Practices 
in Thailand ประจำาปี พ.ศ. 2559

10 สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือ 
แห่งประเทศไทย

✓

การเข้าร่วมภาคีสมาชิกเชิงสังคม 

1 มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก ✓

2 สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ✓

3 สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย ✓ กรรมการกลางสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตร
แห่งประเทศไทย

4 คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานราชการ คณะที่ 2 
ด้านการสรรหาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

✓ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ  

5 คณะอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนาคุณภาพกำาลังคนภาครัฐ คณะที่ 2  
ด้านการพัฒนาคุณภาพกำาลังคน

✓ อนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการสร้างและ
พัฒนาคุณภาพกำาลังคนภาครัฐ

6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ✓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงานสัมพันธ์

7 คณะกรรมการกำาลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ✓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

8 คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบ
ทรัพยากรบุคคลขององค์การเภสัชกรรม

✓ กรรมการ

9 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

✓ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10 คณะกรรมการกำาหนดทิศทาง โครงการเครือข่าย
พัฒนาศักยภาพผู้นำาการสร้างสุขภาวะ (คศน.)

✓ กรรมการ

11 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ✓ อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การยกระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพการให้
บริการของภาครัฐ

12 สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬา ✓
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ล�าดับ รายชื่อสมาคม 

รายละเอียดการเข้าร่วม

ประเภทการเข้าร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วม

คณะกรรมการ สมาชิก

13 สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย ✓

14 สมาคมอนุรักษ์ไก่แจ้แห่งประเทศไทย ✓

15 สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ✓

16 สมาคมชาวภูเก็ต ✓ นายกสมาคมชาวภูเก็ต

17 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ✓ รองประธาน สถาบันรหัสสากล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

18 สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ✓ อุปนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

19 สมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ✓

20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ✓ กรรมการส่งเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

21 กรมการศาสนา ✓ กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  
กรมการศาสนา

22 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ✓ เลขาธิการสมาคมกีฬาหมากล้อม 
แห่งประเทศไทย

23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ✓ กรรมการพัฒนาหลักสูตร MBA 
อาจารย์อาสาสมัคร
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Strategy and Analysis

G4-1 2-3

Organizational Profile

G4-3 4

G4-4 5

G4-5 15

G4-6 5 ดำาเนินการใน
ประเทศไทยเท่านั้น

G4-7 4

G4-8 5

G4-9 5

G4-10 5, 42 Goal 8
• Employment

G4-11 - ไม่มีสหภาพแรงงาน

G4-12 6

G4-13 - ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยสำาคัญ

G4-14 10, 11, 58

G4-15 8

G4-16 70-72

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 4

G4-18 13

G4-19 13-15

G4-20 14-15

G4-21 14-15

G4-22 - ไม่มีการ Restatement

G4-23 - รายงานตามกรอบ GRI 
ฉบับ G4 เป็นฉบับแรก

การแสดงข้อมูลตามกรอบการรายงานสากล GRI  
ฉบับ G4 เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ของสหประชาชาติ
G4 GENERAL STANDARD DISCLOSURES OVERVIEW
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Stakeholder Engagement

G4-24 16-19

G4-25 16

G4-26 16-19

G4-27 16-19

REPORT PROFILE

G4-28 12

G4-29 12 ปี 2558

G4-30 12

G4-31 15

G4-32 12, 73-X

G4-33
-

ไม่มี External 
Assurance

Governance

G4-34 20-22

Ethics and Integrity

G4-56 7, 8 Goal 16
• Ethical and lawful   

behavior

Economic

Economic Performance

G4-DMA 5, 38

G4-EC1 6 Goal 2, 5, 7, 9
• Infrastructure 

investments
Goal 8
• Economic 

Performance
Goal 9
• Research and 

Development

G4-EC2 38-40 Goal 13
• Risks and 

opportunities 
due to climate 
change
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Indirect Economic Impacts

G4-DMA 23-25

G4-EC8 68, 32-34, 23-25 Goal 1
• Availability of 

products and 
services for 
those on low 
incomes

• Economic 
development in 
areas of high 
poverty

Goal 2
• Changing the 

productivity of 
organizations, 
sectors, or the 
whole economy

Goal 3
• Access to 

Medicine
Goal 8
• Changing the 

productivity of 
organizations, 
sectors, or the 
whole economy

• Indirect impact 
on job creation

• Jobs supported in 
the supply chain

Goal 10, 17
• Economic 

development in 
areas of high 
poverty

• Foreign direct 
investment

Procurement Practices

G4-DMA 23-25 Goal 1, 5, 8
• Economic 

inclusion
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Environment

Materials

G4-DMA 63-65

G4-EN1 64 Goal 8, 12
• Materials 

efficiency/
recycling

Energy

G4-DMA 58

G4-EN6 60-63 Goal 7, 8, 12, 13
• Energy efficiencyG4-EN7 59

Emission

G4-DMA 58-65

G4-EN19 62 Goal 13
• GHG emissions
Goal 14
• Ocean 

acidification
Goal 15
• Forest degradation

Effluents and Waste

G4-DMA 64-65

Environmental Grievance Mechanisms

G4-DMA 48

Social

Labor Practices and Decent Work

Employment

G4-DMA 41-42

G4-LA1 43 Goal 5
• Gender equality
Goal 8
• Employment
• Youth 

Employment

G4-LA2 46 Goal 8
• Earnings, wages 

and benefits

G4-LA3 47 Goal 5, 8
• Parental leave
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Occupational Health and Safety

G4-DMA 48-49

G4-LA5 49 Goal 8
• Occupational 

health and safety

G4-LA6 51-52 Goal 3, 8
• Occupational 

health and safety
G4-LA7 51-52

Training and Education 

G4-DMA 44

G4-LA9 44 Goal 4
• Employee 

training and 
education

• Gender equality
Goal 8
• Employee 

training and 
education

G4-LA10 44-45 Goal 8
• Employee 

training and 
education

G4-LA11 45 Goal 5
• Gender Equality
Goal 8
• Employee 

training and 
education 

Society

Anti-corruption

G4-DMA 26-27

G4-SO3 27 Goal 16
• Anti-corruptionG4-SO4 28

Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-DMA 48
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General 
Standard 

Disclosures
Page Number Omissions Direct Answer

External 
Assurance

SDG Mapping

Product Responsibility

Customer Health and Safety

G4-DMA 53-54, 66

G4-PR1 53-54,66

Product and Service Labeling

G4-DMA 54-55

G4-PR5 55

Innovation

G4-DMA 31-34
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